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30.10.2018. године  

 
Списак подстицаја и олакшица које нуди  Општинска управа Брод 

 
 

 

Ред. 
број 

Назив накнаде Законски акт 

I НЕПОРЕСКА ДАВАЊА 

НАКНАДЕ 

Накнаде из области уређења простора и грађења 

1. Накнада за трошкове уређења 
градског грађевинског 
земљишта 
 

Закон о уређењу простора и грађењу (''Службени гласник РС'', број 40/13, 106/15 и 3/16)  
Одлука о уређењу простора и грађевинском земљишту -пречишћени текст („Службени 
гласник општине Брод“ број 9/18) 
 

Ослобађање/Олакшице   Накнада за уређење градског грађевинског земљишта и рента у укулном износу од 
100.000,00 КМ -150.000,00 КМ, за изградњу индивидуалних стамбених, стамбено-
пословних, колективних стамбених објеката и пословних објеката, може се платити у 
ратама, уз претходно обезбјеђење инструмената плаћања: гаранција банке за правна и 
физичка лица и то: 
- 40% одмах по потписивању уговора о одгођеном плаћању 
- 60% на одгођено плаћање у 12 једнаких рата.  
 
Накнада за уређење градског грађевинског земљишта и рента у укупном износу већем од 
150.000,00 КМ, за изградњу индивидуалних стамбених, стамбено-пословних, колективних-
стамбених објеката и пословних објеката, може се платити у ратама, уз претходно 
oбезбјеђење инструмената плаћања гаранција банке за правна и физичка лица и то: 
- 40% одмах по потписивању уговора о одгођеном плаћању 
- 60% на одгођено плаћање у 24 једнаке рате.  
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Инвеститори линијских објеката комуналне и јавне инфраструктуре и припадајућих 
објеката за смјештај опреме и уређаја, као што су трафостанице, подстанице за гријање, 
објекти за смјештај опреме код базних станица и друге технолошке опреме за различите 
инфраструктурне објекте у којима људи бораве само повремено и слично, не плаћају 
накнаду за трошкове уређења градског грађевинског земљишта одређену Законом и овим 
правилником, о чему Одјељење за просторно уређење, стамбено- комуналне послове и 
екологију, доноси рјешење у поступку који претходи издавању грађевинске дозволе. 
 
Инвеститори линијских објеката комуналне и јавне инфраструктуре, као што су: 
а) водоводна и канализациона мрежа, 
б) инсталације топловода и вреловода, 
г) електромрежа слабе и јаке струје, 
д) инсталације кабловске телевизије и телекомуникација, 
ђ) саобраћајнице за моторна возила, тротоари и паркиралишта 
е) пјешачке и бициклистичке стазе 
ф) септичке јаме, цистерне за воду и други објекти који немају корисну површину и 
слично, не плаћају трошкове накнаде за уређење градског грађевинског земљишта. 
 
За изградњу помоћних објеката, отворених базена, подземних и сутеренских гаража и 
других подземних помоћних просторија износ накнаде за уређење градског грађевинског 
земљишта умањује се за 50%). 
 
Aко се гради нова грађевина умјесто легално изграђене грађевине која je порушена или ће 
бити порушена, износ накнаде за уређење грађевинског земљишта за нову грађевину 
умањује се за износ накнаде за уређење грађевинског земљишта који би био утврђен за 
порушену грађевину, узимајући у обзир разлике у корисној површини грађевине, зони, 
намјени грађевине и појединих дијелова. 

2. Накнада по основу природних и 
локацијских погодности 
градског грађевинског 

Закон о уређењу простора и грађењу (''Службени гласник РС'', број 40/13, 106/15 и 3/16)  
 
Одлука о уређењу простота и грађевинском земљишту -пречишћени текст („Службени 
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земљишта и погодности већ 
изграђене комуналне 
инфраструктуре које могу 
настати приликом коришћења 
тог земљишта  (Рента) 
 

гласник општине Брод“ број 9/18) 
 

Ослобађање/Олакшице   Накнада за уређење градског грађевинског земљишта и рента у укулном износу од 
100.000,00 КМ -150.000,00 КМ, за изградњу индивидуалних стамбених, стамбено-
пословних, колективних стамбених објеката и пословних објеката, може се платити у 
ратама, уз претходно обезбјеђење инструмената плаћања: гаранција банке за правна и 
физичка лица и то: 
- 40% одмах по потписивању уговора о одгођеном плаћању 
- 60% на одгођено плаћање у 12 једнаких рата. 
 
Накнада за уређење градског грађевинског земљишта и рента у укупном износу већем од 
150.000,00 КМ, за изградњу индивидуалних стамбених, стамбено-пословних, колективних-
стамбених објеката и пословних објеката, може се платити у ратама, уз претходно 
обезбјеђење инструмената плаћања гаранција банке за правна и физичка лица и то: 
- 40% одмах по потписивању уговора о одгођеном плаћању 
- 60% на одгођено плаћање у 24 једнаке рате. 

3. Накнада за заједничку 
комуналну потрошњу 
 

Закон о комуналним дјелатностима ''Службени гласник РС'', број 124/11) 
Одлука о комуналној накнади -пречишћени текст („Службени гласник општине Брод“ број 
9/18) 
 

Ослобађање/Олакшице   Комунална накнада се не плаћа за објекте који се користе у слиједеће сврхе: 
1. предшколско, основно и средње образовање у државној својини, 
2. здравствена и социјална заштита у државној својини, 
3. за све организације које се финансирају потпуно или дјелимично из буџета Општине, 
4. паркове, дечја игралишта, купалишта и спортске објекте у државној својини, 
5. грађевинско земљиште намијењено за депоније, водоснабдијевање и површине на 
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којима су лоцирани уређаји за одвођење оборинских вода,  
6. хуманитарне организације, 
7. вјерске службе, 
8. ватрогасну службу, 
9. омладинске организације.  
 
Ослобађају се плаћања комуналне накнаде за стамбени и помоћни простор: 
1. чланови уже породице логинулог борца (брачни друг, дјеца и родитељи, ако су 
корисници права на породичну инвалиднину), 
2. инвалиди од I до III категорије (ако су корисници права на личну инвалиднину), 
3. лица која примају пензију, ако износ није већи од најниже пензије у Републици Срлској, 
4. старачко домаћинство којег je носилац домаћинства старији од 65.година,а живи сам 
или са супругом и нема прихода (доказ: увјерење ПИО-а, кућна листа,овјерена изјава) 
5. домаћинство чији су сви радно-способни чланови незапослени и немају прихода (доказ: 
увјерење завода за запошљавање, кућна листа, овјерена изјава) 
6. лица која примају социјалну помоћ, којима je рјешењем призната стална мјесечна 
помоћ. 

Накнаде из области саобраћаја 

4. Накнада за коришћење путног 
земљишта по основу закупа 

Закон о јавним путевима (''Службени гласник РС'', број 89/13) 
 
Одлука о регулисању висине накнада за коришћење локланих и некатегорисаних путева и 
улица у насељу, путних објеката и земљишта у заштитном појасу путева на подручју 
општине Брод („Службени гласник општине Брод“ број 02/18) 
 

Ослобађање/Олакшице   Предузећа која пo уговору одржавају локалне и некатегорисане путеве пa територији 
општине ослобађају се плаћања накнада за ванредне превозе у случајевима када са 
својим возилима, искључиво за потребе одржавања јавних путева, врше превоз властитих 
или узетих у закуп грађевинских и других машина и опреме. 
Накнаде за коришћење путног зељишта из члана 23. oве Одлуке не наплаћују се у 
случајевима када je корисник Јавно предузеће чији je оснивач јединица локалне 
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самоуправе, јединица локалне самоуправе или републички орган управе. 
Изузетно од члана 29. ове одлуке, накнаду за издавање сагласности за постављање и 
одржавање објеката, опреме и инсталације које се налазе у трупу пута, путном појасу и 
заштитном појасу локалних путева и улица у насељу општине Брод не наплаћују се у 
случајевима када je инвеститор радова Јавно предузеће чији je оснивач јединица локалне 
самоуправе, јединица локалне самоуправе или републички органи управе. 

Накнаде из области пољопривреде 

5.  Накнаде за промјену намјене 
пољопривредног земљишта 

Закон о пољопривредном земљишту 
(''Службени гласник РС'', број 93/06, 86/07, 14/10 и 5/12) 
 

Ослобађање/Олакшице   Накнада за промјену намјене пољопривредног земљишта под условом да су претходно 
испуњени услови из члана 27. ст. 2. и 4. Закона не плаћа се у случају: 
а) изградње, адаптације или реконструкције стамбене зграде породичног пољопривредног 
газдинства површине до 500 м2, ради побољшања услова становања чланова тог 
газдинства или у случају природног раздвајања породичног пољопривредног газдинства и 
изградње економских објеката који се користе за примарну пољопривредну производњу, 
односно који су у функцији примарне пољопривредне производње; 
б) одређивања локације за гробље или проширење гробља, као и за изградњу вјерских 
објеката;  
в) изградње објеката који служе за одбрану од поплава, за одводњавање и наводњавање 
земљишта или за уређење бујица; 
г) регулације водотока у функцији уређења пољопривредног земљишта; 
д) изградње и проширења пољских путева који доприносе рационалнијем коришћењу 
пољопривредног земљишта; 
|) пошумљавања обрадивог пољопривредног земљишта VI, VII катастарске класе, ако је 
основама утврђено да ће се ово земљиште рационалније користити ако се пошуми; 
е) подизања пољозаштитних појасева; 
ж) изградње путне и жељезничке инфраструктуре 
з) изградње нових производних објеката у области пољопривреде 
и) изградње или легализације стамбеног објекта избјеглица и расељених лица на 
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земљишту поврине до 500 м2, под условом да је надлежни орган утврдио статус избјеглог 
и расеqеног лица и да избјегло и расељено лице нема ријешено стамбено питање и 
ј) изградња или легализација стамбених објеката породицама погинулих и несталих 
бораца и ратних војних инвалида I и II категорије на земљишту површине до 500 
м2, под условом да је надлежни орган утврдио статус породице погинулих и несталих 
бораца и ратних војних инвалида  I и II категорије и да исти немају ријешено стамбено 
питање. 

ТАКСЕ 

6. Општинске административне 
таксе 
 

Закон о административним таксама (''Службени гласник РС'', број 100/11, 103/11 и 67/13) 
 
Одука о општинским административни таксама-пречишћени текст („Службени гласник 
општине Брод“ број 9/18) 

Ослобађање/Олакшице   Од плаћања таксе ослобођени су: 
а) Република Српска и јединице локалне самоуправе, 
б) фондови и установе у области образовања, науке, културе, физичке културе и социјалне 
заштите за списе и радње у вези са обављањем своје дјелатности, 
в) правна лица у области физичке културе, осим спортских организација у којима су учла- 
њени професионални спортисти,  
г) организације Црвеног крста,  
д) правна лица основана ради борбе против алкохолизма, наркоманије и других облика 
зависности, рака и дистрофије за списе и радње у вези са обављањем своје делатности, 
ђ) правна лица основана за заштиту лица са физичким и психичким недостацима и 
поремећајима - за списе и радње у вези са обављањем своје дјелатности, 
е) савези глувих и савези слијепих и њихове организације - у пословима у вези са рехаби- 
литацијом глувих и слијепих, 
ж) инвалидске организације, осим у пословима у вези са вршењем привредне дјелатности, 
з) инвалиди рата, инвалиди рада и цивилне жртве рата, за списе и радње у вези са школо- 
вањем у свим школама, 
и) инвалиди који су ослобођени плаћања годишњих накнада за употребу моторних возила  
у поступку стручног прегледа тих возила ради регистрације, 
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ј) лица која нису у радном односу – за пријаву на конкурс за заснивање радног односа, 
к) грађани за списе и радње у вези са остваривањем и заштитом права из радног односа, 
л) ученици и студенти за све списе и радње у вези са школовањем до навршених 26 година 
живота, 
љ) ватрогасна друштва и ватрогасне јединице, 
м) радио-аматери учлањени у Савез радио-аматера Републике Српске, 
н) страна дипломатска и конзуларна представништва у вези са обављањем дипломатских 
и конзуларних послова под условом реципроцитета, 
њ) грађани који поклањају своју имовину у корист Републике или се одричу права власни- 
штва као и за пренос власништва. 
 
Такса се не плаћа за: 
а) списе и радње у поступцима који се воде пo службеној дужности, 
б) поднеске упућене органима за представке и притужбе, 
г) списе и радње у поступку за повраћај неправилно наплаћених дажбина, 
д) списе и радње у поступку за састављање и исправку бирачких спискова и спискова за ка- 
ндидовање, 
ђ) списе и радње у поступку усвојења и у поступку за постављање стараоца, 
е) списе и радње у поступку за остваривање законом признатих пореских олакшица, 
ж) списе и радње за додјелу социјалне помоћи и за остваривање других облика социјалне 
заштите, 
з) списе и радње у поступку за остваривање права бораца, 
и) списе и радње у поступку за остваривање права породица погинулих бораца, a у сврху 
рјешавања социјалних, здравствених, стамбених и потреба преквалификације,  
доквалификације и осталог школовања, 
j) списе и радње у поступку за остваривање права инвалида, 
к) списе и радње у поступку остваривања права на пензију и права из здравствене заштите, 
укључујући и потврде о животу које се достављају надлежним филијалама Фонд ПИО PC 
или ФБиХ, односно надлежним органима за пензијско-инвалидско осигурање у 
иностранству". 
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л) списе и радње у поступку оснивања ватрогасних друштава и њихових јединица, 
љ) списе и радње у поступку за остваривање права носилаца одликовања, 
м) списе и радње у поступку за остваривање права на додатак за децу, 
н) списе и радње у вези са пријемом поклон-пакета од добротворних организација из 
иностранства, ако су упућени добротворним организацијама у Републици Српској, 
њ) списе и радње у вези са војним евиденцијама, 
о) списе и радње у вези са признавањем права на повлашћену вожњу грађанима којима то 
право припада пo важећим прописима, 
п) списе и радње у поступку подржављења некретнина пo основу национализације, 
експропријације, арондације, комасације и других видова подржављења, 
р) списе и радње у поступку остваривања права прече куповине непокретности у корист 
Републике, 
с) оригинале диплома, свједочанстава и других исправа о завршеном школовању или 
класификацији, осим њихових дупликата и превода, 
т) списе и радње у поступку за исправљање грешака у управним и другим актима, 
ћ) све врсте пријава и увјерења о регистрацији и одjави регистрације обвезника код 
пореског органа, 
у) списе и радње у вези са заштитом споменика културе, 
ф) списе и радње у поступку за сахрану умрлих, 
х) списе и радње у поступку за остваривање права на једнократне новчане помоћи или 
других видова помоћи и донација, 
ц) списе и радње у поступку издавања одобрења за санацију ратом оштећеног објекта, 
ч) издавање увјерења да лице није уписано у матичне књиге, ради накнадног уписа у 
матичне књиге 

Комуналне  таксе 

7.  Комуналнe таксе 
 

Закон о комуналним таксама („Службени гласник РС“, број 04/12) 
 
Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 101/04, 42/05 и 118/05) 
 
Одлука о комуналним таксама (Сл. гласник општине Брод 4/18) 
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Одлука о уређењу простора и грађевинском земљишту -пречишћени текст („Службени 
гласник општине Брод“ број 9/18) 
 
Одлука о условима и начину коришћења јавних површина и неизграђеног грађевинског 
земљишта у државној својини-пречишћени текст (Сл. гласник општине Брод, број    /18) 
 
Одлука о усвајању и провођењу плана постављања љетних башти (Сл. гласник општине 
Брод 5/18) 
 
Одлука о усвајању и провођењу Плана постављања привремених пословних објеката (Сл. 
гласник општине Брод 4/16) 

Ослобађање/Олакшице   Од плаћања комуналних такси ослобођени су: 
1) институције Босне и Херцеговине,  
2) органи, организације и јавне установе Републике Српске и јединице локалне 
самоуправе,  
3) акредитоване међународне организације,  
4) дипломатска и конзуларна представни-штва, 
5) организације, односно удружења од јавног интереса у Републици Српској,  
6) лица којима je рјешењем надлежног opгaнa признато својство члана породице 
погинулих, умрлих, несталих и заробљених бораца, РВИ и цивилне жртве рата.  
Члан 10.  
(1) Лица којима je рјешењем надлежног opгaнa признато својство члана породице 
погинулих, умрлих, несталих и заробљених бораца, ратни војни ипвалиди и цивилне жртве 
рата, право нa ослобађање остварују подношењем захтјева над-лежном органу, прије 
истека рока за пријављивање, односно плаћање утврђене обавезе.  
(2) Рјешење којим се утврђује ослобађање плаћања комуналне таксе за лица из става 1 
овог члана за комуналну таксу из члана 5. став 1. за тачке 2., 6., 7., 8., и 10, ове Одлуке, 
доноси Одјељење за привреду и друштвене дјелатности општине Брод.  
(3) Рјешење којим се утврђује ослобађање плаћања комуналне таксе за лица из става 1. 
овог члана за комуналну таксу из члана 5. став 1. за тачке 1., 3., 4. 5. и 9 ове Одлуке, доноси 
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Одјељење за просторно уређење, стамбено комуналне послове и екологију општине Брод. 
 

ОСТАЛЕ НАКНАДЕ  

8.  Закупнина за пословне просторе 
у својини општине Брод  

Одлука о поступку и условима издавања у закуп пословних зграда, пословних простора и 
гаража у државној својини на којима је носилац права располагања општина Брод -
пречишћени текст („Службени гласник општине Брод“ број 9/18) 
 

Ослобађање/Олакшице   Без претходно објављеног јавног огласа за давање у закуп непокретности, на основу 
захтјева упућеном Начелнику општине, непосредном погодбом могу се давати у закуп 
непокретности: 
- органима, установама и организацијама чији јe оснивач Република Српска, односно 
локална заједница, 
- хуманитарним организацијама,  
- организацијама у области науке, културе, спорта и социјалне заштите, 
- садашњим корисницима непокретности који су измирили обавезе плаћања закупнине, 
када траже продужење закупа. 
Непокретности се додјељују на коришћење без накнаде: 
- органима, установама и организацијама чији je оснивач Република Српска, односно 
локална заједница,  
- хуманитарним организацијама, 
- организацијама у области науке, културе, спорта и социјалне заштите 
- удружење грађана и Невладине организације које су основане ради остваривања 
заједничких потреба и интереса бораца, породица погинулих и заробљених бораца, 
ратних војних инвалида, цивилних жртава, несталих лица и логораша, дистрофичара, 
слијепих и слабовидних, глувих и наглувих, осталих тјелесних инвалида и пензионера. 
Правна лица из става 1. овог члана су обавезни платити ПДВ за утврђени износ закупа 
за који се ослобађају. 

Друге погодности  
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9.   Правилник о условима и начину отуђења непокретности у својини општине Брод испод 
тржишне цијене или без накнаде у циљу реалзације инвестиционог пројкета од посебног 
знчаја зарегионални економски развој  (Сл. гласник општине Брод 12/17) 

Ослобађање/Олакшице   По основу броја новозапослених радника, укључујући број новозапослених радника из 
члана 3. став 2. овог правилника, тржишна вриЈедност непокретности, односно продајна 
цијена умањује се:  
-број новозапослених радника од 10 до 15 20%  
-број новозапослених радника од 16до 20 30%  
-број новозапослених радника од 21 до 25 50%  
-број новозапослених радника од 26 до 35 60%  
-број новозапослених радника од 36 до 40 70%  
-број новозапослених радника од 41 до 50 80 % који се налазе на евиденцији Завода за 
запо-шљавање PC, филијала Добој, Биро Брод.  
По основу броја новозапослених радника, укључујући број новозапослених радника из 
члана 3. став 2. овог правилника, непокретности се могу отуђити без накнаде ако 
инвеститор као подно-силац инцијативе запосли више од 50 радника који се налазе на 
евиденцији Завода за запошљавање PC, филијала Добој, Биро Брод. 

 


