
П Р И Ј Е Д Л О Г 

 

 На основу члана 39.став 2. алинеја 13. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске" број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 38.став 2. алинеја 12. Статута 
општине Фоча ("Службени гласник општине Фоча", број: 8/17) Скупштина општине Фоча, 
на _____________ сједници  дана______2022. године, доноси  
 

 

 

 

 О Д Л У К У 

 о куповини непокретности oзначенe као к.ч. број: 232/4, к.о Јошаница 

 

 

I 

Одобрава се куповина непокретности  у мјесту Јошаница, општина Фоча, парцела 

означена као к.ч. број: 232/4, Јошаничка Лука, управна зграда у површини од 48м2, и 

двориште у површини од 18м2, уписане у Посједовни лист број: 412/3, к.о. Јошаница, на 
име Благојевић (Тома) Васо у дијелу 1/1. 

 

II 

 

1)Укупна цијена коштања некретнина из тачке I ове Одлуке износи 37.302,02 КМ 

(тридесетседамхиљадатристотинедвијеи 02/100конвертибилних марака). 
 2) Исплата укупне цијене некретнине из става 1. ове тачке извршиће се из буџетских 
средстава  која ће бити планирана за 2023. годину. 
 

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, ______2022.год.                                                                 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, 36/19 и 
61/21), као и у члану 38.став2. 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. 

Благојевић Васо из Јошанице упутио је понуду Начелнику општине Фоча за 
продају свог објекта који се налази у Јошаници на парцели означеној као к.ч. број: 
232/4,управна зграда у површини од 48м2, те двориште у површини од 18м2. 

Обзиром да  мјесна заједница Јошаница нема  просторије за одржавање састанака и 
потребних активности, а именовани је без икакве накнаде уступао овај објекат,односно 
простор дуги низ година  овој Мјесној заједници, указала се могућност да Општина Фоча 
куповином предметне парцеле ријеши дугогодишњи проблем просторија ове мјесне 
заједнице. 
          Вриједност некретнине из тачке II ове Одлуке утврдио је вјештак грађевинске 
струке. Исплата ће се извршити из  средстава која ће бити  планирана у Буџету општине 
Фоча за 2023. годину. 
           Због наведеног  је потребно  донијети ову одлуку, након чега би се у складу са 
законом  закључио и купопродајни уговор код нотара. 
 

 

              Oбрађивач                                                                                             Предлагач 

Одјељење за просторно уређење,                                                           Начелник општине 

стамбено-комуналне послове 

 

 

 

  

.  

 

 

 


