
            На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“,бр.97/16, 36/19 и 61/21), члана 73. став 4. Правилника о 
рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за 
буџетске кориснике  („Службени гласник Републике Српске“, бр.115/17 и 118/18) и 
члана 38. Статута општине Фоча („Службени гласник општине Фоча“,бр.8/17), по 
приједлогу Комисије за евидентирање сумњивих и спорних потраживања, Скупштина 
Општине Фоча на сједници одржаној дана        2022. године, доноси 

 

 

О Д Л У К У 

о  отпису ненаплативих потраживања 

са 30.11.2022.године 

 

I 

          Овом Одлуком  врши се отпис ненаплативих потраживања Општине Фоча која се 
односе на сљедеће основе потраживања: комуналну накнаду, таксу за ватрогаство и 
таксу за кориштење јавне површине закључно са 30.11.2022.године. 
           Отпис потраживања се врши за следећа потрaживања: 
          -када је дужник одјавио  дјелатност; 

          -када је немогућност наплате утврђена у ранијим поступцима путем суда; 
          -када се ради о малим износима за покретање судског извршења; 
          -када би наплата дуга довела у питање задовољавање основних  животних 
потреба дужника.  

            

 

II 

          Отпис предметних потраживања из тачке I Одлуке врши се према основама 
потраживања и евиденцији дужника, као обвезника плаћања на сљедећи начин: 
          1.комунална накнада у укупном износу од  332,52 KM 

          2.такса за ватрогаство у укупном износу од 217,50  KM. 

           Списак дужника са основом за отпис потраживања и износом потраживања дат је 
у списку у прилогу Одлуке. 
  

III 

          Предметна појединачна потраживања из тачке II Одлуке искњижавају се из 
билансне евиденције. 
          За реализацију ове Одлуке, у смислу књижења отписа ненаплативих потраживања 
према важећим законским прописима, задужује се Одјељење за финансије Општинске 
управе Општине Фоча. 
 

IV 

          Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику општине Фоча“. 

 

 

 

Број: 01-022-               /22                                                       ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:         2022.године                                             СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

                                                                                                Срђан Драшковић 

      



  

О б р а з л о ж е њ е 

 

          Правни основ за доношење Одлуке садржан је у члану 73. став 4. Правилника о 
рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за 
буџетске кориснике  („Службени гласник Републике Српске“, бр.115/17 и 118/18) којим 
је прописано да одлуку о коначном отпису ненаплативих потраживања за јединице 
локалне самоуправе доноси скупштина на приједлог ресорно надлежне службе или 
начелник по овлашћењу скупштине. 
         Општинска управа се у предметима наплате општинских прихода (комунална 
накнада, такса за ватрогаство,рента, таксе...) сусреће са проблемима наплате који су 
таксативно набројани у тачки I Одлуке. Ради се о немогућности наплате мањих износа 
за обвезнике који су одјавили дјелатност, а дуг износи мање од 150,00 КМ (12 

обвезника), а све то непотребно оптерећује књиговодство. Најчешће се ради о 
предузетницима који су у међувремену одјавили радње, а подношењем приједлога за 
извршење суду се не би остварила наплата потраживања.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ДУЖНИК 

комунална 
накнада 

такса за 
ватрогаство 

РАЗЛОГ 
ОТПИСА 

1 

Костовић Благојевић 
Слађана 23.04 КМ   преминула 

2 Вуковић Рада 13.56 КМ   преминула 

3 Попадић Љубица   125.00 КМ преминула  

4 Симовић Весељко 36.48 КМ   

одјављена 
дјелатност 

5 Стојановић Слободанка 117.12 КМ   

промјена 
власника 

6 Симовић Ана   50.00 КМ 

одјављена 
дјелатност 

7 Вуковић Дејан 14.40 КМ   

промјена 
власника 

8 Мијовић Драган 23.04 КМ   

одјављена 
дјелатност 

9 Машић Божидарка   12.50 КМ 

одјављена 
дјелатност 

10 Благојевић Горан 78.96 КМ   

одјављена 
дјелатност 

11 

GS Play station 

Благојевић Данко   30.00 КМ 

одјављена 
дјелатност 

12 Марковић Слободан 25.92 КМ   

одјављена 
дјелатност 

 
УКУПНО: 332.52 КМ 217.50 КМ 

 

 

 

 

УКУПНО ЗА ОТПИС: 550.02 КМ 

   

 


