
                                                                                                                              ПРИЈЕДЛОГ 

 

 На основу члана 39. став 2. алинеја 13. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске" број: 97/16 и 36/19 ),  члана 38.став 2. алинеја 12. Статута 

општине Фоча ("Службени гласник општине Фоча", број: 8/17 )  Скупштина општине 

Фоча, на _____________ сједници  дана ______2021. године, доноси  

   

 

 

 

 О Д Л У К У 

 о куповини непокретности у ул. Немањиној у Фочи, означенe као  к.ч. 1035, уписанa 

у лист непокретности 65/0 к.о. Фоча 

 

   

I 

                Одобрава се куповина непокретности- гараже  која се налази у Фочи у ул. 

Немањиној означена као к.ч. 1035  по култури Браће Висоцки,гаража површине 16 м², 

уписане у лист непокретности број: 65/0, к.о. Фоча на име Ваљевчић  (Ахмо) Нусрета са 

правом својине  од 1/1. 

 

II 

 

                Укупна цијена некретнинe из тачке I ове Одлуке на основу извршене процјене 

овлашћеног судског вјештака  износи 1.600,00 КМ  (хиљадушестстотинаконвертибилних 

марака). 

                  

       III 

 

             Скупштина општине Фоча овлашћује Начелника  општине да у име Општине Фоча 

   закључи  уговор о купопродаји  некретнине из  тачке I ове одлуке.  

 

        IV 

 

             Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Општине Фоча“.  

   

 

Број:01-022- 

Фоча, ______2021.године  

                                                                                                     ПРЕДСЈЕДНИК  

                                                                                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,  

                                                                                                          Срђан Драшковић 

 

                                                                                                                        

 



 

О б р а з л о ж е њ е 

 

          Правни основ за доношење  ове одлуке садржан је у члану  39. став 2.алинеја 13. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске “број: 97/16 и 

36/19), као и у члану 38.став 2. алинеја 12. Статута општине Фоча („Службени гласник 

општине Фоча“, бр. 8/17) којим је утврђено да Скупштина општине доноси одлуке  о 

прибављању, управљању и располагању имовином општине.  

           Од стране општине Фоча приликом привођења Регулационог плана "Центар I" 

својој намјени, на локацији у ул Немањина у Фочи, непосредно уз некретнине Крунић 

Радислава из Фоче, које су у складу са одлуком Скупштине општине Фоча купљене, 

приликом њиховог  рушења неопходно је било са локације уклонити и објекат гараже чији 

је посједник Ваљевчић Нусрета из Горажда. Како би се избјегао  могући судски спор у 

овом случају, што би изазвало додатне трошкове поступка, Начелник општине предлаже 

Скупштини општине Фоча да донесе одлуку о куповини предметне гараже. 

           Вриједност некретнина из тачке II ове Одлуке утврдио је вјештак грађевинске 

струке.  

 

           Због наведеног  је потребно  донијети ову одлуку, након чега би се у складу са 

законом  закључио и купопродајни уговор код нотара. 

 

 

    ПРЕДЛАГАЧ                                                                                 ОБРАЂИВАЧ  

Начелник општине                                                             Одјељење за просторно уређење,   

                                                                                                 стамбено-комуналне послове                                                                                                                                                
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