
На основу члана 4. став 1.  Закона о комуналним делатностима (''Службени гласник 

Републике Србије'', број 88/11 и 104/16), члана 20. став 1. тачка 5. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'', број 129/07 и 83/14) и члана 37. став 1. 

тачка 6. Статута општине Босилеград (''Службени гласник Пчињског округа'', број 16/08 , 20/09 и 

''Службени гласник града Врања'', број 45/13), Скупштина општине Босилеград на седници 

одржаној дана 27.04.2017. године , донела је 

 

 
О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНОМ УРЕЂЕЊУ И ХИГИЈЕНИ 

ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД 

 

Члан 1. 

 У Одлуци о комуналном уређењу и хигијени општине Босилеград (''Службени гласник 

града Врања'', број 17/2013) у  члану 9. после става 2.  додаје се нови став 3. који гласи:  

 „Изношење смећа са  дивљим депонијама у Босилеграду и с. Рајчиловци, на градској 

депонији, поверава се ЈП ''Услуга'' Босилеград а по потреби и ЈП “ Грађевинско земљиште и путеве 

Општине Босилеград''.  

 Ставови  3, 4 , 5. и 6.  овог члана  постају ставови 4,5, 6 и 7.  

 У члану 9. став 3.   речи: „ЈП ''Дирекција за грађевинско земљиште и путеве општине  

Босилеград““ ,  замењују се речима:   „ЈП „Грађевинско земљиште и путеве Општине Босилеград''“  

 

Члан 2. 

 У члану 19. став 2.   речи:  „ЈП ''Дирекција за грађевинско земљиште и путевеопштине  

Босилеград““ ,  замењују се речима:   „ЈП „Грађевинско земљиште и путеве Општине Босилеград''“  

 

 У члану 19. став 3.    речи:  „ЈП ''Дирекција за грађевинско земљиште и путеве општине  

Босилеград““ ,  замењују се речима:   „ЈП „Грађевинско земљиште и путеве Општине Босилеград''“  

 

У члану 19. став 4.   речи:  „ЈП ''Дирекција за грађевинско земљиште и путеве општине  

Босилеград““ ,  замењују се речима:   „ЈП „Грађевинско земљиште и путеве Општине Босилеград''“  

 

Члан 3. 

 У члану 21. став 1.    речи:  „ЈП ''Дирекција за грађевинско земљиште и путеве општине  

Босилеград““ ,  замењују се речима:  „ЈП „Грађевинско земљиште и путеве Општине Босилеград''“  

 

Члан 4. 

 У члану 37. став 2.  после речи:  „паркинга“ ставља се зарез и додају се  речи:  ''сеоских 

путева'' 

 У члану 37. став 2.   речи:  „ЈП ''Дирекција за грађевинско земљиште и путеве општине 

Босилеград““ ,  замењују се речима:   „ЈП „Грађевинско земљиште и путеве општине Босилеград''“.  

У члану 37. став 4.   речи:  „ЈП ''Дирекција за грађевинско земљиште и путевеопштине  

Босилеград““ ,  замењују се речима:  „ЈП „Грађевинско земљиште и путеве општине Босилеград''.  

 

Члан 5. 

У члану 42. став 1.   речи:  „ЈП ''Дирекција за грађевинско земљиште и путеве општине 

Босилеград““ ,  замењују се речима:  „ ЈП „Грађевинско земљиште и путеве општине Босилеград''“.  

 

Члан 6. 

У члану 53. став 1.  речи:  „ЈП ''Дирекција за грађевинско земљиште и путеве општине  

Босилеград““ ,  замењују се речима:   „ЈП „Грађевинско земљиште и путеве Општине 

Босилеград''“.  

 

 

 

 



Члан 7. 

У члану 64. став 2.   речи:  „ЈП ''Дирекција за грађевинско земљиште и путеве  општине 

Босилеград““ ,  замењују се речима:   „ЈП „Грађевинско земљиште и путеве Општине 

Босилеград''“.  

 

Члан 8. 

У члану 68. став 3.   речи: „ЈП  „Дирекција за грађевинско земљиште и путеве  општине 

Босилеград““ ,  замењују се речима:   „ЈП „Грађевинско земљиште и путеве Општине 

Босилеград''“.  

 

Члан 9. 

У члану 73. став 2.   речи:  „ЈП ''Дирекција за грађевинско земљиште и путеве општине 

Босилеград““ ,  замењују се речима:   „ЈП „Грађевинско земљиште и путеве Општине Босилеград''“ 

. 

 

Члан 10. 

 У члану  84. став 1.  речи: „ од 50.000,00 до 500.000,00 динара“ , замењује се речима:  „од  

100.000,00 динара''. 

 У члану 84. став 2.  речи: „ од 10.000,00 до 50.000,00 динара“ , замењују се речима:  „од  

50.000,00 динара''. 

У члану 84. став 3.  речи: „ од 5.000,00 до 50.000,00 динара“ , замењује се речима:  „од  

10.000,00 динара''. 

 

Члан 11. 

У члану 85. став 1.  речи: „од 5.000,00 до 50.000,00 динара , замењује се речима:  „од  

10.000,00 динара''. 

 

Члан 12. 

У члану 86. став 1. речи:  „од  2.500,00  динара“ , замењује се речма:  „од  10.000,00 

динара''. 

 

Члан 13. 

У члану 88. став 1.   речи:  „ЈП ''Дирекција за грађевинско земљиште и путеве општине 

Босилеград““ ,  замењују се речима:   „ЈП „Грађевинско земљиште и путеве општине Босилеград''“.  

 

Члан 14. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику града 

Врања".  

  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД 

Број 06-129/2017 

У Босилеграду, дана 27.04.2017. године 

 

 

                                                                               ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                    

                                                                                                     Славчо Владимиров 

 

  

 

 

  

 

  
 
 


