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I 

 

Средства добијена од накнаде за експлоатацију 

шумских сортимената за развој неразвијених дијелова 

општине планирана су у буџету општине Нови Град у 

2022. години у износу од 285.000,00 КМ, и иста се 

расподјељују  на сљедећи начин: 

 

Р.број Назив програма Износ у 

КМ 

1. Одржавање и заштита путева у 

зимским условима (тачке 2. и 

3. Табела 4. Плана одржавања и 

заштите локалних и 

некатегорисаних путева и 

улица на подручју општине 

Нови Град за 2022. годину.) 

 

 

28.654,40 

2. Одржавање и заштита путева у 

љетним условима (тачка 1. 

Табела 5. Плана одржавања и 

заштите локалних и 

некатегорисаних путева и 

улица на подручју општине 

Нови Град за 2022. годину.) 

 

114.098,40 

3. Одржавање и заштита путева у 

љетним условима (тачка 2. 1. 

табела 5. Плана одржавања и 

заштите локалних и 

некатегорисаних путева и 

улица на подручју општине 

Нови Град за 2022. годину) 

32.760,00 

4. Буџетска позиција 415200-

грантови у земљи,грант за 

финансирање ЈУ „Парк 

природе“ 

35.000,00 

5. Одржавање 

вегетције,банкина,система 

одводњавања и путних ојеката 

на локалним путевима 

1.разреда (тачка 3. Табела 5. 

Плана одржавања и заштите 

локалних и некатегорисаних 

путева и улица на подручју 

општине Нови Град за 2022. 

годину.) 

45.839,66 

6. Буџетска позиција 5111 

прибављање саобраћајних 

објеката.грантови у земљи,дио 

износа. 

28.647,54 

                                                                                

 

 

 

II 

 

Средства утврђена у Програму из тачке I 

трошиће се сразмјерно степену извршења у односу на 

план, према приоритетима датим редним бројевима, тако 

да се одржи омјер утрошка ових средстава прописан 

чланом 89. став 8. Закона о шумама (Службени гласник 

Републике Српске број 75/08,  60/13 и 70/20).  

У случају да остварена средства од продатих дрвних 

сортимената у 2022. години буду већа у односу на 

извршење предвиђено овим Програмом, биће утрошена 

за одржавање и заштиту путева у љетним условима у 

складу ѕа Планом одржавања, заштите, реконструкције и 

изградње локалних и некатегорисаних путева  на 

подручју општине Нови Град у 2022. години.   

Према члану 93. Закона о шумама, контролу обрачуна 

средстава врши орган управе надлежан за пореске 

послове. 

III 

 

Начелник општине ће поднијети Извјештај о 

утрошку средстава Скупштини општине Нови Град, 

најкасније до 31.03.2023. године. 

 

                            IV 

 

Овај Програм ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у Службеном гласнику општине Нови Град. 

 

Број: 02-022-241/21                            ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 23.12.2021.године        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

Нови Град                              Зоран Кукавица, с.р. 

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

324/ 
Према одредбама члана 90. Закона о шумама 

(„Службени гласник Републике Српске“, 75/08, 60/13 и 

70/20), 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“, број 2/17), 

члана 121. став1. Пословника о раду Скупштине општине 

Нови Град („Службени гласник општине Нови Град“, 

број, 4/17), Скупштина општине Нови Град на 10. 

редовној сједници одржаној дана 23.12.2021. године, 

усвојила је 

ПРОГРАМ 

утрошка средстава добијених од накнаде за 

коришћење шума у приватној својини у 2022. години 

 

I 

 

Средства од накнаде за коришћење шума у 

приватној својини планирана су у буџету општине Нови 
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Град за 2022.годину у износу од 28. 000,00 КМ, и иста ће 

се утрошити на сљедећи начин: 

 

Ред.бр. Назив програма Износ у 

КМ 

1. 

Дио износа за 

одржавање,уређивање и опремање 

зелених  и рекреационих 

површина (тачка 1.4. табела 3. 

Програма обављања комуналних 

дјелатности заједничке комуналне 

потрошње на јавним површинама 

на подручју општикне Нови Град 

за 2022. годину.) 

1.612,76 

2. 

Набавка и садња нових садница 

дрвећа,минималне висине 2м,са 

постављањем заштитне 

ограде(тачка 1.5. табела 3. 

Програма обављања комуналних 

дјелатности заједничке комуналне 

потрошње на јавним површинама 

на подручју општикне Нови Град 

за 2022. годину.) 

1.404,00 

3. 

Ископ канала и постављање цијеви  

у индустријској зони Пољавнице 

,буџетска позиција 4125,текуће 

одржавање друмског саобраћаја. 

24.983,24 

 

II 

 

Програм утрошка средстава добивених од 

накнада за коришћење шума у приватној својини се 

реализује у сарадњи са ШГ „Приједор“, Приједор, ШУ 

„Нови Град“, Нови Град, у складу са важећим законским 

процедурама. 

Према члану 93. Закона о шумама, контролу обрачуна 

средстава врши Пореска управа Републике Српске. 

 

III 

 

Начелник општине ће поднијети Извјештај о 

утрошку средстава Скупштини општине Нови Град, 

најкасније до 31.03.2023. године. 

 

IV 

 

Овај Програм ступа на снагу осмог дана од дана  

објављивања у  „Службеном гласнику општине Нови 

Град“. 

 

Број: 02-022-242/21                            ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 23.12.2021.године        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

Нови Град                              Зоран Кукавица, с.р. 

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

325/ 
На основу члана 35. Закона о пољопривредном 

земљишту („Службени гласник Републике Српске“, број 

93/06, 86/07, 14/10, 5/12 и 58/19), 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“, број 2/17), члана 121. став 1. Пословника о раду 

Скупштине општине Нови Град („Службени гласник 

општине Нови Град“, број 4/17 и 11/17), Скупштина 

општине Нови Град на 10. редовној сједници одржаној 

дана 23.12.2021. године, усвојила је 

П Р О Г Р А М  

утрошка средстава добијених од накнаде за промјену 

намјене пољопривредног земљишта у грађевинско 

земљиште у 2022. години 

 

I 

 

 Планирана средства по основу накнаде за 

промјену намјене пољопривредног земљишта у 

непољопривредне сврхе на подручју општине Нови Град 

у 2022. години су планирана у износу од 20.000,00 КМ и 

усмјериће се на следећи начин:  

 

Ред. 

бр. 
Назив програма Износ у КМ 

1. 

Спровођење противерозивних 

мјера и мелиорације 

пољопривредног земљишта 

слабијег квалитета и поправка и 

побољшање плодности земљишта 

20.000,00 

 

Начин реализације средстава за намјену предвиђену 

чланом 35. став 2. Закона о пољопривредном земљишту 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 93/06, 

86/07, 14/10, 5/12 и 58/19), реализоваће се директним 

увидом, односно изласком на терен на основу пријава 

и/или по службеној дужности и утврђеном чињеничном 

стању.  

II 

 

 Средства остварена по основу горе наведене 

накнаде ће се исплаћивати за намјене предвиђене овим 

програмом, а у складу са процентом извршења средстава 

у буџет Општине. У случају да остварење прихода од 

накнаде за промјену намјене пољопривредног земљишта 

у непољопривредне сврхе буде веће од планираног, 

остварена средства утрошиће се на реализацију тачке под 

редним бројем 1. овог Програма. 

vesna
Rectangle




