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7. Црнчало Фуад,                         -  члан 
8. Нихад Чоло,                               - члан 
9. Машић Елмир,                         -  члан 
10. Имшировић Адис,                   - члан 
11. Салиспахић Селма                   - члан 
12. Хаџимуратовић Мирела         - члан 
 

Члан 2. 
 

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

Члан 3. 
  

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објаве на wеб страници Општине 
Пале, а накнадно ће бити објављена у 
„Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде”. 
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На основу члана 131. Закона о 
просторном уређењу и грађењу Босан-
ско-подрињског кантона Горажде (“Сл-

ужбене новине Босанско-подрињског 
кантона Горажде”, бр. 7/13), члана 24. 
Статута Општине Пале (“Службене 
новине Босанско-подрињског кантона 
Горажде”, бр. 19/07, 11/08 и 6/13) и 
члана 81. Пословника Општинског виј-
ећа Општине Пале-Прача (“Службене 
новине Босанско-подрињског кантона 
Горажде” бр. 4/08), Општинско вијеће 
Пале, на својој XVI редовној сједници, 
одржаној дана 31.07.2014.г.,  д о н о с и: 
 
 

01.август/коловоз 2014. 
 
 

О Д Л У К У 
о измјени и допуни  Одлуке  

о начину формирања  Комисије  
за вршење техничког преглада, 

начину вршења техничког прегледа 
објеката и утврђивању  трошкова 

техничког прегледа 
 

Члан 1. 
 
            У Одлуци о начину формирања  
Комисије за вршење техничког прегле-
да, начину вршења техничког прегле-
да објеката и утврђивању трошкова те-
хничког прегледа (“Службене новине 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де”, бр. 3/12), у члану 6. који гласи: 

 „У бруто трошковима техничк-
ог прегледа садржани су:                                                 
 

1. Трошкови рада органа управе изн-
осе 10% од извршене уплате, 
    

2. Бруто накнада за рад Комисије са 
свим порезима износе 90% од 
извршене уплате,“ 

 

врше се сљедеће измјене и допуне тако 
да се у тачки 1. проценат  10%  замјењ-
ује процентом 30%, а у тачки 2. проце-
нат  90% се замјењује роцентом 70%. 
 

Члан 2. 
 

Ова Одлука ступа на снагу дан-
ом објаве на wеб страници Општине 
Пале, а накнадно ће бити објављена у 
„Службеним новинама Босанско-под-
рињског кантона Горажде. 
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