
02. фебруар/вељача 2023. 
 
 
број: 19/07, 11/08 и 6/13) и члана 78. 
Пословника Општинског вијећа Опш-
тине Пале („Службене новине Босан-
ско-подрињског кантона Горажде”, бр-
ој: 5/22), Општинско вијеће  Пале, на 
својој XXVII редовној сједници, одржа-
ној дана 31.01.2023. године, д о н о с и: 
  
 

О Д Л У К У 
О ВИСИНИ НОВЧАНЕ НАГРАДЕ ЗА 
УЧЕНИКА ГЕНЕРАЦИЈЕ И ПОНОС 

ГЕНЕРАЦИЈЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 
„ПРАЧА“ 

 

I 
 

Овом Одлуком Општинско ви-
јеће Пале утврђује висину новчане на-
кнаде за ученика генерације у износу 
од 100,00КМ и понос генерације у из-
носу од 100,00КМ основне школе „Прача“. 
 

II 
 

Директор основе школе „Пра-
ча“ дужан је по проглашењу ученика 
генерације и поноса генерације упути-
ти акт општинском начелнику и рачу-
новодству Општине Пале. 

У акту мора бити јасно наведе-
но име и презиме ученика којем се ис-
плаћује новчана накнада, број жирора-
чуна ученика или родитеља, односно 
старатеља, те мора бити јасно наведе-
но у којој банци је отворен рачун. 
 

II 
 

Новчана средства ће се испла-
ћивати на жирорачун ученика или ро-
дитеља, односно старатеља. 
 

III 
 

За провођење ове Одлуке заду- 
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жује се општински начелник. 
 

IV 
 

Ова Одлука ступа на снагу 
даном доношења, а накнадно ће бити 
објављена у „Службеним новинама 
Босанско-подрињског кантона 
Горажде“. 
 

Број:02-04-12/23          ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 

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

73 
 

На основу члана 66. Закона о 
грађевинском земљишту у Федерацији 
Босне и Херцеговине („Службене нов-
ине Федерације Босне и Херцеговине“ 
бр. 25/03), члана 24. Статута Општине 
Пале („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде“ број: 
19/07, 11/08 и 6/13) и члана 78. Пос-
ловника Општинског вијећа Општине 
Пале (,,Службене новине Босанско-по-
дрињског кантона Горажде”, број:5/22), 
Општинско вијеће Општине Пале, на 
својој XXVIII редовној сједници, одржа-

ној дана 31.01.2023.године, д о н о с и: 
  
 

О Д Л У К У 
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЈЕЧНЕ 

ЦИЈЕНЕ 1м2 ИЗГРАЂЕНОГ 
СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА  

ЗА 2023. ГОДИНУ НА ПОДРУЧЈУ 
ОПШТИНЕ ПАЛЕ 

 
Члан 1. 

 
Утврђује се просјечна цијена 1 

м2 изграђеног стамбеног простора за 
2023. годину на подручју општине Па-
ле у висини од 500,00 КМ. 
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Члан 2. 
 

Утврђена цијена изграђеног ста-
мбеног простора из члана 1. ове Одлу-
ке служи као основица за израчунава-
ње погодности земљишта/ренте, нак-
наде за додијељено грађевинско зем-
љиште зависно од зона земљишта ут-
врђених посебном одлуком, за утврђи-
вање накнаде 1 м2 изузетог грађевин-
ског земљишта и процјене вриједности 
некретнина. 
 

Члан 3. 
 

Ова Одлука ступа на снагу осм-
ог дана од дана објављивања у „Служ-
беним новинама Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде“. 
 

Број:02-04-13/23          ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 

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

74 
 

На основу чланова 63. и 83. За-
кона о грађевинском земљишту Феде-
рације Босне и Херцеговине („Службе-
не новине Федерације Босне и Херце-
говине“ број: 25/03), члана 24. Статута 
Општине Пале („Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде“ 
број: 19/07, 11/08 и 6/13) и члана 78. 
Пословника Општинског вијећа Опш-
тине Пале (,,Службене новине Босан-
ско-подрињског кантона Горажде”, бр-
ој: 5/22), Општинско вијеће Општине 
Пале, на својој XXVIII редовној сједни-
ци, одржаној дана 31.01.2023. године,  
д о н о с и: 
  
 

О Д Л У К У 
О УТВРЂИВАЊУ НАКНАДЕ ЗА 

ДОДИЈЕЉЕНО ГРАЂЕВИНСКО И 
ОСТАЛО ЗЕМЉИШТЕ ДРУШТВЕНЕ 

СВОЈИНЕ, НАКНАДЕ ЗА КОРИШТЕЊЕ  

02. фебруар/вељача 2023. 
 
 

ГРАЂЕВИНСКОГ И ОСТАЛОГ 
ЗЕМЉИШТА И НАКНАДЕ ЗА 

КОРИШТЕЊЕ ИЗГРАЂЕНОГ ОСТАЛОГ 
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА (РЕНТЕ) 
НА КОЈЕМ ПОСТОЈИ ПРАВО СВОЈИНЕ, 

ЗА 2023. ГОДИНУ 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком утврђује се ви-
сина накнаде за додијељено грађеви-
нско и остало земљиште у друштвеној 
својини као и обавеза плаћања накна-
де за кориштење осталог грађевинског 
земљишта на којем постоји право сво-
јине и накнаде за кориштење изграђе-
ног грађевинског земљишта (ренте) на 
којем постоји право својине, у 2023.год. 
 

Члан 2. 
 

Накнада за додијељено земљи-
ште одређује се у проценту од утврђе-
не просјечне цијене 1 м2 изграђеног 
стамбеног простора на подручју опш-
тине Пале, који у 2023. години износи 
500,00 КМ. 

 
Члан 3. 

 
Накнада за додијељено земљи-

ште утврђује се према зонама и то: 
 

1. У првој стамбено-пословној зони 
5% - 6% од просјечне цијене 1 м2 
изграђеног стамбеног простора за 
текућу годину, што износи 25,00 

КМ – 30,00 КМ по 1 м2. 
2. У другој стамбено-пословној зони 

4% - 5% од висине просјечне цијене 
изграђеног стамбеног простора за 
текућу годину, што износи 20,00 - 

25,00 КМ по 1 м2. 
3. У трећој стамбено-пословној зони 

3% - 4% од висине просјечне цијене  



02. фебруар/вељача 2023. 
 
 
1 м2 изграђеног стамбеног просто-
ра за текућу годину, што износи 
15,00 КМ - 20,00 КМ по 1 м2. 

4. У четвртој стамбено-пословној зони 

2% - 3% од висине просјечне цијене 
1 м2 изграђеног стамбеног просто-
ра за текућу годину, што износи 
10,00 КМ - 15,00 КМ по 1 м2. 

5. У петој стамбено-пословној зони 
1% - 2% висине просјечне цијене 1 
м2 изграђеног стамбеног простора 
за текућу годину, што износи 5,00 

КМ - 10,00 КМ по 1 м2. 
6. У шестој стамбено-пословној зони 

0,50% - 1% висине просјечне цијене 
1 м2 изграђеног стамбеног просто-
ра за текућу годину, што износи 
2,00 КМ - 4,00 КМ по 1 м2. 

 
Члан 4. 

 
Накнада за кориштење осталог 

грађевинског земљишта на којем пос-
тоји право својине утврђује се у проце-
нту од 0,01% по 1м2 земљишта, од ут-
врђене просјечне цијене 1 м2 изграђе-
ног стамбеног простора на подручју 
општине Пале за 2022. годину. 
 

Члан 5. 
 

Накнада за погодност кориш-
тења изграђеног осталог грађевинског 
земљишта на којем постоји право сво-
јине (ренте) одређује се у проценту од 
утврђене просјечне цијене 1 м2 изгра-
ђеног стамбеног простора на подручју 
општине Пале, за 2022. годину. 
 

Члан 6. 
 

Накнада из члана 5. ове Одлуке 
утврђује се према зонама и то: 
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1. У првој стамбено-пословној зони 

6% од просјечне цијене 1 м2 изгра-
ђеног стамбеног простора за теку-
ћу годину, што износи 30,00 КМ по 
1 м2 корисне површине стамбеног 
и пословног простора. 

2. У другој стамбено-пословној зони 

5% од висине просјечне цијене из-
грађеног стамбеног простора за те-
кућу годину, што износи 25,00 КМ 

по 1 м2 корисне површине стамбе-
ног и пословног простора 

3. У трећој стамбено-пословној зони 
4% од висине просјечне цијене 1 м2 
изграђеног стамбеног простора за 
текућу годину, што износи 20,00 

КМ по 1 м2 корисне површине ста-
мбеног и пословног простора. 

4. У четвртој стамбено-пословној зони 

3% од висине просјечне цијене 1 м2 
изграђеног стамбеног простора за 
текућу годину, што износи 15,00 

КМ по 1 м2 корисне површине ст-
амбеног и пословног простора. 

5. У петој стамбено-пословној зони 2% 
висине просјечне цијене 1 м2 изгра-
ђеног стамбеног простора за теку-
ћу годину, што износи 10,00 КМ по 
1 м2 корисне површине стамбеног 
и пословног простора. 

6. У шестој стамбено-пословној зони 
1% висине просјечне цијене 1 м2 
изграђеног стамбеног простора за 
текућу годину, што износи 5,00 КМ 

по 1 м2 корисне површине стамбе-
ног и пословног простора. 

 
Члан 7. 

 
Накнада за погодност кориште-

ње изграђеног осталог грађевинског зе-
мљишта на којем постоји право своји-
не (ренте), за објекте код којих се врши  
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промјена намјене кориштења износи 
50% висине накнаде која је прописана 
у члану 6. ове Одлуке. 
 

Члан 8. 
 

Уколико се за стамбени или по-
словни објект не може утврдити кори-
сна површина накнада  из члана 5. ове 
Одлуке, утврђује се према зонама и то:  
 

- за прву зону у проценту од 0,8% 

од инвестиционе вриједности 
објекта 

- за другу зону у проценту од 
0,7% од инвестиционе вријед-
ности објекта 

- за трећу зону у проценту од 
0,6% од инвестиционе вријед-
ности објекта 

- за четврту зону у проценту од 
0,5% од инвестиционе вријед-
ности објекта 

- за пету зону у проценту од 0,4% 

од инвестиционе вриједности 
објекта 

- за шесту зону  у проценту од 
0,3% од инвестиционе вријед-
ности објекта 

 

Члан 9. 
 

Ова Одлука ступа на снагу осм-
ог дана од дана објављивања у „Слу-
жбеним новинама Босанско-подрињск-
ог кантона Горажде“ и ступањем на 
снагу ове Одлуке престаје да важи Од-
лука о утврђивању накнаде за додије-
љено грађевинско и остало земљиште 
друштвене својине, накнаде за кориш-
тење осталог грађевинског земљишта 
и накнаде за кориштење изграђеног 
осталог грађевинског земљишта (рен-
те) на којем постоји право својине, за 
2022. годину („Службене новине Боса- 

02. фебруар/вељача 2023. 
 
 
нско-подрињског кантона Горажде“, 
број: 1/21). 
 

Број:02-04-14/23    ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 

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

75 
 

На основу члана 24. Статута Оп-
штине Пале („Службене новине Боса-
нско-подрињског кантона Горажде“ 
број:19/07, 11/08 и 6/13), члана 78. По-
словника Општинског вијећа Општи-
не Пале (,,Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
5/22) и члана 10. Уговора о куповини 
и испоруци путничког моторног вози-
ла Dacia Duster Essential 1.5 дЦи 115 4 x 
4,  за потребе ЈУ Дом здравља  „ПРА-
ЧА“, Општинско вијеће Општине Па-
ле, на својој XXVIII редовној сједници, 
одржаној дана 31.01.2023.г., д о н о с и: 

 
 

О Д Л У К У 
О УСТУПАЊУ СТАЛНОГ 

СРЕДСТВА – МОТОРНОГ ВОЗИЛА 
DACIA DUSTER 

 
Члан 1. 

 
Овом се Одлуком без новчане 

накнаде ЈУ Дом здравља „ПРАЧА“  ус-
тупа стално средство – моторно вози-
ло, које је набављено из донаторских 
средстава турског града Коње и Уније 
Општина Турског Свијета (ТДББ), за 
потребе ЈУ Дом здравља  „ПРАЧА“. 
 

Предметно моторно возило је 
сљедећих карактеристика:  
 

- марка возила: DACIA, 
- врста возила: ПУТНИЧКИ 

АУТОМОБИЛ,  


