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23.10.2018. године  

 
Списак Одлука које се односе на таксе и накнаде које привредници плаћају Општини Брод 

 

 
 

Ред. 
број 

Назив накнаде Законски акт 

1. Порез на непокретности 
 

Одлука о утврђивању  пореске стопе за порезивање непокретности на подручју 
општине Брод за 2018. годину (Сл. гласник општине Брод 16/17) 
 
 

2. Накнада за трошкове 
уређења градског 
грађевинског 
земљишта 
 

Одлука о уређењу простора и грађевинском земљишту-пречишћени текст 
(„Службени гласник општине Брод“ број 9/18) 
 
Одлука о утврђивању накнаде за трошкове уређења градског грађевинског 
земљишта („Службени гласник општине Брод“ број 5/18) 
 

3. Накнада по основу природних и 
локацијских погодности градског 
грађевинског земљишта и погодности 
већ изграђене 
комуналне 
инфраструктуре које 
могу настати 
приликом 
коришћења тог 
земљишта 
(Рента) 
 

Одлука о уређењу простота и грађевинском земљишту-пречишћени текст 
(„Службени гласник општине Брод“ број 9/18) 
 
Одлука о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене пo 1,00 м2 корисне 
стамбене површине у 2017. години на подручју општине Брод (Сл. гласник 
општине Брод, број 16/17) 
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4.  Накнада за легализацију 
индивидуалних стамбених и 
стамбено- 
пословних БГП 
до 400m2 

Одлука о уређењу простота и грађевинском земљишту-пречишћени текст 
(„Службени гласник општине Брод“ број 9/18) 
 

5. Накнада за 
заједничку 
комуналну 
потрошњу 
 

Одлука о комуналној накнади-пречишћени текст („Службени гласник општине 
Брод“ број 9/18) 
 

6.  Допринос за 
финансирање 
послова премјера и 
успостављања катастра непокретности 
из Програма послова 
премјера и успостављања 
катастра 
непокретности 

Одлука о висини наканде за коришћење података и пружање услуга Републичке 
управе за геодетске и имовинско-правне послове („Службени гласник РС“, број 
18/12) 
 

7. Накнада за кори-шћење путног 
земљишта по основу закупа 

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) 
 

8. Накнаде за промјену намјене 
пољопривредног земљишта 

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

9. Општинске 
административне таксе 
 

Одука о општинским административни таксама-пречишћени текст („Службени 
гласник општине Брод“ број 9/18) 

10.  Комунална такса 
 

 
Одлука о уређењу простора и грађевинском земљишту -пречишћени текст 
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(„Службени гласник општине Брод“ број 9/18)) 
 
Одлука о условима и начину коришћења јавних површина и неизграђеног 
грађевинског земљишта у државној својини (Сл. гласник општине Брод 4/13, 
4/16, 16/17 и 2/18) 
 
Одлука о усвајању и провођењу плана постављања љетних башти (Сл. гласник 
општине Брод 5/18) 
 
Одлука о комуналним таксама (Сл. гласник општине Брод 4/18) 
 
Одлука о усвајању и провођењу Плана постављања привремених пословних 
објеката (Сл. гласник општине Брод 4/16) 
 
 

11.  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) 
 

 


