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На основу поглавља IV, одјељак 
А, члана 23. тачка б) Устава Босанско-
подрињског  кантона  Горажде („Слу-
жбене новине Босанско-подрињског 
кантона Горажде” број: 8/98, 10/00, 
5/03 и 8/04) и члана 109. Пословника 
Скупштине Босанско-подрињског  ка-
нтона Горажде („Службене новине Бо-
санско-подрињског кантона Горажде”, 
број: 3/18 и 6/19), Скупштина Босан-
ско-подрињског  кантона  Горажде,  на  
14. ванредној сједници, одржаној 15. 
септембра 2022. године, д о н о с и: 
 
 

З  А  К  О  Н 
О ИЗМЈЕНИ ЗАКОНА О 

КОМУНАЛНИМ  ТАКСАМА 
БОСАНСКО-ПОДРИЊСКОГ 

КАНТОНА ГОРАЖДЕ 
 

Члан 1. 
 

У Закону о комуналним такса-
ма Босанско-подрињског кантона Го-
ражде („Службене новине Босанско-
подрињског кантона Горажде”, број: 
16/11, 15/14 и 5/17), у поглављу VI – 
Тарифа комуналних такси, у члану 21. 
Тарифни број 1. се мијења и гласи: 
 

„Тарифни  број 1. 
 

За сваку истакнуту фирму, оз-
наку, обиљежје или натпис на посло-
вним и другим просторијама, објекти-
ма и слично, којим  се  означава да од-
ређено правно или физичко лице оба-
вља регистровану дјелатност или зани-
мање зависно од локације и начина ис-
тицања у граду и општинама са под-
ручја Босанско-подрињског кантона Го-
ражде, градским или општинским про-
писом утврдиће се годишња  такса. 

Број 8 – страна 1969 
 
 
Висина таксе из става (1) овог Тариф-
ног броја утврдиће се градским или 
општинским прописом на основу об-
јективних, реалних и релевантних кри-
терија, као што је подручје града и оп-
штине гдје се дјелатност обавља, вели-
чина обиљежија или натписа истакну-
те фирме, обављање нискоакумулати-
вне дјелатности и сл. 

Таксе из става (1) овог Тарифн-
ог броја које се утврде прописом град-
ског или општинског вјећа плаћају се у 
годишњем износу, а уколико је од ис-
тицања фирме, ознаке, обиљежија или 
натписа на пословним и другом про-
сторијама и објектима прошло мање 
од годину дана такса се обрачунава и 
плаћа на мјесечном нивоу”. 

 
Члан 2. 

 
 Град Горажде и општине обаве-
зни су у року од 60 дана донијети нове 
прописе којима ће се, у складу са члан-
ом 3. Закона о комуналним таксама 
Босанско-подрињског кантона Гораж-
де („Службене новине Босанско-под-
рињског кантона Горажде”, број:16/11, 
15/14 и 5/17), утврдити износ таксе из 
тарифних бројева 1, 4, 5, 6. и 7. 
 До доношења прописа из става 
(1) овог члана комуналне таксе ће се 
наплаћивати по раније донесеним гра-
дским и/или општинским прописима. 

 
Члан 3. 

 
 Овај  Закон  ступа  на  снагу  на-
редног  дана  од  дана  објављивања  у  
„Службеним  новинама  Босанско-под-
рињског кантона Горажде”. 
 
Број:01-02-470/22        ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА  
15.09.2022. године        С К У П Ш Т И Н Е 
     Г о р а ж д е             Аида Сирбубало,с.р.   


