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конопаца, 

плетеница и мрежа 

7. 14.12 Производња радне 

одјеће 

кројач,  

текстилац 

8. 14.14 Производња рубља 

9. 14.19 Производња остале 

одјеће и прибора за 

одјећу 

израђивач 

народних 

ношњи, 

кројач, 

шеширџија 

10. 14.31 Производња 

плетених и 

кукичаних чарапа 

израђивач 

чарапа 

11. 15.12 Производња 

кофера, ручних 

торби и сличних 

производа, 

седларских и 

сарачких производа 

ташнар 

12. 15.20 Производња обуће обућар 

13. 23.13 Производња 

шупљег стакла 

стаклар, 

гравер стакла, 

стаклодувач 

14. 23.41 Производња 

производа за 

домаћинство и 

украсних предмета 

од керамике 

грнчар, 

керамичар 

15. 25.11 Производња 

металних 

конструкција и 

њихових дијелова 

бравар 

варилац 

16. 25.12 Производња врата 

и прозора од 

метала 

17. 25.50 Ковање, пресовање, 

штанцовање и 

ваљање метала; 

металургија праха 

ковач 

18. 25.72 Производња брава 

и окова 

бравар 

19. 25.73 Производња алата алатничар 

металобрусач 

20. 25.99 Производња 

осталих готових 

производа од 

метала, д.н. 

котлар 

лимар 

звонар 

казанџија 

21. 30.12 Изградња чамаца за 

разоноду и 

спортских чамаца 

израђивач 

чамаца 

22. 30.99 Производња 

осталих 

саобраћајних 

средстава, д.н. 

колар 

23. 31.02 Производња 

кухињског 

намјештаја 

столар, 

тапетар 

24. 32.91 Производња метли 

и четки 

метлар, 

четкар 

 

 

 

III 

 

Право на ослобађање плаћања пореза на 

непокретности стиче се подношењем захтјева за 

ослобађање плаћања пореза уз подношење пријаве за 

упис у Фискални регистар непокретности. 

 

IV 

 

Ако непокретност има више намјена, пореска 

ослобађања могу се користити сразмјерно површини која 

се користи за сврхе за које се може одобрити ослобађање. 

 

V 

 

Извршење ове одлуке проводи Пореска управа 

Републике Српске. 

VI 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у ,,Службеном гласнику општине Нови 

Град“. 

 
Број: 02-022-232/21                            ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 23.12.2021.године        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

Нови Град                              Зоран Кукавица, с.р. 

--------------------------------------------------------------------------  

308/ 
На основу члана 4. Закона о порезу на 

непокретности („Службени гласник Републике Српске“, 

број 91/15), члана 39. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“,  број 97/16, 

36/19 и 61/21) и  члана 52. Статута општине Нови Град 

(„Службени гласник општине Нови Град“, број 2/17) 

Скупштина општине Нови Град на 10. редовној сједници 

одржаној дана 23.12.2021. године,  донијела је  

 

О Д Л У К У  

о висини вриједности непокретности на подручју 

општине Нови Град за потребе утврђивања пореза  

на непокретности у 2022. години 

 

I 

 

Овом Одлуком утврђује се висина вриједности 

непокретности на подручју општине Нови Град по 

грађевинским зонама и катастарским општинама на дан 

31.12.2021. године, која ће бити кориштена у сврху 

обрачуна пореза на непокретности у 2022. години. 

 

II 

 

Непокретности у смислу члана 2. Закона о порезу на 

непокретности и ове Одлуке представља земљиште са 

свим оним што је трајно спојено с њим или што је 

изграђено на површини земљишта, или испод земљишта 

и подразумијева: 

1. земљиште 

(грађевинско,пољопривредно,шумско,индуст

ријско и остало) и 

2. грађевинске објекте (стан, кућа, пословни, 

индустријски и остали објекти). 
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III 

 

За утврђивање вриједности непокретности из члана 2. ове 

Одлуке, територија општине Нови Град  је подијељења 

на сљедећи начин: 

 урбани дио општине на шест грађевинских зона, 

у складу са Одлуком о уређењу простора и 

грађевинском земљишту („Службени гласник 

општине Нови Град“ број 15/13, 12/18 и 3/21),  

 дио територије општине ван горе поменутих 

зона у катастарској општини Нови Град  и 

 остали дио територије општине по катастарским 

општинама.  

IV 

 

Висина вриједности непокретности на подручју 

општине Нови Град износи: 
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V 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог  дана  од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Нови 

Град“. 

 

Број: 02-022-223/21                            ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 23.12.2021.године        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

Нови Град                              Зоран Кукавица, с.р. 

--------------------------------------------------------------------------  

309/ 
На основу члана 80. Закона о уређењу простора и 

грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број 

40/13, 2/15, 06/15, 3/16, 104/18 и 84/19), члана 39. Закона 

о локалној самоуправи  („Службени гласник Републике 

Српске“ број 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 52. Статута 

општине Нови Град („Службени гласник општине Нови 

Град“, број 2/17) Скупштина општине Нови Град на 10. 

редовној сједници одржаној дана 23.12.2021. године, 

донијела је  

О Д Л У К У  

о утврђивању основице за обрачун  

ренте за 2022. годину 

 

I 

 

Основица за обрачун ренте, коју плаћају 

инвеститори  изградње грађевинских објеката за 2022. 

годину, утврђује се у износу од 750,00 КМ. 

 

II 

 

О извршењу ове Одлуке стараће се Одјељење за 

просторно уређење и стамбено комуналне послове. 

 

III 

 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи 

Одлука о утврђивању основице за обрачун ренте за 2021. 

годину („Службени гласник општине Нови Град“, број 

2/21). 

IV 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Нови 

Град“. 

 

Број: 02-022-229/21                            ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 23.12.2021.године        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

Нови Град                              Зоран Кукавица, с.р. 

--------------------------------------------------------------------------  

310/ 
               На основу члана 2. Закона о основама 

безбједности саобраћаја на путевима у Босни и 

Херцеговини („Службени гласник Босне и Херцеговине“, 

број 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13, 8/17, 89/17 и 

9/18), члана 2. и члана 22. Закона о комуналним 

дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“, 

број 124/11 и 100/17), члана 6. и 9. Закона о комуналној 

полицији („Службени гласник Републике Српске“, број 

28/13), члана 39. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске “, број 97/16, 

36/19 и 61/21), Закона о прекршајима Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 63/14, 

36/15 – одлука УС, 110/16, 100/17 и 19/21 – одлука УС) и 

члана 52. Статута општине Нови Град („Службени 

гласник општине Нови Град“, број 2/17) Скупштина  

општине Нови Град,  на 10. редовнoj сједници одржаној 

дана 23.12.2021. године, донијела је 

 

О Д Л У К У  

о паркиралиштима и гаражама 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 

Овом Одлуком уређују се услови и начин 

организовања послова у обављању комуналних 

дјелатности и начин њиховог функционисања на 

подручју општине Нови Град у пословима управљања 

паркиралиштима и гаражама као и условима кориштења 

паркиралишта и гаража. 

Управљање јавним паркиралиштима и гаражама 

обухвата одржавање и чишћење, постављање саобраћајне 

сигнализације на истим као и уклањање, премјештање, 

блокирање и кажњавање непрописно паркираних возила. 
 

Члан 2. 

 

Утврђује се да су изградња, управљање 

одржавање и опремање јавних паркиралишта и гаража 

комуналне дјелатности од посебног јавног интереса за 

општину Нови Град. 

Члан 3. 
 

Паркиралишта и гараже су одређене површине 

или објекти изграђени за заустављање и паркирање 

возила.  

Заустављање и паркирање се може обављати на 

улици и изван улице. 

Паркиралишта на улици су јавна паркиралишта. 
 

Члан 4. 
 

Заустављање и паркирање на улици, обзиром на 

положај возила може бити:  

- уздужно уз руб коловоза, 

- косо, 

- окомито у односу на руб коловоза, ако то 

дозвољава текући саобраћај, 

- на тротоару ако је тротоар довољно широк 

те постављена возила не представљају 

сметњу и опасност за пјешачки саобраћај. 

 

Обзиром на вријеме паркирања, јавна 

паркиралишта могу бити: 

- с краткотрајним паркирањем, до један сат, 

- с дуготрајним паркирањем, преко једног 

сата. 

Члан 5. 

 

Заустављање и паркирање изван улице изводи се 

на посебно изграђеним паркиралиштима или гаражама за 
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