
05. април/травањ 2017. 
 
 
лисана овом Одлуком, а тичу се начи-
на израде, доношења, извршавања Бу-
џета, задуживања, дуга, рачуноводст-
ва, надзора и ревизије Буџета и др. пр-
имјењиваће се одредбе важећих зако-
на. 
 

Члан 32. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом доношења, накнадно ће бити об-
јављена у „Службеним новинама Боса-
нско–подрињског кантона Горажде“ и 
примјењиваће се за фискалну 2017. го-
дину. 
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На основу члана 66. 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 Горажде“ број:8/08, 11/08 и 16/13), 
Општинско вијеће Општине Фоча, на 
3 редовној сједници, одржаној 24.03. 
2017. године,  д о н о с и: 
 

О Д Л У К У 
о утврђивању просјечне цијене 1м2 
изграђеног стамбеног простора за 
2016. годину на подручју општине 

Фоча 
 

Члан 1. 
 

Утврђује се просјечна цијена 
1м2 изграђеног стамбеног простора за 
2016. годину на подручју општине 
Фоча, у износу од 400,00 КМ. 

 Број 4 – страна 819 
 
 

Члан 2. 
 

Утврђена цијена изграђеног 
стамбеног простора из члана 1. ове 
Одлуке служи као основица за 
израчунавање погодности земљишта 
(ренте), накнаде за додијељено градско 
грађевинско земљиште у 2017. години 
овисно о зонама земљишта утврђеним 
посебном одлуком, као и за 
утврђивање накнаде 1м2 неизграђеног 
грађевинског земљишта у државној 
својини. 
 

Члан 3. 
 
  Ова одлука ступа на снагу дан-
ом доношења, а биће објављена накна-
дно у „Службеним новинама Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде“. 
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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. Стат-
ута Општине Фоча („Службене  нови-
не Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде“  број: 8/08, 11/08 и 16/13), а у ве-
зи са одредбама чланова II и III Одлуке 
о зонама грађевинског земљишта („Сл-
ужбене новине Босанско-подрињског 
кантона Горажде Горажде“ број:11/02)  
и Одлуком о усклађивању зона грађе-
винског  земљишта („Службене нови-
не Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде“, број: 4/04), Општинско вијеће 
Општине Фоча, на 3. редовној сједни-
ци, одржаној дана 24.03.2017. године,  
д о н о с и : 



Број 4 – страна 820                                                                

 
 

О Д Л У К У 
о утврђивању накнаде  

за неизграђено градско грађевинско 
земљиште за 2017. 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 изграђеног стамбеног простора за 
2016. годину) и зависно од зона утвр-
ђених члановима II и III Одлуке цити-
ране у уводу,  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 

зона 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 обј-
ављена у „Службеним новинама Боса-
нско-подрињског кантона Горажде“. 
 

Број: 02-23-247/17 Предсједавајући  
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05. април/травањ 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


