На основу члана 5.став.4.и 5. Закона о јавним путевима ("Сл. гласник РС", бр. 101/2005,
123/2007, 101/2011, 93/2012 и 104/2013), члана 35. став 2. Закона о прекршајима („Сл. гласник
РС“, број 65/13 и 13/2016), и члана 37. став 1. тачка 7.Статута општине Дољевац

(„Службени лист града Ниша“, број 69/08,89/10,14/12,32/12,70/12,57/13,9/14,26/15,
99/15 и 100/16),
Скупштина општине Дољевац на седници, одржаној дана 16.12.2016. године,
донела је
О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О

о општинским и некатегорисаним путевима

Члан 1.

У Одлуци о општинским и некатегорисаним путевима (''Службени лист Града Ниша'',
бр.88/12):
У делу: „II УПРАВЉАЊЕ ОПШТИНСКИМ И НЕКАТЕГОРИСАНИМ
ПУТЕВИМА“, у члану 8., мења се и гласи:
„Делатност управљања општинским и некатегорисаним путевима обавља Јавно
предузеће за управљање путевима „Дољевац“ Дољевац (у даљем тексту: „Управљач“)“.

Члан 2.

У делу Одлуке: „III ФИНАНСИРАЊЕ ОПШТИНСКИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ
ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА“ , у члану 14. уместо речи “Финансирање изградње,
реконструкције, одржавања и заштите општинских и некатегорисаних путева обезбеђује се из:
- Буџета општине опредењених за ову намену;
- Буџета Републике;
- Финансијских кредита;
- Накнаде за уређење грађевинског земљишта
- Накнада за коришћење грађевинског земљишта;
- Годишње накнаде за моторна возила, трактора и прикључна возила;
- Годишње накнаде за возила на моторни погон, која нису обухваћена тачком 6. овог
члана;
- Накнаде за ванредни превоз;
- Наканда за постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за сликовно
или звучно обавештавање или оглашавање на путу, односно на другом земљишту које користи
управљач пута у складу са прописима;
- Наканде за прекомерно коришћење пута, његовог дела или путног објекта,
- Накнаде за закуп делова земљиштног појаса пута;
- Накнаде за закуп другог земљишта које користи управљач пута;
- Локалне комуналне таксе;
- Прихода од новчаних казни за саобраћајне прекршаје
- Прихода од новчаних казни изречених у прекршајном поступку
- Средстава домаћих или страних привредних субјеката или физичких лица као и
других облика удружених средстава, самодоприноса и сл.“, треба да стоји:
„ Финансирање изградње и реконструкције, одржавања и заштите јавног пута
обезбеђује се из:
- Буџета општине опредењених за ову намену;
- Буџета Републике;
- Финансијских кредита;
- Улагања домкаћих и страних лица;
- Других извора у складу са Законом.
За употребу јавног пута плаћају се накнаде и то:

- Накнада за ванредни превоз;
- Накнада за постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за сликовно или
звучно обавештавање или оглашавање на државном путу, односно на другом земљишту
које користи управљач државног пута у складу са прописима;
- накнада за закуп делова земљишног појаса јавног пута;
- накнада за закуп другог земљишта које користи управљач јавног пута;
- накнада за постављање водовода, канализације, електричних, телефонских и
телеграфских водова и сл. на јавном путу;
- годишња накнада за коришћење комерцијалних објеката којима је омогућен приступ
са јавног пута;
- накнада за употребу државног пута за возила регистрована у иностранству.“

Члан 3.
У истом делу Олуке, члан 15.мења се и гласи:
„Висину накнаде из члана 14.утврђује ЈП за управљање путевима „Дољевац“
Дољевац уз сагласност Скупштине општине.
Члан 4.
У осталом делу, Одлука остаје непромењена.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу 8 дана, од дана објављивања у ''Службеном листу
Града Ниша''.

Број: 344-29
У Дољевцу, 16.12.2016. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Дејан Смиљковић

