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На основу члана 33.а Устава Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
(„Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде“, број:8/98, 10/00 
и 5/03), д о н о с и м: 

 
 

У  К  А  З 
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА  

О ИНДУСТРИЈСКИМ ЗОНАМА 
БОСАНСКО-ПОДРИЊСКОГ 

КАНТОНА ГОРАЖДЕ 
 
 
 

Проглашава се Закон о индуст-
ријским зонама Босанско-подрињског 
кантона Горажде, који је донијела Ску-
пштина Босанско-подрињског кантона 
Горажде, на 4. редовној сједници,  одр-
жаној 12. маја 2015. године. 
 

Број:02-02-196/14                 П Р Е М И Ј Е Р 
12.05.2015.године              Емир Оковић,с.р.                                               
     Г о р а ж д е   
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На основу Поглавља IV, одјељ-
ак А, члана 23, а у вези са члановима 
16. и 18. Устава Босанско-подрињског 
кантона Горажде (“Службене новине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де“, број: 8/98, 10/00 и 5/03) и члана 
106. Пословника Скупштине Босанско-
подрињског кантона Горажде (“Служ-
бене новине Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде“, број: 10/08 и 1/15), Ск-
упштина Босанско-подрињског канто-
на Горажде, на 4. редовној сједници, од-
ржаној 12.05.2015. године, д о н о с и: 
 
 

З  А  К  О  Н 
О ИНДУСТРИЈСКИМ ЗОНАМА 

НА ПОДРУЧЈУ БОСАНСКО - 
ПОДРИЊСКОГ  КАНТОНА ГОРАЖДЕ 

 

ДИО ПРВИ 
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 
(Предмет Закона) 

 

(1) Овим се Законом уређује начин од- 
 

    
 
                  

 

 

 

Година XVIII– Брoj 05 
13. мај /свибањ 2015. 

 

Г О Р А Ж Д Е 

Аконтација за  II  квартал 2015. год  

укључујући  и преплату за „Службе-

не новине БПК-а Горажде. – 40 КМ 



Број 5 – страна 778 
 

 
ређивања подручја, оснивање и уп-
рављање индустријским зонама, на-
длежности и модели подршке раз-
воју индустријских зона на подручју 
Босанско-подрињског кантона Гор-
ажде (у даљем тексту: Кантон). 

(2) Индустријске зоне се оснивају у 
циљу стварања повољних услова за 
развој прерађивачке индустрије, по-
већање атрактивности за улагање и 
креирање нових радних мјеста на 
подручју Кантона. 

 
Члан 2. 

(Дефиниције) 
 
 У смислу овог Закона, термини 
који се у њему користе имају сљедеће 
значење: 
 

а) Индустријска зона је дио територије  
Кантона који је посебно намијењен за 
производњу роба и услуга у сектору 
прерађивачке индустрије под услови-
ма и на начин утврђен овим Законом. 

б) Индустријска зона у изградњи је под- 
ручје Кантона које одређено за инду-
стријску зону, а које не испуњава ус-
лове за добијање статуса индустриј-
ске зоне. 

ц) Корисник зоне је правно и физичко  
лице које обавља регистровану дјел-
атност у индустријској зони. 

д) Производно подручје је подручје Ка- 
нтона гдје су индустријски погони 
већ успостављени, који су у посједу 
правних и физичких лица, у којима 
су запослени радници на пословима 
у прерађивачкој индустрији, а које до 
ступања на снагу овог Закона није 
имало статус индустријске зоне. 

е) Подручје индустријске зоне је земљ- 
иште које је одређено катастарским 
парцелама и површином дефиниса- 
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ном у Одлуци Владе о утврђивању 
подручја индустријске зоне. 

ф)  Привредно друштво за управљањ- 
ем индустријском зоном је привре-
дно друштво које обавља организа-
ционе и техничке послове за пот-
ребе индустријске зоне.  

г)  Слободна зона је дио царинске тери- 
торије Босне и Херцеговине који је 
посебно ограђен и означен и у кој-
ем се привредне дјелатности обав-
љају уз посебне услове у складу са 
Законом о царинској политици Бо-
сне и Херцеговине („Службени гла-
сник БиХ“ број: 57/04, 51/06 и 
76/06), Законом о слободним зон-
ама БиХ („Службени гласник БиХ“ 
број:99/09). 

х) Специјализована индустријска зона  
је индустријска зона која је специја-
лизована за одређени индустријски 
сектор или своју дјелатност заснива 
на примјени специјализованих тех-
нологија. 

и) Заштитна зона је подручје у близини  
индустријске зоне које представља 
резервисан простор за изградњу ин-
фраструктурних објеката, односно 
подручје у којем се може ограничити 
намјена простора у циљу заштите 
здравља људи. 

 
Члан 3. 

(Основни принципи) 
 
a) Успостављање индустријских зона 

се заснива на принципима: 
 

- Подручје индустријске зоне се 
проглашава с циљем планске из-
градње и кориштења простора 
за прерађивачку индустрију, об-
езбјеђење повољнијих услова пр-
ивређивања, креирања нових  
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радних мјеста и одрживог управ-
љања природним добрима у пр-
остору; 

- Приликом доношења одлуке о 
успостављању индустријске зо-
не води се рачуна о усклађива-
њу интереса корисника просто-
ра и развојних приоритета од 
интереса за Кантон; 

- У индустријској зони могу се об-
ављати све индустријске, тргови-
нске и услужне дјелатности који-
ма се не угрожавају околина, зд-
равље и сигурност људи и мате-
ријалних добара; 

- У индустријским зонама се не 
могу покренути нове производ-
ње које имају већи штетни утјец-
ај на околину од постојећег нив-
оа који је одобрен у складу са ва-
жећим прописима. 

 
b) Нико не може користити термин 

“индустријска зона” у смислу означ-
авања земљишта на подручју Кан-
тона, осим ако је таква употреба утв-
рђена и одобрена овим Законом, др-
угим прописом или међународним 
споразумом, или је из контекста у 
којем се користи јасно да се термин 
не односи на индустријску зону у 
складу са овим Законом. 

 
ДИО ДРУГИ 

ПОДРУЧЈЕ ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ 
 

Члан 4. 
(Поступак за одређивање  

подручја индустријске зоне) 
 
(1) Поступак за одређивање подручја 

индустријске зоне може покренути 
Министарство за привреду или Ми-
нистарство за урбанизам, просторно 
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уређење и заштиту околине, једини-
ца локалне самоуправе и привредно 
друштво регистровано на подручју 
Кантона.  

(2) Захтјев за покретање поступка садр-
жи текстуални и графички дио са 
сљедећим садржајем: 

 

а) Назив и сједиште подносиоца захтје- 
ва за покретање поступка за одређи-
вање подручја индустријске зоне; 

б) Приједлог назива индустријске зоне  
и подручје предложено за индустри-
јску зону са образложењем; 

ц) Назив привредних друштава и врсти  
индустријског сектора унутар подр-
учја дефинисаног границама; 

д) Копију ажурног катастарског плана  
са назнаком корисника предметне и 
сусједних парцела; 

е) Картографски прикази и графички  
прилози на којима се приказује стање 
и планирани захвати у простору; 

ф) Идејни пројекат грађевина или зах- 
      вата у простору; 
г) Елаборат о индустријској зони, који  
     садржи: 
 

- Основне информације о грани 
или гранама прерађивачке инд-
устрије, власничкој структури, 
обиму пословања, броју запосл-
ених, билансу стања и успијеха, 
величини извоза за протеклу ка-
лендарску годину;  

- Очекиване резултате у области 
повећања обима пословања, рас-
та извозно орјентисаног послова-
ња, величине улагања и запош-
љавања у периоду од 5 година; 

- Опис гране прерађивачке инду-
стрије и планова за промјене гр-
ане дјелатности у периоду од 5 
година; 

- технички опис са главним тех- 
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ничко-експлоатацијским пара-
метрима и опис предвиђене те-
хнологије рада, ако се ради о 
производном објекту или спец-
ифичном захвату у простору; 

- Процјена утицаја на околину у 
складу са прописима у области 
заштите околине. 

х) Мишљење Министарства за привре- 
ду о економској оправданости прогл-
ашавања индустријске зоне. 

и) Мишљење Министарства за урбани- 
зам, просторно уређење и заштиту 
околине о испуњвању услова у прос-
тору за проглашавање индустријске 
зоне. 

 

(3) Дефинисане границе садрже опис 
грађевинских парцела, грађевина, 
уређених површина које служе тој 
грађевини, земљишта на којем је пр-
едвиђена градња грађевина и друге  
инфраструктуре. 

(4) Захтјев садржи и мишљење једини-
це локалне самоуправе о оправдано-
сти проглашења индустријске зоне, 
уколико иницијативу подноси при-
вредно друштво. 

(5) Уколико се захтјев за одређивање 
индустријске зоне односи на произ-
водна подручја која су на дан 31.12. 
2013. године испуњавала услове из 
става (2) члана 6., прилози е), ф) и г) 
из захтјева из става (2) овог члана се 
могу доставити накнадно у року и 
под условима које пропише ресорно 
министарство. 

 
Члан 5. 

(Одређивање подручја  
индустријске зоне) 

 
(1) На приједлог Министарства за урб-

анизам, просторно уређење и зашт- 
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иту околине подручје индустријске 
зоне проглашава се одлуком Владе 
Босанско-подрињског кантона Гора-
жде, на коју сагласност даје Скупшт-
ина Босанско-подрињског кантона 
Горажде. 

(2) Након добивања сагласности Скуп-
штине Кантона, Министарство за 
урбанизам, просторно уређење и 
заштиту околине покреће поступак 
утврђивања подручја индустријске 
зоне у документима просторног ур-
еђења на нивоу Босанско-подрињс-
ког кантона Горажде и јединица ло-
калне самоуправе. 

(3) Одређивање подручја индустријске 
зоне проводи се у сарадњи са једи-
ницом локалне самоуправе. 

(4) Поступак утврђивања подручја инд-
устријске зоне у документима прос-
торног уређења неће се провести 
без сагласности јединице локалне 
самоуправе на чијем подручју је пл-
анирано доношење одлуке о одређ-
ивању подручја индустријске зоне. 

 
ДИО ТРЕЋИ 

УСПОСТАВЉАЊЕ 
ИНДУСТРИЈСКИХ ЗОНА 

 
Члан 6. 

(Оснивање индустријске зоне) 
 
(1) Индустријска зона се може основати 

само на производном подручју које 
је одређено за индустријску зону, у 
којој је запослено минимално 100 ра-
дника у прерађивачкој индустрији 
Кантона, или уколико на том под-
ручју послују најмање два или више 
привредних субјеката, без обзира на 
број упослених радника. 

(2) Индустријска зона се оснива одлук-
ом Владе Кантона на основу које Ми- 
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нистарство за привреду доноси рј-
ешење о оснивању индустријске зоне.    

 

(3) Рјешење о оснивању садржи: 
 

а)  назив индустријске зоне, 
б)  границе подручја индустријске зоне, 
ц) списак привредних друштава на под- 
     ручју индустријске зоне, 
д) опис основне привредне инфрастру- 

ктуре која се налази на подручју ин-
дустријске зоне и подаци о власнич-
кој структури, 

е) податке о привредном друштву за  
    управљање индустријском зоном,  
ф) сагласност за кориштење термина  

“индустријска зона” у циљу обиљеж-
авања подручја индустријке зоне, об-
иљежавање вертикалном и хоризон-
талном сигнализацијом на магистра-
лним и регионалним цестама на по-
дручју кантона и друге пословне свр-
хе. 

 

(4) Рјешење из става (2) овог члана обја-
вљује се у “Службеним новинама Бо-
санско-подрињског кантона Горажде”. 

 
Члан 7. 

(Уређење индустријске зоне) 
 

(1) Индустријска зона мора бити огра-
ђена, освијетљена, видљиво обиље-
жена и означена као индустријска 
зона на свим улазима и излазима.  

(2) Индустријска зона се може састојати 
из више дијелова уколико чине 
једну просторну цјелину.  

(3) Ограде, улази и излази морају бити 
одговарајуће уређени и осигурани. 

 
Члан 8. 

(Врсте индустријских зона) 
 

(1) На подручју Кантона може се осно- 
вати: 
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а) индустријска зона; 
б) специјализована индустријска зона. 
 

(2) Према начину организовања, инду-
стријске зоне могу бити: 
 

а)  индустријске зоне које имају статус  
      правног лица, 
б)  индустријске зоне које немају статус  
      правног лица. 
 

(3) На подручју Кантона може се прог-
ласити и индустријска зона у изград-
њи у складу са чланом 9. овог Закона. 

 
Члан 9. 

(Индустријска зона у изградњи) 
 

У случају да се поступак из чла-
на 4. став (1) овог Закона проводи за од-
ређивање подручја предложеном за ин-
дустријску зону запослен мањи број ра-
дника од броја утврђеног у  члану 6. ст-
ав (1) овог Закона, за проширење посто-
јеће индустријске зоне, проглашавање 
новог подручја у којем нема прерађива-
чке индустрије, а планирано је за изгра-
дњу или проширење индустријске зо-
не, подручје се може прогласити индус-
тријском зоном у изградњи. 
 

Члан 10. 
(Специјализована индустријска зона) 
 

Уколико се у индустријској зони 
претежно обавља уско специјализована 
или високотехнолошка дјелатност, инд-
устријска зона може бити проглашена 
специјализованом индустријском зоном. 
 

Члан 11. 
(Правни статус индустријске зоне) 

 
(1) Индустријска зона може имати ста-

тус правног лица. 



Број 5 – страна 782 
 
 
(2) У случају регистрације индустријске 

зоне као правног лица, индустријс-
ком зоном управља привредно дру-
штво за управљање индустријском 
зоном које се региструје у складу са 
Законом о привредним друштвима, 
овим Законом и другим прописима. 

(3) Индустријску зону као једно правно 
лице могу заједно регистровати  ви-
ше привредних друштава, а најма-
ње 2/3 од укупног броја привредн-
их друштава која имају сједиште у 
индустријској зони. 

(4) Индустријска зона или дио индус-
тријске зоне може добити статус сл-
ободне зоне у складу са Законом. 

 
Члан 12. 

(Привредно друштво за управљање 
индустријском зоном) 

 

(1) Привредно друштво за управљање 
индустријском зоном уређује орга-
низационе и техничке послове које 
за потребе индустријске зоне обав-
ља друштво за управљање индуст-
ријском зоном. 

(2) Привредно друштво за управљање 
индустријском зоном: 
 

а) уређује организацију заједничких ко- 
    муналних услуга и инфраструктуре,  
б) обезбјеђује техничке и организацио- 

не услове кориштења инфраструкту-
ре индустријске зоне коју заједнички 
користе сви корисници индустријске 
зоне, 

ц) уређује питање кретања лица и роба  
     унутар индустријске зоне, 
д) обезбјеђује сарадњу између привред- 

них друштава у индустријској зони и 
кантоналних органа управе и лока-
лне самоуправе, 

е) проводи мјере заштите на раду на по- 
    дручју индустријске зоне у областима 
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које нису обуваћене мјере заштите на 
раду које проводе привредна друшт-
ва у складу са законом, 

ф) проводи мјере мониторинга заштите  
      околине, 
г) проводи друге послове и задатке које 

друштво за управљање зоном обавља 
за потребе корисника зоне у складу са 
законима. 

 

(3) Привредно друштво за управљање 
зоном закључује уговоре са корисн-
ицима индустријске зоне о међусоб-
ним правима и обавезама. 

(4) Привредно друштво за управљање 
индустријском зоном је одговорно 
само за послове који су обухваћени 
уговором из става (3) овог члана. 

(5) Битни елементи уговора који се од-
носе на права и обавезе из става (2) 
овог члана Закона, уписују се у рје-
шење из члана 6. став (3) овог Закона. 

 
Члан 13. 

(Корисници индустријске зоне) 
 

(1) Корисници индустријске зоне су 
привредна друштва која послују ун-
утар индустријске зоне и друштво 
за управљање индустријском зоном. 

(2) Корисници обављају привредну дје-
латност у индустријској зони у скла-
ду са законима и на основу уговора 
којим су регулисана међусобна пра-
ва и обавезе корисника и друштва 
за управљање индустријском зоном. 

 
ДИО ЧЕТВРТИ 

РАЗВОЈ ИНДУСТРИЈСКИХ ЗОНА 
 

Члан 14. 
(Подршка за развој  
индустријских зона) 

 

(1) За остваривање циљева из члана 1.  
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став (2) овог Закона ресорна минис-
тарства осигуравају подршку за пла-
нирање и развој индустријских зо-
на.  

(2) Подршка из става (1) овог члана пр-
ужа се у складу са: 
 

а)  Стратегијом развоја индустријских  
     зона (у даљем тексту: стратегија); 
б) Вишегодишњим планом развоја инд- 
     устријских зона; 
ц) Годишњим програмом подршке раз- 
     воју индустријских зона. 
 

Члан 15. 
(Стратегија развоја  

индустријских зона) 
 
(1) На приједлог Владе Кантона страте-

гију из члана 14. став (2) алинеја а) 
усваја Скупштина Кантона за врем-
енски период дужи од пет година. 

(2) Стратегијом се утврђује политика 
Кантона у области инустријских зо-
на и циљеви и приоритети развоја 
индустријских зона. 

(3) Министарство за привреду коорди-
нира активности и обезбјеђује усло-
ве за партиципативни процес изра-
де стратегије. 

 
Члан16. 

(Вишегодишњи план) 
 
(1) У складу са стратегијом, Влада Кан-

тона доноси план развоја индустриј-
ских зона (у даљем тексту: План) за 
период не краћи од три године. 

(2) У припреми Плана из става (1) овог 
члана води се рачуна о потребама 
прерађивачке индустрије, ефикасн-
ом планирању јавних ресурса, раци-
оналном и ефикасном кориштењу 
простора, заштити и уређењу окол-
ине, заштити градитељског и прир- 
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одног наслијеђа. 

(3) Основни елементи плана су: 
 

- извод из просторне планске до-
кументације, 

- извод из стратегије, 
- циљеви развоја индустријских 

зона, 
- план подршке у оквиру кантон-

алне политике, 
- план јавних инвестиција, 
- очекивани резултати, 
- механизми мониторинга, проц-

јењивања и извјештавања. 
 

Члан17. 
(Годишњи програм) 

 
(1) Годишњи програм подршке развоју 

индустријских зона (у даљем тексту: 
годишњи програм) је основни прог-
рамски документ на основу којег се 
осигуравају средства и планирају мј-
ере на развоју индустријских зона, 
који на приједлог Министарства за 
привреду доноси Влада Босанско-
подрињског кантона Горажде. 

(2) Годишњи програм обавезно садр-
жи: 

 

а) увод, 
б) преглед и анализа стања у области: 
 

- индустрије Босне и Херцеговине 
и Федерације Босне и Херцегов-
ине, 

- индустрије Кантона, 
- индустрије која послује на подр-

учју индустријских зона,  
 

ц) извод из стратегије и плана, 
д) годишње циљеве на развоју индуст- 
     ријских зона,  
е) мјере развоја индустријских зона, 
ф) очекиване резултате, 
г) висину и изворе средстава потребних  
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    за провођење годишњег програма, 
х) временски оквир, 
и) критерије за расподјелу средстава, 
ј) механизме мониторнга и евалуације, 
к) друге елементе у складу са стратегиј- 
    ом и планом. 
 

(3) Годишњи програм се доноси у скла-
ду са планом из члана 16. овог Закона. 

 
Члан 18. 

(Модели подршке развоју 
индустријских зона) 

 
(1) Мјере развоја индустријских зона 

из члана 17. став (2), алинеја д) пла-
нирају се у оквиру сљедећих моде-
ла подршке:  

а) модел подршке за изградњу; 
б) модел подршка за развој; 
ц) модел подршка прерађивачкој инд- 
     устрији. 
 

Члан 19. 
(Подршка за изгадњу) 

 
(1) У циљу стварања услова пружиће 

се подршка за изградњу индустриј-
ских зона основаним у складу са 
овим Законом. 

(2) У оквиру модела подршке за изгра-
дњу индустријских зона могу се 
планирати сљедеће мјере: 

 

- израда пројектне и планске до-
кументације, 

- припремни радови, 
- изградња и реконструкција пу-

тева који спајају зону на мрежу 
магистралних и региналних це-
ста, 

- изградња инфраструктуре и 
уређење зелених површина у 
индустријским зонама у изгра-
дњи, 
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- реконструкција и изградња ог-

раде и улаза, 
- друге мјере предвиђене страте-

гијом и вишегодишњим план-
ом. 

 
Члан 20. 

(Подршке за развој) 
 
(1) У оквиру модела подршке за развој 

индустријских зона планирају се 
додатне мјере подршке. 

(2) У оквиру модела подршке за развој 
индустријских зона могу се плани-
рати сљедеће мјере: 

 

- реконструкција индустријских 
објеката, производних погона и 
просторија за потребе радника,  

- реконструкција и изградња обј-
еката који доприносе заштити 
околине и заштити од природ-
них и других несрећа, 

- реконструкција саобраћајница 
унутар индустријских зона, па-
ркинг-простора и приступних 
путева до магистралне цесте, 

- истраживање и развој уколико 
су у пројекту укључена два или 
више привредних субјеката ун-
утар индустријске зоне, 

- друге мјере предвиђене страте-
гијом. 

 
Члан 21. 

(Подршка индустрији) 
 
(1) У циљу обезбјеђења услова за запо-

шљавање у прерађивачкој индуст-
рији и достизања стандарда Европ-
ске уније у области индустрије до 
краја 2019. године, корисницима 
индустријске зоне ће се пружити 
подршка за развој прерађивачке 
индустрије. 
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(2) Мјере подршке прерађивачкој ин-

дустрији укључују подршку за: 
 

- истраживање и развој, 
- креирање нових радних мјеста, 

увођење нових технологија и 
стварање услова за извозно орј-
ентисано пословање,  

- стручно оспособљавање радни-
ка, 

- мјере које доприносе унапређе-
њу здравља и сигурности радн-
ика и друге мјере које доприно-
се побољшању услова привређ-
ивања, 

- друге мјере предвиђене страте-
гијом и вишегодишњим планом.   

 
ДИО ПЕТИ 

НАДЛЕЖНОСТИ 
 

Члан 22. 
(Надлежности) 

 
(1) Министарство за привреду је надле-

жно за управне и друге стручне пос-
лове који се односе на предлагање и 
провођење политике у области инд-
устријских зона на подручју Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде.  

(2) Министарство за урбанизам, прост-
орно уређење и заштиту околине је 
надлежно за припрему докумената 
просторног уређења у области инд-
устријских зона на подручју Босанс-
ко-подрињског кантона Горажде. 

 
ДИО ШЕСТИ 

ФИНАНСИРАЊЕ 
 

Члан 23. 
(Извори средстава) 

 

(1) Средства за реализацију годишњег  
програма из члана 17. овог Закона 

Број 5 – страна 785 
 
 
обезбјеђују се у: 

 

а) Буџету Кантона, 
б) плану располагања имовином Кант- 
    она,  
ц) донација и других извора у складу са  
     законима. 
 

(2) Висина средстава из става (1), алине-
ја а) овог члана у Буџету не могу би-
ти већа од 2% порезних и непорезн-
их прихода за текућу годину. 

 
ДИО СЕДМИ 

НАДЗОР И ИЗВЈЕШТАВАЊЕ 
 

Члан 24. 
(Надзор над провођењем Закона) 

 
(1) Министарство за привреду врши 

надзор над провођењем овог Зако-
на и прописа донесених на основу 
њега. 

(2) Министарство за урбанизам, прос-
торно уређење и заштиту околине 
надлежна је за провођење овог Зак-
она и за питања која су додијељена 
овим Законом и другим законима 
Кантона. 

(3) Инспекцијски надзор над провође-
њем овог Закона врши Кантонална 
управа за инспекцијске послове Бо-
санско-подрњског кантона Горажде. 

 
Члан 25. 

(Извјештавање) 
 
(1) Министарство за привреду Влади 

Кантона подноси кварталне извјеш-
таје, а Скупштини Босанско-подри-
њског кантона Горажде годишњи 
извјештај о имплементацији страте-
гије, плана и програма развоја инду-
стријских зона и предлаже мјере за 
побољшање. 
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(2) Праћење, прикупјање и објављива-

ње података о привредним друшт-
вима унутар индустријских зона вр-
шиће се у оквиру рада информаци-
оног система регистра индустријск-
их зона у сарадњи са институцијама 
из области статистике.  

 
ДИО ОСМИ 

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 26. 
(Новчане казне) 

 

Новчаном казном у износу од 
500 до 2000 КМ казниће се за прекршај 
правно и физичко лице: 

 

а) ако у индустријекој зони покрене  
производњу која има штетне утицаје 
на околину (члан 3. став (1)), алинеја 3, 

б) ако користи термин „индустријска  
зона“ супротно одредбама члана 3 
став (2), 

ц) ако не обавља или врши послове су- 
     протно одредбама члана 12. став (2). 
 

ДИО ДЕВЕТИ 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 27. 
(Програмирање у прелазном периоду) 
 

У прелазном периоду у трајању 
од једне године од дана ступања на сн-
агу овог Закона, могуће је усвајање пла-
на и програма из чланова 16. и 17. овог 
Закона, уколико је актом Владе  утврђе-
но да су циљеви из плана усклађени са 
кантоналном политиком у области ин-
дустријских зона. 
 

Члан 28. 
(Ступање на снагу) 

 

Овај Закон ступа на снагу осмог  
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дана од дана објављивања у „Службен-
им новинама Босанско подрињског ка-
нтона Горажде“. 
 

Број:01-02-325/15        ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА                                                                                                                            
12.05.2015.године            СКУПШТИНЕ       
    Г о р а ж д е                 Аида Обућа,с.р.    
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На основу члана 33.а Устава Бо-
санско-подрињског кантона Горажде 
(„Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде“, број:8/98, 10/00 
и 5/03), д о н о с и м: 
 
 

У К А З 
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА  

О  ОБРАЗОВАЊУ ОДРАСЛИХ  
НА ПОДРУЧЈУ БОСАНСКО-
ПОДРИЊСКОГ КАНТОНА 

ГОРАЖДЕ 
 
 
 

Проглашава се Закон о образо-
вању одраслих на подручју Босанско-
подрињског кантона Горажде, који је 
донијела Скупштина Босанско-подри-
њског кантона Горажде, на 4. редовној 
сједници, одржаној 12.05.2015. године. 
  

Број:02-02-197/14                 П Р Е М И Ј Е Р 
12.05.2015. године             Емир Оковић,с.р.                                          
     Г о р а ж д е         

                                                                                     

264 
 

На основу поглавља IV, oдјељак 
А, члана 23, а у вези са члановима 16.  
и 18. Устава Босанско-подрињског ка-
нтона Горажде (“Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде“, 
број: 8/98, 10/00 и 5/03) и члана 106. 
Пословника Скупштине Босанско-под- 
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