На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/2011,
88/2013, 105/2014, 104/2016 – др. закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020), члана 53.
Закона о основама својинскоправних односа („Службени лист СФРЈ“, бр. 6/80 и 36/90,
„Службени лист СРЈ“, бр. 29/96 и „Службени гласник РС“, бр. 115/2005 – др. закон), члана 8.
Уредбе о условима, начину и поступку располагања грађевинским земљиштем у јавној својини
Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 56/2016 и 59/2016 – испр. и 7/2017) и члана 40.
став 1. тачка 6. Статута општине Босилеград („Службени гласник града Врања“, бр. 3/2019),
Скупштина општине Босилеград на седници одржаној дана 20. децембра 2021. године, донела
је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА И ВИСИНИ НАКНАДЕ ЗА
УСПОСТАВЉАЊЕ ПРАВА СЛУЖБЕНОСТИ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ И
НЕПОКРЕТНОСТИМА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД
Члан 1.
У Oдлуци о условима и висини накнаде за успостављање права службености на површинама
јавне намене и непокретностима у јавној својини општине Босилеград („Службени гласник
града Врања“, број 32/2020), члан 7. мења и гласи:
„Члан 7.
За постављање или већ постављене инфраструктурне подземне и надземне инсталације
(електричне инсталације, телекомуникационе инсталације, кабловске и сл.) накнада се плаћа и
то за:
- стубове и бандере (за НН мрежу, телекомуникације и сл.) у износу од 100,00 динара по м2,
дневно на годишњем нивоу;
- објекте трафо станица, у износу од 500,00 динара по м2, дневно на годишњем нивоу;
- подземне каблове (електро, телекомуникационе, НН мрежа, оптичке, далековод и сл.), у
износу од 15,00 динара по метру дужном, дневно на годишњем нивоу;
- надземне каблове (електро, НН мрежа, далековод, телекомуникационе, кабловске и сл.), у
износу од 14,00 динара по метру дужном, дневно на годишњем нивоу.“
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику града
Врања“.
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