
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), члана 39. став 2. 

и став 3. Закона о прекршајима (''Сл.гласник РС'', број 65/2016, 13/2016 и 98/2016)  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 14.06.2017. године , донела је 

 

 

 
О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О КАНАЛИЗАЦИЈИ 

НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД 

 

Члан 1. 

У члану  9. Став 1. Одлуку о канализацији на подручју општине Босилеград (''Сл.гласник 

Града Врања'', број 29/2014), брише се тачка и додају се речи: ''у складу са Законом о комуналним 

делатностима''. 

У члану 9. Одлуке после става 1. додаје се став 2. који гласи:  

„Корисници социјалне помоћи , могу бити ослобођени од накнаде за извршене комуналне 

услуге, делимично или у целини, на предлог Центра за социјални рад, само у случају ако накнаду 

за та лица Јавном комуналном предузећу ''Услуга'' исплати Центар за социјални рад''.  

 

 

Члан 2  

 У члану  33. став 1. Одлуке  речи : '' од 50.000,00 до 500.000,00 динара'' замењују се речима 

: ''од 100.000,00 динара''. 

У члану  33. став 2. Одлуке  речи : '' од 5.000,00 до 50.000,00 динара'' замењују се речима : 

''од 10.000,00 динара''. 

 

 

Члан 3. 

У члану  35. став 1. Одлуке  речи : '' од 50.000,00 до 500.000,00 динара'' замењују се 

речима:  ''од 100.000,00 динара''. 

 У члану  35. став 2. Одлуке  речи : '' од 5.000,00 до 50.000,00 динара'' замењују се речима : 

''од 10.000,00 динара''. 

У члану  35. став 3. Одлуке  речи : '' од 5.000,00 до 50.000,00 динара'' замењују се речима : 

''од 10.000,00 динара''. 

 

 

Члан 4. 

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

Врања".  

 

  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД 

Број 06-151/2017 

У Босилеграду, дана 14.06.2017. године 

 

 

                                                                                                     ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                             Славчо Владимиров 


