
На основу члана 204. и 212. Закона о накнадама за коришћење јавних добара ("Сл. гласник 
РС", бр. 95/2018, 49/2019, 86/2019 - усклађени дин. изн., 156/2020 - усклађени дин. изн. и 15/2021 
- доп. усклађени дин. изн.и 15/23 усклађени дин. изн.), и члана 40 став 1. тачка 41. Статута 
општине Дољевац („Сл. лист Града Ниша“ бр. 127/18,91/19 и 22/21), 

Скупштина општине Дољевац на седници одржаној дана 16. марта 2023. године, донела је  
 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ  
О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ 
  

Члан 1. 
 У Одлуци о накнадама за коришћење јавних општинских путева на територији општине 
Дољевац („Службени лист Града Ниша“, број 13/19) члан 5. мења се и  гласи: 
 
 „ За коришћење делова путног земљишта општинског пута и улице и другог земљишта које 
користи управљач, а које корисник земљишта из члана 3. став 1. ове одлуке користи за приступ и 
изградњу бензиских станица, мотела, хотела, ресторана, ауто сервиса, продавница стоваришта, 
мегамаркета и других комерцијалних објеката, плаћа се накнада зависно од површине коришћеног 
земљишта и значаја општинског пута и улице у висини од: 
 
   Табела 1. 
 
Површина 
коришћеног путног 
земљишта 

Општински пут Улица којом се креће 
јавни превоз 

Улица којом се не 
креће јавни превоз 

до 50 м2 550,00 550,00 220,00 
51-250 м2 330,00 330,00 132,00 
251-500 м2 165,00 165,00 66,00 
Преко 500м2 83,00 83,00 33,00 

 
 Обрачун износа накнаде из претходног става врши се тако што се прво обрачунавају износи 
из ниже групе, а онда износи из више груп, уколико површина коришћеног  земљишта прелази 
површину од 50м2, 250м2 или 500 м2. 
 Накнада за постављање водовода, канализације, електричних водова, електронске 
телекомуникационе мреже и сл. на општинском путу и улици износи: 
 
      Табела 2. 
 

Инсталације  Износ накнаде у динарима по метру постављених инсталација пречника 
до 0,01 метар 

оптички каблови 28,00 дин./м 
електро и гасне 17,00 дин,/м 
водовод и 
канализација 

11,00 дин./м 

 



 
 За постављање инсталација поред, испод или изнад (укрштај) општинског пута и улице 
плаћа се накнада зависно од врсте инсталације, по метру постављених инсталација пречника (или 
ширине) до 0,01 м, за инсталације већег пречника накнада се линеарно увећава сразмерно 
повећању пречника (или ширине). 
 Под пречником подразумева се спољни пречник инсталационог вода заједно са заштитним 
колонама, а под ширином подразумева се ширина инсталационог вода без обзира на облик истог.“ 
 

Члан 2. 
У осталом делу Одлука остаје непромењена. 

 
 

Члан 3. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања  у „Службеном листу Града 

Ниша“. 
 
 
 

Број: 434-22 
У Дољевцу, 16.03.2023. године 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ 
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