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На основу члана 33.а Устава  
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де (“Службене новине Босанско-под-
рињског 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  КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 
БОСАНСКО-ПОДРИЊСКОГ 

КАНТОНА ГОРАЖДЕ 
 
 
                 Проглашава се Закон о кому-
налним таксама Босанско-подрињског 
кантона Горажде, који је донијела Ску-
пштина Босанско-подрињског кантона 
Горажде, на 9. редовној сједници, одр-
жаној 27. децембра 2011. године.  
 
Број:02-02-678/11                 П Р Е М И Ј Е Р 
27.12.2011. године     Емир Фрашто,с.р.  
    Г о р а ж д е  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

1012                                    
 

 На основу члана 23. став б) Уст-
ава Босанско–подрињског кантона  Го-
ражде (“Службене новине  Босанско-
подрињског кантона Горажде” брoj: 
8/98,10/00 и 5/03) и члана 106. Пос-
ловника Скупштине Босанско – подр-
ињског  кантона  Горажде  (“Службене 
новине  Босанско-подрињског кантона 
Горажде” брoj: 10/08), Скупштина Бос-
анско–подрињског  кантона  Горажде,  
на сједници одржаној дана 27.12.2011. 
године, д о н о с и: 
 
 

З  А  К  О  Н 
О  КОМУНАЛНИМ  ТАКСАМА 
БОСАНСКО – ПОДРИЊСКОГ 

КАНТОНА ГОРАЖДЕ 
 

I – ОПШТЕ  ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

Овим се Законом прописује  на-
чин плаћања и висина комуналних та- 
 

    
 
                  

 
 

 

Година  XIV – Брoj 16 
31. децембар/просинац 2011. 

 

Г О Р А Ж Д Е 

Аконтација за  IV  квартал 2011. год  
укључујући  и преплату за „Службе-
не новине БПК-а Горажде. – 40 КМ 
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кси (у даљем  тексту: таксе)  на  подру-
чју  Босанско–подрињског кантона  Го-
ражде (у даљем  тексту: Кантон). 
 

Члан 2. 
 
 Таксе се плаћају за: 
 

1. сваку истакнуту фирму  на  посло-
вним  и  другим  просторијама, 

2. изнајмљивање некретнина  лицима  
која нису држављани  БиХ, 

3. држање средстава за игру (билијар, 
аутомати, видеоигре, пикадо, плеј-
стејшн и слично), 

4. апарати за посебне игре  на  срећу,  
који  доносе  новац, 

5. организовање музике уживо у угос-
титељским, другим објектима и  на 
отвореном  простору, 

6. заузимање плочника и других  пов-
ршина испред пословних простор-
ија, 

7. истицање обавјештења, огласа и са-
општења на јавним  мјестима, 

8. кориштење простора за кампове, 
шаторе, приколице, аутомобиле  и  
слично. 

 
Члан 3. 

 
 Висина таксе утврђује се Тари-
фом која је саставни  дио  овог Закона 
или/и општинским прописима који се 
доносе у складу са овим Законом. 
 

Члан 4. 
 
 Правна и физичка лица која об-
ављају регистровану дјелатност на  ос-
нову Рјешења надлежног органа  дуж-
на су на видном мјесту свих  пословн-
их просторија и објеката, гдје  обавља-
ју дјелатност истакнути  назив  фирме. 
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Под називом фирме подразум-

јева  се: 
 

- назив фирме под којом  је  таксени  
обавезник регистрован код  надле-
жног органа, сједиште и број, одно-
сно назив пословне  јединице  када  
се фирма истиче на пословној  јед-
иници. 

- фирма се истиче  најкасније  даном 
почетка обављања регистроване дј-
елатности. 

 
Члан 5. 

 
 Таксени обавезник  је  правно  и  
физичко лице које користи предмет  
или услугу за чије кориштење  је  про-
писано  плаћање  таксе. 
 Ако за исту таксу постоји два 
или више обавезника, њихова такса је  
солидарна. 
 

Члан 6. 
 
 Таксена обавеза настаје истица-
њем фирме, односно у тренутку  када  
се почиње користити предмет или ус-
луга за чије кориштење је  прописано  
плаћање таксе. 
 

Члан 7. 
 
 Такса се плаћа у тренутку под-
ношења пореске пријаве, ако овим За-
коном није другачије  прописано. 
 

Члан 8. 
 
 Средства од уплате комуналних 
такси су приход општине и уплаћују 
се на рачун јавних прихода општинс-
ког буџета у пословној  банци. 
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II –  ОСЛОБАЂАЊЕ  ОД  ПЛАЋАЊА  
       ТАКСЕ  
 

Члан 9. 
 
 Од  плаћања  таксе  ослобођени  
су: 
 
1. Босна  и  Херцеговина, 
2. Федерација  Босне  и  Херцеговине, 

Босанско – подрињски кантон  Гор-
ажде, општине  са  подручја Канто-
на  и  њихови  органи, 

3. Централна  банка  БиХ, 
4. Установе из области предшколск-

ог образовања, образовања, науке, 
културе, заштите културе и приро-
дне баштине, спорта, здравства, со-
цијалне заштите, вјерске, хуманит-
арне и добротворне  организације, 

5. Удружења и фондације која не оба-
вљају привредну дјелатност и дјел-
атност микрокредитирања, изузев  
тачке 2, 3, 4, 5. и 6.  из  члана  2. овог  
Закона, 

6. Физичка лица - ратни војни инвал-
иди и заробљени бораци припадн-
ци Оружаних снага Републике Бос-
не и Херцеговине изузев тачке 2, 3, 
4, 5. и 6. из члана 2. овог Закона, 

7. Физичка лица којима је рјешењем 
надлежног органа признато својст-
во члана породице шехида, погин-
улог, умрлог, несталог браниоца и 
умрлог ратног војног инвалида  пр-
ипадника Оружаних снага Репуб-
лике Босне и Херцеговине, изузев  
тачке 2, 3, 4, 5. и 6.  из  члана  2. овог  
Закона. 

 
Члан 10. 

 
 Затјев за ослобађање од плаћа-
ња таксе са потребном  документациј- 
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ом, обавезник таксе   подноси Пореској 
управи – надлежној  испостави. 
 
III– НАЧИН  ПРИЈАВЕ   
       И  НАПЛАТА  ТАКСЕ 
 

Члан 11. 
 
 Обавезник  таксе из члана 2. Та-
чке 1, 3. и 4. овог Закона дужан је  над-
лежној пореској управи донијети  при-
јаву  на  утврђеном  обрасцу. 
 Пријава из претходног става са-
држи  сљедеће  податке: 
 
- назив фирме, сједиште или  преби-

валиште таксеног обавезника, број 
трансакционог рачуна  обавезника  
отвореног код банке, идентифика-
циони  број – порески  број, 

- мјесто гдје је фирма истакнута, бр-
ој истакнутих  фирми, 

- мјесто гдје се  средства  за  игру  на-
лазе, врсту и број средстава за игру, 

- мјесто гдје се налазе апарати за по-
себне игре на срећу који доносе но-
вац,  

- врсту и број апарата и друге пода-
тке у складу са Законом о играма 
на  срећу. 

 
Члан 12. 

 
 Пријава обавезе на име таксе из  
претходног члана подноси се Пореској  
управи до 30. јануара текуће године,  
према стању на дан првог јануара  тек-
уће године за коју се утврђују обавезе. 
 Пријава ће се сматрати прим-
љеном  од стране  Пореске  управе  ако  
су задовољени услови предвиђени од-
редбама Закона  о  Пореској  управи Ф 
БиХ. 
 Промјене настале у току текуће   
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године (прво – друго полугодиште), 
таксени обавезник је дужан  пријавити  
најкасније наредног дана од дана  нас-
танка промјене. 
 Таксеним обвезницима  који  не  
поднесу пријаву у складу са ставом  1. 
и 2. овог члана или дају нетачне  пода-
тке истом ће се извршити  утврђивање  
таксе по таксеној тарифи увећаној за  
50%. 
 

Члан 13. 
 
 Обавезник таксе из члана 2. та-
чке 5. овог Закона дужан  је  најкасније  
два  дана  прије почетка  организовања  
музике уживо пријавити Пореској уп-
рави дан почетка и дан  завршетка  ор-
ганизовања  музике  уживо. 
 

Члан 14. 
 
 По пријему пријаве коју је при-
премио и предао таксени обавезник из  
члана 2. тачка 1, 3. и 4. овог Закона и у  
којој је обрачунао таксу, пореска уп-
рава утврђује таксену обавезу. 
 О утврђеној таксеној обавези 
Пореска управа доноси  рјешење. 
 Утврђена а неуплаћена  таксена  
обавеза плаћа се на начин да се утвр-
ђена обавеза уплаћује у двије једнаке 
рате. 

Прва рата (за првих шест мјесе-
ци) плаћа се у  року  од  (8) осам  радн-
их дана од дана пријема рјешења, а др-
уга рата (шест мјесеци) до 01. јула тек-
уће године. 
 На  рјешење  Пореске  управе  о  
утврђеној таксеној обавези, таксени 
обавезник може уложити жалбу орга-
ну  који  је  донио  рјешење  у  року  од  
(8) осам дана од дана пријема рјешења. 
 Жалба на  рјешење  о  утврђеној   
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таксеној  обавези не одлаже  извршење  
рјешења. 
 Таксу  из  члана  2. тачке 2, 5, 7. 
и 8. обавезник плаћа на прописане  ра-
чуне у моменту настанка таксене  оба-
везе. 
 Такса  из  члана  2. тачка 6. овог 
Закона плаћа  се  код  надлежног  орга-
на унапријед, прије издавања  рјешења  
за  заузимање  простора,  а  сразмјерно  
времену  за  које  се  одобрење  издаје. 
 Изузетно  од  претходног  става,  
ако одобрење  издаје  на  период  дужи  
од једне  године, такса се  наплаћује  за  
сваку наредну годину унапријед до  
30. јануара  текуће  године. 

 
Члан 15. 

 
 Обавезник таксе  из члана  2. та-
чке 2, 5, 6, 7. и 8. овог Закона дужан  је  
Пореској управи  поднијети  пријаву  о  
обрачунатим  и  плаћеним  таксама. 
 Пријава  се  подноси  у  року  од 
најмање два дана прије настанка так-
сене  обавезе. 

 
Члан 16. 

 
 Ако  таксени обавезник  у  року  
прописаним овим Законом не изврши  
уплату таксе, надлежна Пореска  упра-
ва ће да изврши наплату у складу са 
одредбама Закона о Пореској  управи  
Ф БиХ . 
 

Члан 17. 
 
На износ таксе  који  није  плаћ-ен у 
прописаном року таксени обаве-зник 
дужан је платити  затезну камату по  
важећој стопи прописаној Законом  о 
стопи затезне камате на јавне прихо-де 
за период од дана  доспијећа  до дана 
измирења таксене обавезе. 
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Члан 18. 
 
 Право на наплату таксе, камата  
и трошкова принудне наплате  застар-
јева у року од 5 (пет) година од дана 
доспијећа за наплату таксе  рачунајући 
од дана који је касније  наступио. 
 Право застаре прекида се свак-
ом радњом надлежног органа за напл-
ату послије које радње почиње тећи 
нови рок застаре. 
 
IV– ПОВРАТ  ТАКСЕ 

 
Члан 19. 

 
 Обавезник таксе код којег је та-
кса и камата наплаћена, а коју није био  
дужан  платити,  има  право на  поврат  
средстава. 
 Захтјев  за  поврат  средстава  са  
документацијом  подноси  се  Пореској  
управи која је надлежна за утврђивање  
таксе. 
 Пореска управа ће о захтјеву 
од-лучити у складу са одредбама Зако- 
 

на о пореској управи  Ф БиХ. 
  
V– НАДЗОР 
 

Члан 20. 
 
 Надзор над провођењем овог 
Закона врши Министарство за финан-
сије Кантона и Пореска управа, у скла-
ду са својим  надлежностима. 
 
VI – ТАРИФА  КОМУНАЛНИХ  
        ТАКСИ 
 

Члан 21. 
 

Тарифни  број 1. 
 

За сваку истакнуту фирму, оз-
наку, обиљежје или натпис на послов-
ним и другим просторијама, објектима 
и слично, којим се означава да одређе-
но правно или физичко лице обавља  
регистровану дјелатност или занима-
ње, плаћа се годишња такса како слијe-
ди: 

Red. 
broj O P I S IZNOS 

TAKSE 
 

1. 
 
Из  области  дистрибуције  нафте и  нафтних  деривата  

 
2.500,00  КМ 

2. Из  области  производње  и  прераде: 
a) духана и  алкохолних пића ………………….................... 
b) безалкохолних  пића .........................…….........................   

 
1.000,00  КМ 
    500,00 КМ 

3. 
4. 
5. 
 

6. 
7. 

Из области телекомуникација ...........................…................. 
Из области поштанских услуга ………………………............ 
Из области осигурања и реосигурања  
(осигуравајућа  друштва)........................................................  
Из области банкарства …………………………….................. 
Из области микрокредитних организација и брокерских 
кућа ………………………………………………........................ 

 8.000,00 КМ 
 1.500,00  КМ 

  
  2.500,00  КМ  
  2.500,00  КМ 

 
  1.000,00 КМ 

8. Из области производње и дистрибуције електричне 
енергије ............................................................................................ 

 
  2.000,00  КМ     
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9. Из области производње електричне енергије у мини-
електранама ………......................................................................... 

 
500,00 KM 

10. 
 

Из области игара на срећу (касино, лутрија, лото, томбола, 
бинго, спортска прогноза, спортска кладионица, итд.)….. 

 
  8.000,00  КМ 

11. 
12. 

Тржни центри, хипермаркети …………................................. 
Тржнице и пијаце ……………….............................................. 

     800,00  КМ 
     800,00 КМ 

13. 
 
14. 

Из области трговине коју обавља правно лице у послов-
ним јединицама, другим објектима и вањска трговина ...... 
Из  области  трговине на мало која  се обавља у  осталим  
продајним мјестима........................................................................ 

  
    300,00  КМ 

 
     200,00  КМ 

15. Из  области  угоститељства - хотели и  мотели ....................       800,00  КМ 
16.  Из области угоститељства - пансиони, барови и ресторани     400,00 КМ 
17. Из  области  угоститељства - ашчинице, ћевабџинице те 

објекти у којима се точе алкохолна и безалкохолна пића... 
 

   300,00  КМ 
18. Из  области угоститељства - босанске кафане и објекти  

у којима  се не  точе алкохолна пића ....................................... 
 

   150,00  КМ 
19. Међународни  транспорт  роба  и  услуга ..............................    500,00  КМ 
20. 
21.  
 
22. 
23. 
24. 

У  области  осталог  превоза  робе  и  путника ....................... 
У области превоза робе – превозник са једним моторним 
возилом носивости до 5 тона ………........................................... 
У области пружања техничких услуга–технички сервиси... 
Ауто школе........................................................................................  
Превоз путника такси аутомобилима ………………............... 

   400,00  КМ 
  

   100,00 КМ 
     600,00 КМ 

   300,00 КМ  
     50,00 КМ 

25. У  грађевинској  дјелатности ..................................................    300,00  КМ 
26. Самосталне занатске  радње ………........................................    100,00  КМ 
27. У адвокатској дјелатности ………………………......................    600,00 КМ 
28. У нотарској дјелатности ................………………......................    800,00  КМ 
29. Приватна здравствена заштита и приватне апотеке ............    600,00  КМ 
30. Здравствена заштита животиња…………………….................    600,00 КМ 
31. Књиговодствене услуге (бирои и слично) ..............................    300,00  КМ 
32. Из  области  осталих непоменутих дјелатности ....................      50,00  КМ 

 
Ако се под  једном фирмом об-

авља више дјелатности за које је про-
писана различита такса, такса се  утвр-
ђује и плаћа за дјелатност за коју је пр-
описана највиша такса. 

Општина може општинским пр-
описом таксе прописане у овом тари-
фном броју на основу реално утврђен-
их критерија (нпр. подручје општине 
гдје је истакнута фирма, димензије-ве-
личина истакнуте фирме и сл.) умањ-
ити до 40% или увећати до 20% правн-

им и физичким лицима која имају ис-
такнуту фирму и обављају на подруч-
ју те општине неке од дјелатности об-
ухваћене овим тарифним бројем. 

Ове накнаде се обрачунавају и 
плаћају на мјесечном нивоу ако је про-
шло мање од годину дана од дана ис-
тицања фирме, ознаке, обиљежја или 
натписа. 

Стари занати, нискоакумулати-
вна и дефицитарна занимања  која су 
утврђена посебном Одлуком Скупш- 
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тине БПК Горажде, ослобођена су пла-
ћања комуналних такси из овог тари-
фног броја. 
 

Тарифни  број  2. 
 

За изнајмљивање некретнина 
лицима која нису држављани  БиХ, за  
једно лице плаћа се дневно......2,00 КМ. 
 Наплату таксе по овом тарифн-
ом броју врши лице које је власник или 
корисник накретнине која се издаје. 
 

Тарифни  број  3. 
 

За држање средстава за забавне  
игре и држање апарата за игре на сре-
ћу који доносе новац плаћа се  годиш-
ње по једном комаду, односно  предм-
ету или апарату, како с л и ј е д и: 

 

1. на билијар-столове, фли- 
пере, аутомате, шикадо, 
плеј-стејшн, компјутере 
и дрге уређаје за прире- 
ђивање игара за забаву, 
односно друга средства  
за игру гдје је добитак   
искључиво у одређе-  
ном броју игара.................200,00  КМ 

2. на апарате од игара  
на срећу који доносе 
 новац............................... 1.200,00  КМ
  

Под  апаратима за игре  на  сре-
ћу који доносе  новац  подразумијевају  
се електронски или механички апа-
рати, компјутери или други уређаји 
који се користе за игре на срећу, од-
носно који током игре омогућавају  иг-
рачу  добитак  у  новцу или  жетонима  
који су наплативи у новцу. 

Ако средства за игру  почну  ко- 
ристити или престану користити у  
другом полугодишту такса се  умањује   
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до  50 %. 
 

Тарифни  број  4. 
 

За држање музике уживо у уго-
ститељским и другим објектима те на 
отвореном простору плаћа се дневно  
.............................................. 100,00  КМ. 
 Општина може општинским 
прописом таксу прописану у овом та-
рифном броју зависно од подручја оп-
штине гдје се налази објекат, односно 
отворени простор гдје се држи музика, 
умањити или увећати до 20%. 
 

Тарифни  број  5. 
 

За заузимање тротоара, јавних 
и слободних површина плаћа се: 

 

1. за постављање столова испред угос-
титељских објеката у сврху пруж-
ања угоститељских услуга плаћа се 
по једном столу дневно .... 1,00  КМ.  

2. за постављање столова, пултева, те-
зги столова за продају књига, цви-
јећа, разгледница, бижутерије и др-
угих производа плаћа се по  једном 
продајном мјесту дневно20,00  КМ. 
 

Општина може општинским 
прописом таксу прописану у овом та-
рифном броју зависно од подручја оп-
штине гдје се налази тротоар, јавна 
или слободна површина умањити или 
увећати до 50%. 

Наплату таксе по овом тарифн-
ом  броју  врши  надлежни  орган  који  
управља слободним  површинама. 
 

Тарифни  број  6. 
 
 За  истицање  паноа, дисплеја и 
плаката на јавним мјестима одређеним 
за те намјене плаћа се мјесечна накна-  
да и  то: 
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- за постављање сталних паноа и ди-

сплеја по 1 м2 ..............….....20,00 КМ 
- за  серију плаката 

 до 100 ком............................50,00 КМ 
- за  серију плаката  

преко  100  ком. ................. 100,00 КМ 
 

Општина може општинским пр-
описом таксу прописану у овом тари-
фном броју, зависно од подручја оп-
штине гдје се истиче плакат, пано или 
дисплеј на јавном мјесту, умањити или 
увећати до 20%. 

Наплату таксе по овом тарифн-
ом  броју  врши  надлежни  орган  који  
управља  слободним  површинама. 
 

Тарифни  број  7. 
 
 За кориштење слободних повр-
шина за камповање, депоније  матери-
јала и другу привремену употребу пл-
аћа  се  дневно: 
 

- за  сваки  шатор ....................1,00  КМ 
- за камп-приколицу .............1,00  КМ 
- за аутомобил ........................1,00  КМ. 
  

Општина може општинским пр-
описом таксу прописану у овом тари-
фном броју, зависно од подручја опш-
тине гдје се слободна површина кори-
сти за камповање, депоније материјала 
и другу привремену употребу, умањи-
ти или увећати до 50%. 
 Наплату таксе по овом тарифн-
ом броју врши надлежни орган који 
управља слободним површинама. 
 
VII – КАЗНЕНЕ  ОДРЕДБЕ 
 

Члан 22. 
 

Новчаном  казном  у  износу  од   
1.000,00  КМ  до  10.000,00  КМ  казниће   
се за прекршај правно лице: 
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- ако не поднесе пријаву или ако да  
нетачне податке за утврђивање та-
ксе (члан 11.), 

- ако не поднесе пријаву у року из 
члана 12. овог Закона, 

- ако не пријави Пореској управи дан 
почетка и дан завршетка организо-
вања музике уживо (члан 13.), 

- ако не плати таксу у складу са чла-
новима 8. и 14. овог Закона, 

- ако не поднесе пријаву о обрачуна-
тој  и плаћеној такси (члан 15.), 

- ако не истакне фирму у складу са 
чланом  4. овог Закона. 

 
За прекршај из претходног ста-

ва казниће се одговорно лице новчан-
ом  казном  у износу  од  200,00  КМ  до  
2.000,00  КМ. 
 

Члан 23. 
 

Новчаном  казном  у  износу  од  
200,00  КМ  до  1.000,00  КМ  казниће  се  
за  прекршај  физичко  лице: 
 

- ако не поднесе пријаву или  ако да 
нетачне податке за утврђивање  та-
ксе (члан 11.), 

- ако не поднесе пријаву у року из 
члана 12. овог Закона, 

- ако не пријави Пореској управи дан 
почетка и дан завршетка организо-
вања музике уживо (члан 13.), 

- ако не плати таксу у складу са чла-
новима 8. и 14. овог Закона, 

- ако не поднесе пријаву о обрачуна-
тој и плаћеној такси (члан 15.), 

- ако не истакне фирму  у складу са 
чланом  4. овог Закона. 

 
VIII –  ПРЕЛАЗНЕ  И  ЗАВРШНЕ 
            ОДРЕДБЕ 
 

Члан 24. 
 

 За  таксене  обавезе  настале  до   
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дана ступања на снагу овог Закона та-
кса  се  плаћа  по  закону  који је  важио  
у  тренутку  настанка  таксене  обавезе. 
 

Члан 25. 
 
 Даном  почетка  примјене  овог  
Закона на подручју Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде, престаје са пр-
имјеном Закон о  комуналним  таксама 
(“Службене новине Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде ” број: 17/04). 
 

Члан 26. 
 
 Овај Закон ступа на снагу  наре-
дног дана од дана објављивања у “Сл-
ужбеним новинама Босанско-подрињ-
ског кантона Горажде”, а примјењива-
ће се од 01.01.2012.године. 
                           

Број:01-02-970/11        ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ   
27.12.2011.године.            СКУПШТИНЕ 
    Г о р а ж д е                Назиф Уручи,с.р. 
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На основу поглавља IV члана 
23. Устава Босанско – подрињског  кан-
тона Горажде („Службене новине Бос-
анско-подрињског кантона Горажде“, 
број: 8/98,10/00 и 5/03), члана 15. Зак-
она о имовини Босанско-подрињског 
кантона Горажде („Службене новине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де“ број: 5 /11)  и  члана 106. Пословн-
ика о раду Скупштине Босанско-под-
рињског кантона Горажде („Службене  
новине  Босанско – подрињског  кант-
она  Горажде“ број: 10/08), Скупштина  
Босанско – подрињског  кантона Гора-
жде, на наставку  9.  редовнне сједни-
це, одржаном дана 29.12.2011. године, 
д о н о с и: 
 

Број 16 – страна 2353 
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о утврђивању јавног интереса  
за располагање имовином 
путем специјалне погодбе 

 
Члан 1. 

 
 Овом Одлуком Скупштина Бо-
санско – подрињског кантона  Горажде  
утврђује  јавни интерес за располагање 
имовином путем специјалне погодбе, 
и то за некретнине означене као к.ч. 
3900/8 по нарави економско двориш-
те, у површини од 774 м2, некретнина 
означена као к.ч. 3900/8, по нарави 
кућа и зграда, у површини од 359 м2,  
некретнина означена као к.ч. 3900/29, 
по нарави економско двориште, у по-
вршини од 970 м2, некретнина озна-
чена као к.ч. 3900/29, по нарави при-
вредна зграда, у површини од 1781 м2, 
некретнина означена као к.ч. 3900/5, 
по нарави привредна зграда, у повр-
шини од 3426 м2, некретнина означена 
као к.ч. 3900/5 по нарави економско 
двориште, у површини од 1141 м2, не-
кретнина означена као к.ч. 3900/3 по 
нарави фабрика, у површини од 3074 
м2, некретнина означена као к.ч. 
3900/3 по нарави фабрички круг, у 
површини од 7484 м2 и некретнина  
означена као к.ч. 3900/43 звана „кол-
ска вага“, по нарави неплодно земљи-
ште, у површини од 65 м2, све уписане 
у КО Горажде I, на име Босанско-под-
рињски кантон Горажде, ради прив-
редног развоја Босанско-подрињског 
кантона Горажде и стварања услова за 
инвестициона улагања на подручју Бо-
санско-подрињског кантона Горажде. 
 

Члан 2. 
 

Располагање путем специјалне  
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