
 

На основу члана 39. став 2. тачка 2) Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласники Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 348. 
Закона о стварним правима („Службени гласник Републике Српске“, бр. 124/08, 

58/09, 95/11, 60/15, 18/16 и 107/19), члана 5. Правилника о поступку јавног конкурса 
за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне 
самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 20/12) и члана 38 став 2. 
тачка 2) Статута Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 8/17), а у 
вези са Одлуком о изградњи вишепородичног стамбеног објекта за младе брачне 
парове у насељу Доње Поље у Фочи („Службени гласник Општине Фоча“, број 
6/22), Скупштина Општине Фоча, на Петнаестој редовној сједници, дана 21. 7. 2022. 

године,  д о н о с и    

 

 

 

 

 

 

О Д Л У К У   
О  ИЗМЈЕНИ  И  ДОПУНАМА  ОДЛУКЕ  О  НАЧИНУ  И  УСЛОВИМА   

ЈАВНЕ  ПРОДАЈЕ  ГРАЂЕВИНСКЕ  ПАРЦЕЛЕ  У  СВОЈИНИ   
ОПШТИНЕ  ФОЧА  И  ИЗБОРА  ИНВЕСТИТОРА  ЗА  ИЗГРАДЊУ   

ОБЈЕКТА  ЗГРАДЕ  ЗА  МЛАДЕ  БРАЧНЕ  ПАРОВЕ  У  ФОЧИ   
 

 

 

 

 

 

I 

У Одлуци о начину и условима јавне продаје грађевинске парцеле у својини 
Општине Фоча и избора инвеститора за изградњу објекта зграде за младе брачне 
парове у Фочи („Службени гласник Општине Фоча“, број 7/22), у тачки VI подтачка 
2) алинеја десет брише се. 

 

Послије подтачке 6) додају се нове подт. 7), 8) и 9), које гласе: 

„7)  Општина Фоча ће од средстава која су одобрена од стране Владе 
Републике Српске за изградњу зграде за младе брачне парове, за стамбене јединице 
младих брачних парова, у складу са утврђеним критеријумима, суфинансирати 
разлику између цијене са ПДВ-ом 1 m

2
 стана најповољније понуде одабраног 

инвеститора и износа од 1.350,00 КМ/ m2 са ПДВ-ом. 

8)  У случају да понуђена цијена најповољније понуде премашује 
расположива средства која су од стране Општине Фоча и Владе Републике Српске 
издвојена за овај пројекат, Општина Фоча задржава право да не закључи уговор о 
продаји земљишта и избору инвеститора за изградњу објектa зграде за младе брачне 
парове. 

9)  Одабрани инвеститор, млади брачни пар и Општина Фоча, као учесник у 

поступку, закључиће код нотара уговор, којим ће се регулисати међусобна права и 
обавезе и начин плаћања средстава из подтачке 7) ове тачке.“ 

 

 

 

 



 

II 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику Општине Фоча“.  

 

 

 

 

 

Број:  01-022-65/22                                                                           ПРЕДСЈЕДНИК   
Фоча, 21. 7. 2022. године                                                      СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
                                                                                                         Срђан  Драшковић  
 

 

 

 

 

 

 

    

 


