
42.                                „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ НОВИ ГРАД“ – Број 11                               23.12.2021.                          

 
Члан 19. 

 

 Сви буџетски корисници дужни су да у року од 

15 дана од дана настанка промјене у својој 

организацији и статусу обавијесте Одјељење за буџет и  

финансије. 

Члан 20. 

Посебни приходи, накнаде по разним основама, 

наплаћени по посебним законима усмјериће се и 

утрошити у складу са с посебним програмима 

потрошње. 

Члан 21 

 

 Правилнике, упутства и инструкције о 

спровођењу ове одлуке прописује Начелник општине. 

 

Члан 22. 

 

(1) У мјери у којој су дефиниције или одредбе 

ове одлуке у сукобу са другим одлукама општине, 

одредбе из ове одлуке имаће приоритет над одредбама 

других одлука у стварима које се тичу извршавања 

буџета по свим ставкама. 

(2) Уколико су другим одлукама прописани 

новчани издаци из буџета који се разликују од 

планираних износа по овој одлуци или по одлуци о 

буџету за 2022. годину, обавезно се примјењују одредбе 

и планирани износи  предвиђени овом одлуком и 

одлуком о буџету  за 2022. годину. 

 

Члан 23. 

 

(1) Начелник општине извјештава Скупштину 

општине о извршењу буџета полугодишње  и годишње. 

 (2) За извршење буџета општине Начелник је 

одговоран Скупштини општине. 

 (3) За тачност финансијских извјештаја 

одговорни су Начелник општине и начелник Одјељења  

за  буџет и финансије. 

  

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 24. 

 

Ова одлука ступа на снагу осам дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Нови 

Град“, а примјењиваће се од 1. јануара 2022. године. 
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301/ 
На основу члана 8. став 4. Закона о порезу на 

непокретности („Службени гласник Републике Српске” 

број 91/15), члана 59. Закона о локалној самоуправи 

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

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

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

Скупштина општине Нови Град на 10. редовној 

сједници одржаној  22.12.2021. године,   д о н о с и 

 

 

ОДЛУКУ  

о висини стопе пореза на непокретности на подручју  

општине Нови Град за 2022. годину 

 

I 

 

Овом Одлуком одређује се стопа пореза на 

непокретности које се налазе на подручју општине 

Нови Град, а које нису изузете од опорезивања у складу 

са чланом 9. Закона о порезу на непокретности 

(„Службени гласник Републике Српске” број 91/15). 

 

II 

 

Непокретностима, у складу са Законом и овом 

Одлуком, сматра се земљиште са свим оним што је 

трајно спојено са њим, или што је изграђено на 

површини земљишта, изнад или испод земљишта. 

 

III 

 

Пореска стопа за опорезивање непокретности 

утврђује се у висини од 0,20%. 

 

IV 

 

Овако одређена стопа примјењиваће се на 

процјењену тржишну вриједност непокретности. 

 

V 

 

Изузетно од  тачке 1. ове Одлуке  пореска 

стопа за непокретности у којима се обавља  производна 

дјелатност износи 0,10%. 

VI 

 

У случају обављања дефицитарне  производно-

занатске дјелатности обвезник може бити ослобођен 

обавеза плаћања пореза, о чему посебну Одлуку доноси 

Скупштина општине. 

VII 

 

Обвезник чије су непокретности претрпјеле 

материјалне штете као посљедице природне катастрофе 

на територији општине, може бити ослобођен плаћања 

обавезе за тај порески период, о чему посебну Одлуку 

доноси Скупштина општине. 

 

VIII 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог (8) дана од 

дана објављивања  у „Службеном гласнику општине 

Нови Град“. 
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302/ 
 На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

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

Нови Град („Службени гласник општине Нови Град“, 
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