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На основу члана 2.12. став 8. Из-
борног закона Босне и Херцеговине 
(„Службени гласник  БиХ“ број:  23/01, 
07/02, 09/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 
25 /05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 
24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10 и 
18/13, 07/14 , 31/16 и 41/20) и члана 
19. Статута Општине Фоча („Службе-
не  новине Босанско-подрињског кант-
она Горажде“ број: 8/08, 11/08, 16/13 и 
7/20), Општинско вијеће Општине Фо-
ча, на 9. (деветој) редовној сједници, 
одржаној дана 30.12.2021.г. д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о именовању предсједника 

Општинске изборне комисије 
 Фоча (ФБиХ) 

 
Члан 1. 

 
Из реда чланова Општинске из-

борне комисије Фоча (ФБиХ) за пред-
сједника Општинске изборне комисије 
Фоча (ФБиХ) именује се Елма Црнета, 
којој је дана 11.11.2021.године Рјешењ-
ем Централне изборне комисије број: 
06-1-07-1-558/21 дата сагласност за име-
новање у Општинску изборну комиси-
ју Фоча (ФБиХ). 
 

Члан 2. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом добијања сагласности Централне 
изборне комисије Босне и Херцегови-
не, а по добијању исте објавиће се у 
„Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде“. 
 
Број:02-1-04-1601/21  ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
30.12.2021.године   ОПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА 
У с т и к о л и н           Мирза Башић,с.р. 
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На основу члана 63. Закона о 
грађевинском земљишту ФБиХ („Слу-
жбене новине Федерације БиХ“ број:  
25/03, 16/04 и 67/05) и члана 19. Ста-
тута Општине Фоча („Службене  нови-
не Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде“  број:8/08, 11/08, 16/13 и 7/20), а 
у вези са одредбама члана II и III Од-
луке о зонама грађевинског земљишта 
(„Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде“ број: 11/02) и 
Одлуке о усклађивању зона грађевин-
ског земљишта („Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде“, 
број: 4/04), Општинско вијеће Општи-
не Фоча, на 10. (десетој) редовној сјед-
ници, одржаној дана 01.02.2022.године,  
д о н о с и: 

 
 

О Д Л У К У 
о утврђивању накнаде за 

неизграђено градско грађевинско 
земљиште за 2022. годину 

 
Члан 1. 

 
Накнада за 1м² неизграђеног 

градског грађевинског земљишта на 
подручју Општине Фоча, утврђује се 
процентуално од основице која је 400,00 
КМ (према просјечној цијени 1 м² из-
грађеног стамбеног простора за 2021. 
годину) и зависно од зона утврђених 
чланом II и III Одлуке цитиране у уво-
ду,  и з н о с и: 
 
 I зона          3,50% односно       14,00 КМ 
II зона          2,50% односно       10,00 КМ 
III зона        1,50% односно         6,00 КМ 
 

Члан 2. 
 

Границе просторног обухвата зо- 
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на грађевинског земљишта одређене 
су одлукама цитираним у уводу (чла-
нови II и III), које са графичким прика-
зом чине саставни дио ове Одлуке. 
 

Члан 3. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом доношења, а накнадно ће бити об-
јављена у „Службеним новинама Боса-
нско-подрињског кантона Горажде“. 
 
Број:02-1-11-104/22  ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  
03.02.2022.године   ОПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА 
У с т и к о л и н а        Мирза Башић,с.р. 
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На основу члана 66. Закона о 
грађевинском земљишту Ф БиХ („Слу-
жбене новине Федерације БиХ“ број:  
25/03, 16/04 и 67/05) и члана 19. Ста-
тута Општине Фоча („Службене  нови-
не Босанско-подрињског кантона Го-
ражде“ број: 8/08, 11/08, 16/13 и 7/20), 
Општинско вијеће Општине Фоча, на 
10. (десетој) редовној сједници, одржа-
ној дана 01.02.2022.године  д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о утврђивању просјечне цијене 1м² 
изграђеног стамбеног простора за 
2021. годину на подручју општине 

Фоча 
 

Члан 1. 
 

Утврђује се просјечна цијена 1м² 
изграђеног стамбеног простора за 2021. 
годину на подручју општине Фоча, у 
износу од 400,00 КМ. 
 

Члан 2. 
 

Утврђена цијена изграђеног ста- 

25. фебруар/вељача 2022. 
 
 
мбеног простора из члана 1. ове Одлу-
ке служи као основица за израчунава-
ње погодности земљишта (ренте), на-
кнаде за додијељено градско грађевин-
ско земљиште у 2022. Години, зависно 
од зона земљишта утврђених посебн-
ом одлуком, као и за утврђивање на-
кнаде 1м² неизграђеног грађевинског 
земљишта у државној својини. 

 
Члан 3. 

 
Ова Одлука ступа на снагу дан-

ом доношења, а накнадно ће бити об-
јављена у „Службеним новинама Боса-
нско-подрињског кантона Горажде“. 
 
Број:02-1-11-105/22   ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  
03.02.2022.године   ОПШТИНСКОГ ВИЈЕЋА 
У с т и к о л и н а        Мирза Башић,с.р. 
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На основу члана 19. став (1) тач-
ка 7. Статута Општине Фоча („Служ-
бене новине Босанско-подрињског ка-
нтона“, број: 8/08, 11/08, 16/13, 7/20), 
Општинско вијеће Општине Фоча,  на 
10. (десетој) редовној сједници, одржа-
ној дана 01.02.2022. године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о поклону и давању  

сагласности на Уговор о поклону 
санитетског возила 

 
Члан 1. 

 
Овом Одлуком  Општина Фоча 

поклања Јавној установи Дом здравља 
Устиколина санитетско возило марке 
Фиат Дукато 230, регистарских ознака 
Е19-К-490, број шасије: ЗФА2300000554 
2510, број мотора: 3004649, као донаци-
ју у циљу побољшања здравствене за- 


