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25.НОВЕМБАР 2019. ГОДИНЕ

I
АКТИ СКУПШТИНЕ ГРАДА

На основу члана 4. и 8. Закона о порезу на
непокретности
(„Службени гласник Републике
Српске“, број 91/15), члана 39. Закона о локалној
самоуправи
(„Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 35. Статута Града
Добој („Службени гласник Града Добој“ број 1/17), и
члана 86. и 128. Пословника Скупштине Града Добој
(„Службени гласник Града Добој“ број 1/17),
Скупштина Града Добој, на сједници одржаној дана
22. новембра 2019. године, д о н и ј е л а ј е:

ОДЛУКУ

о утврђивању пореске стопе
за опорезивање непокретности
на подручју Града Добој у 2020. години

Члан 1.
Овом одлуком одређује се пореска стопа за
опорезивање непокретности које се налазе на подручју
Града Добој.
Члан 2.
Непокретностима, у складу са Законом и овом одлуком,
сматра се земљиште са свим оним што је трајно спојено
с њим или што је изграђено на површини земљишта,
изнад или испод земљишта.
Члан 3.
(1) Пореска стопа за опорезивање непокретности
утврђује се у висини од 0,20%.
(2) Изузетно од става 1. овог члана, пореска стопа за
непокретности у којима се непосредно обавља
производна дјелатност износи 0,10 %.
(3) Под непокретностима из става 2. овог члана
подразумијевају се објекти за производњу и објекти за
складиштење сировина, полупроизвода и готових
производа, уколико чине заокружену производну
цјелину.

Годишња претплата 100 КМ
Цијена једног примјерка 10 КМ
Жиро рачун КМ 5620050000157390
НЛБ Развојна банка
Брста прихода 729124
Буџетска организација 9999999
---Град Добој---

Члан 4.
Пореску основицу за обрачун пореза на непокретност
представља
процијењена
тржишна
вриједност
непокретности.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града Добој“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ГРАДА ДОБОЈ
Број: 01-013-426/19.
Добој: 22.11.2019.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сања Вулић,с.р

На основу члана 39. и 82. став 2. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 97/16 и 36/19), члана 35. Статута Града Добој
(„Службени гласник Града Добој“, број: 01/17) и члана
75. и 128. Пословника о раду Скупштине Града Добој
(„Службени гласник Града Добој“, број: 01/17),
Скупштина Града Добој на сједници одржаној дана
22. новембра 2019. године, д о н и ј е л а је

ОДЛУКУ

о ангажовању новчаних средстава
I
Одобрава се ангажовање новчаних средстава у износу
до 30.000,00 КМ за куповину стамбене јединице на име
трајног стамбеног збрињавања породице Душка
Стојановића, Шешлије Град Добој.
II

Средства по уговору о суфинансирању пројекта
стамбеног збрињавања у граду Добој „Рјешавање
стамбеног питања породице Душка Стојановића“, у
износу од 20.000,00 КМ, обезбиједиће Републички
Секретаријат за расељена лица и иста дозначити на
рачун Града Добој а разлика до 10.000,00 КМ биће
обезбијеђена из буџета Града Добој.

