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Р.БР. 
Назив 

фискалне/парафискалне 
обавезе 

Закон којим је 
утврђена накнада 

Подзаконски акт и којим је 
накнада ближе дефинисана 

Обвезник плаћања 
накнаде 

Основица на основу 
које се одређује 
висина накнаде 

Стопа/износ која се   
примењује за 

одређивање висине 
накнаде (у КМ) 

ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 

 
1. 

 
Порез на непокретности 

 
Закон о порезу на 

непокретности  
(Сл.гласник РС 91/15) 

Одлука о висини стопе пореза на 
непокретности нс подручју општине Нови Град 

за 2019.г. 
Одлука  о висини вриједности непокретности 

на подручју општине нови град за потребе 
утврђиваЊа пореза на непокретности у 2019. 

години 
(Сл. гласник Општине Нови Град 12/18) 

Физичка и правна 
лица 

Процјењена тржишна 
вриједност 

непокретности 
0,20% 

2. 

 
Порез на непокретности у којима се 

обавља производна 
дјелатност 

 
Закон о порезу на 

непокретности  
(Сл.гласник РС 91/15) 

Одлука о висини стопе пореза на 
непокретности нс подручју општине Нови Град 

за 2019.г. 
Одлука  о висини вриједности непокретности 

на подручју општине нови град за потребе 
утврђиваЊа пореза на непокретности у 2019. 

години 
(Сл. гласник Општине Нови Град 12/18) 

Физичка и правна 
лица  

Процјењена тржишна 
вриједност 

непокретности 
0,10% 

3. 
Порез на непокретности у којима се 
обавља дефицитарна производно- 

занатска дјелатност 

 
Закон о порезу на 

непокретности  
(Сл.гласник РС 91/15) 

Одлука о висини стопе пореза на 
непокретности нс подручју општине Нови Град 

за 2019.г. 
Одлука  о висини вриједности непокретности 

на подручју општине нови град за потребе 
утврђиваЊа пореза на непокретности у 2019. 

години 
(Сл. гласник Општине Нови Град 12/18) 

Физичка и правна 
лица  

Процјењена тржишна 
вриједност 

непокретности 

0,00% 
(Посебну Одлуку доноси 

Скупштина општине) 

АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ 

I – ПОДНЕСЦИ 
НАПОМЕНА: 
Такса по овом тарифном броју не плаћа се за накнадне поднеске, којима странка захтјева само брже поступање по раније поднесеном захтјеву. 

4.  

 
За захтјеве, молбе, приједлоге, 

пријаве и друге поднеске, ако овом 
тарифом није прописана друга такса 

Закон о административним 
таксама и накнадама 

(Сл.гласник РС 100/11, 103/11 и 
67/13) 

Одлука о  општинским административним 
таксама 

(Службени гласник Општине Нови Град број 
5/13, 10/13) 

Лице по чијем захтјеву 
се поступак покреће, 
односно врше радње 
предвиђене таксеном 

тарифом 

НЕМА 2,00 КМ 

II – РЈЕШЕЊА 
НАПОМЕНА: 
Ако се доноси једно рјешење по захтјеву више лица, таксу по овом тарифном броју плаћа свако лице коме се уручује рјешење. 

5.  
За сва рјешења за која није 
прописана посебна такса 

Закон о административним 
таксама и накнадама 

(Сл.гласник РС 100/11, 103/11 и 
67/13) 

Одлука о  општинским административним 
таксама 

(Службени гласник Општине Нови Град број 
5/13, 10/13) 

Лице по чијем захтјеву 
се поступак покреће, 
односно врше радње 
предвиђене таксеном 

тарифом 

НЕМА 10,00 КМ 

6. За рјешења о промјени личног имена 

Закон о административним 
таксама и накнадама 

(Сл.гласник РС 100/11, 103/11 и 
67/13) 

Одлука о  општинским административним 
таксама 

(Службени гласник Општине Нови Град број 
5/13, 10/13) 

Лице по чијем захтјеву 
се поступак покреће, 
односно врше радње 
предвиђене таксеном 

тарифом 

НЕМА 30,00 КМ 

7. 
За рјешења о накнадним уписима у 

матичне књиге 

Закон о административним 
таксама и накнадама 

(Сл.гласник РС 100/11, 103/11 и 
67/13) 

Одлука о  општинским административним 
таксама 

(Службени гласник Општине Нови Град број 
5/13, 10/13) 

Лице по чијем захтјеву 
се поступак покреће, 
односно врше радње 
предвиђене таксеном 

тарифом 
 

НЕМА 10,00 КМ 

8. 

Регистрација оснивања, промјена 
података и престанак обављања 

дјелатности 
предузетника 

Закон о административним 
таксама и накнадама 

(Сл.гласник РС 100/11, 103/11 и 
67/13) 

Одлука о  општинским административним 
таксама 

(Службени гласник Општине Нови Град број 
5/13, 10/13) 

Лице по чијем захтјеву 
се поступак покреће, 
односно врше радње 
предвиђене таксеном 

тарифом 
 

НЕМА 30,00 КМ 
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9. 
Одобрење за обављање дјелатности 

у издвојеном 
пословном простору 

Закон о административним 
таксама и накнадама 

(Сл.гласник РС 100/11, 103/11 и 
67/13) 

Одлука о  општинским административним 
таксама 

(Службени гласник Општине Нови Град број 
5/13, 10/13) 

Лице по чијем захтјеву 
се поступак покреће, 
односно врше радње 
предвиђене таксеном 

тарифом 

НЕМА 30,00 КМ 

10. 
Одобрење за припремне радње за 

обављање 
предузетничке дјелатности 

Закон о административним 
таксама и накнадама 

(Сл.гласник РС 100/11, 103/11 и 
67/13) 

Одлука о  општинским административним 
таксама 

(Службени гласник Општине Нови Град број 
5/13, 10/13) 

Лице по чијем захтјеву 
се поступак покреће, 
односно врше радње 
предвиђене таксеном 

тарифом 

НЕМА 30,00 КМ 

11. 

Одобрење за стицање статуса старог 
заната, умјетничког заната односно 

домаће 
радиности 

Закон о административним 
таксама и накнадама 

(Сл.гласник РС 100/11, 103/11 и 
67/13) 

Одлука о  општинским административним 
таксама 

(Службени гласник Општине Нови Град број 
5/13, 10/13) 

Лице по чијем захтјеву 
се поступак покреће, 
односно врше радње 
предвиђене таксеном 

тарифом 

НЕМА 30,00 КМ 

12. 
Одобрење за обављање дјелатности 

за чије обављање није потребан 
пословни простор 

Закон о административним 
таксама и накнадама 

(Сл.гласник РС 100/11, 103/11 и 
67/13) 

Одлука о  општинским административним 
таксама 

(Службени гласник Општине Нови Град број 
5/13, 10/13) 

Лице по чијем захтјеву 
се поступак покреће, 
односно врше радње 
предвиђене таксеном 

тарифом 

НЕМА 30,00 КМ 

13. 
Поновни почетак обављања 

дјелатности након привременог 
престанка 

Закон о административним 
таксама и накнадама 

(Сл.гласник РС 100/11, 103/11 и 
67/13) 

Одлука о  општинским административним 
таксама 

(Службени гласник Општине Нови Град број 
5/13, 10/13) 

Лице по чијем захтјеву 
се поступак покреће, 
односно врше радње 
предвиђене таксеном 

тарифом 

НЕМА 10,00 КМ 

14. Вођење дјелатности преко пословође 

Закон о административним 
таксама и накнадама 

(Сл.гласник РС 100/11, 103/11 и 
67/13) 

Одлука о  општинским административним 
таксама 

(Службени гласник Општине Нови Град број 
5/13, 10/13) 

Лице по чијем захтјеву 
се поступак покреће, 
односно врше радње 
предвиђене таксеном 

тарифом 

НЕМА 30,00 КМ 

15. 
Наставак обављања дјелатности 

након губитка пословне 
способности или смрти предузетника 

Закон о административним 
таксама и накнадама 

(Сл.гласник РС 100/11, 103/11 и 
67/13) 

Одлука о  општинским административним 
таксама 

(Службени гласник Општине Нови Град број 
5/13, 10/13) 

Лице по чијем захтјеву 
се поступак покреће, 
односно врше радње 
предвиђене таксеном 

тарифом 

НЕМА 20,00 КМ 

16. Усклађивање са прописима 

Закон о административним 
таксама и накнадама 

(Сл.гласник РС 100/11, 103/11 и 
67/13) 

Одлука о  општинским административним 
таксама 

(Службени гласник Општине Нови Град број 
5/13, 10/13) 

Лице по чијем захтјеву 
се поступак покреће, 
односно врше радње 
предвиђене таксеном 

тарифом 

НЕМА 10,00 КМ 

17. 
За рјешења на основу којих се 

одобрава обављање 
дјелатности правних лица 

Закон о административним 
таксама и накнадама 

(Сл.гласник РС 100/11, 103/11 и 
67/13) 

Одлука о  општинским административним 
таксама 

(Службени гласник Општине Нови Град број 
5/13, 10/13) 

Лице по чијем захтјеву 
се поступак покреће, 
односно врше радње 
предвиђене таксеном 

тарифом 

НЕМА 100,00 КМ 

18. 
Регистрација чамаца и издавање 

пловидбене 
дозволе/продужење регистрације. 

Закон о административним 
таксама и накнадама 

(Сл.гласник РС 100/11, 103/11 и 
67/13) 

 
Одлука о  општинским административним 

таксама 
(Службени гласник Општине Нови Град број 

5/13, 10/13) 
 

 

Лице по чијем захтјеву 
се поступак покреће, 
односно врше радње 
предвиђене таксеном 

тарифом 

НЕМА 10,00 КМ 

19. 
Одобрење за продужено радно 

вријеме 

Закон о административним 
таксама и накнадама 

(Сл.гласник РС 100/11, 103/11 и 
67/13) 

Одлука о  општинским административним 
таксама 

(Службени гласник Општине Нови Град број 
5/13, 10/13) 

Лице по чијем захтјеву 
се поступак покреће, 
односно врше радње 
предвиђене таксеном 

тарифом 

НЕМА 100,00 КМ 

20. 
Одобрење за пригодно радно 

вријеме 

Закон о административним 
таксама и накнадама 

(Сл.гласник РС 100/11, 103/11 и 
67/13) 

Одлука о  општинским административним 
таксама 

(Службени гласник Општине Нови Град број 
5/13, 10/13) 

Лице по чијем захтјеву 
се поступак покреће, 
односно врше радње 
предвиђене таксеном 

тарифом 
 

НЕМА 20,00 КМ 
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21. 
Одобрење за обављање такси 

превоза или јавног превоза 
лица/ствари 

Закон о административним 
таксама и накнадама 

(Сл.гласник РС 100/11, 103/11 и 
67/13) 

Одлука о  општинским административним 
таксама 

(Службени гласник Општине Нови Град број 
5/13, 10/13) 

Лице по чијем захтјеву 
се поступак покреће, 
односно врше радње 
предвиђене таксеном 

тарифом 

НЕМА 30,00 КМ 

22. 
Добијање лиценце Б,Ц,Д,Е и лиценце 

за возило 

Закон о административним 
таксама и накнадама 

(Сл.гласник РС 100/11, 103/11 и 
67/13) 

Одлука о  општинским административним 
таксама 

(Службени гласник Општине Нови Град број 
5/13, 10/13) 

Лице по чијем захтјеву 
се поступак покреће, 
односно врше радње 
предвиђене таксеном 

тарифом 

НЕМА 10,00 КМ 

23. 
Одобрење за вршење превоза за 

властите потребе 

Закон о административним 
таксама и накнадама 

(Сл.гласник РС 100/11, 103/11 и 
67/13) 

Одлука о  општинским административним 
таксама 

(Службени гласник Општине Нови Град број 
5/13, 10/13) 

Лице по чијем захтјеву 
се поступак покреће, 
односно врше радње 
предвиђене таксеном 

тарифом 

НЕМА 30,00 КМ 

24. 
Издавање легитимације такси 

возачима 

Закон о административним 
таксама и накнадама 

(Сл.гласник РС 100/11, 103/11 и 
67/13) 

Одлука о  општинским административним 
таксама 

(Службени гласник Општине Нови Град број 
5/13, 10/13) 

Лице по чијем захтјеву 
се поступак покреће, 
односно врше радње 
предвиђене таксеном 

тарифом 

НЕМА 2,00 КМ 

25. 
Пољопривредна сагласност о 
претварању пољопривредног 

у непољопривредно земљиште 

Закон о административним 
таксама и накнадама 

(Сл.гласник РС 100/11, 103/11 и 
67/13) 

Одлука о  општинским административним 
таксама 

(Службени гласник Општине Нови Град број 
5/13, 10/13) 

Лице по чијем захтјеву 
се поступак покреће, 
односно врше радње 
предвиђене таксеном 

тарифом 

НЕМА 10,00 КМ 

26. 
Увјерење о бављењу 

пољопривредном производњом 

Закон о административним 
таксама и накнадама 

(Сл.гласник РС 100/11, 103/11 и 
67/13) 

Одлука о  општинским административним 
таксама 

(Службени гласник Општине Нови Град број 
5/13, 10/13) 

Лице по чијем захтјеву 
се поступак покреће, 
односно врше радње 
предвиђене таксеном 

тарифом 

НЕМА 7,00 КМ 

27. Процјена штете у пољопривреди 

Закон о административним 
таксама и накнадама 

(Сл.гласник РС 100/11, 103/11 и 
67/13) 

Одлука о  општинским административним 
таксама 

(Службени гласник Општине Нови Град број 
5/13, 10/13) 

Лице по чијем захтјеву 
се поступак покреће, 
односно врше радње 
предвиђене таксеном 

тарифом 

НЕМА 20,00 КМ 

28. 
Одобрење за смјештај покретног 

пчелињака 

Закон о административним 
таксама и накнадама 

(Сл.гласник РС 100/11, 103/11 и 
67/13) 

Одлука о  општинским административним 
таксама 

(Службени гласник Општине Нови Град број 
5/13, 10/13) 

Лице по чијем захтјеву 
се поступак покреће, 
односно врше радње 
предвиђене таксеном 

тарифом 

НЕМА 10,00 КМ 

III – УВЈЕРЕЊА 

29. 
За увјерења, ако није другачије 

прописано 

Закон о административним 
таксама и накнадама 

(Сл.гласник РС 100/11, 103/11 и 
67/13) 

Одлука о  општинским административним 
таксама 

(Службени гласник Општине Нови Град број 
5/13, 10/13) 

Лице по чијем захтјеву 
се поступак покреће, 
односно врше радње 
предвиђене таксеном 

тарифом 

НЕМА 2,00 КМ 

30. 
За увјерења о слободном брачном 

стању 

Закон о административним 
таксама и накнадама 

(Сл.гласник РС 100/11, 103/11 и 
67/13) 

Одлука о  општинским административним 
таксама 

(Службени гласник Општине Нови Град број 
5/13, 10/13) 

Лице по чијем захтјеву 
се поступак покреће, 
односно врше радње 
предвиђене таксеном 

тарифом 

НЕМА 10,00 КМ 

31. 
За изводе из матичних књига 
намијењених за иностранство 

Закон о административним 
таксама и накнадама 

(Сл.гласник РС 100/11, 103/11 и 
67/13) 

Одлука о  општинским административним 
таксама 

(Службени гласник Општине Нови Град број 
5/13, 10/13) 

Лице по чијем захтјеву 
се поступак покреће, 
односно врше радње 
предвиђене таксеном 

тарифом 

НЕМА 10,00 КМ 

32. За увјерења из матичних евиденција 

Закон о административним 
таксама и накнадама 

(Сл.гласник РС 100/11, 103/11 и 
67/13) 

Одлука о  општинским административним 
таксама 

(Службени гласник Општине Нови Град број 
5/13, 10/13) 

Лице по чијем захтјеву 
се поступак покреће, 
односно врше радње 
предвиђене таксеном 

тарифом 
 

НЕМА 5,00 КМ 
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33. 
За увјерења о породичном стању за 

иностранство 

Закон о административним 
таксама и накнадама 

(Сл.гласник РС 100/11, 103/11 и 
67/13) 

Одлука о  општинским административним 
таксама 

(Службени гласник Општине Нови Град број 
5/13, 10/13) 

Лице по чијем захтјеву 
се поступак покреће, 
односно врше радње 
предвиђене таксеном 

тарифом 

НЕМА 10,00 КМ 

34. 

За увјерења о издржавању чланова 
породице, 

а ради ослобађања од пореза на 
плате радника у иностранствУ 

Закон о административним 
таксама и накнадама 

(Сл.гласник РС 100/11, 103/11 и 
67/13) 

Одлука о  општинским административним 
таксама 

(Службени гласник Општине Нови Град број 
5/13, 10/13) 

Лице по чијем захтјеву 
се поступак покреће, 
односно врше радње 
предвиђене таксеном 

тарифом 

НЕМА 20,00 КМ 

35. 

За издавање увјерења о положеном 
стручном испиту за стицање звања 

туристичког 
водича на подручју општине Нови 

Град 

Закон о административним 
таксама и накнадама 

(Сл.гласник РС 100/11, 103/11 и 
67/13) 

Одлука о  општинским административним 
таксама 

(Службени гласник Општине Нови Град број 
5/13, 10/13) 

Лице по чијем захтјеву 
се поступак покреће, 
односно врше радње 
предвиђене таксеном 

тарифом 

НЕМА 10,00 КМ 

36. 

За увјерења којима се доказује 
поријекло или вриједност, 

количина, квалитет или здравствена 
исправност робе 

 
НАПОМЕНА: Такса из овог тарифног броја 

не плаћа се на стране поштанске 
декларације које прате спроводни лист. 

Закон о административним 
таксама и накнадама 

(Сл.гласник РС 100/11, 103/11 и 
67/13) 

Одлука о  општинским административним 
таксама 

(Службени гласник Општине Нови Град број 
5/13, 10/13) 

Лице по чијем захтјеву 
се поступак покреће, 
односно врше радње 
предвиђене таксеном 

тарифом 

НЕМА 10,00 КМ 

IV – ОВЈЕРЕ, ПРЕПИСИ И ПРЕВОДИ 

37. За овјеру сваког потписа 
Закон о административним 

таксама и накнадама 
(Сл.гласник РС 100/11, 103/11 и 

67/13) 

Одлука о  општинским административним 
таксама 

(Службени гласник Општине Нови Град број 
5/13, 10/13) 

Лице по чијем захтјеву 
се поступак покреће, 
односно врше радње 
предвиђене таксеном 

тарифом 

НЕМА 2,00 КМ 

38. 

За овјеру рукописаили за овјеру 
преписа од сваког полутабака 

оригинала 

 
НАПОМЕНА: Под полутабаком се 

подразумијева лист хартије од двије стране 
нормалног формата 

Илимањег. Ако је рукопис или препис 
писан на страном језику, за овјеру 

аутентичности 
рукописаили преписа плаћа се двострука 

такса  
 

Закон о административним 
таксама и накнадама 

(Сл.гласник РС 100/11, 103/11 и 
67/13) 

Одлука о  општинским административним 
таксама 

(Службени гласник Општине Нови Град број 
5/13, 10/13) 

Лице по чијем захтјеву 
се поступак покреће, 
односно врше радње 
предвиђене таксеном 

тарифом 

НЕМА 2,00 КМ 

39.  За овјеру превода 

Закон о административним 
таксама и накнадама 

(Сл.гласник РС 100/11, 103/11 и 
67/13) 

Одлука о  општинским административним 
таксама 

(Службени гласник Општине Нови Град број 
5/13, 10/13) 

Лице по чијем захтјеву 
се поступак покреће, 
односно врше радње 
предвиђене таксеном 

тарифом 

НЕМА 2,00 КМ 

40. 
За овјеру плана, цртежа, пројекта и 

слично 

Закон о административним 
таксама и накнадама 

(Сл.гласник РС 100/11, 103/11 и 
67/13) 

Одлука о  општинским административним 
таксама 

(Службени гласник Општине Нови Град број 
5/13, 10/13) 

Лице по чијем захтјеву 
се поступак покреће, 
односно врше радње 
предвиђене таксеном 

тарифом 

НЕМА 5,00 КМ 

41. 
За преписивање од полутабака 

оригинала 

Закон о административним 
таксама и накнадама 

(Сл.гласник РС 100/11, 103/11 и 
67/13) 

Одлука о  општинским административним 
таксама 

(Службени гласник Општине Нови Град број 
5/13, 10/13) 

Лице по чијем захтјеву 
се поступак покреће, 
односно врше радње 
предвиђене таксеном 

тарифом 

НЕМА 2,00 КМ 

42. 
За овјеравање од полутабака 

оригинала 

Закон о административним 
таксама и накнадама 

(Сл.гласник РС 100/11, 103/11 и 
67/13) 

Одлука о  општинским административним 
таксама 

(Службени гласник Општине Нови Град број 
5/13, 10/13) 

Лице по чијем захтјеву 
се поступак покреће, 
односно врше радње 
предвиђене таксеном 

тарифом 
 

НЕМА 2,00 КМ 
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43. 
За издавање преписа (фотокопије) 

документа из архиве, по 
свакомполутабаку 

Закон о административним 
таксама и накнадама 

(Сл.гласник РС 100/11, 103/11 и 
67/13) 

Одлука о  општинским административним 
таксама 

(Службени гласник Општине Нови Град број 
5/13, 10/13) 

Лице по чијем захтјеву 
се поступак покреће, 
односно врше радње 
предвиђене таксеном 

тарифом 

НЕМА 5,00 КМ 

44. 
За увид у списе предмета који се 

налазе у архиви 

Закон о административним 
таксама и накнадама 

(Сл.гласник РС 100/11, 103/11 и 
67/13) 

Одлука о  општинским административним 
таксама 

(Службени гласник Општине Нови Град број 
5/13, 10/13) 

Лице по чијем захтјеву 
се поступак покреће, 
односно врше радње 
предвиђене таксеном 

тарифом 

НЕМА 3,00 КМ 

45. 
За увид у пројектну документацију 

која се налази у архиви 

Закон о административним 
таксама и накнадама 

(Сл.гласник РС 100/11, 103/11 и 
67/13) 

Одлука о  општинским административним 
таксама 

(Службени гласник Општине Нови Град број 
5/13, 10/13) 

Лице по чијем захтјеву 
се поступак покреће, 
односно врше радње 
предвиђене таксеном 

тарифом 

НЕМА 10,00 КМ 

46. 
За овјеру потписа на уговорима, 
према уговорној вриједности до 

500,00 КМ 

Закон о административним 
таксама и накнадама 

(Сл.гласник РС 100/11, 103/11 и 
67/13) 

Одлука о  општинским административним 
таксама 

(Службени гласник Општине Нови Град број 
5/13, 10/13) 

Лице по чијем захтјеву 
се поступак покреће, 
односно врше радње 
предвиђене таксеном 

тарифом 

НЕМА 20,00 КМ 

47. 

За овјеру потписа на уговорима, 
према уговорној вриједности до 

500,00 КМ 

Закон о административним 
таксама и накнадама 

(Сл.гласник РС 100/11, 103/11 и 
67/13) 

Одлука о  општинским административним 
таксама 

(Службени гласник Општине Нови Град број 
5/13, 10/13) 

Лице по чијем захтјеву 
се поступак покреће, 
односно врше радње 
предвиђене таксеном 

тарифом 

НЕМА 20,00 КМ 

48. 

За овјеру потписа на уговорима, 
према уговорној вриједности од 

500,00 КМ- 1.000,00 КМ 

Закон о административним 
таксама и накнадама 

(Сл.гласник РС 100/11, 103/11 и 
67/13) 

Одлука о  општинским административним 
таксама 

(Службени гласник Општине Нови Град број 
5/13, 10/13) 

Лице по чијем захтјеву 
се поступак покреће, 
односно врше радње 
предвиђене таксеном 

тарифом 

НЕМА 30,00 КМ 

49. 

За овјеру потписа на уговорима, 
према уговорној вриједности од  

1.000,00 КМ-5.000,00 КМ 

 
Закон о административним 

таксама и накнадама 
(Сл.гласник РС 100/11, 103/11 и 

67/13) 
 

 

Одлука о  општинским административним 
таксама 

(Службени гласник Општине Нови Град број 
5/13, 10/13) 

Лице по чијем захтјеву 
се поступак покреће, 
односно врше радње 
предвиђене таксеном 

тарифом 
 

НЕМА 50,00 КМ 

50. 
За овјеру потписа на уговорима, 

према уговорној вриједности преко 
5.000,00 КМ 

Закон о административним 
таксама и накнадама 

(Сл.гласник РС 100/11, 103/11 и 
67/13) 

Одлука о  општинским административним 
таксама 

(Службени гласник Општине Нови Град број 
5/13, 10/13) 

Лице по чијем захтјеву 
се поступак покреће, 
односно врше радње 
предвиђене таксеном 

тарифом 

НЕМА 80,00 КМ 

51. За овјеру књиге домаћих гостију 

Закон о административним 
таксама и накнадама 

(Сл.гласник РС 100/11, 103/11 и 
67/13) 

Одлука о  општинским административним 
таксама 

(Службени гласник Општине Нови Град број 
5/13, 10/13) 

Лице по чијем захтјеву 
се поступак покреће, 
односно врше радње 
предвиђене таксеном 

тарифом 

НЕМА 10,00 КМ 

52. За овјеру књиге страних гостију 

Закон о административним 
таксама и накнадама 

(Сл.гласник РС 100/11, 103/11 и 
67/13) 

Одлука о  општинским административним 
таксама 

(Службени гласник Општине Нови Град број 
5/13, 10/13) 

Лице по чијем захтјеву 
се поступак покреће, 
односно врше радње 
предвиђене таксеном 

тарифом 

НЕМА 10,00 КМ 

53. 
За овјеру књиге утисака за 

угоститељске објекте 

Закон о административним 
таксама и накнадама 

(Сл.гласник РС 100/11, 103/11 и 
67/13) 

Одлука о  општинским административним 
таксама 

(Службени гласник Општине Нови Град број 
5/13, 10/13) 

Лице по чијем захтјеву 
се поступак покреће, 
односно врше радње 
предвиђене таксеном 

тарифом 

НЕМА 10,00 КМ 

54. За овјеру књиге жалби 

Закон о административним 
таксама и накнадама 

(Сл.гласник РС 100/11, 103/11 и 
67/13) 

Одлука о  општинским административним 
таксама 

(Службени гласник Општине Нови Град број 
5/13, 10/13) 

Лице по чијем захтјеву 
се поступак покреће, 
односно врше радње 
предвиђене таксеном 

тарифом 
 

НЕМА 10,00 КМ 
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V –ТАКСЕ ИЗ ОБЛАСТИ ПРОСТОРНОГ УРЕЂЕЊА 

55. 

За рјешавање захтјева за издавање 
локацијских услова 

(За индивидуалне стамбене и помоћне 
објекте, остале грађевинске објекте, зр 

еконструкцију, доградњу, надзиђивање и 
промјену намјене) 

Закон о административним 
таксама и накнадама 

(Сл.гласник РС 100/11, 103/11 и 
67/13) 

Одлука о  општинским административним 
таксама 

(Службени гласник Општине Нови Град број 
5/13, 10/13) 

Лице по чијем захтјеву 
се поступак покреће, 
односно врше радње 
предвиђене таксеном 

тарифом 

НЕМА 10,00 КМ 

56. 
За одобрење за грађење по 

предрачунској вриједности објекта до 
50.000,00 КМ 

Закон о административним 
таксама и накнадама 

(Сл.гласник РС 100/11, 103/11 и 
67/13) 

Одлука о  општинским административним 
таксама 

(Службени гласник Општине Нови Град број 
5/13, 10/13) 

Лице по чијем захтјеву 
се поступак покреће, 
односно врше радње 
предвиђене таксеном 

тарифом 

НЕМА 20,00 КМ 

57. 
За одобрење за грађење по 

предрачунској вриједности објекта од 
50.000,00 КМ- 100.000,00 КМ 

Закон о административним 
таксама и накнадама 

(Сл.гласник РС 100/11, 103/11 и 
67/13) 

Одлука о  општинским административним 
таксама 

(Службени гласник Општине Нови Град број 
5/13, 10/13) 

Лице по чијем захтјеву 
се поступак покреће, 
односно врше радње 
предвиђене таксеном 

тарифом 

НЕМА 35,00 КМ 

58. 
За одобрење за грађење по 

предрачунској вриједности објекта 
преко  100.000,00 КМ, али не више од 

Закон о административним 
таксама и накнадама 

(Сл.гласник РС 100/11, 103/11 и 
67/13) 

Одлука о  општинским административним 
таксама 

(Службени гласник Општине Нови Град број 
5/13, 10/13) 

Лице по чијем захтјеву 
се поступак покреће, 
односно врше радње 
предвиђене таксеном 

тарифом 

НЕМА 1.000,00 КМ 

59. 
За рјешавање захтјева за издавање 

одобрења 
за употребу објекта 

Закон о административним 
таксама и накнадама 

(Сл.гласник РС 100/11, 103/11 и 
67/13) 

Одлука о  општинским административним 
таксама 

(Службени гласник Општине Нови Град број 
5/13, 10/13) 

Лице по чијем захтјеву 
се поступак покреће, 
односно врше радње 
предвиђене таксеном 

тарифом 

НЕМА 30,00 КМ 

60. 
За рјешавање захтјева за издавање 
одобрења за постављање рекламе 

Закон о административним 
таксама и накнадама 

(Сл.гласник РС 100/11, 103/11 и 
67/13) 

Одлука о  општинским административним 
таксама 

(Службени гласник Општине Нови Град број 
5/13, 10/13) 

Лице по чијем захтјеву 
се поступак покреће, 
односно врше радње 
предвиђене таксеном 

тарифом 

НЕМА 20,00 КМ 

61. 
За рјешавање захтјева за издавање 

еколошке дозволе 

Закон о административним 
таксама и накнадама 

(Сл.гласник РС 100/11, 103/11 и 
67/13) 

Одлука о  општинским административним 
таксама 

(Службени гласник Општине Нови Град број 
5/13, 10/13) 

Лице по чијем захтјеву 
се поступак покреће, 
односно врше радње 
предвиђене таксеном 

тарифом 

НЕМА 50,00 КМ 

62. За одобравање плана активности 

Закон о административним 
таксама и накнадама 

(Сл.гласник РС 100/11, 103/11 и 
67/13) 

Одлука о  општинским административним 
таксама 

(Службени гласник Општине Нови Град број 
5/13, 10/13) 

Лице по чијем захтјеву 
се поступак покреће, 
односно врше радње 
предвиђене таксеном 

тарифом 

НЕМА 50,00 КМ 

63. 
За рјешавање захтјева за издавање 

водних смјерница 

Закон о административним 
таксама и накнадама 

(Сл.гласник РС 100/11, 103/11 и 
67/13) 

Одлука о  општинским административним 
таксама 

(Службени гласник Општине Нови Град број 
5/13, 10/13) 

Лице по чијем захтјеву 
се поступак покреће, 
односно врше радње 
предвиђене таксеном 

тарифом 

НЕМА 30,00 КМ 

64. 
За рјешавање захтјева за издавање 

водне сагласности 

Закон о административним 
таксама и накнадама 

(Сл.гласник РС 100/11, 103/11 и 
67/13) 

Одлука о  општинским административним 
таксама 

(Службени гласник Општине Нови Град број 
5/13, 10/13) 

Лице по чијем захтјеву 
се поступак покреће, 
односно врше радње 
предвиђене таксеном 

тарифом 

НЕМА 40,00 КМ 

65. 
За рјешавање захтјева за издавање 

водне дозволе 

Закон о административним 
таксама и накнадама 

(Сл.гласник РС 100/11, 103/11 и 
67/13) 

Одлука о  општинским административним 
таксама 

(Службени гласник Општине Нови Град број 
5/13, 10/13) 

Лице по чијем захтјеву 
се поступак покреће, 
односно врше радње 
предвиђене таксеном 

тарифом 

НЕМА 50,00 КМ 

66. 
За издавање извода из регулационог 

плана 

Закон о административним 
таксама и накнадама 

(Сл.гласник РС 100/11, 103/11 и 
67/13) 

Одлука о  општинским административним 
таксама 

(Службени гласник Општине Нови Град број 
5/13, 10/13) 

Лице по чијем захтјеву 
се поступак покреће, 
односно врше радње 
предвиђене таксеном 

тарифом 

НЕМА 20,00 КМ 

67. За издавање увјерења о којима орган 
Закон о административним 

таксама и накнадама 
Одлука о  општинским административним 

таксама 
Лице по чијем захтјеву НЕМА 5,00 КМ 
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води службену евиденцију (Сл.гласник РС 100/11, 103/11 и 
67/13) 

(Службени гласник Општине Нови Град број 
5/13, 10/13) 

се поступак покреће, 
односно врше радње 
предвиђене таксеном 

тарифом 

68. 
За издавање увјерења о којима орган 

не води службену евиденцију 

Закон о административним 
таксама и накнадама 

(Сл.гласник РС 100/11, 103/11 и 
67/13) 

Одлука о  општинским административним 
таксама 

(Службени гласник Општине Нови Град број 
5/13, 10/13) 

Лице по чијем захтјеву 
се поступак покреће, 
односно врше радње 
предвиђене таксеном 

тарифом 

НЕМА 20,00 КМ 

69. 

За дато мишљење у вези примјене 
прописа Општине из надлежности 
Одјељења за просторно уређење и 

стамбено- комуналне послове 

Закон о административним 
таксама и накнадама 

(Сл.гласник РС 100/11, 103/11 и 
67/13) 

Одлука о  општинским административним 
таксама 

(Службени гласник Општине Нови Град број 
5/13, 10/13) 

Лице по чијем захтјеву 
се поступак покреће, 
односно врше радње 
предвиђене таксеном 

тарифом 

НЕМА 30,00 КМ 

70. 
На поднесак за измјену регулационог 

плана 

Закон о административним 
таксама и накнадама 

(Сл.гласник РС 100/11, 103/11 и 
67/13) 

Одлука о  општинским административним 
таксама 

(Службени гласник Општине Нови Град број 
5/13, 10/13) 

Лице по чијем захтјеву 
се поступак покреће, 
односно врше радње 
предвиђене таксеном 

тарифом 

НЕМА 500,00 КМ 

VI – РЕГИСТРАЦИЈА ЗАЈЕДНИЦА ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА 

71. 
За упис оснивања заједнице етажних 

власника  у регистар 

Закон о административним 
таксама и накнадама 

(Сл.гласник РС 100/11, 103/11 и 
67/13) 

Одлука о  општинским административним 
таксама 

(Службени гласник Општине Нови Град број 
5/13, 10/13) 

Лице по чијем захтјеву 
се поступак покреће, 
односно врше радње 
предвиђене таксеном 

тарифом 

НЕМА 10,00 КМ 

72. 
За упис статусне промјене заједнице 

етажних власника 

Закон о административним 
таксама и накнадама 

(Сл.гласник РС 100/11, 103/11 и 
67/13) 

Одлука о  општинским административним 
таксама 

(Службени гласник Општине Нови Град број 
5/13, 10/13) 

Лице по чијем захтјеву 
се поступак покреће, 
односно врше радње 
предвиђене таксеном 

тарифом 

НЕМА 10,00 КМ 

73. 
За упис промјене лица овлаштених за 

заступање заједнице етажних 
власника 

Закон о административним 
таксама и накнадама 

(Сл.гласник РС 100/11, 103/11 и 
67/13) 

Одлука о  општинским административним 
таксама 

(Службени гласник Општине Нови Град број 
5/13, 10/13) 

Лице по чијем захтјеву 
се поступак покреће, 
односно врше радње 
предвиђене таксеном 

тарифом 

НЕМА 10,00 КМ 

74. 
За извод из регистра или увјерење о 

подацима из регистра заједнице 
етажних власника 

Закон о административним 
таксама и накнадама 

(Сл.гласник РС 100/11, 103/11 и 
67/13) 

Одлука о  општинским административним 
таксама 

(Службени гласник Општине Нови Град број 
5/13, 10/13) 

Лице по чијем захтјеву 
се поступак покреће, 
односно врше радње 
предвиђене таксеном 

тарифом 

НЕМА 5,00 КМ 

VII – ТАКСЕ ЗА СПИСЕ И РАДЊЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНИХ НАБАВКИ 

75. 
За приговор на одлуке уговорног 
органа у поступку јавних набавки 

Закон о административним 
таксама и накнадама 

(Сл.гласник РС 100/11, 103/11 и 
67/13) 

Одлука о  општинским административним 
таксама 

(Службени гласник Општине Нови Град број 
5/13, 10/13) 

Лице по чијем захтјеву 
се поступак покреће, 
односно врше радње 
предвиђене таксеном 

тарифом 

НЕМА 20,00 КМ 

ЛОКАЛНЕ КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ 
НАПОМЕНА: Обвезник који први пут покреће привредну или услужну дјелатност, у својству предузетника, ослобођен је плаћања комуналне таксе за прву годину пословања. 

 
ЗА ИСТИЦАЊЕ ПОСЛОВНОГ ИМЕНА ПРАВНОГ ЛИЦА 
Под пословним именом се сматра сваки истакнути назив или име на пословном простору, које упућује на то да правно или физичко лице обавља дјелатност. Пословно име је идентично називу или имену садржаном у рјешењу о регистрацији, а истиче се на 
одговарајући начин димензија не већих од 80 х 40 цм, на улазу сваког пословног простора у којем се обавља дјелатност, најкасније даном почетка обављања дјелатности, док сви остали натписи представљају рекламу 
 
Обавеза плаћања комуналне таксе на истисање ословног имена почиње тећи за правна лица, од дана издавања рјешења о регистрацији, а за предузетнике даном издавања рјешења од стране надлежног органа, којим се одобрава обављање дјелатности. 
Обвезник који одјави дјелатност у току године, а платио је комуналну таксу, има право на поврат више уплаћеног износа таксе, сразмјерно броју мјесеци до краја календарске године, у складу са прописима којима се уређује порески поступак. Обвезник који 
привремено одјави дјелатност, на одређени временски период, не може бити ослобођен од плаћања комуналне таксе. 
Обвезник комуналне таксе из тачке 1. дужан је пријавити таксену обавезу најкасније до 31. марта текуће године, а уплату извршити најкасније до 30. јуна текуће 
 Године 
 
ЗА СВАКУ ПОСЛОВНУ ЈЕДИНИЦУ ИЛИ ИЗДВОЈЕНУ ПОСЛОВНУ ПРОСТОРИЈУ ПРЕДУЗЕТНИКА ИЛИ НЕКИ ДРУГИ ИЗДВОЈЕНИ ОРГАНИЗАЦИОНИ ДИО ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ИЛИ ДРУГИХ ПРАВНИХ ЛИЦА, ПЛАЋА СЕ ТАКСА У ВИСИНИ 50% ОД ИЗНОСА УТВРЂЕНОГ ЗА 
ОДРЕЂЕНУ ДЈЕЛАТНОСТ, АКО ТАКСА НИЈЕ ДИРЕКТНО ОДРЕЂЕНА У НАПРИЈЕД НАЗНАЧЕНИМ ТАРИФАМА. 
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I- ПРАВНА ЛИЦА КОЈА СУ РЕГИСТРОВАНА И ОБАВЉАЈУ ДЈЕЛАТНОСТ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА ИЛИ НЕКИМ ПОСЕБНИМ ЗАКОНОМ, СА СЈЕДИШТЕМ 
НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ НОВИ ГРАД 

76. 
Привредна друштва из области 

индустрије и 
производње 

Закон о комуналним таксама 
(Сл.гласник РС 4/12) 

Одлука о комуналним таксама, Нови Град 
(Сл.гласник Општине Нови Град 1/19) 

Физичко или правно лице, 
корисник права, предмета 

или услуге за чије 
коришћење је прописано 
плаћање комуналне таксе 

Годишњи износ или сразмјерно 
времену коришћења права, 

предмета или услуга 
800,00 КМ 

77. 
Привредна друштва из области 

производње текстила 
Закон о комуналним таксама 

(Сл.гласник РС 4/12) 
Одлука о комуналним таксама, Нови Град 

(Сл.гласник Општине Нови Град 1/19) 

Физичко или правно лице, 
корисник права, предмета 

или услуге за чије 
коришћење је прописано 
плаћање комуналне таксе 

Годишњи износ или сразмјерно 
времену коришћења права, 

предмета или услуга 
250,00 КМ 

78. 
Пивредна друштва из области 

рударства 
Закон о комуналним таксама 

(Сл.гласник РС 4/12) 
Одлука о комуналним таксама, Нови Град 

(Сл.гласник Општине Нови Град 1/19) 

Физичко или правно лице, 
корисник права, предмета 

или услуге за чије 
коришћење је прописано 
плаћање комуналне таксе 

Годишњи износ или сразмјерно 
времену коришћења права, 

предмета или услуга 
2.000,00 КМ 

79. 

Привредна друштва из области 
грађевинарства 

(високоградња,нискоградња, 
хидроградња и сл.) 

Закон о комуналним таксама 
(Сл.гласник РС 4/12) 

Одлука о комуналним таксама, Нови Град 
(Сл.гласник Општине Нови Град 1/19) 

Физичко или правно лице, 
корисник права, предмета 

или услуге за чије 
коришћење је прописано 
плаћање комуналне таксе 

Годишњи износ или сразмјерно 
времену коришћења права, 

предмета или услуга 
500,00 КМ 

80. 
Бетонаре и привредна друштва из 

области 
експлоатације и обраде камена 

Закон о комуналним таксама 
(Сл.гласник РС 4/12) 

Одлука о комуналним таксама, Нови Град 
(Сл.гласник Општине Нови Град 1/19) 

Физичко или правно лице, 
корисник права, предмета 

или услуге за чије 
коришћење је прописано 
плаћање комуналне таксе 

Годишњи износ или сразмјерно 
времену коришћења права, 

предмета или услуга 
1.000,00 КМ 

81. 

Привредна друштва из области 
електроиндустрије и 

електродистрибуције, односно 
Привредна друштва која се баве 

дистрибуцијом ЕЕ  

Закон о комуналним таксама 
(Сл.гласник РС 4/12) 

Одлука о комуналним таксама, Нови Град 
(Сл.гласник Општине Нови Град 1/19) 

Физичко или правно лице, 
корисник права, предмета 

или услуге за чије 
коришћење је прописано 
плаћање комуналне таксе 

Годишњи износ или сразмјерно 
времену коришћења права, 

предмета или услуга 
3.000,00 КМ 

82. 
Привредна друштва из области 

пољопривреде и 
водопривреде 

Закон о комуналним таксама 
(Сл.гласник РС 4/12) 

Одлука о комуналним таксама, Нови Град 
(Сл.гласник Општине Нови Град 1/19) 

Физичко или правно лице, 
корисник права, предмета 

или услуге за чије 
коришћење је прописано 
плаћање комуналне таксе 

Годишњи износ или сразмјерно 
времену коришћења права, 

предмета или услуга 
800,00 КМ 

83. 
Привредна друштва из области 

шумарства 
Закон о комуналним таксама 

(Сл.гласник РС 4/12) 
Одлука о комуналним таксама, Нови Град 

(Сл.гласник Општине Нови Град 1/19) 

Физичко или правно лице, 
корисник права, предмета 

или услуге за чије 
коришћење је прописано 
плаћање комуналне таксе 

Годишњи износ или сразмјерно 
времену коришћења права, 

предмета или услуга 
2.000,00 КМ 

84. 
Привредна друштва из области 

резане грађе – пилане, 
цијепање дрва и сл 

Закон о комуналним таксама 
(Сл.гласник РС 4/12) 

Одлука о комуналним таксама, Нови Град 
(Сл.гласник Општине Нови Град 1/19) 

Физичко или правно лице, 
корисник права, предмета 

или услуге за чије 
коришћење је прописано 
плаћање комуналне таксе 

Годишњи износ или сразмјерно 
времену коришћења права, 

предмета или услуга 
800,00 КМ 

85. 
Привредна друштва из области лова 

и рибарства 
Закон о комуналним таксама 

(Сл.гласник РС 4/12) 
Одлука о комуналним таксама, Нови Град 

(Сл.гласник Општине Нови Град 1/19) 

Физичко или правно лице, 
корисник права, предмета 

или услуге за чије 
коришћење је прописано 
плаћање комуналне таксе 

Годишњи износ или сразмјерно 
времену коришћења права, 

предмета или услуга 
400,00 КМ 

86. 
Привредна друштва из области 

саобраћаја (превоз 
путника и робе) 

Закон о комуналним таксама 
(Сл.гласник РС 4/12) 

Одлука о комуналним таксама, Нови Град 
(Сл.гласник Општине Нови Град 1/19) 

Физичко или правно лице, 
корисник права, предмета 

или услуге за чије 
коришћење је прописано 
плаћање комуналне таксе 

Годишњи износ или сразмјерно 
времену коришћења права, 

предмета или услуга 
400,00 КМ 

87. 
Привредна друштва из области 

телекомуникација и 
поштанског саобраћаја 

Закон о комуналним таксама 
(Сл.гласник РС 4/12) 

Одлука о комуналним таксама, Нови Град 
(Сл.гласник Општине Нови Град 1/19) 

Физичко или правно лице, 
корисник права, предмета 

или услуге за чије 
коришћење је прописано 
плаћање комуналне таксе 

Годишњи износ или сразмјерно 
времену коришћења права, 

предмета или услуга 
2.500,00 КМ 

88. 
Привредна друштва из области 

информатике 
Закон о комуналним таксама 

(Сл.гласник РС 4/12) 
Одлука о комуналним таксама, Нови Град 

(Сл.гласник Општине Нови Град 1/19) 

Физичко или правно лице, 
корисник права, предмета 

или услуге за чије 
коришћење је прописано 
плаћање комуналне таксе 

Годишњи износ или сразмјерно 
времену коришћења права, 

предмета или услуга 
500,00 КМ 

89. 
Привредна друштва из области 

информисања, 
маркетинга и сл 

Закон о комуналним таксама 
(Сл.гласник РС 4/12) 

Одлука о комуналним таксама, Нови Град 
(Сл.гласник Општине Нови Град 1/19) 

Физичко или правно лице, 
корисник права, предмета 

или услуге за чије 
коришћење је прописано 
плаћање комуналне таксе 

Годишњи износ или сразмјерно 
времену коришћења права, 

предмета или услуга 
400,00 КМ 
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90. 
Привредна друштва из области 

промета нафте и 
нафтних деривата и промет гаса 

Закон о комуналним таксама 
(Сл.гласник РС 4/12) 

Одлука о комуналним таксама, Нови Град 
(Сл.гласник Општине Нови Град 1/19) 

Физичко или правно лице, 
корисник права, предмета 

или услуге за чије 
коришћење је прописано 
плаћање комуналне таксе 

Годишњи износ или сразмјерно 
времену коришћења права, 

предмета или услуга 
2.500,00 КМ 

91. 
Привредна друштва из области 

угоститељства- ХОТЕЛИ 
Закон о комуналним таксама 

(Сл.гласник РС 4/12) 
Одлука о комуналним таксама, Нови Град 

(Сл.гласник Општине Нови Град 1/19) 

Физичко или правно лице, 
корисник права, предмета 

или услуге за чије 
коришћење је прописано 
плаћање комуналне таксе 

Годишњи износ или сразмјерно 
времену коришћења права, 

предмета или услуга 
1.500,00 КМ 

92. 
Привредна друштва из области 

угоститељства- мотели, базени, аква 
паркови и сл 

Закон о комуналним таксама 
(Сл.гласник РС 4/12) 

Одлука о комуналним таксама, Нови Град 
(Сл.гласник Општине Нови Град 1/19) 

Физичко или правно лице, 
корисник права, предмета 

или услуге за чије 
коришћење је прописано 
плаћање комуналне таксе 

Годишњи износ или сразмјерно 
времену коришћења права, 

предмета или услуга 
500,00 КМ 

93. 

Привредна друштва из области 
угоститељства- апартмани, пансиони, 

преноћишта, одмаралишта, 
хостели и сл 

Закон о комуналним таксама 
(Сл.гласник РС 4/12) 

Одлука о комуналним таксама, Нови Град 
(Сл.гласник Општине Нови Град 1/19) 

Физичко или правно лице, 
корисник права, предмета 

или услуге за чије 
коришћење је прописано 
плаћање комуналне таксе 

Годишњи износ или сразмјерно 
времену коришћења права, 

предмета или услуга 
400,00 КМ 

94. 
Привредна друштва из области 

угоститељства- ноћни клубови, диско 
клубови 

Закон о комуналним таксама 
(Сл.гласник РС 4/12) 

Одлука о комуналним таксама, Нови Град 
(Сл.гласник Општине Нови Град 1/19) 

Физичко или правно лице, 
корисник права, предмета 

или услуге за чије 
коришћење је прописано 
плаћање комуналне таксе 

Годишњи износ или сразмјерно 
времену коришћења права, 

предмета или услуга 
500,00 КМ 

95. 
Привредна друштва из области 

угоститељства- ресторани, свадбени 
салони 

Закон о комуналним таксама 
(Сл.гласник РС 4/12) 

Одлука о комуналним таксама, Нови Град 
(Сл.гласник Општине Нови Град 1/19) 

Физичко или правно лице, 
корисник права, предмета 

или услуге за чије 
коришћење је прописано 
плаћање комуналне таксе 

Годишњи износ или сразмјерно 
времену коришћења права, 

предмета или услуга 
500,00 КМ 

96. 
Привредна друштва из области 

туризма 
Закон о комуналним таксама 

(Сл.гласник РС 4/12) 
Одлука о комуналним таксама, Нови Град 

(Сл.гласник Општине Нови Град 1/19) 

Физичко или правно лице, 
корисник права, предмета 

или услуге за чије 
коришћење је прописано 
плаћање комуналне таксе 

Годишњи износ или сразмјерно 
времену коришћења права, 

предмета или услуга 
400,00 КМ 

97. 
Банке и осигуравајуће организације  

(сједишта, пословне јединице, 
експозитуре, истурени шалтери и сл.) 

Закон о комуналним таксама 
(Сл.гласник РС 4/12) 

Одлука о комуналним таксама, Нови Град 
(Сл.гласник Општине Нови Град 1/19) 

Физичко или правно лице, 
корисник права, предмета 

или услуге за чије 
коришћење је прописано 
плаћање комуналне таксе 

Годишњи износ или сразмјерно 
времену коришћења права, 

предмета или услуга 
2.500,00 КМ 

98. Банке- банкомати 
Закон о комуналним таксама 

(Сл.гласник РС 4/12) 
Одлука о комуналним таксама, Нови Град 

(Сл.гласник Општине Нови Град 1/19) 

Физичко или правно лице, 
корисник права, предмета 

или услуге за чије 
коришћење је прописано 
плаћање комуналне таксе 

Годишњи износ или сразмјерно 
времену коришћења права, 

предмета или услуга 
500,00 КМ 

99. Банке- мјењачнице 
Закон о комуналним таксама 

(Сл.гласник РС 4/12) 
Одлука о комуналним таксама, Нови Град 

(Сл.гласник Општине Нови Град 1/19) 

Физичко или правно лице, 
корисник права, предмета 

или услуге за чије 
коришћење је прописано 
плаћање комуналне таксе 

Годишњи износ или сразмјерно 
времену коришћења права, 

предмета или услуга 
400,00 КМ 

100. 
Агенције за обезбјеђење лица и 

имовине и видео надзор 
Закон о комуналним таксама 

(Сл.гласник РС 4/12) 
Одлука о комуналним таксама, Нови Град 

(Сл.гласник Општине Нови Град 1/19) 

Физичко или правно лице, 
корисник права, предмета 

или услуге за чије 
коришћење је прописано 
плаћање комуналне таксе 

Годишњи износ или сразмјерно 
времену коришћења права, 

предмета или услуга 
500,00 КМ 

101. 
Привредна друштва из области 

техничког прегледа 
возила 

Закон о комуналним таксама 
(Сл.гласник РС 4/12) 

Одлука о комуналним таксама, Нови Град 
(Сл.гласник Општине Нови Град 1/19) 

Физичко или правно лице, 
корисник права, предмета 

или услуге за чије 
коришћење је прописано 
плаћање комуналне таксе 

Годишњи износ или сразмјерно 
времену коришћења права, 

предмета или услуга 
500,00 КМ 

102. 
Привредна друштва за продају, 

сервис и одржавање 
фискалних каса 

Закон о комуналним таксама 
(Сл.гласник РС 4/12) 

Одлука о комуналним таксама, Нови Град 
(Сл.гласник Општине Нови Град 1/19) 

Физичко или правно лице, 
корисник права, предмета 

или услуге за чије 
коришћење је прописано 
плаћање комуналне таксе 

Годишњи износ или сразмјерно 
времену коришћења права, 

предмета или услуга 
500,00 КМ 

103. Ауто праоне – машинске 
Закон о комуналним таксама 

(Сл.гласник РС 4/12) 
Одлука о комуналним таксама, Нови Град 

(Сл.гласник Општине Нови Град 1/19) 

Физичко или правно лице, 
корисник права, предмета 

или услуге за чије 
коришћење је прописано 
плаћање комуналне таксе 

Годишњи износ или сразмјерно 
времену коришћења права, 

предмета или услуга 
400,00 КМ 

104. Микрокредитне организације 
Закон о комуналним таксама 

(Сл.гласник РС 4/12) 
Одлука о комуналним таксама, Нови Град 

(Сл.гласник Општине Нови Град 1/19) 

Физичко или правно лице, 
корисник права, предмета 

или услуге за чије 
коришћење је прописано 

Годишњи износ или сразмјерно 
времену коришћења права, 

предмета или услуга 
2.500,00 КМ 
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плаћање комуналне таксе 

105. Апотекарске и здравствене установе 
Закон о комуналним таксама 

(Сл.гласник РС 4/12) 
Одлука о комуналним таксама, Нови Град 

(Сл.гласник Општине Нови Град 1/19) 

Физичко или правно лице, 
корисник права, предмета 

или услуге за чије 
коришћење је прописано 
плаћање комуналне таксе 

 

Годишњи износ или сразмјерно 
времену коришћења права, 

предмета или услуга 
600,00 КМ 

106. 
Апотекарске и здравствене установе- 
пословне јединице и остали облици 

Закон о комуналним таксама 
(Сл.гласник РС 4/12) 

Одлука о комуналним таксама, Нови Град 
(Сл.гласник Општине Нови Град 1/19) 

Физичко или правно лице, 
корисник права, предмета 

или услуге за чије 
коришћење је прописано 
плаћање комуналне таксе 

Годишњи износ или сразмјерно 
времену коришћења права, 

предмета или услуга 
400,00 КМ 

107. 
Ветеринарске установе и 

апотеке 
Закон о комуналним таксама 

(Сл.гласник РС 4/12) 
Одлука о комуналним таксама, Нови Град 

(Сл.гласник Општине Нови Град 1/19) 

Физичко или правно лице, 
корисник права, предмета 

или услуге за чије 
коришћење је прописано 
плаћање комуналне таксе 

Годишњи износ или сразмјерно 
времену коришћења права, 

предмета или услуга 
600,00 КМ 

108. 
Ветеринарске установе и 

апотеке - пословне јединице и остали 
облици 

Закон о комуналним таксама 
(Сл.гласник РС 4/12) 

Одлука о комуналним таксама, Нови Град 
(Сл.гласник Општине Нови Град 1/19) 

Физичко или правно лице, 
корисник права, предмета 

или услуге за чије 
коришћење је прописано 
плаћање комуналне таксе 

Годишњи износ или сразмјерно 
времену коришћења права, 

предмета или услуга 
400,00 КМ 

109. Пољопривредне апотеке 
Закон о комуналним таксама 

(Сл.гласник РС 4/12) 
Одлука о комуналним таксама, Нови Град 

(Сл.гласник Општине Нови Град 1/19) 

Физичко или правно лице, 
корисник права, предмета 

или услуге за чије 
коришћење је прописано 
плаћање комуналне таксе 

Годишњи износ или сразмјерно 
времену коришћења права, 

предмета или услуга 
500,00 КМ 

110. 
Пољопривредне апотеке- пословне 

јединице и остали облици 
Закон о комуналним таксама 

(Сл.гласник РС 4/12) 
Одлука о комуналним таксама, Нови Град 

(Сл.гласник Општине Нови Град 1/19) 

Физичко или правно лице, 
корисник права, предмета 

или услуге за чије 
коришћење је прописано 
плаћање комуналне таксе 

Годишњи износ или сразмјерно 
времену коришћења права, 

предмета или услуга 
400,00 КМ 

111. 

Привредна друштва из области 
сакупљања и прераде 

секундарних сировина, ауто отпади и 
сл 

Закон о комуналним таксама 
(Сл.гласник РС 4/12) 

Одлука о комуналним таксама, Нови Град 
(Сл.гласник Општине Нови Град 1/19) 

Физичко или правно лице, 
корисник права, предмета 

или услуге за чије 
коришћење је прописано 
плаћање комуналне таксе 

Годишњи износ или сразмјерно 
времену коришћења права, 

предмета или услуга 
1.000,00 КМ 

112. Погребне услуге 
Закон о комуналним таксама 

(Сл.гласник РС 4/12) 
Одлука о комуналним таксама, Нови Град 

(Сл.гласник Општине Нови Град 1/19) 

Физичко или правно лице, 
корисник права, предмета 

или услуге за чије 
коришћење је прописано 
плаћање комуналне таксе 

Годишњи износ или сразмјерно 
времену коришћења права, 

предмета или услуга 
600,00 КМ 

113. 
Погребне услуге- пословне јединице 

и остали облици 
Закон о комуналним таксама 

(Сл.гласник РС 4/12) 
Одлука о комуналним таксама, Нови Град 

(Сл.гласник Општине Нови Град 1/19) 

Физичко или правно лице, 
корисник права, предмета 

или услуге за чије 
коришћење је прописано 
плаћање комуналне таксе 

Годишњи износ или сразмјерно 
времену коришћења права, 

предмета или услуга 
300,00 КМ 

114. 
Привредна друштва, односно 

пројектни бирои, 
геодетске агенције и сл 

Закон о комуналним таксама 
(Сл.гласник РС 4/12) 

Одлука о комуналним таксама, Нови Град 
(Сл.гласник Општине Нови Град 1/19) 

Физичко или правно лице, 
корисник права, предмета 

или услуге за чије 
коришћење је прописано 
плаћање комуналне таксе 

Годишњи износ или сразмјерно 
времену коришћења права, 

предмета или услуга 
600,00 КМ 

115. 
Привредна друштва, односно 

институти из области 
рударства и сл. 

Закон о комуналним таксама 
(Сл.гласник РС 4/12) 

Одлука о комуналним таксама, Нови Град 
(Сл.гласник Општине Нови Град 1/19) 

Физичко или правно лице, 
корисник права, предмета 

или услуге за чије 
коришћење је прописано 
плаћање комуналне таксе 

Годишњи износ или сразмјерно 
времену коришћења права, 

предмета или услуга 
600,00 КМ 

116. 
Привредна друштва из области ауто 

индустрије, ауто 
салони и сл. 

Закон о комуналним таксама 
(Сл.гласник РС 4/12) 

Одлука о комуналним таксама, Нови Град 
(Сл.гласник Општине Нови Град 1/19) 

Физичко или правно лице, 
корисник права, предмета 

или услуге за чије 
коришћење је прописано 
плаћање комуналне таксе 

Годишњи износ или сразмјерно 
времену коришћења права, 

предмета или услуга 
1.000,00 КМ 

117. 
Аутолакир. сервиси, ауто - 

механ.,ауто-електричарске радње и 
сл 

Закон о комуналним таксама 
(Сл.гласник РС 4/12) 

Одлука о комуналним таксама, Нови Град 
(Сл.гласник Општине Нови Град 1/19) 

Физичко или правно лице, 
корисник права, предмета 

или услуге за чије 
коришћење је прописано 
плаћање комуналне таксе 

Годишњи износ или сразмјерно 
времену коришћења права, 

предмета или услуга 
800,00 КМ 

118. 
Привредна друштва из области ауто 

индустрије - аутодијелови 
Закон о комуналним таксама 

(Сл.гласник РС 4/12) 
Одлука о комуналним таксама, Нови Град 

(Сл.гласник Општине Нови Град 1/19) 

Физичко или правно лице, 
корисник права, предмета 

или услуге за чије 
коришћење је прописано 
плаћање комуналне таксе 

 

Годишњи износ или сразмјерно 
времену коришћења права, 

предмета или услуга 
500,00 КМ 
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119. 
Привредна друштва за приказивање 

филмова 
Закон о комуналним таксама 

(Сл.гласник РС 4/12) 
Одлука о комуналним таксама, Нови Град 

(Сл.гласник Општине Нови Град 1/19) 

Физичко или правно лице, 
корисник права, предмета 

или услуге за чије 
коришћење је прописано 
плаћање комуналне таксе 

Годишњи износ или сразмјерно 
времену коришћења права, 

предмета или услуга 
300,00 КМ 

120. 

Привредна друштва из области игара 
на срећу – 

лутрија, кладионице, покер апарати и 
сл 

Закон о комуналним таксама 
(Сл.гласник РС 4/12) 

Одлука о комуналним таксама, Нови Град 
(Сл.гласник Општине Нови Град 1/19) 

Физичко или правно лице, 
корисник права, предмета 

или услуге за чије 
коришћење је прописано 
плаћање комуналне таксе 

Годишњи износ или сразмјерно 
времену коришћења права, 

предмета или услуга 
2.000,00 КМ 

121. 
Приватне образовне установе, центри 

за учење 
страних језика и сл 

Закон о комуналним таксама 
(Сл.гласник РС 4/12) 

Одлука о комуналним таксама, Нови Град 
(Сл.гласник Општине Нови Град 1/19) 

Физичко или правно лице, 
корисник права, предмета 

или услуге за чије 
коришћење је прописано 
плаћање комуналне таксе 

Годишњи износ или сразмјерно 
времену коришћења права, 

предмета или услуга 
600,00 КМ 

122. 

Остала правна лица: удружења, 
фондације, савези, 

друштва, заједнице етажних власника 
и остале 

непрофитне организације 

Закон о комуналним таксама 
(Сл.гласник РС 4/12) 

Одлука о комуналним таксама, Нови Град 
(Сл.гласник Општине Нови Град 1/19) 

Физичко или правно лице, 
корисник права, предмета 

или услуге за чије 
коришћење је прописано 
плаћање комуналне таксе 

Годишњи износ или сразмјерно 
времену коришћења права, 

предмета или услуга 
30,00 КМ 

123. 

Привредна друштва из области 
комуналних 

дјелатности, екологије и градске 
тржнице 

Закон о комуналним таксама 
(Сл.гласник РС 4/12) 

Одлука о комуналним таксама, Нови Град 
(Сл.гласник Општине Нови Град 1/19) 

Физичко или правно лице, 
корисник права, предмета 

или услуге за чије 
коришћење је прописано 
плаћање комуналне таксе 

Годишњи износ или сразмјерно 
времену коришћења права, 

предмета или услуга 
600,00 КМ 

124. 

Продаја грађевинског, електро и 
водоводног 

материјала, производа од жељеза, 
бијеле технике и 

кућанских апарата, централно 
гријање 

Закон о комуналним таксама 
(Сл.гласник РС 4/12) 

Одлука о комуналним таксама, Нови Град 
(Сл.гласник Општине Нови Град 1/19) 

Физичко или правно лице, 
корисник права, предмета 

или услуге за чије 
коришћење је прописано 
плаћање комуналне таксе 

Годишњи износ или сразмјерно 
времену коришћења права, 

предмета или услуга 
600,00 КМ 

125. 

Привредна друштва из области 
трговине на велико и 

мало: робне куће, тржни 
центри,трговачки центри и сл 

Закон о комуналним таксама 
(Сл.гласник РС 4/12) 

Одлука о комуналним таксама, Нови Град 
(Сл.гласник Општине Нови Град 1/19) 

Физичко или правно лице, 
корисник права, предмета 

или услуге за чије 
коришћење је прописано 
плаћање комуналне таксе 

Годишњи износ или сразмјерно 
времену коришћења права, 

предмета или услуга 
1.000,00 КМ 

126. Књижаре 
Закон о комуналним таксама 

(Сл.гласник РС 4/12) 
Одлука о комуналним таксама, Нови Град 

(Сл.гласник Општине Нови Град 1/19) 

Физичко или правно лице, 
корисник права, предмета 

или услуге за чије 
коришћење је прописано 
плаћање комуналне таксе 

Годишњи износ или сразмјерно 
времену коришћења права, 

предмета или услуга 
500,00 КМ 

127. 
Киосци у саставу привредних 

друштава 
Закон о комуналним таксама 

(Сл.гласник РС 4/12) 
Одлука о комуналним таксама, Нови Град 

(Сл.гласник Општине Нови Град 1/19) 

Физичко или правно лице, 
корисник права, предмета 

или услуге за чије 
коришћење је прописано 
плаћање комуналне таксе 

Годишњи износ или сразмјерно 
времену коришћења права, 

предмета или услуга 
200,00 КМ 

128. Шпедиције – представништва. 
Закон о комуналним таксама 

(Сл.гласник РС 4/12) 
Одлука о комуналним таксама, Нови Град 

(Сл.гласник Општине Нови Град 1/19) 

Физичко или правно лице, 
корисник права, предмета 

или услуге за чије 
коришћење је прописано 
плаћање комуналне таксе 

Годишњи износ или сразмјерно 
времену коришћења права, 

предмета или услуга 
400,00 КМ 

129. Остале непоменуте дјелатности 
Закон о комуналним таксама 

(Сл.гласник РС 4/12) 
Одлука о комуналним таксама, Нови Град 

(Сл.гласник Општине Нови Град 1/19) 

Физичко или правно лице, 
корисник права, предмета 

или услуге за чије 
коришћење је прописано 
плаћање комуналне таксе 

Годишњи износ или сразмјерно 
времену коришћења права, 

предмета или услуга 
500,00 КМ 

II - ДЈЕЛАТНОСТИ КОЈЕ ПРЕДУЗЕТНИЦИ ОБАВЉАЈУ НА ОСНОВУ ЗАКОНА О ЗАНАТСКО-ПРЕДУЗЕТНИЧКОЈ ДЈЕЛАТНОСТИ И СЛИЧНИМ ЗАКОНИМА 
 

130. 

Дјелатности из области трговине-
трговинске радње, козметичке 

радње, поклон шопови, продавнице 
и сервиси рачунарске опреме, моб. 

телефона 

Закон о комуналним таксама 
(Сл.гласник РС 4/12) 

Одлука о комуналним таксама, Нови Град 
(Сл.гласник Општине Нови Град 1/19) 

Физичко или правно лице, 
корисник права, предмета 

или услуге за чије 
коришћење је прописано 
плаћање комуналне таксе 

Годишњи износ или сразмјерно 
времену коришћења права, 

предмета или услуга 
150,00 КМ 

131. 
Дјелатности из области трговине- 

продавнице ауто дијелова 
Закон о комуналним таксама 

(Сл.гласник РС 4/12) 
Одлука о комуналним таксама, Нови Град 

(Сл.гласник Општине Нови Град 1/19) 

 
Физичко или правно лице, 
корисник права, предмета 

или услуге за чије 
коришћење је прописано 
плаћање комуналне таксе 

 

Годишњи износ или сразмјерно 
времену коришћења права, 

предмета или услуга 
200,00 КМ 

http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mf/OM/harmonizacija/Documents/Zakon%20o%20komunalnim%20taksama%204-12.pdf
http://investnovigrad.com/wp-content/uploads/2019/04/Odluka-o-komunalnim-taksama-Novi-Grad.pdf
http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mf/OM/harmonizacija/Documents/Zakon%20o%20komunalnim%20taksama%204-12.pdf
http://investnovigrad.com/wp-content/uploads/2019/04/Odluka-o-komunalnim-taksama-Novi-Grad.pdf
http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mf/OM/harmonizacija/Documents/Zakon%20o%20komunalnim%20taksama%204-12.pdf
http://investnovigrad.com/wp-content/uploads/2019/04/Odluka-o-komunalnim-taksama-Novi-Grad.pdf
http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mf/OM/harmonizacija/Documents/Zakon%20o%20komunalnim%20taksama%204-12.pdf
http://investnovigrad.com/wp-content/uploads/2019/04/Odluka-o-komunalnim-taksama-Novi-Grad.pdf
http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mf/OM/harmonizacija/Documents/Zakon%20o%20komunalnim%20taksama%204-12.pdf
http://investnovigrad.com/wp-content/uploads/2019/04/Odluka-o-komunalnim-taksama-Novi-Grad.pdf
http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mf/OM/harmonizacija/Documents/Zakon%20o%20komunalnim%20taksama%204-12.pdf
http://investnovigrad.com/wp-content/uploads/2019/04/Odluka-o-komunalnim-taksama-Novi-Grad.pdf
http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mf/OM/harmonizacija/Documents/Zakon%20o%20komunalnim%20taksama%204-12.pdf
http://investnovigrad.com/wp-content/uploads/2019/04/Odluka-o-komunalnim-taksama-Novi-Grad.pdf
http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mf/OM/harmonizacija/Documents/Zakon%20o%20komunalnim%20taksama%204-12.pdf
http://investnovigrad.com/wp-content/uploads/2019/04/Odluka-o-komunalnim-taksama-Novi-Grad.pdf
http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mf/OM/harmonizacija/Documents/Zakon%20o%20komunalnim%20taksama%204-12.pdf
http://investnovigrad.com/wp-content/uploads/2019/04/Odluka-o-komunalnim-taksama-Novi-Grad.pdf
http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mf/OM/harmonizacija/Documents/Zakon%20o%20komunalnim%20taksama%204-12.pdf
http://investnovigrad.com/wp-content/uploads/2019/04/Odluka-o-komunalnim-taksama-Novi-Grad.pdf
http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mf/OM/harmonizacija/Documents/Zakon%20o%20komunalnim%20taksama%204-12.pdf
http://investnovigrad.com/wp-content/uploads/2019/04/Odluka-o-komunalnim-taksama-Novi-Grad.pdf
http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mf/OM/harmonizacija/Documents/Zakon%20o%20komunalnim%20taksama%204-12.pdf
http://investnovigrad.com/wp-content/uploads/2019/04/Odluka-o-komunalnim-taksama-Novi-Grad.pdf
http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mf/OM/harmonizacija/Documents/Zakon%20o%20komunalnim%20taksama%204-12.pdf
http://investnovigrad.com/wp-content/uploads/2019/04/Odluka-o-komunalnim-taksama-Novi-Grad.pdf


132. 
Дјелатности из области трговине -
пекарска и месарска дјелатност, 
самопослуге, златарске радње 

Закон о комуналним таксама 
(Сл.гласник РС 4/12) 

Одлука о комуналним таксама, Нови Град 
(Сл.гласник Општине Нови Град 1/19) 

Физичко или правно лице, 
корисник права, предмета 

или услуге за чије 
коришћење је прописано 
плаћање комуналне таксе 

Годишњи износ или сразмјерно 
времену коришћења права, 

предмета или услуга 
250,00 КМ 

133. 
Дјелатности из области трговине - 

Драгстори, откуп старог злата и 
накита 

Закон о комуналним таксама 
(Сл.гласник РС 4/12) 

Одлука о комуналним таксама, Нови Град 
(Сл.гласник Општине Нови Град 1/19) 

Физичко или правно лице, 
корисник права, предмета 

или услуге за чије 
коришћење је прописано 
плаћање комуналне таксе 

Годишњи износ или сразмјерно 
времену коришћења права, 

предмета или услуга 
300,00 КМ 

134. 
Дјелатности из области трговине -

тезге на пијаци 
Закон о комуналним таксама 

(Сл.гласник РС 4/12) 
Одлука о комуналним таксама, Нови Град 

(Сл.гласник Општине Нови Град 1/19) 

Физичко или правно лице, 
корисник права, предмета 

или услуге за чије 
коришћење је прописано 
плаћање комуналне таксе 

Годишњи износ или сразмјерно 
времену коришћења права, 

предмета или услуга 
100,00 КМ 

135. 

Угоститељски објекти- мотели, 
базени, аква паркови, апартмани, 

пансиони, преноћишта, 
одмаралишта, хостели, ноћни 

клубови, диско клубови, ноћни 
барови, 

дискотеке, ресторани, свадбени 
салони 

Закон о комуналним таксама 
(Сл.гласник РС 4/12) 

Одлука о комуналним таксама, Нови Град 
(Сл.гласник Општине Нови Град 1/19) 

Физичко или правно лице, 
корисник права, предмета 

или услуге за чије 
коришћење је прописано 
плаћање комуналне таксе 

Годишњи износ или сразмјерно 
времену коришћења права, 

предмета или услуга 
400,00 КМ 

136. 
Угоститељски објекти- кафе бар, снек 

пицерије и бар,роштиљнице, 
посластичарнице, остало 

Закон о комуналним таксама 
(Сл.гласник РС 4/12) 

Одлука о комуналним таксама, Нови Град 
(Сл.гласник Општине Нови Град 1/19) 

Физичко или правно лице, 
корисник права, предмета 

или услуге за чије 
коришћење је прописано 
плаћање комуналне таксе 

Годишњи износ или сразмјерно 
времену коришћења права, 

предмета или услуга 
250,00 КМ 

III- ОСТАЛЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 

137. Нотари 
Закон о комуналним таксама 

(Сл.гласник РС 4/12) 
Одлука о комуналним таксама, Нови Град 

(Сл.гласник Општине Нови Град 1/19) 

Физичко или правно лице, 
корисник права, предмета 

или услуге за чије 
коришћење је прописано 
плаћање комуналне таксе 

Годишњи износ или сразмјерно 
времену коришћења права, 

предмета или услуга 
1.000,00 КМ 

138. Адвокати 
Закон о комуналним таксама 

(Сл.гласник РС 4/12) 
Одлука о комуналним таксама, Нови Град 

(Сл.гласник Општине Нови Град 1/19) 

Физичко или правно лице, 
корисник права, предмета 

или услуге за чије 
коришћење је прописано 
плаћање комуналне таксе 

Годишњи износ или сразмјерно 
времену коришћења права, 

предмета или услуга 
500,00 КМ 

139. 
Агенције за промет некретнина, 

Геодетске агенције, пројектни бирои 
Закон о комуналним таксама 

(Сл.гласник РС 4/12) 
Одлука о комуналним таксама, Нови Град 

(Сл.гласник Општине Нови Град 1/19) 

Физичко или правно лице, 
корисник права, предмета 

или услуге за чије 
коришћење је прописано 
плаћање комуналне таксе 

Годишњи износ или сразмјерно 
времену коришћења права, 

предмета или услуга 
400,00 КМ 

140. 
Продаја, сервис и одржавање 

фискалних каса, Мјењачнице, Ауто 
школе 

Закон о комуналним таксама 
(Сл.гласник РС 4/12) 

Одлука о комуналним таксама, Нови Град 
(Сл.гласник Општине Нови Град 1/19) 

Физичко или правно лице, 
корисник права, предмета 

или услуге за чије 
коришћење је прописано 
плаћање комуналне таксе 

Годишњи износ или сразмјерно 
времену коришћења права, 

предмета или услуга 
300,00 КМ 

141. 

Књиговодствени сервиси, Фризери и 
козметичари, Пржионице кафе, 
Аутомеханичари, аутолимари, 

аутоелектричари, Занатске 
дјелатности из области 

грађевинарства- зидари, тесари, 
лимари, бравари, паркетари, молери, 

керамичари и сл., Производња 
тјестенина, јуфкаре и рибарнице,  

Друге непоменуте дјелатности 

Закон о комуналним таксама 
(Сл.гласник РС 4/12) 

Одлука о комуналним таксама, Нови Град 
(Сл.гласник Општине Нови Град 1/19) 

Физичко или правно лице, 
корисник права, предмета 

или услуге за чије 
коришћење је прописано 
плаћање комуналне таксе 

Годишњи износ или сразмјерно 
времену коришћења права, 

предмета или услуга 
150,00 КМ 

142. 

Сервиси клима уређаја, кућанских 
апарата, Самостални превозници 

(такси, превоз путника и 
робе и сл.), Ауто праоне – машинске, 

Израда бетонске галантерије 

Закон о комуналним таксама 
(Сл.гласник РС 4/12) 

Одлука о комуналним таксама, Нови Град 
(Сл.гласник Општине Нови Град 1/19) 

Физичко или правно лице, 
корисник права, предмета 

или услуге за чије 
коришћење је прописано 
плаћање комуналне таксе 

Годишњи износ или сразмјерно 
времену коришћења права, 

предмета или услуга 
200,00 КМ 

143. Каменорезачка дјелатност 
Закон о комуналним таксама 

(Сл.гласник РС 4/12) 
Одлука о комуналним таксама, Нови Град 

(Сл.гласник Општине Нови Град 1/19) 

Физичко или правно лице, 
корисник права, предмета 

или услуге за чије 
коришћење је прописано 
плаћање комуналне таксе 

Годишњи износ или сразмјерно 
времену коришћења права, 

предмета или услуга 
250,00 КМ 
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144. Остали занати, Ауто праоне – ручне 
Закон о комуналним таксама 

(Сл.гласник РС 4/12) 
Одлука о комуналним таксама, Нови Град 

(Сл.гласник Општине Нови Град 1/19) 

Физичко или правно лице, 
корисник права, предмета 

или услуге за чије 
коришћење је прописано 
плаћање комуналне таксе 

Годишњи износ или сразмјерно 
времену коришћења права, 

предмета или услуга 
100,00 КМ 

145. 
Пољоприв. дјелатност, сточарство, 

воћарство, 
цвјећарство и сл 

Закон о комуналним таксама 
(Сл.гласник РС 4/12) 

Одлука о комуналним таксама, Нови Град 
(Сл.гласник Општине Нови Град 1/19) 

Физичко или правно лице, 
корисник права, предмета 

или услуге за чије 
коришћење је прописано 
плаћање комуналне таксе 

Годишњи износ или сразмјерно 
времену коришћења права, 

предмета или услуга 
50,00 КМ 

ЗА ПРИРЕЂИВАЊЕ МУЗИЧКОГ ПРОГРАМА У УГОСТИТЕЉСКИМ ОБЈЕКТИМА И МАСОВНИМ СКУПОВИМА 
За музику која се репродукује механичким средствима (радио, телевизија, CD и сл.) не плаћа се такса 

146. 

За приређивање музичког програма у 
угоститељским 

објектима и масовним скуповима, 
осим музике која се 

репродукује електронским или 
механичким средствима 

Закон о комуналним таксама 
(Сл.гласник РС 4/12) 

Одлука о комуналним таксама, Нови Град 
(Сл.гласник Општине Нови Град 1/19) 

Физичко или правно лице, 
корисник права, предмета 

или услуге за чије 
коришћење је прописано 
плаћање комуналне таксе 

дневно 10,00 КМ 

ЗА ДРЖАЊЕ ПЛОВНИХ ПОСТРОЈЕЊА, ПЛОВНИХ НАПРАВА И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА НА ВОДИ 
Такса се плаћа у годишњем износу приликом издавања рјешења од стране Одјељења за привреду и пољопривреду 

147. 
За држање пловних постројења, 

пловних направа и 
других објеката на води 

Закон о комуналним таксама 
(Сл.гласник РС 4/12) 

Одлука о комуналним таксама, Нови Град 
(Сл.гласник Општине Нови Град 1/19) 

Физичко или правно лице, 
корисник права, предмета 

или услуге за чије 
коришћење је прописано 
плаћање комуналне таксе 

по постројењу 50,00 КМ 

ЗА ЗАУЗИМАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА 

148. 

За држање изложбених витрина 
испред пословних 

просторија, држање фрижидера за 
сладолед 

Закон о комуналним таксама 
(Сл.гласник РС 4/12) 

Одлука о комуналним таксама, Нови Град 
(Сл.гласник Општине Нови Град 1/19) 

Физичко или правно лице, 
корисник права, предмета 

или услуге за чије 
коришћење је прописано 
плаћање комуналне таксе 

годишње 100,00 КМ 

149. 
За постављање забавних 

радњи,рингишпила, циркуса и слично 
Закон о комуналним таксама 

(Сл.гласник РС 4/12) 
Одлука о комуналним таксама, Нови Град 

(Сл.гласник Општине Нови Град 1/19) 

Физичко или правно лице, 
корисник права, предмета 

или услуге за чије 
коришћење је прописано 
плаћање комуналне таксе 

по 1, 00 m² мјесечно 1,50 КМ 

150. 

За коришћење јавних површина за 
постављање камп приколица  

(привремена продаја брзе хране, 
пића и сл.) 

Закон о комуналним таксама 
(Сл.гласник РС 4/12) 

Одлука о комуналним таксама, Нови Град 
(Сл.гласник Општине Нови Град 1/19) 

Физичко или правно лице, 
корисник права, предмета 

или услуге за чије 
коришћење је прописано 
плаћање комуналне таксе 

дневно 10,00 КМ 

151. 

За повремено заузимање јавних 
површина 

 (продаја цвијећа за 8. март, 
божићних и новогодишњих 

поклона) 

Закон о комуналним таксама 
(Сл.гласник РС 4/12) 

Одлука о комуналним таксама, Нови Град 
(Сл.гласник Општине Нови Град 1/19) 

Физичко или правно лице, 
корисник права, предмета 

или услуге за чије 
коришћење је прописано 
плаћање комуналне таксе 

дневно  15,00 КМ 

152. 

За заузимање грађевинског 
земљишта 

 ( јавних површина ) за постављање 
привремених објеката 

(гараже и други објекти) 

Закон о комуналним таксама 
(Сл.гласник РС 4/12) 

Одлука о комуналним таксама, Нови Град 
(Сл.гласник Општине Нови Град 1/19) 

Физичко или правно лице, 
корисник права, предмета 

или услуге за чије 
коришћење је прописано 
плаћање комуналне таксе 

мјесечно 
по m² 

1,50 КМ 

ЗА ПОСТАВЉАЊЕ РЕКЛАМА, РЕКЛАМНИХ ПАНОА, БИЛБОРДА 
За двострано постављене рекламе плаћа се дупли износ 

153. Прва зона 
Закон о комуналним таксама 

(Сл.гласник РС 4/12) 
Одлука о комуналним таксама, Нови Град 

(Сл.гласник Општине Нови Град 1/19) 

Физичко или правно лице, 
корисник права, предмета 

или услуге за чије 
коришћење је прописано 
плаћање комуналне таксе 

годишње за 1,00 m² 
рекламне 

површине и за сваки 
започети m² 

50,00 КМ 

154. Друга зона 
Закон о комуналним таксама 

(Сл.гласник РС 4/12) 
Одлука о комуналним таксама, Нови Град 

(Сл.гласник Општине Нови Град 1/19) 

Физичко или правно лице, 
корисник права, предмета 

или услуге за чије 
коришћење је прописано 
плаћање комуналне таксе 

годишње за 1,00 m² 
рекламне 

30,00 КМ 

155. Трећа зона 
Закон о комуналним таксама 

(Сл.гласник РС 4/12) 
Одлука о комуналним таксама, Нови Град 

(Сл.гласник Општине Нови Град 1/19) 

Физичко или правно лице, 
корисник права, предмета 

или услуге за чије 
коришћење је прописано 
плаћање комуналне таксе 

површине и за сваки 
започети m² 

10,00 КМ 
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156. Четврта и остале зоне 
Закон о комуналним таксама 

(Сл.гласник РС 4/12) 
Одлука о комуналним таксама, Нови Град 

(Сл.гласник Општине Нови Град 1/19) 

Физичко или правно лице, 
корисник права, предмета 

или услуге за чије 
коришћење је прописано 
плаћање комуналне таксе 

годишње за 1,00 m² 
рекламне 

5,00 КМ 

ЗА КОРИШТЕЊЕ СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА ЗА ОБЈЕКТЕ ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА 

157. 

За кориштење слободних површина 
за кампове, постављање шатора или 

других објеката привременог 
карактера, као и за картинг стазе на 

за то одређеним 
мјестима 

Закон о комуналним таксама 
(Сл.гласник РС 4/12) 

Одлука о комуналним таксама, Нови Град 
(Сл.гласник Општине Нови Град 1/19) 

Физичко или правно лице, 
корисник права, предмета 

или услуге за чије 
коришћење је прописано 
плаћање комуналне таксе 

дневно по м
2
 1,00 КМ 

158. 

За кориштење простора за 
паркирање возила корисника 

кампа, шатора или камп приколице-
за паркирање аутобуса 

Закон о комуналним таксама 
(Сл.гласник РС 4/12) 

Одлука о комуналним таксама, Нови Град 
(Сл.гласник Општине Нови Град 1/19) 

Физичко или правно лице, 
корисник права, предмета 

или услуге за чије 
коришћење је прописано 
плаћање комуналне таксе 

дневно по м2 2,00 КМ 

159. 

За кориштење простора за 
паркирање возила корисника 

кампа, шатора или камп приколице- - 
за паркирање путничких аутомобила 

Закон о комуналним таксама 
(Сл.гласник РС 4/12) 

Одлука о комуналним таксама, Нови Град 
(Сл.гласник Општине Нови Град 1/19) 

Физичко или правно лице, 
корисник права, предмета 

или услуге за чије 
коришћење је прописано 
плаћање комуналне таксе 

дневно по м
2
 1,00 КМ 

160. 

За кориштење простора за 
паркирање возила на јавним 

паркиралиштима с временским 
ограничењем 

 
 
 

Закон о комуналним таксама 
(Сл.гласник РС 4/12) 

Одлука о комуналним таксама, Нови Град 
(Сл.гласник Општине Нови Град 1/19) 

Физичко или правно лице, 
корисник права, предмета 

или услуге за чије 
коришћење је прописано 
плаћање комуналне таксе 

За  2 сата 1,00 КМ 

За 1 дан 2,00 КМ 

За 1 мјесец 15,00 КМ 

За 1 годину 150,00 КМ 

Резервација за 1 мјесец 20,00 КМ 

Резервација за 1 годину 200,00 КМ 
Повлаштена за етажне 

власнике- 1 мјесец 
5,00 КМ 

Повлаштена за етажне 
власнике- 1 година 

50,00 КМ 

161. 

За кориштење простора за 
паркирање возила на јавним 

паркиралиштима без временског 
ограничења 

Закон о комуналним таксама 
(Сл.гласник РС 4/12) 

Одлука о комуналним таксама, Нови Град 
(Сл.гласник Општине Нови Град 1/19) 

Физичко или правно лице, 
корисник права, предмета 

или услуге за чије 
коришћење је прописано 
плаћање комуналне таксе 

1 дан 1,00 КМ 

162. 
За кориштење обале ријеке у 

пословне сврхе 
Закон о комуналним таксама 

(Сл.гласник РС 4/12) 
Одлука о комуналним таксама, Нови Град 

(Сл.гласник Општине Нови Град 1/19) 

Физичко или правно лице, 
корисник права, предмета 

или услуге за чије 
коришћење је прописано 
плаћање комуналне таксе 

По м
2
 мјесечно 0,20 КМ 

НАКНАДЕ 

163. 
Комунална накнада за стамбене 

објекте 

Закон о комуналним 
Дјелатностима  („Службени 
гласник Републике Српске“, 

број 124/11 и 100/17) 

Одлука  
о комуналној накнади 

(Сл.гласник Општине Нови Град 12/18) 
Физичка и правна лица 

I зона/по м
2
/мјесечно 0,050 КМ 

IIзона/по м
2
/мјесечно 0,044 КМ 

IIIзона/пом
2
/мјесечно 0,038 КМ 

IVзона/пом
2
/мјесечно 0,032 КМ 

Vзона/по м
2
/мјесечно 0,026 КМ 

VIзона/пом
2
/мјесечно 0,020 КМ 

164. 
Комунална накнада за пословне 

објекте 

Закон о комуналним 
Дјелатностима  („Службени 
гласник Републике Српске“, 

број 124/11 и 100/17) 

Одлука  
о комуналној накнади 

(Сл.гласник Општине Нови Град 12/18) 
Физичка и правна лица 

Iзона/по м
2
/мјесечно 0,20 КМ 

IIзона/по м
2
/мјесечно 0,166 КМ 

IIIзона/по 
м

2
/мјесечно 

 
0,142 КМ 

http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mf/OM/harmonizacija/Documents/Zakon%20o%20komunalnim%20taksama%204-12.pdf
http://investnovigrad.com/wp-content/uploads/2019/04/Odluka-o-komunalnim-taksama-Novi-Grad.pdf
http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mf/OM/harmonizacija/Documents/Zakon%20o%20komunalnim%20taksama%204-12.pdf
http://investnovigrad.com/wp-content/uploads/2019/04/Odluka-o-komunalnim-taksama-Novi-Grad.pdf
http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mf/OM/harmonizacija/Documents/Zakon%20o%20komunalnim%20taksama%204-12.pdf
http://investnovigrad.com/wp-content/uploads/2019/04/Odluka-o-komunalnim-taksama-Novi-Grad.pdf
http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mf/OM/harmonizacija/Documents/Zakon%20o%20komunalnim%20taksama%204-12.pdf
http://investnovigrad.com/wp-content/uploads/2019/04/Odluka-o-komunalnim-taksama-Novi-Grad.pdf
http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mf/OM/harmonizacija/Documents/Zakon%20o%20komunalnim%20taksama%204-12.pdf
http://investnovigrad.com/wp-content/uploads/2019/04/Odluka-o-komunalnim-taksama-Novi-Grad.pdf
http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mf/OM/harmonizacija/Documents/Zakon%20o%20komunalnim%20taksama%204-12.pdf
http://investnovigrad.com/wp-content/uploads/2019/04/Odluka-o-komunalnim-taksama-Novi-Grad.pdf
http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mf/OM/harmonizacija/Documents/Zakon%20o%20komunalnim%20taksama%204-12.pdf
http://investnovigrad.com/wp-content/uploads/2019/04/Odluka-o-komunalnim-taksama-Novi-Grad.pdf
http://www.vladars.net/sr-sp-cyrl/vlada/ministarstva/mgr/Documents/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BC%20%D0%B4%D1%98%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B0.pdf
http://e-vijecenarodars.net/wp-content/uploads/2017/10/Zakon-izmj-i-dop-Zakona-komunalnim-djelatnostima-latinica.pdf
http://investnovigrad.com/wp-content/uploads/2019/02/Odluka-o-komunalnoj-naknadi-2019.pdf
http://investnovigrad.com/wp-content/uploads/2019/02/Odluka-o-komunalnoj-naknadi-2019.pdf
http://www.vladars.net/sr-sp-cyrl/vlada/ministarstva/mgr/Documents/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BC%20%D0%B4%D1%98%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B0.pdf
http://e-vijecenarodars.net/wp-content/uploads/2017/10/Zakon-izmj-i-dop-Zakona-komunalnim-djelatnostima-latinica.pdf
http://investnovigrad.com/wp-content/uploads/2019/02/Odluka-o-komunalnoj-naknadi-2019.pdf
http://investnovigrad.com/wp-content/uploads/2019/02/Odluka-o-komunalnoj-naknadi-2019.pdf


IV зона/по 
м

2
/мјесечно 

0,120 КМ 

V зона/по 
м

2
/мјесечно 

0,091 КМ 

VI зона/по 
м

2
/мјесечно 

0,075 КМ 

165. 

Комунална накнада за објекте од 
општег друштвеног значаја-  објекти 

студентских, ђачких и дјечијих 
домова,  објекти за смјетај старих, 
изнемоглих и незбринутих лица,  

објекти социјалне и дјечије заштите 
који се користе у хуманитарне сврхе, 

објекти државних и ентитетских 
органа и органа локалне самоуправе, 

објекти Министарства одбране 
односно оружаних снага, објекти за 
обављање погребних дјелатности, 

објекти здравства (домови 
здравља,болнице,амбуланте), 

објекти основног и средњег 
образовања,  објекти науке, културе и 
умјетности, објекти физичке културе 

и спорта, објекти противпожарне 
заштите 

Закон о комуналним 
Дјелатностима  („Службени 
гласник Републике Српске“, 

број 124/11 и 100/17) 

Одлука  
о комуналној накнади 

(Сл.гласник Општине Нови Град 12/18) 
Физичка и правна лица 

Накнаде 
у одређеној зони 
предвиђеној за 

пословне објекте 
(види 164.) 

30% 

166. 
Комунална накнада за помоћни 

простор у привреди 

Закон о комуналним 
Дјелатностима  („Службени 
гласник Републике Српске“, 

број 124/11 и 100/17) 

Одлука  
о комуналној накнади 

(Сл.гласник Општине Нови Град 12/18) 
Физичка и правна лица 

Накнаде 
у одређеној зони 
предвиђеној за 

пословне објекте 

30% 

167. 
Комунална накнада за други простор 

под којим се подразумијевају 
помоћни објекти, гараже и слично 

Закон о комуналним 
Дјелатностима  („Службени 
гласник Републике Српске“, 

број 124/11 и 100/17) 

Одлука  
о комуналној накнади 

(Сл.гласник Општине Нови Град 12/18) 
Физичка и правна лица 

Накнаде 
у одређеној зони 
предвиђеној за 

стамбене објекте 
(види 163.) 

50% 

168. 

Накнада за уређење градског 
грађевинског земљишта-ако постоји 

документација на основу које 
се могу утврдити стварни трошкови 

уређења 

Закон о уређењу простора и 
грађењу („Службени гласник 

Републике Српске“, 
број 40/13,  106/15 и 3/16) 

Програм уређења градског грађевинског 
земљишта у 2019.г. 

(Сл.гласник Општине Нови Град 1/19) 
 

Одлука о уређеЊу простора и грађевинском 
земљишту 

(Сл.гласник Општине Нови Град 15/13 и 12/18) 
 
 

Физичка и правна лица 

По м2, утврђује се 
дијељењем укупних 
стварних трошкова 

уређења, са 
укупном корисном 

површином грађевине, по 
грађевинским зонама 

I зона- 6% 
II зона- 5% 
III зона- 4% 
IV зона- 3% 
V зона- 2% 
VI зона- 1% 

169. 

Накнада за уређење градског 
грађевинског земљишта-ако не 

постоји документација на основу које 
се могу утврдити стварни трошкови 

уређења 

Закон о уређењу простора и 
грађењу („Службени гласник 

Републике Српске“, 
број 40/13,  106/15 и 3/16) 

Програм уређења градског грађевинског 
земљишта у 2019.г. 

(Сл.гласник Општине Нови Град 1/19) 
 

Одлука о уређеЊу простора и грађевинском 
земљишту 

(Сл.гласник Општине Нови Град 15/13 и 12/18) 
 

Одлука о утврђивању основице за обрачун 
ренте за 2019. годину 

Сл.гласник Општине Нови Град 12/18) 

Физичка и правна лица 

По м2, утврђује се тако што 
се основица за обрачун 

једнократне ренте (750,00 
КМ) помножи 

коефицијентима, по зонама 

I зона- 0,045=  
33,75 КМ/м

2
 

II зона- 0,035 
26,25 КМ/м

2
 

III зона- 0,025 
18,75 КМ/м

2
 

IV зона- 0,015 
11,25 КМ/м

2
 

V зона- 0,010 
7,50 КМ/м

2
 

VI зона- 0,005 
3,75 КМ/м

2 

 

http://www.vladars.net/sr-sp-cyrl/vlada/ministarstva/mgr/Documents/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BC%20%D0%B4%D1%98%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B0.pdf
http://e-vijecenarodars.net/wp-content/uploads/2017/10/Zakon-izmj-i-dop-Zakona-komunalnim-djelatnostima-latinica.pdf
http://investnovigrad.com/wp-content/uploads/2019/02/Odluka-o-komunalnoj-naknadi-2019.pdf
http://investnovigrad.com/wp-content/uploads/2019/02/Odluka-o-komunalnoj-naknadi-2019.pdf
http://www.vladars.net/sr-sp-cyrl/vlada/ministarstva/mgr/Documents/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BC%20%D0%B4%D1%98%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B0.pdf
http://e-vijecenarodars.net/wp-content/uploads/2017/10/Zakon-izmj-i-dop-Zakona-komunalnim-djelatnostima-latinica.pdf
http://investnovigrad.com/wp-content/uploads/2019/02/Odluka-o-komunalnoj-naknadi-2019.pdf
http://investnovigrad.com/wp-content/uploads/2019/02/Odluka-o-komunalnoj-naknadi-2019.pdf
http://www.vladars.net/sr-sp-cyrl/vlada/ministarstva/mgr/Documents/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BC%20%D0%B4%D1%98%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B0.pdf
http://e-vijecenarodars.net/wp-content/uploads/2017/10/Zakon-izmj-i-dop-Zakona-komunalnim-djelatnostima-latinica.pdf
http://investnovigrad.com/wp-content/uploads/2019/02/Odluka-o-komunalnoj-naknadi-2019.pdf
http://investnovigrad.com/wp-content/uploads/2019/02/Odluka-o-komunalnoj-naknadi-2019.pdf
https://www.paragraf.ba/propisi/republika-srpska/zakon-o-uredjenju-prostora-i-gradjenju.html
https://www.paragraf.ba/propisi/republika-srpska/zakon-o-uredjenju-prostora-i-gradjenju.html
http://investnovigrad.com/wp-content/uploads/2019/02/Program-ure%C4%91enja-gradskog-gra%C4%91evinskog-zemlji%C5%A1ta-u-2019.g..pdf
http://investnovigrad.com/wp-content/uploads/2019/02/Program-ure%C4%91enja-gradskog-gra%C4%91evinskog-zemlji%C5%A1ta-u-2019.g..pdf
http://investnovigrad.com/wp-content/uploads/2019/04/Odluka-o-uređenјu-prostora-i-građevinskom-zemljištu03.12.2013..pdf
http://investnovigrad.com/wp-content/uploads/2019/04/Odluka-o-dopunama-odluke-o-uređenјu-prostora-i-građevinskom-zemljištu-21.12.2018..pdf
https://www.paragraf.ba/propisi/republika-srpska/zakon-o-uredjenju-prostora-i-gradjenju.html
https://www.paragraf.ba/propisi/republika-srpska/zakon-o-uredjenju-prostora-i-gradjenju.html
http://investnovigrad.com/wp-content/uploads/2019/02/Program-ure%C4%91enja-gradskog-gra%C4%91evinskog-zemlji%C5%A1ta-u-2019.g..pdf
http://investnovigrad.com/wp-content/uploads/2019/02/Program-ure%C4%91enja-gradskog-gra%C4%91evinskog-zemlji%C5%A1ta-u-2019.g..pdf
http://investnovigrad.com/wp-content/uploads/2019/04/Odluka-o-uređenјu-prostora-i-građevinskom-zemljištu03.12.2013..pdf
http://investnovigrad.com/wp-content/uploads/2019/04/Odluka-o-dopunama-odluke-o-uređenјu-prostora-i-građevinskom-zemljištu-21.12.2018..pdf
http://investnovigrad.com/wp-content/uploads/2019/02/Odluka-o-utvrdjivanju-osnovice-za-obracun-rente-2019-1.pdf
http://investnovigrad.com/wp-content/uploads/2019/02/Odluka-o-utvrdjivanju-osnovice-za-obracun-rente-2019-1.pdf


ОДСЈЕК ЗА УПРАВЉАЊЕ РАЗВОЈЕМ 

ОПШТИНА НОВИ ГРАД 
Адреса: Петра Кочића 2, 79220 Нови Град 
Tелефон: 052-753-505, Факс: 052-751-555 

 
E-mail: projekti@opstina-novigrad.com, ljiljana grab@opstina-novigrad.com 

170. Земљишна рента 

Закон о уређењу простора и 
грађењу („Службени гласник 

Републике Српске“, 
број 40/13,  106/15 и 3/16) 

Програм уређења градског грађевинског 
земљишта у 2019.г. 

(Сл.гласник Општине Нови Град 1/19) 
 

Одлука о уређеЊу простора и грађевинском 
земљишту 

(Сл.гласник Општине Нови Град 15/13 и 12/18) 
 

Одлука о утврђивању основице за обрачун 
ренте за 2019. годину 

Сл.гласник Општине Нови Град 12/18) 

Физичка и правна лица 

Просјечна коначна 
грађевинска цијена м2 

корисне површине 
стамбеног и пословног 
простора на подручју 

општине Нови Град , која 
износи 750,00 КМ у 2019.г. 

I зона- 6%=45 КМ 
II зона- 5%= 37,5 КМ 
III зона- 4%= 30 КМ 

IV зона- 3%= 22,5 КМ 
V зона- 2%= 15 КМ 

VI зона- 1%= 7,5 КМ 

171. 
Допринос за успостављање катастра 

непокретности 

Закон о финансирању послова 
премјера и успостављање 

катастра непокретности 
(„Службени гласник Републике 

Српске“ број 20/07 и 92/09) 

- Физичка и правна лица 

Предрачунска 
вриједност 

грађевинских радова 
0,3% 

172. 
Накнада за промјену намјене 
пољопривредног земљишта у 

гађевинско 

Закон о пољопривредном 
земљишту („Службени гласник 
Републике Српске“ број 93/06, 

86/07, 14/10  и 5/12) 

- Физичка и правна лица 
По културама и 

класама, по м
2
, KM 

Њиве: 
1.класа: 4,68 КМ/м2, 
2.класа:3,27 КМ/м2 
3.класа: 2,18 КМ/м2 
4.класа: 1,20 КМ/м2 
5.класа: 0,52 КМ/м2 
6.класа: 0,46  КМ/м2 
7.Класа: 0,22 КМ/м2 
8.класа: 0,10 КМ/м2 

Воћњаци: 
1.класа: 4,94 КМ/м2, 
2.класа:2,99  КМ/м2 
3.класа: 0,77 КМ/м2 

Виногради: 
1.класа: 5,89 КМ/м2, 

Ливаде: 
1.класа: 4,05 КМ/м2, 
2.класа:2,55 КМ/м2 
3.класа: 1,44 КМ/м2 
4.класа: 0,72  КМ/м2 
5.класа: 0,25 КМ/м2 
6.класа: 0,18  КМ/м2 

Пашњаци: 
1.класа: 0,60 КМ/м2, 
2.класа:0,35  КМ/м2 
3.класа: 0,20 КМ/м2 
4.класа: 0,09  КМ/м2 

Шуме: 
1.класа: 1,66 КМ/м2, 
2.класа:1,17 КМ/м2 
3.класа: 0,65 КМ/м2 
4.класа: 0,22  КМ/м2 
5.класа: 0,05 КМ/м2 
6.класа: 0,02  КМ/м2 

 

 

https://www.paragraf.ba/propisi/republika-srpska/zakon-o-uredjenju-prostora-i-gradjenju.html
https://www.paragraf.ba/propisi/republika-srpska/zakon-o-uredjenju-prostora-i-gradjenju.html
http://investnovigrad.com/wp-content/uploads/2019/02/Program-ure%C4%91enja-gradskog-gra%C4%91evinskog-zemlji%C5%A1ta-u-2019.g..pdf
http://investnovigrad.com/wp-content/uploads/2019/02/Program-ure%C4%91enja-gradskog-gra%C4%91evinskog-zemlji%C5%A1ta-u-2019.g..pdf
http://investnovigrad.com/wp-content/uploads/2019/04/Odluka-o-uređenјu-prostora-i-građevinskom-zemljištu03.12.2013..pdf
http://investnovigrad.com/wp-content/uploads/2019/04/Odluka-o-dopunama-odluke-o-uređenјu-prostora-i-građevinskom-zemljištu-21.12.2018..pdf
http://investnovigrad.com/wp-content/uploads/2019/02/Odluka-o-utvrdjivanju-osnovice-za-obracun-rente-2019-1.pdf
http://investnovigrad.com/wp-content/uploads/2019/02/Odluka-o-utvrdjivanju-osnovice-za-obracun-rente-2019-1.pdf
https://www.paragraf.ba/propisi/republika-srpska/zakon-o-finansiranju-poslova-premjera-i-uspostavljanja-katastra-nepokretnosti.html
https://www.paragraf.ba/propisi/republika-srpska/zakon-o-finansiranju-poslova-premjera-i-uspostavljanja-katastra-nepokretnosti.html
https://www.paragraf.ba/propisi/republika-srpska/zakon-o-finansiranju-poslova-premjera-i-uspostavljanja-katastra-nepokretnosti.html
https://www.paragraf.ba/propisi/republika-srpska/zakon-o-poljoprivrednom-zemljistu.html
https://www.paragraf.ba/propisi/republika-srpska/zakon-o-poljoprivrednom-zemljistu.html

