На основу члана 92. Закона о планирању и изградњи («Службени
гласник Републике Србије», број 72/09 и 24/11), члана 6. став 1. тачка 6.
Закона о финансирању локалне самоуправе(«Службени гласник Републике
Србије», број 62/06), члана 9. Одлуке о грађевинском земљишту
(«Службени гласник града Врања», број 24/11) и члана 37. став 1. тачка 14.
Статута општине Босилеград («Службени гласник Пчињског округа», број
16/08, 20/09), Скупштина општине Босилеград на седници одржаној дана
11.12.2014. године, донела је
ОДЛУКУ
О ВИСИНИ ТРОШКОВА УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА ЗА 2014. ГОДИНУ
Члан 1.
Утврђује се износ накнаде за уређивање грађевинског земљишта и
то:
1) за породичне стамбене објекте 55 динара по м2 корисне
површине,
2) за пословне, јавне и привредне објекте и пословне просторије у
оквиру стамбених објеката 80 динара по м2 корисне површине,
3) за помоћне објекте и гараже уколико се граде као посебни објекти
50 динара по м2,
4) за монтажне објекте 30 динара по м2,
5) за претварање стамбених у пословне просторије 80 динара по м2,
6) линијски инфраструктурни објекти ТТ каблови, НН електро мреже,
ДВ електро мреже, износ накнаде по 1м :
- за објекте у КО Босилеград 1
-- 220 дин/м,
- за објекте КО Босилеград 2, Рајчиловци
- и Радичевци
– 165 дин/м,
- за остала насеља на подручју општине
_ 110дин/м
За легализацију објеката који су грађени без грађевинске дозволе,
а која се врши сходно Закону о планирању и изградњи, висина трошкова
уређења одређеју се у износу из претходног става увећаним за 50%.
За део подручја општине обухваћен Генералним урбанистичким
планом, за који није урађена детаљна разрада (KO Босилеград 2,
Рајчиловци и Радичевци) плаћа се накнада у висини од 60% од износа у
става 1. и 2.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
«Службеном гласнику града Врања».
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