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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 _____.12.2021. 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 III  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 III  зоне број „40,00 дин/м2“ замењује се бројем „110,00 дин/м2 

 

У тачки 3. Тарифног броја 1. после речи   
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 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 III  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 III  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 III  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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
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 Чланом 4. Закона о накнадана за коришћење јавних добара прописане су накнаде за 

коришћење јавних добара, међу којима је и накнада за коришћење јавних површина. 

Чланом 236. Закона прописано је да су накнаде за коришћење јавне површине:  

1) накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе,  осим 

ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и 

домаће радиности;  

2) накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе 

других лица, као и за коришћење површине и објекта за оглашавање за сопствене потребе и за 

потребе других лица којим се врши непосредни утицај на расположивост, квалитет или неку другу 

особину јавне површине, за које дозволу издаје надлежни орган јединице локалне самоуправе;  

3) накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и 

за извођење грађевинских радова и изградњу. 

Чланом  239. истог Закона прописано је да се актом скупштине јединице локалне 

самоуправе утврђује висина накнаде до  највишег износа накнаде прописаног прилогом 12. овог 

Закона на основу критеријума и то: (време коришћења простора, зона у којој се налази простор 

који се користи, као и техничко употребне карактеристике објекта), затим  олакшице, начин 

достављања и садржај података о коришћењу јавне површине надлежном органу који утврђује 

обавезу плаћања накнаде. 

Чланом 7. став 2. Закона о финансирању локалне самоуправе прописано је да се Одлука 

доноси након одржане јавне расправе, а може се мењати највише једанпут годишње, и то у 

поступку доношења буџета за наредну годину. 

Предложеном Одлуком врши се измена и допуна постојеће Одлуке о накнадама за 

коришћење јавних површина („Сл.гласник града Врања“, бр. 38/18 и 42/20) на следећи начин: 

Чланом 1. Одлуке врши се допуна објеката привременог коришћења на јавној површини 

на начин што се додају и мерни уређаји за очитавање електричне енергије што је у скалду са 

тарифним бројем 1 тачка 2. Таксене тарифе у којој су наведени мерни уређаји. 

Чланом 2. Одлуке мењају се зоне, тако што су уместо набрајања улица у првој и другој 

зони прописане  катастарске општине као области у оквиру којих је извршена подела територије 

општине на зоне ради плаћања накнаде. Ово је предложено због измена назива улица тако да неки 

називи улица нису били наведени у првој и другој зони чиме је отежавано доношење решење 

пореским обвезницима. 

Чланом 3. Одлуке предложене су измене висине накнаде тако да је тачком 1, 3 и 4 

Тарифног броја таксене тарифе прописано умањење од 50% за обвезнике који користе јавну 

површину за постављање фрижидера, аутомата за продају штампе, покретних објеката за продају 

робе на мало, башти угоститељског типа и сл. Истовремено повећане су накнаде из тачке 2. 

Тарифног броја 1 за објекте привременог коришћења и то телефонску говорницу, банкомат, мерни 

уређај и то у првој зони са 120,00 на 125,00 динара, у другој зони са 100,00 на 120,00 динара, у 

трећој са 70,00 на 115,00 динара и у четвтрој са 40,00 на 110,00 динара., а у тачки 5. Тарифног 

броја 1 за коришћење простора за теретно возило за снадбевање увећана је накнада за 25%. 

У тарифном броју 2 и 3. Одлуке нису вршене измене и допуне Одлуке о накнадама за коришћење 

јавне површине. 
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За спровођење ове Одлуке нису потребна средства буџета општине Босилеград. 

У Босилеграду 

Дана 30.11.2021. године      Локална пореска администарција 

 

 


