На основу члана 32. став 1.тачка 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, број 129/07 и 47/2018), члана 210.-214. Закона о накнадама за коришћење јавних добара
(„Службени гласник РС“, број 95/2018), члана 37. став 1. тачка 3. и 13. Статута општине
Босилеград („Службени гласник Пчињског округа“, број 16/08 и 20/09 и „Службени гласник
града Врања“, број 45/2013), Скупштина општине Босилеград, на седници одржаној дана 20.
децембра 2018. године, донела је

ОДЛУКУ
О НАКНАДИ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ВОДОВОДА, КАНАЛИЗАЦИЈЕ, ЕЛЕКТРИЧНИХ
ВОДОВА, ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ И СЛ. НА ОПШТИНСКОМ
ПУТУ И УЛИЦИ

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком уводи се накнада за постављање водовода, канализације, електричних
водова, електронске комуникационе мреже и сл. на општинском путу и улици и заштитном
појасу општинског пута и улице на територији општине Босилеград.
Члан 2.
Обвезник накнаде постављање водовода, канализације, електричних водова, електронске
комуникационе мреже и сл. на општинском путу и улици је лице које користи општински пут и
улицу за постављање инсталација.
Члан 3.
Основица накнаде за постављање инсталацаија на општинском путу и улици је дужина
постављених инсталација изражена у метрима.
Члан 4.
Накнада за постављање инсталација на општинском путу и улици утврђује се у динарима
по метру постављених инсталација пречника до 0,01 метара* и то:
оптички каблови
електро и гасне
водовод и канализација

50,00 дин/м
30,00 дин/м
20,00 дин/м

За постављање инсталација поред, испод или изнад (укрштај) општинског пута и улице
плаћа се накнада зависно од врсте инсталације, по метру постављених инсталација пречника
(или ширине) до 0,01 метара, за инсталације већег пречника накнада се линеарно увећава
сразмерно повећању пречника (или ширине).
Члан 5.
Утврђивање накнаде из члана 4. ове Одлуке врши Управљач општинског пута и улице-ЈП
за грађевинско земљиште и путеве општине Босилеград, закључењем уговора са обвезником
накнаде или решењем ЈП грађевинско земљиште и путеве општине Босилеград.
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II. ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 6.
У погледу начина утврђивања накнаде, обрачунавања, застарелости, наплате, рокова за
плаћање, обрачуна камате и осталог што није посебно прописано овом Одлуком, сходно се
примењују одредбе Закона о накнадама за коришћење јавних добара, Закона о облигационим
односима и други закони који регулишу ову материју.
Члан 7.
Приход оставрен од ове накнаде уплаћује се на рачун ЈП за грађевинско земљиште и
путеве општине Босилеград.
III ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 11.
Ова Oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном гласнику
града Врања», а примењиваће се од 01.01.2019. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД

Број 06-335/2018
У Босилеграду, дана 20.12.2018. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Славчо Владимиров
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