
На основу члана 22 став 1 тачка 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 Закона о путевима („Сл. лист РЦГ“ 
бр. 42/04 и „Сл. лист ЦГ“ бр. 54/09, 40/10, 73/10, 36/11, 40/11 и 92/17), члана 5 став 1 тачка 6 
Закона о финансирању локалне самоуправе („Сл. лист РЦГ“ бр. 42/03 и 44/03 и „Сл.лист ЦГ“ 
бр. 5/08, 74/10, 1/15, 78/15, 3/16, 30/17 и 92/17), члана 38 став 1 тачка 2 и 8 Закона о локалној 
самоуправи („Сл. лист ЦГ“ бр. 2/18), и члана 36 став 1 тачка 2 и 8 Статута општине Беране 
(„Сл. лист ЦГ–Општински прописи“ бр. 42/18),Скупштина општине Беране, на сједници 
одржаној дана 27. децембра 2018. године, донијела је 

 

О  д  л  у  к  у  
о накнадама за коришћење општинских и некатегорисаних путева на територији 

општине Беране 
  

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1 

   Овом одлуком утврђује се висина накнаде за коришћење општинских и некатегорисаних 
путева на територији Општине Беране. 
   За коришћење општинских и некатегорисаних путева плаћају се накнаде, и то: 
   -накнада за ванредни превоз, 
   -накнада за постављање натписа на путу и поред пута по €/м2, зависно од врсте натписа и   
    развијене површине натписа 
   -годишња накнада за закуп путног земљишта, 
   -годишња накнада за закуп другог земљишта које припада управљачу пута, 
   -накнада за прикључење прилазног пута на општински и некатегорисани пут, 
   -накнада за постављање цјевовода, водовода, канализације, електричних, телефонских и                              
    телеграфских водова, водова кабловских дистрибутивних система на општинском и      
    некатегорисаном путу и слично, 
   -годишња накнада за цјевоводе, водоводе, канализацију, електричне, телефонске и       
   телеграфске водове, водове кабловских дистрибутивних система и слично, уграђене на   
   општинском и некатегорисаном путу, 
   -накнада за изградњу комерцијалних објеката којима је омогућен приступ са општинског и  
   некатегорисаног пута, и 
   -годишња накнада за коришћење комерцијалних објеката којима је омогућен приступ са   
   општинског и некатегорисаног пута. 
 

Члан  2 
    Обвезници накнаде су правна лица, предузетници и физичка лица, која општински и 
некатегорисани пут користе по неком од основа из члана 1 став 2 ове одлуке. 
 

Члан  3 
     Средства остварена по основу накнада за коришћење општинских и некатегорисаних 
путева су приход Општине Беране и користе се за изградњу, реконструкцију, одржавање и 
заштиту општинских и некатегорисаних путева. 
 
 
 
 



II ВИСИНА НАКНАДЕ 
 

1.Накнада за ванредни превоз 
 

Члан 4 
   Накнада за ванредни превоз обрачунава се и наплаћује за превоз возилима која, празна или 
са теретом, имају укупну масу, осовинско оптерећење или димензије (ширина, висина и 
дужина) веће од утврђених посебним прописом (у даљем тексту: прописане вриједности), као 
и за превоз који се не обавља у складу са техничким карактеристикама општинског и 
некатегорисаног пута на којем је постављено ограничење означено саобраћајном 
сигнализацијом. 
   Накнаду из става 1 овог члана плаћа превозник или власник моторног возила којим се 
обавља ванредни превоз. 
   Дозволу за ванредни превоз издаје орган локалне управе надлежан за послове саобраћаја, по 
правилу за сваки ванредни превоз посебно. 

 
Члан 5 

Накнада за употребу општинских и некатегорисаних путева за ванредни превоз обухвата: 
-трошкове за радове који се морају извести за потребе ванредног превоза на обезбјеђивању и 
ојачању мостова, пропуста, зидова и других објеката, оправци и ојачању коловозне 
конструкције, спуштању и довођењу у првобитно стање нивелете на тунелима и галеријама и 
проширење постојећих профила пута (трошкови израда студија трасе, нацрта за потребне 
радове, осигурања и друге претходне радове, извођење радова и радове за успостављање 
првобитног стања и др.) 
-накнада за прекорачење дозвољених димензија 
-накнада за ванредно оштећење коловозне конструкције трупа пута због прекомјерног 
оптерећења 
-трошкови за евентуални ванредни контролни преглед ванредног превоза прије његовог 
почетка или касније код вршења превоза 
 

Члан 6 
Параметри за израчунавање накнаде за ванредни превоз изражавају се: 
   -у процентима, за прекорачење највеће дозвољене дужине возила, мјерећи по уздужној оси 
симетрије    од најистуренијих тачака возила или скупа возила са теретом,  
   -у метрима, за прекорачење  највеће дозвољене ширине и висине возила, мјерећи по 
попречној оси     
симетрије од најистуренијих тачака возила или скупа возила са теретом, односно, по 
вертикалној оси 
симетрије, мјерећи од површине коловоза до највише тачке возила или скупа возила са 
теретом 
   -у тонама, за прекорачења највеће дозвољене укупне масе и највећег дозвољеног осовинског 
оптерећења возила или скупа возила. 
 

а) Накнада за прекорачење дозвољене димензије 
 

Члан 7 
За прекорачење највеће дозвољене дужине возила или скупа возила, накнада се утврђује: 
-за прекорачење до 20% - 0,08€/км 
-за прекорачење преко 20% - 0,16€/км 



За прекорачење највеће дозвољене ширине возила или скупа возила, накнада се утврђује: 
-за прекорачење до 0,50м - 0,08€/км 
-за прекорачење од 0,51м  до 1,50м - 0,16€/км, 
-за прекорачење веће од 1,50м - 0,22€/км.  
За прекорачење највеће дозвољене висине возила или скупа возила, накнада се утврђује: 
-за прекорачење до 0,50м - 0,08€/км 
-за прекорачење веће од 0,50м - 0,16€/км.  
   Када возило, са или без терета, прекорачује дозвољену дужину, ширину и висину на више 
мјеста, обрачунава се највећа димензија из сваког прекорачења, и то за сваку врсту 
прекорачења посебно. 
 

б) Накнада за прекорачење дозвољене укупне масе 
 

Члан 8 
   За прекорачење највеће дозвољене укупне масе возила или скупа возила, изнад 40т, односно 
изнад 44т за троосовинско моторно возило са двоосовинском или троосовинском 
полуприколицом када се превози 40-стопни ИСО контејнер као комбинована превозна 
операција, примјењује се накнада из Табеле 1. 
   Прекорачења укупне масе из става 1 овог члана, чије се вриједности завршавају до 0,5т, 
заокружују се на мању цијелу вриједност, а прекорачења укупне масе чије се вриједности 
завршавају изнад 0,5т, заокружују се на већу цијелу  вриједност. 
                                                                                                                          

ТАБЕЛА 1 
     Накнада за прекорачење укупне масе возила или скупа возила изнад 40т односно изнад 44т 

Прекорачење 
>40t (44t) 

Накнада 
€/km 

Прекорачење 
>40t (44t) 

Накнада 
€/km 

Прекорачење 
>40t (44t) 

Накнада 
€/km 

Прекорачење 
>40t (44t) 

Накнада 
€/km 

1 0,06 21 1,95 41 7,26 61 16,01 
2 0,07 22 2,13 42 7,62 62 16,53 
3 0,09 23 2,32 43 7,98 63 17,07 
4 0,12 24 2,52 44 8,36 64 17,62 
5 0,16 25 2,74 45 8,74 65 18,17 
6 0,21 26 2,95 46 9,13 66 18,73 
7 0,26 27 3,18 47 9,53 67 19,30 
8 0,33 28 3,42 48 9,93 68 19,88 
9 0,40 29 3,66 49 10,35 69 20,47 

10 0,48 30 3,91 50 10,77 70 21,06 
11 0,57  31 4,17 51 11,21 71 21,67 
12 0,67 32 4,45 52 11,66 72 22,28 
13 0,78 33 4,72 53 12,10 73 22,90 
14 0,90 34 5,01 54 12,56 74 23,53 
15 1,02 35 5,31 55 13,02 75 24,17 
16 1,15 36 5,61 56 13,50 76 24,82 
17 1,29 37 5,93 57 13,98 77 25,47 
18 1,44 38 6,25 58 14,48 78 26,14 
19 1,60 39 6,58 59 14,98 79 26,81 
20 1,77 40 6,92 60 15,49 80 27,49 

 
 



Прекорачење 
>40t (44t) 

Накнада 
€/km 

Прекорачење 
>40t (44t) 

Накнада 
€/km 

Прекорачење 
>40t (44t) 

Накнада 
€/km 

Прекорачење 
>40t (44t) 

Накнада 
€/km 

81 28,18 101 43,79 121 62,82 141 85,29 
82 28,88 102 44,66 122 63,86 142 86,50 
83 29,59 103 45,54 123 64,92 143 87,72 
84 30,31 104 46,43 124 65,97 144 88,95 
85 31,03 105 47,32 125 67,04 145 90,19 
86 31,76 106 48,23 126 68,12 146 91,44 
87 32,50 107 49,14 127 69,20 147 92,67 
88 33,25 108 50,06 128 70,30 148 93,96 
89 34,01 109 50,99 129 71,40 149 95,23 
90 34,78 110 51,93 130 72,51 150 96,52 
91 35,56 111 52,88 131 73,63 151 97,81 
92 36,34 112 53,83 132 74,75 152 99,10 
93 37,14 113 54,80 133 75,89 153 100,41 
94 37,94 114 55,77 134 77,04 154 101,73 
95 38,75 115 56,75 135 78,19 155 103,05 
96 39,57 116 57,74 136 79,35 156 104,39 
97 40,39 117 58,74 137 80,52 157 105,73 
98 41,23 118 59,75 138 81,70 158 107,08 
99 42,07 119 60,76 139 82,89 159 108,44 

100 42,93 120 61,79 140 84,08 160 110,00 
За прекорачење веће од 160t обрачунава се 110,00€/кm + 1,00€/кm за сваку следећу тону. 

 
ц) Накнада за прекорачење дозвољеног осовинског оптерећења 

 
Члан 9 

   За прекорачење највећег дозвољеног осовинског оптерећења возила или скупа возила, 
примјењују се накнаде из табеле 2. 
   -за једноструке осовине, према формули: 
   Пјо = Сјо - Дјо 
при чему се од стварног осовинског оптерећења сваке осовине (Сјо) одузима дозвољено 
oсовинско оптерећење (Дјо), а за добијену вриједност прекорачења (Пјо) очита се 
одговарајућа накнада из табеле 2. 
   -за двоструке, троструке и вишеструке осовине, према формули: 
                
   Пјо= Сјо – Дјо 
                  Бо 
при чему се од стварног осовинског оптерећења двоструке, троструке или вишеструке осовине 
(Сјо) одузима дозвољено осовинско оптерећење (Дјо) и подијели са бројем осовина (Бо), а за 
добијену вриједност прекорачења (Пјо) очита се одговарајућа накнада из Табеле 2. 
   Добијена прекорачења осовинског оптерећења из става 2 алинеја 1 и 2 овог члана, чије се 
вриједности завршавају до 0,50т заокружују се на мању цијелу вриједност, а прекорачења чије 
се вриједности завршавају  изнад 0,50т заокружују се на већу цијелу  вриједност. 
   Збир очитаних накнада за осовине или скупове осовина из става 2 овог члана, чини укупну 
накнаду за прекорачења дозвољеног осовинског оптерећења. 
 
 



ТАБЕЛА 2 
     Накнада за прекорачење прописаног осовинског оптерећења возила или скупа возила за једноструке 

осовине 
Прекорa- 
чење тона 

Накнада 
€/кm 

Прекора- 
чење тона 

Накнада 
€/кm 

Прекора- 
чење тона 

Накнада 
€/кm 

Прекора- 
чење тона 

Накнада 
€/кm 

Прекора-
чење тона 

Накнада 
€/кm 

0,1 0,16 2,1 0,90 4,1 2,81 6,1 5,93 8,1 10,26 
0,2 0,18 2,2 0,97 4,2 2,94 6,2 6,12 8,2 10,50 
0,3 0,19 2,3 1,04 4,3 3,07 6,3 6,31 8,3 10,75 
0,4 0,22 2,4 1,11 4,4 3,20 6,4 6,50 8,4 11,01 
0,5 0,24 2,5 1,19 4,5 3,34 6,5 6,70 8,5 11,27 
0,6 0,26 2,6 1,27 4,6 3,48 6,6 6,90 8,6 11,52 
0,7 0,28 2,7 1,35 4,7 3,62 6,7 7,10 8,7 11,79 
0,8 0,30 2,8 1,43 4,8 3,77 6,8 7,31 8,8 12,05 
0,9 0,33 2,9 1,52 4,9 3,92 6,9 7,52 8,9 12,32 
1,0 0,36 3,0 1,61 5,0 4,07 7,0 7,73 9,0 12,59 
1,1 0,39 3,1 1,71 5,1 4,22 7,1 7,94 9,1 12,87 
1,2 0,43 3,2 1,80 5,2 4,38 7,2 8,16 9,2 13,15 
1,3 0,47 3,3 1,90 5,3 4,54 7,3 8,38 9,3 13,43 
1,4 0,52 3,4 2,01 5,4 4,70 7,4 8,61 9,4 13,71 
1,5 0,56 3,5 2,11 5,5 4,87 7,5 8,83 9,5 14,00 
1,6 0,61 3,6 2,22 5,6 5,04 7,6 9,06 9,6 14,29 
1,7 0,68 3,7 2,33 5,7 5,21 7,7 9,30 9,7 14,58 
1,8 0,72 3,8 2,45 5,8 5,39 7,8 9,53 9,8 14,88 
1,9 0,78 3,9 2,57 5,9 5,57 7,9 9,77 9,9 15,18 
2,0 0,84 4,0 2,67 6,0 5,75 8,0 10,01 10,0 15,48 

За прекорачења већа од 10,00т обрачунава се 15,48€/км + 0,20€/км за сваку сљедећу 0,1 тону. 
    

  Накнада за прекорачење прописаног осовинског оптерећења возила или скупа возила за двоструке 
осовине 

 
Прекорa- 
чење тона 

Накнада 
€/кm 

Прекора- 
чење тона 

Накнада 
€/кm 

Прекора- 
чење тона 

Накнада 
€/кm 

Прекора- 
чење тона 

Накнада 
€/кm 

Прекора-
чење тона 

Накнада 
€/кm 

0,1 0,22 2,1 1,24 4,1 3,87 6,1 8,15 8,1 14,10 
0,2 0,24 2,2 1,33 4,2 4,04 6,2 8,41 8,2 14,44 
0,3 0,27 2,3 1,43 4,3 4,22 6,3 8,68 8,3 14,79 
0,4 0,29 2,4 1,53 4,4 4,41 6,4 8,94 8,4 15,14 
0,5 0,33 2,5 1,63 4,5 4,59 6,5 9,21 8,5 15,49 
0,6 0,36 2,6 1,74 4,6 4,78 6,6 9,49 8,6 15,85 
0,7 0,38 2,7 1,85 4,7 4,98 6,7 9,77 8,7 16,21 
0,8 0,42 2,8 1,97 4,8 5,18 6,8 10,05 8,8 16,58 
0,9 0,46 2,9 2,09 4,9 5,38 6,9 10,34 8,9 16,95 
1,0 0,50 3,0 2,22 5,0 5,59 7,0 10,63 9,0 17,32 
1,1 0,55 3,1 2,35 5,1 5,8 7,1 10,92 9,1 17,70 
1,2 0,60 3,2 2,48 5,2 6,02 7,2 11,22 9,2 18,08 
1,3 0,65 3,3 2,62 5,3 6,24 7,3 11,52 9,3 18,47 
1,4 0,71 3,4 2,76 5,4 6,47 7,4 11,83 9,4 18,86 
1,5 0,79 3,5 2,91 5,5 6,70 7,5 12,14 9,5 19,25 

      1,6 0,84 3,6 3,05 5,6 6,93 7,6 12,46 9,6 19,65 
1,7 0,93 3,7 3,21 5,7 7,17 7,7 12,78 9,7 20,05 
1,8 0,99 3,8 3,37 5,8 7,41 7,8 13,10 9,8 20,46 
1,9 1,07 3,9 3,53 5,9 7,65 7,9 13,43 9,9 20,87 
2,0 1,16 4,0 3,70 6,0 7,90 8,0 13,77 10,0 21,29 



  За прекорачења већа од 10,00т обрачунава се 21,29€/км + 0,20€/км за сваку сљедећу 0,01 тону. 
 

  Накнада за прекорачење прописаног осовинског оптерећења возила или скупа возила за троструке 
осовине 

 
Прекорa- 
чење тона 

Накнада 
€/кm 

Прекора- 
чење тона 

Накнада 
€/кm 

Прекора- 
чење тона 

Накнада 
€/кm 

Прекора- 
чење тона 

Накнада 
€/кm 

Прекора-
чење тона 

Накнада 
€/кm 

0,1 0,27 2,1 1,49 4,1 4,66 6,1 9,83 8,1 16,99 
0,2 0,29 2,2 1,60 4,2 4,87 6,2 10,14 8,2 17,41 
0,3 0,32 2,3 1,72 4,3 5,09 6,3 10,45 8,3 17,82 
0,4 0,35 2,4 1,84 4,4 5,31 6,4 10,78 8,4 18,24 
0,5 0,40 2,5 1,97 4,5 5,53 6,5 11,10 8,5 18,67 
0,6 0,43 2,6 2,10 4,6 5,77 6,6 11,43 8,6 19,10 
0,7 0,46 2,7 2,23 4,7 6,00 6,7 11,77 8,7 19,53 
0,8 0,50 2,8 2,37       4,8 6,24 6,8 12,11 8,8 19,97 
0,9 0,55 2,9 2,52 4,9 6,49 6,9 12,46 8,9 20,42 
1,0 0,60 3,0 2,67 5,0 6,74 7,0 12,80 9,0 20,87 
1,1 0,66 3,1 2,83 5,1 7,00 7,1 13,16 9,1 21,33 
1,2 0,72 3,2 2,99 5,2 7,26 7,2 13,52 9,2 21,79 
1,3 0,78 3,3 3,15 5,3 7,52 7,3 23,89 9,3 22,25 
1,4 0,85 3,4 3,33 5,4 7,79 7,4 14,26 9,4 22,72 
1,5 0,93 3,5 3,50 5,5 8,07 7,5 14,63 9,5 23,20 
1,6 1,01 3,6 3,68 5,6 8,35 7,6 15,02 9,6 23,65 
1,7 1,10 3,7 3,87 5,7 8,63 7,7 15,40 9,7 24,16 
1,8 1,19 3,8 4,06 5,8 8,93 7,8 15,79 9,8 24,66 
1,9 1,28 3,9 4,25 5,9     9,22 7,9 16,19 9,9 25,15 
2,0 1,39 4,0 4,46 6,0 9,52 8,0 16,59 10,0 25,65 

За прекорачења већа од 10,00т обрачунава се 25,65€/км + 0,20€/км за сваку сљедећу 0,1 тону  
 

    Накнада за прекорачење прописаног осовинског оптерећења возила или скупа возила за вишеструке 
( четири и више) осовине 

 
Прекорa- 
чење тона 

Накнада 
€/кm 

Прекора- 
чење тона 

Накнада 
€/кm 

Прекора- 
чење тона 

Накнада 
€/кm 

Прекора- 
чење тона 

Накнада 
€/кm 

Прекора-
чење тона 

Накнада 
€/кm 

0,1 0,30 2,1 1,70 4,1 5,32 6,1 1,22 8,1 19,40 
0,2 0,33 2,2 1,83 4,2 5,56 6,2 11,58 8,2 19,87 
0,3 0,37 2,3 1,96 4,3 5,81 6,3 11,94 8,3 19,87 
0,4 0,41 2,4 2,10 4,4 6,06 6,4 12,30 8,4 20,83 
0,5 0,45 2,5 2,25 4,5 6,32 6,5 12,68 8,5 21,31 
0,6 0,49 2,6 2,4 4,6 6,58 6,6 13,05 8,6 21,81 
0.7 0,53 2,7 2,55 4,7 6,85 6,7 13,44 8,7 22,30 
0,8 0,58 2,8 2,71 4,8 7,13 6,8 13,83 8,8 22,81 
0,9 0,63 2,9 2,88 4,9 7,41 6,9 14,22 8,9 23,32 
1,0 0,69 3,0 3,05 5,0 7,69 7,0 14,62 9,0 23,83 
1,1 0,75 3,1 3,23 5,1 7,99 7,1 15,02 9,1 24,33 
1,2 0,82 3,2 4,41 5,2 8,29 7,2 15,44 9,2 24,85 
1,3 0,90 3,3 3,60 5,3 8,59 7,3 15,86 9,3 25,41 
1,4 0,98 4,3 3,80 5,4 8,90 7,4 16,28 9,4 25,95 
1,5 1,06 3,5 4,00 5,5 9,21 7.5 16,71 9,5 26,49 
1,6 1,16 3,6 4,20 5,6 9,53 7,6 17,14 9,6 27,04 
1,7 1,25 3,7 4,42 5,7 9,86 7,7 17,59 9,7 27,60 
1,8 1,36 3,8 4,63 5,8 10,19 7,8 18,03 9,8 28,15 



1,9 1,47 3,9 4,86 5,9 10,53 7,9 18,48 9,9 28,72 
2,0 1,58 4,0 5,09 6,0 10,87 8,0 18,94 10,0 29,30 

За прекорачења већа од 10,00т обрачунава се 29,30€/км + 0,20€/км за сваку сљедећу 0,1 тону 
 

Члан 10 
   Укупна накнада за ванредни превоз рачуна се тако да се накнада за појединачно 
прекорачење (€/км) помножи са удаљеношћу (км) од мјеста поласка до мјеста доласка 
ванредног превоза. 
   Ако возило или скуп возила, са или без терета, прекорачује више прописаних вриједности из 
члана 5 ове одлуке, укупна накнада се израчунава тако што се накнада за свако појединачно 
прекорачење (€/км) сабере и помножи са удаљеношћу (км) од мјеста поласка до мјеста 
доласка ванредног превоза. 
   Приликом рачунања укупно пређених километара ванредног превоза, сваки започети 
километар узима се као пуни километар. 
 

Члан 11 
   Изузетно, а на писани захтјев корисника, накнада за ванредни превоз слободно се уговара 
када се ради о сталном превозу ванредних терета на истим путним релацијама. 
   Висину накнаде из става 1 овог члана утврђује комисија коју образује пресједник општине 
на основу стручне процјене о могућем оштећењу пута на којем се врши ванредан превоз. 
   Уколико не дође до закључивања споразума између корисника и општине, тада ће се 
примјењивати накнада предвиђена овом одлуком за сваки појединачни ванредни превоз. 
   Трошкове за евентуални ванредни контролни преглед ванредног превоза прије његовог 
почетка или касније, код вршења превоза, сноси корисник превоза. 
 

2.Годишња накнада за постављање комерцијално-тржишних, комерцијално –
индивидуалних и комерцијално-информативних натписа на општинском путу и поред 

пута 
 

Члан 12 
   Рекламне табле и рекламни панои, ознаке и натписи којима се обиљежавају комерцијални 
објекти ( у даљем тексту: натписи) могу се постављати на земљишту поред општинских и 
некатегорисаних путева на удаљености најмање од 2м, рачунајући од крајње ивице коловоза 
до лијеве спољне ивице табле натписа, по правилу са десне стране у смјеру одвијања 
саобраћаја под углом под којим ће се избјећи рефлексија свјетлости фарова возила, а то је угао 
од 70 - 90 степени у односу на осу пута. 

 
Члан 13 

   Натписи се не смију постављати: на мјестима гдје угрожавају постојећи простор у 
функционалном и амбијенталном погледу; у троугловима прегледности међусобног укрштања 
путева, као и њиховог укрштања са жељезничком пругом; на мјестима гдје својим положајем 
онемогућавају видљивост и правовремену уочљивост саобраћајних знакова; на непрегледним 
дјеловима пута (унутрашња страна кривине, засјеци, усјеци, превоји, сужени дјелови пута и 
сл.), мостовима, пропустима, надвожњацима и подвожњацима, у тунелима, као и на 
одстојањима мањим од 100м од тих дионица, односно тих путних објеката. 

 
Члан 14 

   Панои и носачи за натписе морају бити израђени од материјала који су отпорни на 
климатске услове. 



   Растојање доње ивице табле натписа постављеног поред општинског и некатегорисаног 
пута, износи најмање 1,50м од  горње коте коловоза. 
   Натписи који су издигнути изнад коловоза пута, могу се постављати тако да растојање од 
доње ивице натписа до горње коте коловоза пута износи најмање 4,7м. 
   Натписи се постављају на међусобној удаљености која не угрожава видљивост већ 
постављених натписа. 
 

Члан 15 
   Натписи су по правилу једнострани, а уколико саобраћајно - безбједоносни услови 
дозвољавају могу бити и двострани,односно вишестрани. 
   Уколико су натписи једнострани, полеђина натписа мора бити неутралне боје у односу на 
околину  (сивомаслинаста или загасито сива). 
   У случају употребе свјетлећих рекламних натписа, свјетлост не смије бити усмјерена у 
правцу уздужне осе пута, нити емитована у испрекиданим интервалима. 
   

Члан 16 
   Натписи се према начину рекламирања разврставају на: комерцијално - тржишне, 
комерцијално - индивидуалне, комерцијално - информативне. 
   Под комерцијално - тржишним натписима у смислу овог члана, подразумијевају се натписи 
које поставља правно лице регистровано за пружање маркетиншких услуга. 
   Под комерцијално - индивидуалним натписима у смислу овог члана, подразумијевају се 
натписи које поставља подносилац захтјева у сврху рекламирања своје дјелатности и 
производа. 
   Под комерцијално - информативним натписима у смислу овог члана, подразумијевају се 
натписи које поставља подносилац захтјева у сврху обавјештавања учесника у саобраћају о 
близини свог објекта, као и натписи на комерцијалним објектима. 
 

Члан 17 
   Накнаду за постављање натписа плаћају правна и физичка лица која постављају натписе 
поред општинских и некатегорисаних путева, као и за постављање натписа поред 
магистралних и регионалних путева, у зони захвата ДУП-а. 
   Накнада из става 1 овог члана одређује се зависно од врсте натписа из члана 16 одлуке, као и 
његове развијене површине. 
   Висина накнаде за натписе постављене на земљишту поред градских улица и улица у 
насељу, као и накнада за натписе постављене поред магистралних и регионалних путева у 
зони захвата ДУП-а износи  за натписе: 

1) до 5м2 
-за комерцијално-тржишне          115,00€/м2 
-за комерцијално-индивидуалне    70,00€/м2 
-за комерцијално-информативне   55,00€/м2 

 

2) од  5,10м2 до 10м2 
-за комерцијално-тржишне             95,00€/м2 
-за комерцијално-индивидуалне    55,00€/м2 
-за комерцијално-информативне    45,00€/м2 
 

3) од  10,10м2 до 20м2 
-за комерцијално-тржишне             75,00€/м2 
-за комерцијално-индивидуалне    45,00€/м2 
-за комерцијално-информативне    35,00€/м2 



4) преко 20м2 
-за комерцијално-тржишне             50,00€/м2 
-за комерцијално-индивидуалне    30,00€/м2 
-за комерцијално-информативне    25,00€/м2 
 
   Висина накнаде за натписе постављене на земљишту поред локалних и некатегорисаних 
путева износи за натписе до: 

 
1) до 5м2 
-за комерцијално-тржишне             40,00€/м2 
-за комерцијално-индивидуалне    40,00€/м2 
-за комерцијално-информативне    20,00€/м2 

 
2) од  5,10м2 до 10м2 
-за комерцијално-тржишне             30,00€/м2 
-за комерцијално-индивидуалне    30,00€/м2 
-за комерцијално-информативне    15,00€/м2 
 
3) од  10,10м2 до 20м2 
-за комерцијално-тржишне             20,00€/м2 
-за комерцијално-индивидуалне    20,00€/м2 
-за комерцијално-информативне    10,00€/м2 

 
   За двостране и вишестране натписе, као површина за обрачун накнаде, узима се развијена 
површина натписа са сваке стране, а висина накнаде умањује се за 20% од утврђеног износа. 
   За натписе израђене од платна, ПВЦ и сл. материјала постављене на јарболима поред пута 
или издигнуте изнад коловоза пута одређује се накнада у износу од 30,00€/м2. 

 
 

Члан 18 
   Одобрење за постављање натписа поред општинских и некатегорисаних путева издаје орган 
управе надлежан за послове саобраћаја, на основу захтјева правног и физичког лица. 
   Уз захтјев за издавање одобрења подноси се: доказ о ријешеним имовинско-правним 
односима на земљишту у оквиру зоне на којој се поставља натпис и техничка документација 
(нацрт натписа са димензијама и техничким описом, статички прорачун, приказ натписа у 
природној боји и др.) 
   Саставни дио одобрења за постављање натписа поред општинских и некатегорисаних путева 
чине саобраћајно-технички услови за уређење локације (положај, врста, величина натписа и 
други подаци који су у вези са постављањем натписа на одређеној локацији). 
 
 

3. Годишња накнада за закуп путног земљишта и другог земљишта које припада 
управљачу пута 

 
Члан 19 

   Висина годишње накнаде за закуп путног земљишта или другог земљишта које припада 
управљачу пута, утврђују се зависно од категорије пута и површине коришћеног путног 
земљишта и другог земљишта које припада управљачу пута и износи: 
 



   -за улице у насељу - 4,90€/м2 
   -за локалне путеве - 3,00€/м2 и 
   -за некатегорисане путеве - 2,00€/м2 
 
   Накнада из претходног става утврђује се као почетна вриједност код расписивања јавног 
надметања за закуп путног земљишта и другог земљишта које припада управљачу пута.  
   Накнада из става 1 овог члана неће се утврђивати и наплаћивати закупцима локација на 
којима су већ постављени привремени објекти, а који су са Општином Беране закључили 
уговор  о закупу предметног земљишта, и цијену закупа плаћају у складу са другим прописом 
Скупштине општине Беране. 
   Путно земљиште и друго земљиште које припада управљачу пута може се давати у закуп 
непосредном погодбом у случајевима када заинтересовано лице посједује земљиште на којем 
је постављен објекат, које се граничи са путним земљиштем и другим земљиштем које 
припада управљачу пута и евидентно је да то земљиште не може нико други користити као 
самосталну цјелину, а да при том не угрожава права тог заинтересованог лица. 
 

Члан 20 
   Накнада из члана 19 ове одлуке умањује се на годишњем нивоу, сразмјерно површини 
коришћеног путног земљишта и другог земљишта које припада управљачу пута за: 
   -10% за површину од 51 – 100м2 
   -20% за површину од 101 – 300м2 и 
   -30% за површину преко 300м2 
  Накнада се плаћа годишње до 20. јануара текуће године за ту годину,  односно сразмјерно 
времену коришћења у години када је коришћење почело. 
 

4. Накнада за прикључење прилазног пута на општински и некатегорисани пут 
 

Члан 21 
   Висина накнаде за прикључење прилазног пута на општински и некатегорисани пут износи: 
   -на улицу у насељу – 490€ по прикључку 
   -на локални путеве – 290€ по прикључку и 
   -за некатегорисане путеве – 150€ по прикључку 
 
   5. Накнада за постављање цјевовода, водовода, канализације, електричних, 
телефонских и телеграфских водова, водова кабловских дистрибутивних система и 
слично на општинском и некатегорисаном путу 
 

Члан 22 
   Висина накнаде за постављање цјевовода, водовода, канализације, електричних, 
телефонских и телеграфских водова, водова кабловских дистрибутивних система и слично, у 
трупу општинског и некатегорисаног пута, утврђује се у износу у €/м коришћеног трупа пута 
и износи: 
   -за улице у насељу – 5,50€/м, 
   -за локалне путеве -2,90€/м 
   -за некатегорисане путеве – 1,50€/м 
 
   Висина накнаде за постављање цјевовода, водовода, канализације, електричних, 
телефонских и телеграфских водова, водова кабловских дистрибутивних система и слично,  



ван трупа општинског и некатегорисаног пута утврђује се у износу у €/м коришћеног путног 
земљишта и другог земљишта које припада управљачу пута и износи: 
   -за улице у насељу – 2,90€/м, 
   -за локалне путеве -1,50€/м 
   -за некатегорисане путеве – 0,50€/м 
 
   Накнаде из става 1 и 2 овог члана умањују се у зависности од дужине коришћеног трупа 
пута, путног земљишта и другог земљишта које припада управљачу пута за: 
   -10% за дужину од 1001 – 3000м 
   -20%  за дужину од 3001 – 5000м и  
   -30%  за дужину преко 5000м. 
 
Висина накнаде за инсталације из става 1 овог члана које се постављају прекопавањем или 
извођењем других радова (утискивањем цијеви и слично), на начин да се врши пресијецање 
трасе општинског и некатегорисаног пута износи, по прекопу: 
   -за улице у насељу – 750,00€  
   -за локалне путеве – 600,00€  
   -за некатегорисане путеве – 150,00€    
 
   Висина накнаде из става 4 овог члана за потребе прикључења породичне стамбене зграде 
износи, по прекопу: 
   -за улице у насељу – 200,00€ 
   -за локалне путеве – 100,00€  
   -за некатегорисане путеве – 50,00€  
 

Члан 23 
Годишња накнада за цјевоводе, водоводе, канализацију, електричне, телефонске и 
телеграфске водове, водове кабловских дистрибутивних система и слично, уграђене или 
постављене на општинском и некатегорисаном путу, износи 15% од износа утврђених у члану 
20 став  1, 2 и 3 ове одлуке. 
 

Члан 24 
   Накнада за постављање и уградњу електронских, телефонских, антенских уређаја и опреме и 
слично на општинским путевима, односно земљишту које припада тим путевима утврђује се у 
износу од  2.500,00€ по уређају.  
   Накнада из става 1 овог члана на некатегорисаним путевима, односно земљишту које 
припада тим путевима, утврђује се у износу од 1.000,00€ по уређају. 
   Годишња накнада за уређаје и опрему из става 1 овог члана утврђује се у износу од 900,00€ 
по уређају, а за уређаје и опрему из става 2 овог члана у износу од 500,00€ по уређају. 
 
 
6. Накнада за изградњу комерцијалних објеката којима је омогућен приступ са 
општинског и некатегорисаног пута 

Члан 25 
    Висина накнаде за изградњу комерцијалних објеката до 100м2, којима је омогућен приступ 
са општинског и некатегорисаног пута, износи: 
   -за улице у насељу – 100,00€  
   -за локалне путеве -50,00€ и 
   -за некатегорисане путеве -20,00€ 



 
    Висина накнаде за изградњу комерцијалних објеката од 100м2 – 300м2, којима је омогућен 
приступ са општинског и некатегорисаног пута, износи: 
   -за улице у насељу – 200,00€  
   -за локалне путеве -100,00€ и 
   -за некатегорисане путеве -40,00€ 
 
    Висина накнаде за изградњу комерцијалних објеката преко 300м2, којима је омогућен 
приступ са општинског и некатегорисаног пута, износи: 
   -за улице у насељу – 400,00€  
   -за локалне путеве -200,00€ и 
   -за некатегорисане путеве -80,00€ 
   
    Изузетно од висине накнада утврђених  претходним ставовима овог члана, накнада за 
изградњу бензинских и плинских стaница, којима је омогућен приступ са општинског и 
некатегорисаног пута, износи 2.000,00е 
 
7. Годишња накнада за коришћење комерцијалних објеката којима је омогућен приступ 
са општинског и некатегорисаног пута 

 
Члан 26 

   Висина годишње накнаде за коришћење комерцијалних објеката којима је омогућен приступ 
са општинског и некатегорисаног пута, утврђује се у зависности од категорије пута поред 
којег се објекат налази, површине објекта и врсте дјелатности која се обавља у том објекту, и 
износи: 
 
   1. За градске улице и улице у насељу, и то за: 
   -бензинске и плинске станице – 2.000,00€ 
   -складишта,стоваришта, магацине до 100м2 – 150,00€, 
   -складишта,стоваришта, магацине од 100м2 до 200м2 -250,00€, 
   -складишта,стоваришта, магацине од 200м2 до 300м2 -350,00€, 
   -складишта,стоваришта, магацине преко 300м2 -500,00€, 
   -привредни субјекти који се баве производном дјелатношћу до 100м2 – 200,00€, 
   -привредни субјекти који се баве производном дјелатношћу преко 100м2 – 300,00€, 
   -финансијске организације, банке, осигуравајућа друштва до 100м2 – 300,00€, 
   -финансијске организације, банке, осигуравајућа друштва од 100м2 до 200м2 – 400,00€ 
   -финансијске организације, банке, осигуравајућа друштва преко 200м2 – 500,00€ 
   -пошта, телекомуникационе услуге и мобилне, кабловске и електро-енергетске оператере до 
100м2- 200,00€ 
   -пошта, телекомуникационе услуге и мобилне, кабловске и електро-енергетске оператере од 
100м2 до 200м2 – 350,00€ 
   -пошта, телекомуникационе услуге и мобилне, кабловске и електро-енергетске оператере 
преко 200м2- 500,00€ 

   -хотеле и мотеле – 300,00€ 
   -услужне дјелатности (адвокати, нотари, приватне здравствене и ветеринарске установе,    
    друштва која се баве рачуноводствено-финансијским и административним услугама) до 
50м2 - 100,00€, 
 
 



   -услужне дјелатности (адвокати, нотари, приватне здравствене и ветеринарске установе,    
    друштва која се баве рачуноводствено-финансијским и административним услугама) од 
50м2 до  100м2 - 200,00€, 
  - услужне дјелатности (адвокати, нотари, приватне здравствене и ветеринарске установе,  
    друштва која се баве рачуноводствено-финансијским и административним услугама) преко  
100м2 - 300,00€, 
   -објекти за сервисирање моторних возила – 200,00€ 
   -објекти за прање моторних возила – 100,00€ 
   -ауто школе, такси удружења и туристичке агенције до 50м2 – 100,00€ 
   -ауто школе, такси удружења и туристичке агенције преко 50м2 – 150,00€ 
   -кладионице и други објекти намијењени играма на срећу, до 50м2 – 100,00€ 
   -кладионице и други објекти намијењени играма на срећу, преко 50м2 – 200,00€ 
   -трговинске, угоститељске, занатске објекте и друге објекте у којима се обавља дјелатност     
    ради стицања добити: 
   -до 25м2 – 50,00€ 
   -од 25м2 до 50м2 – 75,00€, 
   -од 50м2 до 100м2 – 100,00€, 
   -од 100м2 до 150м2 – 150,00€, 
   -од 150м2 до 200м2 – 200,00€ 
   -преко 200м2 -300€ 
                                        
     2.За локалне путеве, и то за: 
   -бензинске и плинске станице – 1.000,00€ 
   -складишта,стоваришта, магацине до 100м2 – 100,00€, 
   -складишта,стоваришта, магацине од 100м2 до 200м2 -150,00€, 
   -складишта,стоваришта, магацине од 200м2 до 300м2 -200,00€, 
   -складишта,стоваришта, магацине преко 300м2 -300,00€, 
   -привредни субјекти који се баве производном дјелатношћу до 100м2 – 150,00€, 
   -привредни субјекти који се баве производном дјелатношћу преко 100м2 – 200,00€, 
   -финансијске организације, банке, осигуравајућа друштва до 100м2 – 150,00€, 
   -финансијске организације, банке, осигуравајућа друштва од 100м2 до 200м2 – 200,00€ 
   -финансијске организације, банке, осигуравајућа друштва преко 200м2 – 250,00€ 
   -пошта, телекомуникационе услуге и мобилне, кабловске и електро-енергетске оператере до 
100м2- 100,00€ 
   -пошта, телекомуникационе услуге и мобилне, кабловске и електро-енергетске оператере од 
100м2 до 200м2 – 200,00€ 
   -пошта, телекомуникационе услуге и мобилне, кабловске и електро-енергетске оператере 
преко 200м2- 250,00€ 

   -хотеле и мотеле – 200,00€ 
   -услужне дјелатности (адвокати, нотари, приватне здравствене и ветеринарске установе,    
    друштва која се баве рачуноводствено-финансијским и административним услугама) до 
50м2 -  80,00€, 
   -услужне дјелатности (адвокати, нотари, приватне здравствене и ветеринарске установе,    
    друштва која се баве рачуноводствено-финансијским и административним услугама) од 
50м2 до  100м2 - 150,00€, 
  - услужне дјелатности (адвокати, нотари, приватне здравствене и ветеринарске установе, 
    друштва која се баве рачуноводствено-финансијским и административним услугама) преко   
    100м2 - 200,00€, 
   -објекти за сервисирање моторних возила – 150,00€ 



   -објекти за прање моторних возила – 80,00€ 
   -ауто школе, такси удружења и туристичке агенције до 50м2 – 80,00€ 
   -ауто школе, такси удружења и туристичке агенције преко 50м2 – 150,00€ 
   -кладионице и други објекти намијењени играма на срећу, до 50м2 – 80,00€ 
   -кладионице и други објекти намијењени играма на срећу, преко 50м2 – 150,00€ 
   -трговинске, угоститељске, занатске објекте и друге објекте у којима се обавља дјелатност  
    ради стицања добити: 
   -до 25м2 – 30,00€ 
   -од 25м2 до 50м2 – 50,00€, 
   -од 50м2 до 100м2 – 80,00€, 
   -од 100м2 до 150м2 – 100,00€, 
   -од 150м2 до 200м2 – 130,00€ 
   -преко 200м2 -150€ 
 
        3.За некатегорисане путеве, и то за: 
   -бензинске и плинске станице – 600,00€ 
   -складишта,стоваришта, магацине до 100м2 – 60€, 
   -складишта,стоваришта, магацине од 100м2 до 200м2 -100,00€, 
   -складишта,стоваришта, магацине од 200м2 до 300м2 -150,00€, 
   -складишта,стоваришта, магацине преко 300м2 -200,00€, 
   -привредни субјекти који се баве производном дјелатношћу до 100м2 – 100,00€, 
   -привредни субјекти који се баве производном дјелатношћу преко 100м2 – 150,00€, 
   -финансијске организације, банке, осигуравајућа друштва до 100м2 – 100,00€, 
   -финансијске организације, банке, осигуравајућа друштва од 100м2 до 200м2 – 150,00€ 
   -финансијске организације, банке, осигуравајућа друштва преко 200м2 – 200,00€ 
   -пошта, телекомуникационе услуге и мобилне, кабловске и електро-енергетске оператере до 
100м2- 70,00€ 
   -пошта, телекомуникационе услуге и мобилне, кабловске и електро-енергетске оператере од 
100м2 до 200м2 – 100,00€ 
   -пошта, телекомуникационе услуге и мобилне, кабловске и електро-енергетске оператере 
преко 200м2-150,00€ 

   -хотеле и мотеле – 100,00€ 
   -услужне дјелатности (адвокати, нотари, приватне здравствене и ветеринарске установе,    
    друштва која се баве рачуноводствено-финансијским и административним услугама) до 
50м2 - 50,00€, 
   -услужне дјелатности (адвокати, нотари, приватне здравствене и ветеринарске установе,    
    друштва која се баве рачуноводствено-финансијским и административним услугама) од 
50м2 до 100м2 - 100,00€, 
  - услужне дјелатности (адвокати, нотари, приватне здравствене и ветеринарске установе,  
    друштва која се баве рачуноводствено-финансијским и административним услугама) преко   
    100м2 - 150,00€, 
   -објекти за сервисирање моторних возила – 100,00€ 
   -објекти за прање моторних возила – 50,00€ 
   -ауто школе, такси удружења и туристичке агенције до 50м2 – 50,00€ 
   -ауто школе, такси удружења и туристичке агенције преко 50м2 – 100,00€ 
   -кладионице и други објекти намијењени играма на срећу, до 50м2 – 50,00€ 
   -кладионице и други објекти намијењени играма на срећу, преко 50м2 – 100,00€ 
   -трговинске, угоститељске, занатске објекте и друге објекте у којима се обавља дјелатност  
     ради стицања добити: 



   -до 25м2 – 20,00€ 
   -од 25м2 до 50м2 – 40,00€, 
   -од 50м2 до 100м2 – 60,00€, 
   -од 100м2 до 150м2 – 80,00€, 
   -од 150м2 до 200м2 – 100,00€ 
   -преко 200м2 -130,00€ 
 

III НАЧИН УТВРЂИВАЊА И ПЛАЋАЊА НАКНАДА 
 

Члан 27 
   Послове утврђивања накнаде из ове одлуке врше органи локалне управе надлежни за 
послове саобраћаја, имовине и локалних јавних прихода, а послове контроле и наплате истих 
врши орган локалне управе надлежан за послове локалних јавних прихода. 
  

Члан 28 
   Накнаде из члана 7, 8 и 9 ове одлуке утврђује орган локалне управе надлежан за послове 
саобраћаја и плаћа се приликом добијања одобрења. Примјерак одобрења доставља се органу 
локалне управе надлежном за послове локалних јавних прихода. 
   Накнаду из члана 17 ове одлуке утврђује Управа за наплату локалних јавних прихода на 
основу одобрења органа надлежног за послове саобраћаја. Накнада из овог члана плаћа се 
сразмерно времену коришћења у години кад је коришћење почело.    
   Накнаду из члана 19 и 20 ове одлуке утврђује орган локалне управе надлежан за послове 
имовине, након проведеног поступка, у складу са законом и овом одлуком, коме ће претходно 
одговарајуће сагласности и одобрења доставити органи локалне управе надлежни за послове 
саобраћаја и грађења. 
   Уговор о закупу, закључен након проведеног поступка из става 2 овог члана, доставља се 
органу локалне управе надлежном за послове локалних јавних прихода, на поступак наплате и 
контроле наплате накнаде утврђене истим. 
   Накнаде из члана 21, 22 став 1, 2, 4 и 5, члана 24 став 1 и 2, као и члана 25 утврђује орган 
локалне управе надлежан за послове локалних јавних прихода на основу достављене 
грађевинске дозволе или одобрења надлежних секретаријата локалне управе. 
   Једнократне накнаде из члана 7, 8, 9, 21, 22 став 1, 2, 4 и 5, члана 24 став 1 и 2, као и члана 
25 ове одлуке, плаћају се приликом издавања одобрења, односно грађевинске дозволе. 
   Накнаде из члана 23, 24 став 3 и члана 26 утврђује орган локалне управе надлежан за 
послове локалних јавних прихода, годишње за текућу годину, односно сразмерно времену 
коришћења у години када је коришћење почело или се завршило прије истека године.   
 

Члан 29 
   У погледу начина утврђивања накнада, обрачунавања, рокова, жалбе, принудне наплате, 
камате, повраћаја и осталог што није прописано овом одлуком, сходно се примјењују одредбе 
Закона о пореској администрацији. 
 

IV НАДЗОР 
 

Члан 30 
   Управни надзор над спровођењем ове одлуке врши орган локалне управе надлежан за 
послове финансија, а инспекцијски надзор орган локалне управе надлежан за послове 
локалних јавних прихода и Комунална полиција. 

 



V КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 31 
   Новчаном казном, у износу од 150,00€ до 3.000,00€, казниће се за прекршај правно лице, 
ако: 
   -надлежном органу локалне управе не достави податке потребне за обрачун накнаде  
   -пријави нетачне податке    
   -не плати накнаде утврђене овом одлуком у прописаном року; 
   За прекршај из става 1 овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу, казном у 
износу од 50,00€ до 800,00€. 
   За прекршај из става 1 овог члана казниће се и предузетник, казном у износу од 100,00€ до 
2.000,00€. 
   За прекршај из става 1 овог члана казниће се и физичко лице, казном у износу од 50,00€ до 
800,00€. 

 
VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 32 

   Поступци започети до дана ступања на снагу ове одлуке, окончаће се по Одлуци која је била 
у примјени у вријеме покретања поступка. 
 

Члан 33 
   Даном ступања на снагу ове одлуке, престаје да важи Одлука о коришћењу и накнади за 
коришћење путног земљишта које припада општинским и некатегорисаним путевима („Сл. 
лист ЦГ“ бр. 34/12). 
       

 Члан 34 
   Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу ЦГ - 
Општински прописи“. 
 
 
 

Скупштина општине Беране 
 

 
Број:02-030-719            Предсједник  Скупштине 
Беране, 28.12.2018. године                                                                 Новица Обрадовић 
 

 
 

 

 

 

 



 

О б р а з л о ж е њ е 

 

ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 

Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у,  члану 22 Закона о путевима, гдје је, у 
ставу 1, од тачке 1 до 13, регулисано које се накнаде плаћају за коришћење јавних путева, а у ставу 5, 
да висину накнаде за општинске путеве из става 1 тачка 3 и 4 и тачке од 6 до 12 овог члана, утврђује 
надлежни орган јединице локалне самоуправе, уз претходну сагласност Владе. 

Чланом 5 став 1 тачка 6 Закона о финасирању локалне самоуправе прописано је да су сопствени 
приходи Општине накнаде за коришћење општинских путева. 

Чланом 38 став 1 тачке 2 и 8 Закона о локалној самоуправи и чланом 36 став 1 тачке 2 и 8 прописано је 
да Скупштина општине доноси прописе и друге опште акте и да уводи и утврђује општинске порезе, 
таксе, накнаде и друге сопствене приходе. 

 

РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 

Важећа одлука о коришћењу и накнади за коришћење путног земљишта донешена је 
13.11.2012.год, објављена у „Службеном листу ЦГ“ број 34/12 и тада је рађена по моделу Заједница 
општина. Током времена, а приликом примјене ове одлуке, уочени су недостаци исте. 

Анализом важеће одлуке, утврђено је да ова одлука не садржи све накнаде које се могу 
утврђивати и наплаћивати, што би се новом одлуком употпунило. Недостаци важеће одлуке уочени су, 
нарочито, у члану 21, којим се регулише годишња накнада за коришћење комерцијалних објеката 
којима је омогућен приступ са општинског или некатегорисаног пута. Наиме, ова накнада утврђује се у 
зависносто од категорије пута поред којег се дјелатност обавља и врсти дјелатности која се обавља у 
објекту. 

Недостаци важеће одлуке огледају се у томе што су дате површине објеката до 50м2 и преко 
50м2, од чега је зависио износ накнаде. Дакле, исти износ накнаде плаћали су обвезници који су 
обављали дјелатност у, примера ради трафици од 5,6 или 10м2, као и обвезници за просторе 30,40 или 
50м2. Даље, у важећој одлуци изједначене су накнаде које плаћају обвезници за продавницу или 
угоститељски објекат преко 50м2, као и стоваришта, маркети и слично. Новом одлуком били би 
отклоњени ови недостаци. 

Такође, новом одлуком прецизиране су и друге дјелатности које подлежу плаћању ове обавезе 
(здравствене установе, адвокатске канцеларије, нотари, извршитељи..). Приликом израде одлуке, 
коришћена је и упоредна пракса других општина, које су, такође, доносиле нове одлуке, управо из 
напријед наведених разлога. Сматрамо да би се усвајањем ове одлуке, извршила правичнија расподјела 
плаћања по обвезницима, а да, притом, нема утицаја на финансијски ефекат. 

 

СРЕДСТВА ПОТРЕБНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОВЕ ОДЛУКЕ 

За реализацију ове одлуке, нису потребна финансијска средства. 

Полазећи од претходно наведеног, предлаже се Скупштини општине Беране да донесе Одлуку 
о накнадама за коришћење општинских и некатегорисаних путева на територији општине Беране. 


