Предлог
На основу члана 20. став 1. тачка 12. Закона о локалној самоуправи ("Службени
гласник РС ", бр. 129/07, 83/14 - др. закон и 101/16- др. закон), члана 7. став 1. Закона о
путевима ("Службени гласник РС", бр. 41/18), члана 39.ст.3. Закона о прекршајима
("Службени гласник РС", бр. 65/2013, 13/2016 и 98/2016) и члана 67.ст.1. тач.7. Статута
града Ужица ("Службени лист града Ужица", бр.25/2017 - пречишћен текст) Скупштина
града Ужица, на седници одржаној дана _____________. године, донела је

ОДЛУКУ
О ЗАШТИТИ ОПШТИНСКИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА
Члан 1.
Овом Одлуком о заштити општинских и некатегорисаних путева (у даљем тексту:
Одлука) уређују се обавезе корисника пута, јавног предузећа, привредног друштва,
односно другог правног лица или предузетника коме је одлуком Скупштине града
поверено управљање општинским и некатегорисаним путевима (у даљем тексту:
Управљач пута), власника, односно непосредног држаоца земљишта и објеката, односно
уређаја на земљишту, које има најмање једну заједничку границу са путем (у даљем
тексту: сусед пута), забранe или ограничавањa интервенција на путу, заштитном појасу и
појасу контролисане изградње и друга питања од значаја за заштиту општинских и
некатегорисаних путева на територији града Ужица.
Члан 2.
Општински пут јесте јавни пут који саобраћајно повезује територију општине
односно града, као и територију општине односно града, са мрежом државних путева, који
је утврђен одговарајућим градским прописом.
Некатегорисани пут јесте саобраћајна површина која је доступна већем броју
разних корисника, и као таква уписана у катастар непокретности као некатегорисани пут.
Под некатегорисаним путем, у смислу ове Одлуке, сматрају се сеоски путеви,
шумски и пољопривредни путеви, путеви на насипима за одбрану од поплава, атарски и
други путеви који нису категоризовани као други јавни путеви.
Члан 3.
Одредбе ове Одлуке сходно се примењују на деонице општинских и
некатегорисаних путева које су у употреби и за које је покренут поступак озакоњења, до
правоснажног окончања поступка озакоњења.
Члан 4.
О заштити општинских и некатегорисаних путева у смислу ове Одлуке стара се
Управљач пута.
Месна заједница учествује у заштити некатегорисаних путева на својој територији
у складу са овом Одлуком.
Члан 5.
Општински, односно некатегорисани пут (у даљем тексту: пут), у смислу ове
Одлуке, обухвата:
1. труп пута (доњи и горњи строј пута) и то:
- доњи строј пута (насипи, усеци, засеци, објекти, постројења и уређаји за
одводњавање пута и заштиту пута од површинских и подземних вода и сл.);
- горњи строј пута (коловозна конструкција, коловозни застор, банкине,
риголе, берме);
2. ваздушни простор изнад коловоза у висини од најмање седам метара;

3. земљишни појас са обе стране пута потребан за несметано одржавање пута
ширине од најмање једног метра, од линије која спаја крајње тачке попречног профила
пута;
4. заштитни појас - површину уз ивицу земљишног појаса, на спољну страну који
служи за заштиту пута и саобраћаја на њему;
5. опрему за заштиту пута, саобраћаја и околине (заштита од осулина и наноса,
стубићи и сл.);
6. саобраћајну сигнализацију.
Члан 6.
Ради спречавања угрожавања стабилности пута и обезбеђивања услова за
несметано одвијање саобраћаја и режим саобраћаја на путевима, забрањено је да носилац
права службености и других права на путу изводи радове на путу (грађење, односно
постављање водовода, канализације, топловода, гасовода, телекомуникационих и електро
водова, инсталација, постројења и других сличних објеката) без сагласности Управљача
пута.
Управљач пута је дужан да обезбеди контролу извођења радова из става 1. овог
члана.
Члан 7.
Правно лице, предузетник или физичко лице, које управља објектом, постројењем,
уређајем, инсталацијом и водовима, уграђеним у пут, дужно је да одржава тај објекат,
постројење, уређај, инсталацију и вод, на начин којим се не оштећује пут, не угрожава
безбедност саобраћаја или не омета одржавање пута.
У случају оштећења, односно квара, објеката, постројења, уређаја, инсталација или
водова из става 1. овог члана, лице које управља тим објектима дужно је да без одлагања
приступи идентификацији и локализацији оштећења, односно квара који може нанети
штету путу или путном објекту, угрозити животе људи и безбедност саобраћаја или
изазвати еколошке последице по околину.
Лице из става 1. овог члана о насталом квару одмах по сазнању, обавештава
Управљача, а радовима на отклањању оштећења, односно квара приступа у складу са
претходно прибављеном сагласношћу Управљача које садржи саобраћајно-техничке
услове.
Трошкове извођења радова из става 2. и 3. овог члана, као и трошкове извођења
радова на враћању пута у првобитно стање сноси лице из става 1. овог члана.
Члан 8.
Зона прегледности пута јесте прегледност за безбедно заустављање возила испред
непокретне препреке на коловозу пута, која мора бити обезбеђена на свакој тачки.
Зону прегледности пута одређује Управљач полазећи од услова одвијања
саобраћаја, законске и техничке регулативе.
Члан 9.
Заштитни појас јесте површина уз ивицу земљишног појаса на спољну страну,
висине 7 метара од највише тачке коловоза у попречном профилу, а чија ширина износи
на:
општинским путевима.............................................. 5 м
некатегорисаним путевима...................................... 1 м
Одредбе из става 1. овог члана се примењују ако није другачије одређено
просторним, односно урбанистичким планом.
Члан 10.
У заштитном појасу поред путева ван насеља забрањено је постављање постројења,
уређаја и инсталација које не припадају инфраструктурним системима, грађење
стамбених, пословних, помоћних и сличних зграда, бунара, резервоара, септичких јама и

других грађевинских објеката, отварање каменолома или депонија материјала, отпада и
смећа.
У заштитном појасу може се градити, односно постављати водовод, канализација,
топловод, гасовод, телекомуникациони и електро вод, уз претходно прибављену
сагласност Управљача пута, а у свему у складу са одредбама закона из области планирања
и изградње.
Ограде, дрвеће и други засади у заштитном појасу могу се подизати тако да не
ометају прегледност на путу, не угрожавају безбедност саобраћаја и не ометају или
спречавају радове на одржавању пута.
Власник, односно држалац земљишта које се налази у заштитном појасу и у зони
потребне прегледности, дужан је да на захтев Управљача пута уклони засаде, ограде,
дрвеће, предмете, материјале, постројења, уређаје и објекте у циљу обезбеђења
прегледности пута, као и да површину заштитног појаса одржава на начин да се не омета
прегледност пута и угрожава безбедност саобраћаја.
Члан 11.
Рекламне табле, рекламни панои, уређаји за сликовно или звучно обавештавање
или оглашавање, могу се постављати на начин предвиђен законом и посебном одлуком
града Ужица и под условом да не ометају безбедно одвијање саобраћаја и прегледност на
путу.
Члан 12.
Сусед пута дужан је:
- да уклони растиње и гране дрвећа које прелазе на путно земљиште;
- уредно одржава путне канале за одвод површинских вода;
- изгради и уредно одржава пропусте на улазима у своје парцеле.
За некатегорисане путеве на својој територији месна заједница преко лица које је
одредио савет месне заједнице овлашћена је да контролише испуњавање обавеза суседа
пута из става 1. овог члана, да га упозори на прописане обавезе, као и да поднесе пријаву
надлежном инспектору.
Члан 13.
Сусед пута дужан је да омогући слободно отицање воде и одлагање снега са пута на
његово земљиште.
Сусед пута дужан је да омогући прилаз путу или путном објекту ради извођења
радова на одржавању пута или путног објекта.
Управљач пута може на суседовом земљишту изградити одводне канале и друге
уређаје за одвођење воде од трупа пута, као и поставити привремене или сталне уређаје и
регулације, односно подићи засаде за заштиту пута и саобраћаја на њему од снежних
лавина, сметова и других штетних утицаја, ако се исти не могу изградити, поставити,
односно подићи на путу.
Регулисање односа између суседа пута и Управљача пута врши се у складу са
прописима којима се уређује одржавање јавних путева.
Члан 14.
На општинском и некатегорисаном путу забрањено је нарочито:
1) привремено или трајно заузимање пута;
2) извођење радова на путу који нису у вези са изградњом, реконструкцијом,
одржавањем и заштитом пута;
3) извођење радова носилаца права службености и других права установљених на
путу, којима се оштећује пут или угрожава несметано и безбедно одвијање саобраћаја;
4) грађење прикључка прилазног пута или суседних парцела на пут без сагласности
Управљача пута;
5) спречавање отицања вода са пута, а посебно из путног јарка и из пропуста кроз
труп пута и спречавање даљег отицања вода ка њиховим реципиентима;

6) испуштање вода, отпадних вода и других течности на пут;
7) просипање, остављање или бацање материјала, предмета и смећа на пут;
8) остављање грађевинског и другог материјала поред пута, ако се тиме умањује
прегледност пута,
9) ометање коришћења пута заустављањем или остављањем возила, као и ометање
коришћења пута остављањем неисправних, оштећених или хаварисаних возила у путном
појасу;
10) замашћивање пута са савременим коловозом мазивима или другим сличним
материјама;
11) орање и извођење других пољопривредних радова на банкинама, косинама и
земљишном појасу;
12) вучење предмета, материјала, оруђа и других врста терета по путу (греде,
балвани, гране, камени блокови, плугови, дрљаче и сл.);
13) спуштање низ косине засека, усека и насипа пута, дрвене грађе, дрва за огрев,
камења и другог материјала;
14) паљење траве и другог растиња на путу, као и отпадних предмета и материјала;
15) наношење блата на пут са савременим коловозом;
16) пуштање стоке на пут без надзора, напасање и напајање стоке на путном
земљишту;
17) окретање запреге, трактора, плугова и других пољопривредних машина и оруђа
при извођењу пољопривредних радова;
18) кочење запрежних возила спречавањем окретања точкова на путу са
савременим коловозом;
19) укључивање возила на пут и искључивање са пута ван прикључка или укрштаја;
20) коришћење моторних и прикључних возила, осим возила са гусеницима, без
точкова са пнеуматицима;
21) коришћење, на савременом коловозном застору, возила са гусеницама која нису
снабдевена облогом са равним површинама или другим одговарајућим облогама;
22) свако чињење којим се оштећује или би се могао оштетити пут или ометати
одвијање саобраћаја на путу.
Члан 15.
Ако се пут налази у таквом стању да се на њему не може одвијати саобраћај или се
не може одвијати саобраћај појединих врста возила, или ако би саобраћај појединих врста
возила наносио штету путу, његовом делу или путном објекту, или ако се радови на
одржавању пута не могу извести без обустављања саобраћаја или то захтевају други
разлози безбедности саобраћаја и заштите пута, градска управа надлежна за послове
саобраћаја може, на предлог Управљача, надлежног инспектора, органа унутрашњих
послова надлежног за безбедност саобраћаја и месне заједнице, да забрани саобраћај на
том делу пута за сва или за поједине категорије возила на целом путу, његовом делу или
путном објекту.
Општа забрана саобраћаја на некатегорисаном путу, његовом делу или путном
објекту може бити само привремена, а забрана саобраћаја за поједине категорије возила на
некатегорисаном путу, његовом делу или путном објекту може бити привремена или
стална.
Забрана саобраћаја мора се објавити на погодан начин и означити одговарајућом
саобраћајном сигнализацијом, као и другим потребним мерама обезбеђења.
Члан 16.
На општинском, односно некатегорисаном путу за превоз возилом које само или са
теретом премашује прописима дозвољено осовинско оптерећење, укупну масу, ширину,
дужину или висину, сходно се примењују одредбе Закона о јавним путевима које се
односе на ванредни превоз.
Члан 17.

Привредно друштво, друго правно лице, предузетник или физичко лице који у
обављању привредне делатности (експлоатација шљунка, дрвета, камена и друго) користи
пут за саобраћај теретних и специјалних возила којима се може проузроковати оштећење
пута, дужно је да прибави сагласност Управљача пута за коришћење пута.
Сагласност из става 1. овог члана садржи услове под којима се дозвољава
коришћење пута, евентуална ограничења, начин отклањања оштећења насталих због
појачаног коришћења и друго.
Члан 18.
У случају елементарних непогода и ванредних околности, Управљач пута дужан је
да предузима активности и мере у циљу отклањања недостатака узрокованих
елементарним непогодама и ванредним околностима, а које је неопходно спровести да би
се обезбедило несметано одвијање саобраћаја, или одвијање саобраћаја у отежаним
условима, када је онемогућена проходност и угрожена безбедност учесника у саобраћају
(ургентно одржавање).
Ради предузимања активности и мера из става 1. овог члана на некатегорисаним
путевима на територији месне заједнице, савет месне заједнице, по прибављеној
сагласности Управљача пута, а на начин и под условима које пропише Управљач пута,
може донети одлуку о ангажовању правних и физичких лица.
Месна заједница је дужна да на основу одлуке из става 2. овог члана закључи
уговор са ангажованим лицем и достави га Управљачу пута ради добијања сагласности.
Управљач пута ради предузимања активности и мера из става 2. овог члана на
некатегорисаним путевима на територији месне заједнице може пружати помоћ месној
заједници стављањем на располагање опреме, горива и сл.
Члан 19.
Надзор над спровођењем ове Одлуке врши градска управа надлежна за послове
саобраћаја.
Инспекцијски надзор над применом одредаба ове Одлуке врши инспекција
надлежна за путеве.
Контролу и комунално полицијске послове у вези са спровођењем ове Одлуке врши
комунална полиција.
Члан 20.
У вршењу инспекцијског надзора инспектор надлежан за путеве, односно
комунални полицајац у вршењу контроле је овлашћен да у складу са законом и овом
Одлуком нареди извршење утврђених обавеза и предузимање мера и радњи у одређеном
року, као и да предузме и друге мере за које је законом овлашћен.
Надлежни инспектор за путеве, односно комунални полицајац овлашћен је да изда
прекршајни налог када је за прекршај предвиђена новчана казна у фиксном износу сходно
одредбама ове Одлуке.
Надлежни инспектор за путеве у случајевима предвиђеним законом овлашћен је да
поднесе прекршајну односно кривичну пријаву, као и пријаву за привредни преступ.
Члан 21.
У вршењу инспекцијског надзора надлежни инспектор за путеве је овлашћен да у
складу са законом и овом Одлуком:
1) нареди отклањање недостатака на општинском и некатегирисаном путу, његовом
делу или путном објекту којима се угрожава или може бити угрожена безбедност
саобраћаја;
2) нареди рушење и уклањање објеката изграђених, односно постављених у
заштитном појасу општинског и некатегирисаног пута и уклањање депонија отпада и
смећа, супротно одредбама ове Одлуке;

3) нареди рушење или уклањање ограда, дрвећа, засада, грађевинског и другог
материјала и натписа подигнутих, остављених или постављених супротно одредбама ове
Одлуке;
4) нареди рушење и уклањање објеката, цевовода, водова, инсталација, натписа,
ограда, дрвећа, засада, грађевинског и другог материјала са општинског и некатегирисаног
пута, његовог дела, путног објекта и земљишног појаса, осим објеката, цевовода, водова и
инсталација за које је установљено право службености или друго право одређено законом;
5) забрани радове који се изводе у непосредној близини општинског и
некатегорисаног пута, његовог дела и путног објекта, а који могу угрозити њихову
стабилност и безбедност саобраћаја;
6) нареди постављање физичких препрека којима се онемогућава прикључење на
општински и некатегорисани пут, прикључком или укрштањем путева, односно
прикључком прилазног пута на општински и некатегирисани пут, без претходно
прибављене сагласности Управљача пута, односно одобрења за изградњу;
7) нареди отклањање неправилности, односно забрани даље извођење радова
приликом изградње и реконструкције општинског и некатегирисаног пута, његовог дела и
путног објекта, ако утврди да извођач радова не испуњава прописане услове;
8) нареди уклањање заустављеног или остављеног возила којим се омета
коришћење општинског и некатегирисаног пута,
9) нареди правном или физичком лицу да поштује забране из члана 14. ове одлуке
и да отклони последице које су настале због вршења забрањених радњи.
Члан 22.
У вршењу комунално полицијских послова комунални полицајац је овлашћен да у
складу са Законом о комуналној полицији и овом Одлуком:
- суседу пута наложи да уклони растиње и гране дрвећа које прелазе на путно
земљиште и уредно одржава путне канале за одвод површинских вода (чл.12. Одлуке);
- лицу које крши забране из члана 14. ст.1 тач. 6. до тач.21., упозори и нареди му да
прекине са кршењем забране.
У случају да сусед пута, односно лице које крши забране не поступи по упозорењу,
односно наредби, комунални полицајац је овлашћен да изда прекршајни налог и о томе
обавести надлежног инспектора за путеве.
Члан 23.
Против решења надлежног инспектора може се изјавити жалба Градском већу
града Ужица у року од осам дана од дана достављања.
Жалба изјављена против решења из става 1. овог члана не одлаже извршење
решења којим се:
1) забрањују, односно обустављају радови;
2) привремено забрањује саобраћај на општинском и некатегорисаном путу,
његовом делу или путном објекту;
3) наређује отклањање недостатака на општинском и некатегорисаном путу,
његовом делу или путном објекту којима се угрожава или може бити угрожена безбедност
саобраћаја;
4) наређује рушење и уклањање објеката, цевовода, водова, инсталација, натписа,
ограда, дрвећа, засада, грађевинског и другог материјала са општинског и некатегорисаног
пута, његовог дела, путног објекта и земљишног појаса, осим објеката, цевовода, водова и
инсталација за које је установљено право службености или друго право одређено законом;
5) искључује из саобраћаја на општинском и некатегирисаном путу возило којим се
обавља ванредни превоз без посебне дозволе.
Члан 24.
Надлежни инспектор за саобраћај, ради остваривања прегледа, има право да на
општинским и некатегорисаним путевима зауставља возила, осим возила Војске
Републике Србије, возила хитне помоћи и возила органа унутрашњих послова.

Заустављање возила из става 1. овога члана врши се истицањем саобраћајног знака
"забрањен саобраћај свим возилима у оба смера" на коме је уписано "СТОП".
Члан 25.
Новчаном казном у износу од 100.000 динара казниће се правно лице:
1) које у заштитном појасу поставља постројења, уређаје и инсталације које не
припадају инфраструктурним системима, гради стамбене, пословне, помоћне и сличне
зграде, бунаре, резервоаре, септичке јаме и друге грађевинске објекте, отвара каменоломе
или депоније материјала, отпада и смећа (члан 10. ст.1.);
2) које привремено или трајно заузме пут (члан 14. ст.1. тач.1.) ;
3) које изводи радове на путу који нису у вези са изградњом, реконструкцијом,
одржавањем и заштитом пута (члан 14. ст.1. тач.2.) ;
4) које као носилац права службености и других права установљених на јавном
путу, изводи радове на путу којима се оштећује пут или угрожава несметано и безбедно
одвијање саобраћаја (члан 14. ст.1. тач.3.);
5) које гради прикључак прилазног пута или суседних парцела на пут без
сагласности Управљача пута (члан 14. ст.1. тач.4.);
6) које у обављању привредне делатности користи пут за саобраћај теретних и
специјалних возила којима се може проузроковати оштећење пута, без прибављене
сагласности Управљача пута (члан 17.);
За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном у
износу од 50.000 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу и
физичко лице новчаном казном у износу од 20.000 динара.
Члан 26.
Новчаном казном у износу од 50.000 динара казниће се правно лице:
1) које поступа супротно члану 7. ;
2) које постави рекламну таблу, рекламни пано, уређаје за сликовно или звучно
обавештавање или оглашавање супротно члану 11.;
3) које спречава отицање вода са пута, а посебно из путног јарка и из пропуста кроз
труп пута или спречава даље отицање вода ка њиховим реципиентима (члан 14. ст.1.
тач.5.);
4) које испушта воду, отпадне воде и друге течности на пут (члан 14. ст.1. тач.6.);
5) које просипа, оставља или баца материјале, предмете и смеће на пут (члан 14.
ст.1. тач.7.);
6) које оставља грађевински или други материјал поред пута, ако се тиме умањује
прегледност пута (члан 14. ст.1. тач.8.);
7) које омета коришћење пута заустављањем или остављањем возила, као и омета
коришћење пута остављањем неисправних, оштећених или хаварисаних возила у путном
појасу (члан 14. ст.1. тач.9. );
8) које замашћује пут са савременим коловозом мазивима или другим сличним
материјама (члан 14. ст.1. тач.10.);
9) које оре или изводи друге пољопривредне радове на банкинама, косинама и
земљишном појасу (члан 14. ст.1. тач.11.);
За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном у
износу од 25.000 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу и
физичко лице новчаном казном у износу од 10.000 динара.
Члан 27.
Новчаном казном у износу од 25.000 динара казниће се правно лице:
1) које као сусед пута не поступи у складу са чланом 12. ст.1.;
2) које вуче предмете, материјале, оруђе и друге врсте терета по путу (члан 14. ст.1.
тач.12.);

3) које спушта низ косине засека, усека и насипа пута, дрвену грађу, дрва за огрев,
камење или други материјал (члан 14. ст.1. тач.13.);
4) које пали траву или друго растиње на путу, као и отпадне предмете и материјале
(члан 14. ст.1. тач.14.);
5) које наноси блато на пут са савременим коловозом (члан 14. ст.1. тач.15.);
6) које пушта стоку на пут без надзора, напаса и напаја стоку на путном земљишту
(члан 14. ст.1. тач.16.);
7) које окреће запрегу, тракторе, плуг и друге пољопривредне машине и оруђа при
извођењу пољопривредних радова (члан 14. ст.1. тач.17.);
8) које кочи запрежно возило спречавањем окретања точкова на путу са
савременим коловозом (члан 14. ст.1. тач.18.);
9) које врши укључивање возила на пут и искључивање са пута ван прикључка или
укрштаја (члан 14. ст.1. тач.19.);
10) које користи моторна и прикључна возила, осим возила са гусеницима, без
точкова са пнеуматицима (члан 14. ст.1. тач.20.);
11) које користи, на савременом коловозном застору, возила са гусеницама која
нису снабдевена облогом са равним површинама или другим одговарајућим облогама
(члан 14. ст.1. тач.21.);
12) које изврши свако друго чињење којим се оштећује или би се могао оштетити
пут или ометати одвијање саобраћаја на путу (члан 14. ст.1. тач.22.)
За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном у
износу од 12.000 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу и
физичко лице новчаном казном у износу од 5.000 динара.
Члан 28.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу
града Ужица".
Република Србија
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА УЖИЦА
I број ____________
____________ године
Ужице, Димитрија Туцовића 52

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић

О б р а з л о ж е њ е:
ПРАВНИ ОСНОВ: Правни основ за доношење Одлуке садржан је у члану 20. став 1. тачка
12. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС ", бр. 129/07, 83/14 - др. закон и 101/16др. закон) којим је прописано да општина, преко својих органа, у складу с Уставом и
законом: 12) уређује и обезбеђује обављање послова који се односе на изградњу,
рехабилитацију и реконструкцију, одржавање, заштиту, коришћење, развој и управљање
локалним и некатегорисаним путевима, као и улицама у насељу. Чланом 7. ст.1. Закона о
путевима ("Службени гласник РС" бр.41/18) прописано је да јединица локалне самоуправе
уређује и обезбеђује обављање послова који се односе на изградњу, реконструкцију,
одржавање, заштиту, коришћење, развој и управљање некатегорисаним путевима у
насељу. Чланом 3. ст.10. Закона о путевима ("Службени гласник РС" бр.41/18) предвиђено
је да јавни путеви и некатегорисани путеви чине мрежу путева.
Чланом 39. став 2. Закона о прекршајима ("Сл. гласник РС", бр. 65/2013, 13/2016 и
98/2016) предвиђено је да се новчана казна може се прописати у фиксном износу за
физичко лице и одговорно лице од 1.000 до 50.000 динара, за предузетника од 5.000 до
150.000 динара, а за правно лице од 10.000 до 300.000 динара. Ставом 3. истог члана
предвиђено је да се одлукама Скупштине Аутономне покрајине, скупштине општине,
скупштине града или Скупштине града Београда, могу прописати новчане казне само у
фиксном износу, и то од минималног до половине највишег фиксног износа прописаног у
ставу 2. овог члана.
РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ: Изменама Закона о јавним путевима и Закона о
прекршајима настала је потреба да се са њима усклади област заштите општинских и
некатегорисаних путева.
С обзиром да се ради о материји која је у пракси врло присутна, да је потребно да
правна лица, предузетници и физичка лица у целости буду упознати са својим правима и
обавезама, као и да је неопходно прилагодити дефиниције и појмове новим законским
решењима, предлаже се целовито решавање ове материје новом Одлуком.
САДРЖИНА ПРЕДЛОЖЕНИХ РЕШЕЊА:
Чланом 1. Одлуке између осталог дефинишу се у складу са изменама Закона
појмови Управљач пута и сусед пута.
У члану 2. уносе се у Одлуку дефиниције општинског и некатегорисаног пута у
складу са Законом.
Члан 3. предвиђа да се одредбе ове Одлуке сходно примењују и на деонице
општинских и некатегорисаних путева које су у употреби и за које је покренут поступак
озакоњења, до правоснажног окончања поступка озакоњења, с обзиром да је приликом
реконструкције локалних путева дошло до одступања од катастром утврђене парцеле
пута.
Чланом 4. утврђују се субјекти који се старају о заштити општинских и
некатегорисаних путева.
У члану 5. се у складу са Законом дефинише шта су саставни делови пута како би
се појасниле радње и забране које се касније прописују Одлуком.
Чланови 6. и 7. садрже одредбе о поступању у случају извођења радова и
отклањања кварова на објектима, постројењима, уређајима и инсталацијама у трупу пута.
Чланови 8. до 11. садрже одредба које се тичу одржавања прегледности пута и
обавезама правних и физичких лица приликом извођења радњи, односно грађења у
заштитном појасу.
Чланови 12. и 13. дефинишу обавезе суседа пута. Чланом 12. ст. 2. се појашњавају
овлашћења месне заједнице прописујући да је за некатегорисане путеве на својој

територији месна заједница преко лица које је одредио савет месне заједнице овлашћена
да контролише испуњавање обавеза суседа пута, да га упозори на прописане обавезе, као
и да поднесе пријаву надлежном инспектору. У члану 13. утврђују се обавезе суседа пута
које се односе на отицање воде, одлагање снега, омогућавање прилаза путу или путном
објекту, као и право Управљача пута, да сагласно закону на суседовом земљишту изгради
одводне канале и друге уређаје и регулације, подигне засаде и сл.
Чланом 14. прописују се забране на општинском и некатегорисаном путу. Ове
забране су дефинисане сходно Закону о јавним путевима.
Члан 15. регулише забрану саобраћаја на путу укључујући и овлашћену управу и
поступак забране саобраћаја, врсте и обим забране, као и обавезе Управљача пута.
Члан 16. дефинише да се за превоз возилом које само или са теретом премашује
прописима дозвољено осовинско оптерећење, укупну масу, ширину, дужину или висину,
сходно примењују одредбе Закона о јавним путевима које се односе на ванредни превоз.
Члан 17. у складу са Законом регулише обавезе и начин коришћења пута за
саобраћај теретних и специјалних возила којима се може проузроковати оштећење пута.
Прописује се обавеза да привредно друштво, друго правно лице, предузетник или физичко
лице који у обављању привредне делатности (експлоатација шљунка, дрвета, камена и
друго) користи пут, да мора прибавити сагласност Управљача пута који прописује услове
под којима се дозвољава коришћење пута.
Члан 18. прописује обавезе Управљача пута у случају елементарних непогода и
ванредних околности. Такође се Одлуком регулише начин на који се у заштиту путева у
овим случајевима укључује месна заједница.
Члановима 19. до 25. регулише се надзор и инспекцијски надзор, овлашћења
инспектора и комуналних полицајаца, право на жалбу и др.
Члановима 25. до 27. прописују се казнене одредбе. Класификација тежине
прекршаја усклађена је са Законом о јавним путевима и прекршаји су разврстани према
степену ризика у три категорије. Прву категорију чине прекршаји који за последицу имају
или могу имати оштећење пута и угрожавање безбедности саобраћаја. У другој категорији
су трајнији прекршаји, а у трећој категорији прекршаји који се извршавају као
појединачне радње. Новчане казне су одређене сходно тежини прекршаја и крећу се у
законом предвиђеним оквирима.

