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11 7. 
 
        На основу члана 69. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 
испр., 64/2010 – одлука УС и 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС и 50/2013 – одлука УС), 
члана 65. Закона о експропријацији („Сл. гласник РС“, бр. 53/1995, „Сл. лист СРЈ“, бр. 16/2001 - 
одлука СУС и „Сл. гласник РС“, бр. 20/2009 и 55/2013 - одлука УС), члана 6. став 1. тачка 10. 
Закона о финансирању локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012 и 
99/2013 – усклађени дин. изн.) и члана 40. став 1. тачка 7. Статута општине Пландиште („Сл. 
лист општине Пландиште“, бр. 16/2008 и 17/2012), Скупштина општине Пландиште на седници 
одржаној дана 27.11.2014. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ НАКНАДЕ ЗА УСТАНОВЉЕЊЕ ПРАВА СЛУЖБЕНОСТИ НА 
ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 

 
Члан 1. 

 
Утврђује се висина накнаде за установљење права службености ради изградње 

линијских инфраструктурних објеката на изграђеном грађевинском земљишту у јавној својини 
Општине Пландиште, по следећим зонама утврђеним Одлуком о критеријумима за утврђивање 
накнаде за уређење грађевинског земљишта („Службени лист општине Пландиште“, бр. 7/2013) и 
то:  
 
1) За грађевинско земљиште у 1. зони: грађевинско земљиште у насељеном месту Пландиште: 

- улица Војводе Путника од раскрснице са улицом Обилићевом до раскрснице са 

улицом Синђелићевом, 

- улица Карађорђева и улица Хајдук Вељка од улице Војвођанске до улице 
Илинденске, 

у износу од 2,00 евра по метру дужине линијског вода, у динарској противвредности, према 
средњем курсу евра објављеном од стране Народне банке Србије, на дан плаћања.  
 
2) За грађевинско земљиште у 2. зони: остало грађевинско земљиште у насељеном месту 

Пландиште, 
у износу од 1,50 евра по метру дужине линијског вода, у динарској противвредности, према 
средњем курсу евра објављеном од стране Народне банке Србије, на дан плаћања.  
 
3) За грађевинско земљиште у 3. зони: насељена места Хајдучица, Велика Греда, Барице, 

Јерменовци и Маргита, 

у износу од 1,00 евра по метру дужине линијског вода, у динарској противвредности, према 
средњем курсу евра објављеном од стране Народне банке Србије, на дан плаћања.  
 
4) За грађевинско земљиште у 4. зони: насељена места Стари Лец, Дужине, Марковићево, 

Милетићево, Банатски Соколац, Купиник и Велики Гај као и грађевинско земљиште изван 
граница грађевинског реона, 

у износу од 0,50 евра по метру дужине линијског вода, у динарској противвредности, према 
средњем курсу евра објављеном од стране Народне банке Србије, на дан плаћања.  
 

Накнада се плаћа једнократно, у моменту закључења уговора.  
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Члан 2. 
 

Уговор о установљавању права службености ради изградње линијских 
инфраструктурних објеката, којим се ближе уређују међусобни односи поводом конституисања 
наведеног права, у име Општине Пландиште закључује председник општине, односно лице које 
он писаним путем овласти.  
 

Члан 3. 
 

Обрачун висине накнаде врши и предлог уговора из члана 2. ове Одлуке израђује 
Општинска управа општине Пландиште, Одсек за планирање и грађење. 
  

Члан 4. 
 

Ослобађају се обавезе плаћања накнаде Република Србија, Аутономна покрајина 
Војводина и Општина Пландиште, као и предузећа, установе и друга правна лица основана од 
стране Општине Пландиште. 
 

Члан 5. 
 

Новчаном казном у износу од: 
1) 2.500,00 динара до 75.000,00 динара, казниће се за прекршај физичко или 

одговорно лице,  
2) 25.000,00 динара до 1.000.000,00 динара, казниће се за прекршај правно лице, 
3) 5.000,00 динара до 250.000,00 динара, казниће се за прекршај предузетник, 
уколико постави линијски инфраструктурни објекат без закљученог Уговора или 

уколико у року од 15 дана не закључи Уговор о успостављању права службености. 
 

Члан 6. 
 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 
општине Пландиште“.  
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