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 На основу члана 32.став 1.тачке 3. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 

129/07...47/2018), члана 6. став 1. тачка 5. Закона о финансирању локалне самоуправе 

(„Сл.гласник РС“, бр. 62/06...144/20-ускл.дин.износи), члана 236.-242. Закона о накнадама за 

коришћење јавних добара („Службени гласник Републике Србије“, број 95/2018...15/2021-

доп.ускл.дин. износи), члана 40. став 1. тачке 3. Статута општине Босилеград („Сл.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 НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА 

 

Члан 1. 

У члану 4. став 2. Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина („Сл.гласник града 

Врања“, бр. 38/2018 и 42/2020), после речи „телефонска говорница“ додаје се реч „мерни 

уређај“. 

Члан 2. 

 

 Члан 9. став 2. Одлуке мења се тако да гласи: 

 

ЗОНА I. –  обухвата катастарску општину КО Босилеград 1 

ЗОНА II.-обухвата катастарске општине КО Босилеград 2, КО Рајчиловци и  КО 

Радичевци. 

 

ЗОНА III.  – обухвата следеће катастарске општине: 

  Катастарске општине: КО Млекоминци, КО Рибарци, КО Бранковци, КО Доње Тламино, 

КО Бистар, КО Горња Љубата, КО Доња Љубата, КО Горња Лисина, КО Доња Лисина. 

 

ЗОНА IV.  

Остали делови територије општине Босилеград који нису обухваћени зоном  I, II  и  III 

 

Члан 3. 

 

 У таксеној тарифи Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина („Сл.гласник 

града Врања“, бр. 38/2018 и 42/2020), у тарифном броју 1. тачка 1. после речи: 

 

 на подручју I зоне број  „10,00 дин/м2“ замењује се бројем  „5,00 дин/м2“, 

 на подручју II  зоне број „9,00 дин/м2“ замењује се бројем  „4,50 дин/м2“, 

 на подручју III  зоне број „8,00 дин/м2“ замењује се бројем „4,00 дин/м2 

 на подручју IV  зоне број „5,00 дин/м2“ замењује се бројем „2,50 дин/м2 

 

 У тачки 2. Тарифног броја 1. после речи   

 

 на подручју I зоне број  „120,00 дин/м2“ замењује се бројем „125,00 дин/м2“, 

 на подручју II  зоне број „100,00 дин/м2“ замењује се бројем „120,00 дин/м2“, 

 на подручју III  зоне број „75,00 дин/м2“ замењује се бројем „115,00 дин/м2 

 на подручју IV  зоне број „40,00 дин/м2“ замењује се бројем „110,00 дин/м2 
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У тачки 3. Тарифног броја 1. после речи   

 

 на подручју I зоне број   „12,00 дин/м2“ замењује се бројем  „6,00 дин/м2“, 

 на подручју II  зоне број „10,00 дин/м2“ замењује се бројем  „5,00 дин/м2“, 

 на подручју III  зоне број „8,00 дин/м2“ замењује се бројем  „4,00 дин/м2 

 на подручју IV  зоне број „5,00 дин/м2“ замењује се бројем   „2,50 дин/м2 

 

У тачки 4. Тарифног броја 1. после речи   

 

 на подручју I зоне број   „12,00 дин/м2“ замењује се бројем  „6,00 дин/м2“, 

 на подручју II  зоне број „10,00 дин/м2“ замењује се бројем „5,00 дин/м2“, 

 на подручју III  зоне број „8,00 дин/м2“ замењује се бројем „4,00 дин/м2 

 на подручју IV  зоне број „5,00 дин/м2“ замењује се бројем  „2,50 дин/м2 

 

У тачки 5. Тарифног броја 1. после речи   

 

 на подручју I зоне број  „100,00 дин/м2“ замењује се бројем „125,00 дин/м2“, 

 на подручју II  зоне број „80,00 дин/м2“ замењује се бројем „100,00 дин/м2“, 

 на подручју III  зоне број „40,00 дин/м2“ замењује се бројем „50,00 дин/м2 

 на подручју IV  зоне број „20,00 дин/м2“ замењује се бројем  „30,00 дин/м2 

 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

града Врања“, а примењиваће се од 01.01.2022. године. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД 

Број: 06-265/2021 

У Босилеграду, дана 20.12.2021. године 

 

                                                             

                                                                                                                                          ПРEДСЕДНИК 

                                                                                                                                  Славчо Владимиров 


