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вљена у „Службеним новинама Босан-
ско-подрињског кантона Горажде“. 
 

Број:02-04-16/23          ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 

01.02.2023.године       Сенад Мутапчић,с.р. 
     П  р  а  ч  а 
 

77 
 

На основу члана 34. Закона о ко-
муналним дјелатностима („Службе-не 
новине Босанско-подрињског кан-тона 
Горажде“, број: 9/13), члана 24. Стату-
та Општине Пале („Службене новине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де” број: 19/07, 11/08 и 6/13), Општин-
ско вијеће Пале, на својој XXVIII редо-
вној сједници, одржаној дана 31.01.2023. 
године, д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
О УТВРЂИВАЊУ ВРИЈЕДНОСТИ 
БОДА КОМУНАЛНЕ НАКНАДЕ  

ЗА 2023. ГОДИНУ 
 

Члан 1. 
 

Овом се Одлуком утврђује ври-
једност бода комуналне накнаде за 
2023. годину у висини од 0,05 КМ. 
 

Члан 2. 
 

Комунална накнада се неће об-
рачунавати за дијелове породично-ста-
мбених објеката који нису грађевинс-
ки довршени. 

 

Члан 3. 
 

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

Број:02-04-17/23          ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 

01.02.2023.године   Сенад Мутапчић,с.р. 
     П  р  а  ч  а 

02. фебруар/вељача 2023. 
 
 

78 
 

На основу члана 24. Статута Оп-
штине Пале („Службене новине Боса-
нско-подрињског кантона Горажде”, 
број: 19/07, 11/08 и 6/13) и на основу 
Записника Комисије за провођење Ко-
нкурса за додјелу стипендија ученици-
ма средњих школа и редовним студе-
нтима за школску/академску 2022/2023. 
годину, број: 02-04-176-14/22 од 10.01. 
2023. године, Општинско вијеће  Пале, 
на својој XXVIII редовној сједници, од-
ржаној дана 31.01.2023.год., д о н о с и: 
 
 

О Д Л У К У 
о стипендирању ученика  

средњих школа и студената  
у школској/академској 

 2022./2023. години 
 

Члан 1. 
(Предмет Одлуке) 

 
Овом одлуком Општинско вије-

ће Пале додјељује стипендије учени-
цима средњих школа и редовним сту-
дентима у школској/академској 2022/ 
2023. години. 
 

Члан 2. 
(Добитници стипендије) 

 
1) Добитници стипендије у школ-

ској 2022/2023. години су ученици 
средњих школа како слиједи: 

 

a) Ученици средњих школа 
1. Омеровић Амина, Медици-

нска школа Сарајево (100,00 
КМ) 

2. Џелилбашић Тарик, Мјешо-
вита школа Горажде (100,00 
КМ) 


