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47.22 Трговина на мало месом и производима од меса у 

специјализованим продавницама 

47.24 Трговина на мало хљебом, колачима, производима 

од брашна и производима од шећера у специјализованим 

продавницама 

47.25 Трговина на мало пићима у специјализованим 

продавницама 

47.29 Остала трговина на мало прехрамбеним 

производима у специјализованим продавницама 

47.75 Трговина на мало козметичким и тоалетним 

препаратима у специјализованим продавницама 

58.11 Издавање књига 

58.13 Издавање новина 

63.11 Обрада података, хостинг и припадајуће дјелатности  

63.12 Интернетски портали 

70.21 Односи с јавношћу и дјелатности саопштавања  

70.22 Савјетовање које се односи на пословање и остало 

управљање 

73.20 Истраживање тржишта и испитивање јавног мњења 

74.20 Фотографске дјелатности 

IV 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Нови 

Град“. 

 
Број: 02-022-62/22                             ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 14.07.2022.године        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

Нови Град                              Зоран Кукавица, с.р. 

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

89/ 
На основу члана 39. став 2. тачка 11) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број  97/16, 36/19 и 61/21), члана 20. став 3. 

Закона о комуналним дјелатностима („Службени гласник 

Републике Српске“ број 124/11 и 100/17) и члана 52. став 

2. тачка 11) Статута општине Нови Град („Службени 

гласник општине Нови Град“ број 2/17), на  13. редовној 

сједници одржаној дана  14.07.2022. године  донијела је 

 

О Д Л У К У 

  о давању сагласности на цијене комуналних услуга  

збрињавања комуналног отпада   

 

I  

 

         ДАЈЕ СЕ сагласност на цијене комуналних услуга 

збрињавања комуналног отпада на подручју општоне 

Нови Град коју је утврдио Надзорни одбор Комуналлног 

предузећа „Комус“ а.д. Нови Град својом одлуком бр. 

459/22 од 26.05.2022.године, уз Мишљење Савјетодавног 

тијела за заштиту потрошача Општине Нови Град. 

 

II 

 

Одлука Надзорног одбора Комуналног предузећа 

„Комус“ а.д. Нови Град бр. 459/22 од 26.05.2022.године 

чини саставни дио ове одлуке. 

 

III 

 

Цијена комуналне услуге из тачке I ове одлуке ће 

се примијењивати од дана ступања на снагу ове Одлуке. 

 

                                  IV 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања  у „Службеном гласнику општине Нови 

Град“. 

 
Број: 02-022-48/22                             ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 14.07.2022.године        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

Нови Град                              Зоран Кукавица, с.р. 

 

 

 

Прилог 1 

 
На основу члана 7. Закона о јавним предузећима 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 75/04,78/11) 

и  члана  68. Статута КП „КОМУС“а.д. Нови Град, 

Надзорни одбор предузећа на  сједници одржаној дана 

26.05.2022. године доноси  

 

О  Д  Л  У  К  У 

о утврђивању цијене услуга збрињавања  

комуналног отпада 

 

 

I 

 

       Надзорни одбор предузећа утврђује цијене услуга 

збрињавања комуналног отпада за кориснике услуга на 

подручју општине Нови Град.  

                            

II 

   

       Корекција цијена предложених Одлуком о 

утврђивању цијене услуга збрињавања отпада број: 404/22 

од 21.04.2022. године је извршена на основу мишљења 

Савјетодавног тијела за заштиту потрошача општине 

Нови Град, од дана 18.05.2022. године.  

 

III 

 

       Коначне цијене услуга збрињавања комуналног 

отпада су представљене у Прилогу 2 који чине саставни 

дио ове Одлуке.    

IV 

 

        Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а 

примјењиваће се од дана давања сагласности Скупштине  
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општине Нови Град на утврђене цијене услуга 

збрињавања комуналног отпада. 

 
Број: 459/22                                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 26.05.2022.године           НАДЗОРНОГ ОДБОРА  

Нови Град                              Мирко Новаковић, с.р. 

 

  

    

             

Прилог 2 

    

 

ЦЈЕНОВНИК УСЛУГА ЗБРИЊАВАЊА 

КОМУНАЛНОГ ОТПАДА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ 

НОВИ ГРАД 

    

 

Ред. бр. Опис услуге 

Цијена по 

m² или 

паушално, 

са 

урачунати

м ПДВ-ом 

(КМ) 

 

1 Збрињавање отпада за 

домаћинства на подручју 

општине Нови Град - 

обрачун по m² корисне 

површине.  0.199 

 

2 Збрињавање отпада за јавне 

установе и друге буџетске 

кориснике на подручју 

општине Нови Град - 

обрачун по m² корисне 

површине. 0.304 

 

3 Збрињавање отпада за 

правна лица привредне, 

трговинске, угоститељске и 

остале услужне и 

производне дјелатности – 

обрачун по m² корсног 

простора 0.351 

 

4 Збрињавање отпада за 

правна лица привредне, 

трговинске, угоститељске и 

остале услужне и 

производне дјелатности, у 

градском подручју – 

обрачун по одвезеном 

контејнеру запремине 5 m³  140.40 

 

5 Збрињавање отпада за 

правна лица привредне, 

трговинске, угоститељске и 

остале услужне и 

производне дјелатности, у 

сеоском  подрчју – обрачун 

по одвезеном контејнеру 

запремине 5 m³ 190.94 

 

6 Збрињавање кабастог 

отпада за физичка лица, по 

захтјеву корисника обрачун 

по одвезеном контејнеру 

запремине 5 m³ 65.00 

 

7 Збрињавање отпада за 

правна лица, као што су  

продавнице мјешовите 

робе, бензинске пумпе (без 

угоститељског дијела), 

продавнице грађевнског 

материјала, 

дрвопрерађивачке радионе, 

браварске, токарске и 

лимарске радионице, 

продавнице боја и лакова, 

угоститељски објекти, 

пекаре са производним 

простором, меснице, 

аутомеханичарски, 

аутоелектричарски и 

атолимарски сервиси , 

вулканизерке радње – 

обрачун паушално, (за 

објекте површине до 115 

m²) 40.95 

 

8 Збрињавање отпада за правна лица, као што су продавице 

бијеле технике, фризерски салони, киосци мјешовите робе, 

киосци брзе хране, пољопривредне апотеке, продавнице 

пољопривредних машина и машина за одржавање паркова, 

спортске кладионце, томболе – обрачун паушално (за 

објекте површине до 86 м²) 
30.42 

 

9 Збрињавање отпада за 

правна лица, као што су 

продавнице текстила, 

обуће, кожне галантерије, 

парфимерије, апотеке, 

приватне здравствене 

ординације, књижаре, 

цвјећаре, аутопраонице и 

самоуслужне аутопраонице, 

коцкарнице – обрачун 

паушално (за објекте 

површине до 76 м²) 26.91 

 

10 Збрињавање отпада за 

правна лица, као што су:  

златаре, оптичарске радње, 

шиваоне без продајног 

дијела, обућарске занатске 

радње без продајног дијела, 

фотографске радње, 

кључарске и часовничарске 

радње, каменорезачке 

радње, салони љепоте, 

пекаре без производног 

простора, видеотеке, 

забавне игре, фитнес 

центри, адвокатске и 

нотарске канцеларије, 

књиговодствени сервиси, 

микрокредитне 

организације, 

интелектуалне услуге – 

обрачун паушално (за 

објекте површине до 50 м²) 17.55 

 

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


