
 На основу члана 32.став 1. тачка 3. Закона о локалној самоуправи 

(„Сл.гласник РС“, бр.129/07 и 47/18), члана 105-110. Закона о накнадама за 

коришћење јавних добара („Сл.гласник РС“, бр.95/2018), члана 37. став 1 

тачке 3. и 13. Статута општине Босилеград („Сл.гласник Пчињског округа“, 

бр.16/08 и 20/09 и „Сл.гласник града Врања“, бр.45/13), Скупштина 

општине Босилеград на седници одржаној дана 20. децембра 2018. године, 

донела је 

  

ОДЛУКУ 

о накнадама за коришћење заштићених подручја на територији 

општине Босилеград 

  

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 1. 

Овом одлуком одређујe се и утврђује висина и начин обрачуна и плаћања 

накнада за коришћење заштићених подручја на територији општине 

Босилеград (у даљем тексту: заштићена подручја). 

Члан 2. 

Обвезник накнаде је корисник заштићеног подручја, односно правно лице, 

предузетник или физичко лице које обавља послове или располаже 

непокретностима и другим стварима на заштићеном подручју, користи услуге 

и имовину управљача, посећује заштићено подручје ради одмора, спорта, 

рекреације и сличних потреба и на други начин користи његове вредности и 

погодности. 

Члан 3. 

Корисник заштићеног подручја плаћа накнаду утврђену чланом 70. Законa о 

заштити природе и то за: 

– делатности у области туризма, угоститељства, трговине, услуга, занатства, 

индустрије, рударства, енергетике, водопривреде, грађевинарства, 

саобраћаја, транспорта, телекомуникација, коришћења дивље флоре и 

фауне; 

– викендице и друге некомерцијалне објекте за одмор у природи; 

– возила на моторни погон у употреби на заштићеном подручју; 

– туристичке, рекреативне, спортске и друге манифестације и активности, 

рекламне ознаке, комерцијалне филмске, фото и тонске записе; 

– коришћење услуга, уређених терена, објеката и друге имовине управљача 

и имена и знака заштићеног подручја; 

– посету заштићеном подручју, његовим деловима и објектима. 



Члан 4. 

Управљачи заштићених подручја  одређује основицу и утврђује висину 

накнаде за коришћење заштићених подручја у зависности од вида 

коришћења тог подручја и његових погодности, сходно Прилога 5. Висина 

накнаде за коришћење заштићеног подручја, Закона о накнадама за 

коришћење јавних добара („Сл.гласник РС“, бр.95/2018).  

 

II ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 5. 

Утврђивање накнаде за коришћење заштићеног подручја врши управљач 
заштићеног подручја решењем за календарску годину, односно сразмерно 
периоду коришћења, када је период коришћења краћи од календарске 

године.  
 

Утврђена обавеза из става 1. овог члана за календарску годину, плаћа се 
тромесечно, у року од 15 дана по истеку тромесечја.  
 

Утврђена обавеза из става 1. овог члана за период коришћења краћи од 

календарске године, плаћа се месечно, у року од 15 дана по истеку месеца. 

Изузетно од ст. 1. до 3. овог члана, накнаде за коришћење заштићеног 

подручја које се плаћају дневно, обвезник накнаде плаћа овлашћеном лицу 

управљача заштићеног подручја, приликом уласка у заштићено подручје, на 

основу издатог одговарајућег рачуна, односно улазнице на улазним местима, 

односно информативним пунктовима, информативним центрима или на други 

начин.  

Члан 6. 

Накнаде за коришћење заштићеног подручја ослобађају се:  
 

1) физичка лица која живе у заштићеном подручју, која су запослена на 
простору заштићеног подручја, која обављају послове или врше службене 
радње у заштићеном подручју;  

2) деца предшколског узраста;  
3) физичка лица са инвалидитетом и посебним потребама;  

4) пензионери са најнижим износом пензије у смислу закона којим се 
уређује пензијско и инвалидско осигурање уз подношење доказа – 
последњег примљеног чека од пензије;  

5) корисници чије активности непосредно доприносе унапређењу стања, 
презентацији и промоцији вредности заштићеног подручја;  

6) корисници код којих су, услед елементарне непогоде или других разлога, 
наступиле околности које битно отежавају услове рада и пословања за 

време трајања тих околности;  
7) постављање и коришћење привремених објеката за пчеларство;  
8) корисници ствари у јавној својини који обављају активности од општег 

интереса који за обављање тих активности користе непокретности посебне 

намене које су у посебном режиму у складу са законом.  



Члан 7. 

Приходи остварени од накнаде за коришћење заштићеног подручја 

припадају управљачу и уплаћују се на рачун управљача тог подручја.  

 

III ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 8. 

Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у („Сл.гласнику 

града Врање“, а примењиваће се од 01.01.2019.године. 

  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД 

Број 06-335/2018 

У Босилеграду, дана 20.12.2018.године 

 

 

 

                                       ПРЕДСЕДНИК 

                                  Славчо Владимиров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


