На основу члана 27. став 1. тачка 5. Закона о буџетском систему („Службени
гласник РС“, број 54/2009,73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр.,
108/13, 142/2014, 68/2015-др.закон, 113/2015, 99/16, 113/17, 95/18 и 31/19), члана 15. став
1. тачка 2. и члана 40. став1. тачка 6. Статута општине Босилеград („Службени гласник
града Врања“, број 3/19) Скупштина општине Босилеград на седници одржаној дана 20.
децембра 2019. године донела је
ОДЛУКУ
О СУБВЕНЦИЈАМА ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЛОКАЛНОГ
ЛИНИЈСКОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД
Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се критеријуми, начин и поступак за давање субвенција
приватним предузећима или другом правном лицу (у даљем тексту превозник), које
обавља локални линијски превоз путника (приградски превоз).
Члан 2.
Општина Босилеград даваће субвенције превознику, који обавља локални линијски
превоз и који испуњава следеће услове:
- да је регистрован за обављање те врсте превоза,
- да је власник најмање три регистрована аутобуса,
- да има обезбеђен паркинг-простор за возила којима обавља превоз,
- да испуњава друге услове прописане законом,
- да има седиште на територији општине Босилеград,
- да има регистрован и оврен ред вожње за следеће линије: Босилеград-Горња ЛисинаГорња Ржана; Босилеград-Дукат; Босилеград-Горња Љубата-Мусуљ (полазак 06:45);
Босилеград-Караманица;
Босилеград-Извор-Милевци-Босилеград; Босилеград-Ржана
(Ћосина воденица),
- да врши услуге даваоцу по његовом захтеву, за превоз свих чланица Спортског Савеза
општине Босилеград на спортска такмичења, фолклорне и друге културне манифестације
Установе Центар културе у Босилеграду, превоз ученика на екскурзије и друге потребе, с
тим да наручилац превоза сноси трошкове горива.
Члан 3.
За доделу субвенција расписује се конкурс, у коме ће бити предвиђени ближи
услови.
Конкурс расписује и спроводи Општинско веће општине Босилеград.
О захтевима за давање субвенција одлучује Општинско веће на седници по
предходно обрађеним пријавама од стране Комисије коју формира Општинско веће.
Члан 4.
Средства за субвенције обезбеђују се у буџету општине Босилеград.

Члан 5.
Административно стручне послове за спровођење ове Одлуке врши надлежна
служба Општинске управе.
Члан 6.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о дотацији локалног
линијског превоза („Службени гласник Пчињског округа“, број: 4/2009).
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена у „Службеном
гласнику града Врања“.
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У Босилеграду, дана 20.12.2019. године
Председник
Славчо Владимиров
_________________________

