
30. мај/свибањ 2014. 
 
 
ко-подрињског кантона Горажде”, бр-
ој: 4/08), Општинско вијеће, на својој 
XIV редовној сједници, одржаној дана 
15.05.2014. године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о утврђивању погодности  

за инвестирање на подручју 
Општине Пале 

 
Члан 1. 

 
 Инвеститори свих врста објека-
та, правна и физичка лица, (осим инв-
еститора стамбених објеката, ЈП Елек-
тропривреде БИХ, телекома, поште, 
инвеститора кабловске телевизије) ко-
ји планирају да граде на подручју Оп-
штине Пале, на земљишту са правом 
кориштења или на земљишту у прива-
тном власништву, а који ће запошља-
вати најмање једног упосленика са по-
дручја ове општине, стичу право на 
сљедеће погодности: 
 
а) Ослобађање плаћања погодност 
    грађевинског земљишта - ренте 
 
- за градњу објеката до 100,00 м2 ко-

рисне грађевинске површине у из-
носу од 30% накнаде која се обрач-
унава за погодност грађевинског 
земљишта - ренту, 

- за градњу објеката од 100,00 до 
200,00 м2 корисне грађевинске пов-
ршине у износу од 50% накнаде ко-
ја се обрачунава за погодност грађ-
евинског земљишта - ренту, 

- за градњу објеката од 200,00 до  
500,00 м2 корисне грађевинске пов-
ршине у износу од 70% накнаде ко-
ја се обрачунава за погодност грађ-
евинског земљишта - ренту, 
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- за градњу објеката  преко 500,00 м2 
корисне грађевинске површине у 
потпуном износу који се обрачун-
ава за погодност грађевинског зем-
љишта - ренту. 

  
б) Ослобађања плаћања комуналне 
     накнаде 
 
 Право на подстицај у виду ос-
лобађања комуналне накнаде у пери-
оду од 5 (пет) година од прибављања 
одобрења за употребу објекта.  
 

Члан 2. 
 
 Инвеститори који остварују 
право на на постицај по основу члана 
1. тачка а), подносе захтјеве Служби за 
геодетске, имовинскоправне послове 
обнову и развој и просторно уређење 
Општине Пале уз који прилажу: 
 

- рјешење о утврђивању накнаде за 
за погодност грађевинског земљи-
шта – ренте, 

- употребну дозволу за саграђени об-
јекат, 

- доказ о запошљавању. 
  
 Инвеститори који остварују пр-
аво на на постицај по основу члана 1. 
тачка б) подносе захтјеве Служби за ге-
одетске, имовинско-правне послове об-
нову и развој и просторно уређење Оп-
штине Пале уз који прилажу: 
 

- овјерену копију одобрења за грађе-
ње, 

- овјерену копију рјешења за употре-
бу саграђеног објекта, 

- доказ о запошљавању. 
 

 О утврђивању права на подсти-
цај по овом основу Служба одлучује рј- 
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ешењем које доставља рачуноводству 
на даље поступање. 
 

Члан 3. 
 

 Инвеститорима који дијелом 
или у потпуности умјесто пословног и 
производног објекта саграде и користе 
објекат као стамбени Служба ће пони-
штити  рјешење о подстицају и обрач-
унати накнаду за ренту и комуналну 
накнаду. 
 Инвеститорима који отпусте за-
послене, а у року од 30 дана не запосле 
нове запосленике, Служба ће пониш-
тити  рјешење о подстицају и обрачун-
ати накнаду за ренту и комуналну на-
кнаду. 

 
Члан 4. 

 

 Подстицаје по овој Одлуци мо-
гу остварити инвеститори који приба-
ве одобрење за грађење након ступања 
на снагу исте. 
 

Члан 5. 
 

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

Број:02-02-1-38/14      ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  
15.05.2013.године      Ибрахим Комарица, с.р. 

     Пале-Прача 
 

431                                                                               
 

На основу члана 24. Статута Оп-
штине Пале (“Службене новине Боса-
нско - подрињског кантона Горажде”, 
број: 19/07, 11/08 и 6/13) и  члана 81. 
Пословника Општинског вијећа Опш-
тине Пале (“Службене новине Босанс- 
ко-подрињског кантона Горажде”, бр- 

30. мај/свибањ 2014. 
 

 
ој: 4/08), а поводом 22. маја, Дана отпо-
ра на подручју општине Пале, Општи-
нско вијеће Пале, на XIV редовној сјед-
ници, одржаној дана 15.05.2014.године, 
д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о именовању Организационог 

одбора поводом 22. маја, Дана отпора 
на подручју општине Пале 

 
Члан 1. 

 
 Поводом 22. Маја, Дана отпора 
на подручју Општине Пале, именује се 
Организациони одбор у сљедећем са-
ставу: 
 

1. Комарица Ибрахим, предсједник 
2. Црнчало Фуад, члан 
3. Имшировић Адис, члан 
4. Сиповић Рамиз, члан 
5. Ћутук Мемсуд, члан 
 

Члан 2. 
 
 Организациони одбор је дужан 
сачинити програм манифестације и 
предрачун потребних финансијских 
средстава, те по завршетку манифеста-
ције сачинити извјештај  и доставити 
га Општинском вијећу и општинском 
начелнику. 
 

Члан 3. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом усвајања, а накнадно ће бити објав-
љена у „Службеним новинама босанс-
ко-подрињског кантона Горажде“. 
 

Број:02-02-1-39/14       ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  
15.05.2014.године       Ибрахим Комарица,с.р. 
     Пале-Прача 


