
На основу члана 2. став 2. Закона о безбједности саобраћаја на путевима 
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 63/11), чл. 2, 6. и 7. 
Закона о комуналним дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“, бр. 

124/11 и 100/17), члана 39. став 2. тачка 2) Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, бр. 97/16, 36/19 и 62/21), члана 38. став 2. тачка 2) 
Статута Oпштине Фоча („Службени гласник Oпштине Фоча”, број 8/17) и члана 38. 
став 2. Одлуке о безбједности саобраћаја на путевима општине Фоча („Службени 
гласник Oпштине Фоча”, број 11/17), Скупштина Oпштине Фоча, на Осамнаестој 
редовној сједници, дана 15. 12. 2022. године,  д о н о с и  

 

 

 

 

 

О Д Л У К У   
О  ИЗМЈЕНИ  ОДЛУКЕ  О  УСЛОВИМА  ОРГАНИЗОВАЊА,   
НАЧИНУ  КОРИШЋЕЊА  И  НАПЛАТЕ  ПАРКИРАЊА  НА   

ЈАВНИМ  ПАРКИРАЛИШТИМА  НА  ПОДРУЧЈУ  ОПШТИНЕ  ФОЧА   
 

 

 

 

 

Члан 1. 
У Одлуци о условима организовања, начину коришћења и наплате паркирања 

на јавним паркиралиштима на подручју општине Фоча („Службени гласник 
Општине Фоча“, број 6/22), члан 34. мијења се и гласи: 

„(1) Породице погинулих, умрлих, несталих и заробљених бораца Војске 
Републике Српске, као и ратни војни инвалиди који посједују знак приступачности, 

имају право на бесплатно коришћење паркинг простора на свим паркиралиштима у 
II зони на подручју општине Фоча, а на свим осталим означеним паркиралиштима на 
подручју општине Фоча плаћају пуни износ паркинга.  

(2)  Станари, уколико немају других простора за паркирање, имају право на 
бесплатно коришћење паркинг простора у II зони, а на свим осталим означеним 
паркиралиштима на подручју општине Фоча плаћају пуни износ паркинга.  

(3)  Бесплатна карта за паркирање важи искључиво за одређено паркиралиште 
и омогућава кориснику да на паркинг мјесту остане у неограниченом временском 

периоду, али му не омогућава нити гарантује слободно паркинг мјесто. 
(4) Бесплатна паркинг карта садржи назив даваоца услуга који управља 

паркиралиштима, регистарски број возила, серијски број паркинг карте, временски 
период за који се карта издаје и назначено паркиралиште за које карта важи. 

(5) Корисницима из ст. 1. и 2. овог члана може се издати највише једна 
бесплатна паркинг карта.  

(6)  За издавање бесплатне пакринг карте потребно је: 
1)  захтјев за издавање бесплатне карте, 
2)  увјерење Одјељења за општу управу Општинске управе Општине Фоча из 

евиденције борачко-инвалидске заштите да је члан породице погинулог борца, 
умрлих, несталих и заробљених бораца Војске Републике Српске (односи се на 
породице погинулих, умрлих, несталих и заробљених бораца), 

3) увјерење Министарства унутрашњих послова Републике Српске да 
посједује знак приступачности, за ратне војне инвалиде, 

4)  потврда о пријави пребивалишта, не старије од три мјесеца, 
5)  фотокопија личне карте, 



6)  фотокопија саобраћајне дозволе. 

 

Члан 2. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Општине Фоча“.  

 

 

 

 

 

Број:  01-022-101/22                                                                          ПРЕДСЈЕДНИК 

Фоча, 15. 12. 2022. године                                                     СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  
                                                                                                          Срђан  Драшковић  
 


