На основу чл. 4. и 16. Закона о јавним путевима („Службени гласник
Републике Српске“, број 89/13), члана 39. став 2. тачка 10. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и члана 38. став 2.
тачка 16. Статута Oпштине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 8/17),
Скупштина Општине Фоча, на Двадесет шестој редовној сједници, дана 28.2.2019.
године, д о н о с и

ОДЛУКУ
О ВИСИНИ НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ
ПУТНОГ И ОСТАЛОГ ЗЕМЉИШТА

I
Овом одлуком утврђује се висина и начин плаћања накнада за коришћење
земљишта локалних и некатегорисаних путева и улица на подручју општине Фоча (у
даљем тексту путно земљиште), као и осталог земљишта на подручју општине Фоча,
ради постављања инфраструктурних водова и инсталација у сврху конституисања
стварних службености.
II
1) Путно земљиште је, у смислу ове одлуке, површина земљишта у коју се
уграђује подземна инсталација (каблови, водови, цјевоводи и сл.), а обухвата труп
пута, банкине и путни појас до катастарске међе локалног или некатегорисаног пута
или улице са катастарском међом другог власника.
2) Остало земљиште чини изграђено и неизграђено земљиште у обухвату и
ван обухвата просторно – планске документације.
III
Инфраструктурни водови и инсталације, у смислу ове одлуке, су подземне и
надземне инсталације у путном и осталом земљишту које ће се уградити, а које се
односе на телекомуникацијске каблове, електроенергетске каблове, водове и
цјевоводе свих промјера, те друге инсталације.
IV
1) Правна лица, предузетници и физичка лица (у даљем тексту: корисници)
могу користити путно и остало земљиште за постављање инфраструктурних водова
и инсталација уколико су, у складу са законом и другим прописима, добили
одговарајуће одобрење од стране надлежног органа и ако изврше уплату накнаде за
коришћење путног и осталог земљишта, у складу са овом одлуком.
2) Надлежни орган ће издати одобрење након што се закључи уговор о
успостављању права службености.
V
1) Накнаду за коришћење путног и осталог земљишта, утврђену овом
одлуком, корисник плаћа у корист јавних прихода – буџета Општине Фоча.

2) Накнада из подтачке 1. ове тачке обрачунава се по дужном метру
положеног кабла или вода.
VI
1) Накнада по једном дужном метру коришћења путног и осталог земљишта,
у обухвату зона градског грађевинског земљишта, у зависности од намјене за коју се
земљиште користи, износи:
- за телекомуникацијске и електро – каблове и водове – 1,20 КМ/m,
- за цјевоводе и остале инсталације – 0,80 КМ/m.
2) Накнада по једном дужном метру коришћења путног и осталог земљишта,
ван обухвата зона градског грађевинског земљишта, у зависности од намјене за коју
се земљиште користи, износи:
- за телекомуникацијске и електро – каблове и водове – 0,15 КМ/m,
- за цјевоводе и остале инсталације – 0,10 КМ/m.
3) Накнада из ове тачке обрачунава се за годишње коришћење земљишта.
4) Порез на додату вриједност (ПДВ) обрачунава се у складу са законским
прописима.
VII
1) Висина накнаде коју корисник плаћа утврђује се уговором закљученим
између Општине Фоча и корисника земљишта.
2) Уговор из подтачке 1. ове тачке садржи: ознаку уговорних страна, врсту и
дужину инфраструктурног вода (каблови, водови, цјевоводи и сл.), вријеме на које се
закључује уговор, начин плаћања накнаде, отказни рок и друге одредбе неопходне за
законску реализацију истог, а потписује га Начелник Општине Фоча.
VIII
1)
Накнаде за коришћење путног и осталог земљишта по основу
службености, у смислу ове одлуке, не плаћа се у случајевима ако је Општина Фоча
инвеститор инфраструктурних водова и инсталација.
2) За инсталације које се полажу у складу са подтачком 1. ове тачке није
потребно закључивати уговор о успостављању права службености, већ се рјешавање
имовинско – правних односа утврђује издавањем сагласности Начелника Општине
Фоча, уз претходно прибављено рјешење надлежног органа.
IХ
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику Општине Фоча“.
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