
10. десембар/просинац 2015. 
 
 
уступљена стална средства прописно 
користити, о свом трошку правилно 
одржавати те иста не може отуђити, 
продати или поклонити трећем лицу. 
 

Члан 3. 
 
 Укупна вриједност сталних сре-
дстава износи 42.040,26 КМ. 
 

Члан 4. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом усвајања, а накнадно ће бити обја-
вљена у „Службеним новинама Боса-
нско-подрињског кантона  Горажде“. 
 

Број:02-02-1-70/15    ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  
10.12.2015.године  Ибрахим Комарица,с.р. 
      П  р  а  ч  а 

 

975 
 

На основу  члана 34. Закона о 
комуналним дјелатностима („Службе-
не новине Босанско-подрињског кант-
она Горажде“, број: 9/13), члана 24. Ст-
атута Општине Пале (“Службене нов-
ине Босанско-подрињског кантона Го-
ражде” број: 19/07, 11/08 и 6/13) Опш-
тинско вијеће Пале, на својој XXIV ре-
довној  сједници, одржаној дана 10.12. 

2015. године,  д о н о с и: 

 
      

О Д Л У К У 
о утврђивању вриједности бода 

комуналне накнаде за 2016. годину 
 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком утврђује ври-
једност бода комуналне накнаде за 
2016. годину у висини од 0,05 КМ. 
  

Број 11 – страна 2041 
 
 

Члан 2. 
 
 Комунална накнаде се неће об-
рачунавати за дијелове породично-ст-
амбених објеката који нису грађевинс-
ки довршени. 
 

Члан 3. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом усвајања, а накнадно ће бити обја-
вљена у „Службеним новинама Боса-
нско-подрињског кантона Горажде“. 
 

Број:02-02-1-71/15   ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  
10.12.2015.године  Ибрахим Комарица,с.р. 
      П  р  а  ч  а 
 

976 
 

На основу члана 24. Статута 
Општине Пале (“Службене новине 
Босанско-подрињског кантона Гора-
жде”, број: 19/07, 11/08 и 6/13) и члана 
81. Пословника Општинског вијећа 
Општине Пале (“Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде”, 
број: 4/08), Општинско вијеће Пале, на 
својој XXIV редовној сједници одржа-
ној дана 10.12.2015. године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о прихватању писма намјере  

Шкуљ Елвисе 
 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком прихвата пис-
мо намјере, које је упутила Шкуљ Елв-
иса, којим је исказана намјера за узгој 
алпских коза, у објекту изграђеном на 
земљишту означеном као к.ч. број: 
1382/1, уписаном у п.л. број: 105, к.о. 
 


