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На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске'', број 97/16) члана 63. став 2. и 7.  Закона о јавним путевима 
(„Службени гласник Републике Српске'', број 89/13), чл. 36. и 87. Статута 
општине Градишка („Службени гласник oпштине Градишка'', број 4/17) 
Скупштина општине Градишка  на сједници одржаној дана 29.03.2018. године 
доноси: 
                                                         
                        

О Д Л У К У 
 

о висини накнаде за коришћење путног земљишта дуж локалних, 
некатегорисаних путева и улица на подручју општине Градишка за 

кабловске канализације за комуникационе каблове и системе 
 
 

Члан 1. 
 
Овом одлуком утврђује се висина и начин плаћања накнаде за коришћење 
путног земљишта дуж локалних и некатегорисаних путева и градских улица на 
подручју општине Градишка ради постављања кабловске канализације за 
комуникационе каблове и системе, као и висина и начин плаћања накнаде за 
већ постављену кабловску канализацију. 
 

Члан 2. 
 
Под кабловском канализацијом у смислу ове одлуке подразумијевају се цијеви у 
које се полажу или су положени комункациони ТК каблови, као и шахтови кроз 
које ти каблови пролазе за потребе телефоније, интернета, телевизије и сл. 
 

Члан 3. 
 
(1) Путно земљиште у смислу ове одлуке је земљиште у које се уграђује или је 
већ уграђена подземна инфраструктура (каблови, водови, цјевоводи, шахтови) 
као и надземна ТК инфраструктура (наздемни ормари, кабинети и сл.). 
 
(2) Земљиште из претходног става обухвата: труп пута, горњи и доњи строј, 
банкине и путни појас до катастарске границе са земљиштем приватног 
власника, као и све друге површине одређене чланом 6. Закона о јавним 
путевима. 
    

Члан 4. 
 
(1) Висина накнаде за коришћење путног земљишта за постављање кабловске 
канализације за комуникацијске каблове (телефон, телевизија, интернет и сл.) 
као и за постављену кабловску канализацију дуж локалних путева и градских 
улица утврђује се у годишњем износу од 0,10 КМ/m¹ путног и осталог земљишта 
у које се полаже, односно у које је положена кабловска канализација за 
кабловске комуникационе системе и иста се увећава за износ ПДВ-а. 
 
(2) Накнада из преходног става умањује се за 50%, уколико се ради о путном 
земљишту дефинисаном овом одлуком уз некатегорисане путеве. 
 
(3) Накнада утврђена у ставу 1. овог члана обрачунаваће се за постављање 
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кабловске канализације као и за већ постављену кабловску канализацију и на 
осталом земљишту у својини општине Градишка које у смсилу ове одлуке чине 
изграђено и неизграђено грађевинско земљиште. 
 
                                                               Члан 5. 
 
Накнада из претходног члана представља приход Буџета општине Градишка. 
   
                                                               Члан 6. 
 
Обвезници накнаде за коришћење путног земљишта у смислу ове одлуке су 
правна лица која имају одобрења Регулаторне Агенције за комуникације Босне 
и Херцеговине за пружање услуга из области телекомуникација, интернета, 
телевизије и слично.             
                                                  
                                                               Члан 7. 
 
(1) Правна лица из претходног члана која постављају кабловску канализацију 
подносе захтјев Одјељењу за комуналне и стамбене послове за издавање 
сагласности за постављање исте. 
 
(2) Уз захтјев достављају ситуациони план са дужином трасе  на којој се 
поставља кабловска канализација за комуникационе каблове и системе као и 
попречни профил и уздужни профил на мјесту подбушења. 
 
(3) Након издавања сагласности за постављање кабловске канализације за 
комуникационе системе, сачињава се нацрт уговора о коришћењу путног 
земљишта за садржаје обухваћене овом одлуком.  
 
(4) Уговор из преходног става садржи: 
 
- Назначење уговорних страна, 
- Врсту водова, и њихову дужину, 
- Вријеме на које се уговор закључује, 
- Висину и начин плаћања накнаде, 
- Отказни рок, 
- Одредбе о надлежности суда, као и 
- Друге одредбе од значаја за реализацију уговора. 
 
(5) Након потписивања уговора као и прибављања потребне докуметације у 
смислу прописа о уређењу простора може се приступити постављању 
кабловске канализације. 
 
                                                                 Члан 8. 
 
(1) Правна лица која већ користе путно и остало земљиште на начин дефинисан 
овом Одлуком, односно имају постављену кабловску канализацију дужна су са 
Општином Градишка у року од три мјесеца од ступања на снагу ове Одлуке 
закључити уговор за коришћење путног земљишта у које је иста постављена. 
 
(2) Уговор из претходног става садржи елементе из члана 7. став 5. алинеја 1.-7. 
 
(3) Као основ за обрачун накнаде за коришћење путног земљишта служиће 
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расположива грађевинско-техничка документација за наведене кабловске 
канализације за комуникационе системе којом располаже Одјељење за 
просторно уређење и грађење општинске управе Општине Градишка. 
                                                                 
                                                               Члан 9. 
 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном  
гласнику општине Градишка“. 
 
 
 
Број: 01-022-140/18 
Дана: 29.03.2018. године 
Г р а д и ш к а 
                                                                                                            
 
                                                                                               ПРЕДСЈЕДНИК 
                                                                                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                                             
                                                                                            Миленко Павловић           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


