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брзих, магистралних и регионалних путева издаје упра-
вљач пута у року од 30 дана од дана пријема уредног зах-
тјева.

Члан 11.
Изузетно од чл. 4, 5. и 6. ове уредбе, накнаду за изда-

вање сагласности за прикључење на правац магистралног 
и регионалног пута и за изградњу објеката који служе сао-
браћају у путном појасу и заштитном појасу ауто-путева, 
брзих, магистралних и регионалних путева не наплаћују се 
у случајевима када је инвеститор радова јединица локалне 
самоуправе или републички органи управе.

Члан 12.
Ступањем на снагу ове уредбе престаје да важи Уредба 

о регулисању висине накнаде за локацију и изградњу обје-
ката у заштитном појасу пута који се прикључује на јавни 
пут (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 65/06 и 
110/09).

Члан 13.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
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На основу члана 53. став 4. и члана 76. став 1. тачка д) 

Закона о јавним путевима (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 89/13), члана 15. тачка г) и члана 43. став 2. 
Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Ре-
публике Српске”, број 118/08), Влада Републике Српске, на 
46. сједници, одржаној 29.10.2015. године,  д о н о с и

УРЕДБУ
О ВИСИНИ НАКНАДЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ 
ОБЈЕКАТА, ОПРЕМЕ И ИНСТАЛАЦИЈЕ КОЈЕ СЕ НАЛАЗЕ 

У ТРУПУ ПУТА, ПУТНОМ ПОЈАСУ И ЗАШТИТНОМ 
ПОЈАСУ ПУТА

Члан 1.
Овом уредбом утврђују се висина и начин плаћања нак-

нада за издавање сагласности за постављање и одржавање 
објеката, опреме и инсталације који се налазе у трупу пута, 
путном појасу, заштитном појасу ауто-путева, брзих, маги-
стралних и регионалних путева.

Члан 2.
(1) Путни појас је земљиште са обје стране пута, по-

требно за несметано одржавање пута, ширине одређене 
пројектом пута, а најмање један метар мјерено од линије 
која спаја крајње тачке попречног профила пута.

(2) Заштитни појас пута је земљиште поред пута чије је 
коришћење ограничено у складу са Законом о јавним путе-
вима (у даљем тексту: Закон), а ради несметаног и безбјед-
ног одвијања саобраћаја.

Члан 3.
(1) Правна лица, предузетници и физичка лица (у даљем 

тексту: корисници), у складу са чланом 53. став 1. Закона, 
плаћају једнократну накнаду за издавање сагласности за 
постављање и одржавање објеката, опреме и инсталације 
који се налазе у трупу пута, путном појасу и заштитном 
појасу ауто-путева, брзих, магистралних и регионалних 
путева.

(2) За издавање сагласности за постављање и одржа-
вање објеката, опреме и инсталације који се налазе у трупу 
пута, путном појасу и заштитном појасу из става 1. овог 
члана корисник плаћа накнаду, и то за издавање сагласно-
сти за:

1) постављање и одржавање објеката, опреме и ин-
сталације који се налазе у трупу пута, путном појасу и за-

штитном појасу ауто-путева и брзих путева на рачун Јавног 
предузећа Аутопутеви Републике Српске друштво са огра-
ниченом одговорношћу Бања Лука и

2) постављање и одржавање објеката, опреме и инста-
лације који се налазе у трупу пута, путном појасу и заштит-
ном појасу магистралних и регионалних путева на рачун 
Јавног предузећа Путеви Републике Српске друштво са 
ограниченом одговорношћу Бања Лука.

Члан 4.
(1) Накнада из члана 3. ове уредбе за постављање и одр-

жавање инфраструктурних водова (водовод, гасовод, кана-
лизација, ПТТ, електроинсталације и слично) кроз труп 
пута, путни појас, заштитни појас и путне објекте износи:

1) са прекопом трупа пута - 500 КМ,
2) са бушењем трупа пута - 300 КМ,
3) овјешење на објекте или кроз објекте - 500 КМ.
(2) Накнада из члана 3. ове уредбе за постављање и одр-

жавање инфраструктурних водова (водовод, гасовод, кана-
лизација, ПТТ, електроинсталације и слично) паралелно са 
осовином пута, а поред трупа пута износи 500 KM/km.

(3) Накнада из члана 3. ове уредбе за постављање и одр-
жавање далековода изнад ауто-путева, брзих, магистралних 
и регионалних путева износи 300 КМ.

Члан 5.
Порез на додату вриједност (ПДВ) обрачунава се у 

складу са Законом о порезу на додату вриједност.

Члан 6.
У висини накнаде из члана 4. ове уредбе нису садржане 

накнаде за коришћење земљишта, које се обрачунавају го-
дишње у складу са посебним прописом.

Члан 7.
(1) Корисници из члана 3. ове уредбе подносе захтјев за 

издавање сагласности управљачу пута.
(2) Уз захтјев се прилаже сљедећа документација:
1) ситуација са уцртаном микролокацијом објекта,
2) неопходна техничка рјешења,
3) друга документација, зависно од врсте објекта и ло-

кације.
(3) Документацију из става 2. овог члана корисник обе-

збјеђује о свом трошку.

Члан 8.
Сагласност за постављање и одржавање објеката, опре-

ме и инсталације које се налазе у трупу пута, путном појасу 
и заштитном појасу ауто-путева, брзих, магистралних и ре-
гионалних путева управљач пута издаје у року од 30 дана 
од дана пријема уредног захтјева.

Члан 9.
Изузетно од члана 3. ове уредбе, накнаду за издавање 

сагласности за постављање и одржавање објеката, опреме 
и инсталације које се налазе у трупу пута, путном појасу 
и заштитном појасу ауто-путева, брзих, магистралних и 
регионалних путева не наплаћују се у случајевима када је 
инвеститор радова јединица локалне самоуправе или репу-
блички органи управе.

Члан 10.
Ступањем на снагу ове уредбе престаје да важи Уредба 

о регулисању висине накнаде за локацију и изградњу објека-
та у заштитном појасу пута који се прикључује на јавни пут 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 65/06 и 110/09).

Члан 11.
Ова уредба ступа на снагу осмог дан од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
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