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На основу члана 92. став 2.и 4. Закона о
буџетском систему (Службени гласник РС" бр54/09,
73/2010 и 101/2010) , и члана 39. Статута општине
Пријепоље ("Службени гласник општине
Пријепоље" бр. 4/2009), на предлог Општинског
већа,Скупштина општине Пријепоље, на седници
одржаној 20.04. 2011. године, донела је

Члан 1.
Овом Одлуком регулише се ангажовање

ревизора за екстерну ревизију финансијских
извештаја који чине садржај завршног рачуна буџета
Општине Пријепоље за 2010. годину.

Члан2.
За финансијске извештаје, који чине садржај

завршног рачуна буџета Општине Пријепоље за
2010. годину и који подлежу ревизији ангажоваће се
ревизор, у складу са законом којим се уређује
рачуноводство и ревизија.

Члан 3.
Ревизор финансијских извештаја завршног

рачуна буџета Општине Пријепоље за 2010. годину
мора да испуњава услове за обављање послова
ревизије финансијских извештаја, прописане
законом којим се уређује рачуноводство и ревизија.

Члан 4.
Поступак јавне набавке за избор ревизора

финансијских извештаја спровешће се у складу са
прописима који регулишу јавне набавке.

Члан 5.
Плаћање услуга екстерне ревизије вршиће се

из средстава буџета Општине Пријепоље за 2011.
годину.

Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,

а објавити је у Службеном гласнику Општине
Пријепоље.

Број: 501-16/2011
Дана: 20 4 1 године
П р и ј е п о љ е

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

ПРЕДСЕДНИК
Јусуф Јусо Мушкић

О Д Л У К У

.0 .201 .

O ангажовању ревизора за обављање екстерне
ревизије завршног рачуна буџета Општине

Пријепоље за 2010. годину

Na osnovu ~lana 92. stav 2.i 4. Zakona o
bud`etskom sistemu (Slu`beni glasnik RS" br54/09,
73/2010 i 101/2010) , i ~lana 39. Statuta op{tine Prijepolje
("Slu`beni glasnik op{tine Prijepolje" br. 4/2009), na
predlog Op{tinskog ve}a,Skup{tina op{tine Prijepolje, na
sednici odr`anoj 20.04. 2011. godine, donela je

^lan 1.
Ovom Odlukom reguli{e se anga`ovanje revizora

za eksternu reviziju finansijskih izve{taja koji ~ine sadr`aj
zavr{nog ra~una bud`eta Op{tine Prijepolje za 2010.
godinu.

^lan2.
Za finansijske izve{taje, koji ~ine sadr`aj zavr{nog

ra~una bud`eta Op{tine Prijepolje za 2010. godinu i koji
podle`u reviziji anga`ova}e se revizor, u skladu sa
zakonom kojim se ure|uje ra~unovodstvo i revizija.

^lan 3.
Revizor finansijskih izve{taja zavr{nog ra~una

bud`eta Op{tine Prijepolje za 2010. godinu mora da
ispunjava uslove za obavljanje poslova revizije
finansijskih izve{taja, propisane zakonom kojim se ure|uje
ra~unovodstvo i revizija.

^lan 4.
Postupak javne nabavke za izbor revizora

finansijskih izve{taja sprove{}e se u skladu sa propisima
koji reguli{u javne nabavke.

^lan 5.
Pla}anje usluga eksterne revizije vr{i}e se iz

sredstava bud`eta Op{tine Prijepolje za 2011. godinu.

^lan 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom dono{enja,

a objaviti je u Slu`benom glasniku Op{tine Prijepolje.

Broj: 501-16/2011
Dana: 20.04.2011. godine
Pr i j e p o lj e

SKUP[TINA OP{TINE PRIJEPOLJE

PREDSEDNIK
Jusuf Juso Mu{ki}, s.r.

O D L U K U

O anga`ovanju revizora za obavljanje eksterne
revizije zavr{nog ra~una bud`eta Op{tine Prijepolje

za 2010. godinu
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На основу члана 5. став 1. тачка 3, став 4. и 5. Закона о
јавним путевима (''Службени гласник РС“ број
101/05), члана 35. Закона о прекршајима (''Службени
гласник РС“ број 101/05, 116/08 и 111/09), члана 15. и
39. Статута општине Пријепоље (''Службени
гласник општине Пријепоље'' бр. 4/2009) Скупштина
општине Пријепоље, на седници одржаној
20.04.2011. године, донела је

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом Одлуком утврђује се категоризација
путева у надлежности скупштине општине и уређује
начин управљања , финансирања , заштите ,
одржавања , посебних услова изградње и
реконструкције и надзор над општинским и
некатегорисаним путевима на територији општине
Пријепоље.

Члан 2.

Општински и некатегорисани путеви,заједно
са државним путевима, чине мрежу путева на
територији општине Пријепоље.

Општински пут јесте јавни пут који
саобраћајно повезује територију општине, као и
територију општине, са мрежом државних путева.

Некатегорисани пут јесте саобраћајна
површина која је доступна већем броју разних
корисника, коју надлежни орган прогласи
некатегорисаним путем и која је уписана у катастар
непокретности као некатегорисани пут.

Члан 3.

Путеве у надлежности Општине на
територији општине Пријепоље чине општински
путеви реда, општински путеви реда,и
некатегорисани путеви.

Општински путеви реда треба да
задовољавају следеће критеријуме:
- Повезивање територије више месних заједница
(заједница насеља) са државним путем,седиштем
општине или са суседном општином,
- Повезивање седишта месне заједнице са државним
путем;
- Повезивање седишта месне заједнице са месном
заједницом која је повезана са државним путем или
седиштем општине,
- Могућност прихватања саобраћаја са државних
путева у ванредним ситуацијама.

ОДЛУКУ О ОПШТИНСКИМ И
НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА

I

I II

I

Na osnovu ~lana 5. stav 1. ta~ka 3, stav 4. i 5.
Zakona o javnim putevima (''Slu`beni glasnik RS“ broj
101/05), ~lana 35. Zakona o prekr{ajima (''Slu`beni glasnik
RS“ broj 101/05, 116/08 i 111/09), ~lana 15. i 39. Statuta
op{tine Prijepolje (''Slu`beni glasnik op{tine Prijepolje'' br.
4/2009) Skup{tina op{tine Prijepolje, na sednici odr`anoj
20.04.2011. godine, donela je

I OP[TE ODREDBE

^lan 1.

Ovom Odlukom utvr|uje se kategorizacija puteva
u nadle`nosti skup{tine op{tine i ure|uje na~in upravljanja,
finansiranja, za{tite, odr`avanja, posebnih uslova izgradnje
i rekonstrukcije i nadzor nad op{tinskim i nekategorisanim
putevima na teritoriji op{tine Prijepolje.

^lan 2.

Op{tinski i nekategorisani putevi, zajedno sa
dr`avnim putevima, ~ine mre`u puteva na teritoriji op{tine
Prijepolje.

Op{tinski put jeste javni put koji saobra}ajno
povezuje teritoriju op{tine, kao i teritoriju op{tine, sa
mre`om dr`avnih puteva.

Nekategorisani put jeste saobra}ajna povr{ina koja
je dostupna ve}em broju raznih korisnika, koju nadle`ni
organ proglasi nekategorisanim putem i koja je upisana u
katastar nepokretnosti kao nekategorisani put.

^lan 3.

Puteve u nadle`nosti Op{tine na teritoriji op{tine
Prijepolje ~ine op{tinski putevi I reda, op{tinski putevi II
reda,i nekategorisani putevi.

Op{tinski putevi I reda treba da zadovoljavaju
slede}e kriterijume:
- Povezivanje teritorije vi{e mesnih zajednica (zajednica
naselja) sa dr`avnim putem,sedi{tem op{tine ili sa
susednom op{tinom,
- Povezivanje sedi{ta mesne zajednice sa dr`avnim putem;
- Povezivanje sedi{ta mesne zajednice sa mesnom
zajednicom koja je povezana sa dr`avnim putem ili
sedi{tem op{tine,
- Mogu}nost prihvatanja saobra}aja sa dr`avnih puteva u
vanrednim situacijama.

ODLUKU O OP[TINSKIM I
NEKATEGORISANIM PUTEVIMA
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- Одвијање градско-приградског аутобуског превоза
- Могућност кружног повезивања са путем истог или
вишег реда
Општински путеви реда задовољавају следеће
критеријуме:
- Повезивање два или више насељених места унутар
месне заједнице утврђених Одлуком о месним
заједницама, са путем вишег реда;

Члан 4

Као општински путеви реда утврђују се следећи
путеви:

II

I

- Odvijanje gradsko-prigradskog autobuskog prevoza
- Mogu}nost kru`nog povezivanja sa putem istog ili vi{eg
reda
Op{tinski putevi II reda zadovoljavaju slede}e kriterijume:
- Povezivanje dva ili vi{e naseljenih mesta unutar mesne
zajednice utvr|enih Odlukom o mesnim zajednicama, sa
putem vi{eg reda;

^lan 4

Kao op{tinski putevi I reda utvr|uju se slede}i putevi:

Izbi~aw - Zalug Izbi~anj - zalug

w nj-Zagrad-Rosulje
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Члан 5.

Некатегорисани путеви представљају путеве
који повезују насеља унутар месне заједнице,
бициклистичке и пешачке стазе,сеоске, пољске и
шумске путеве, путеве на насипима за одбрану од
поплаве, и друге путеве који се користе за саобраћај, а
који нису категорисани као општински путеви
према члану 4. ове Одлуке.

Члан 6.

Општински и некатегорисани пут, у смислу
члана 2. ове Одлуке, чине: горњи и доњи строј пута;
путни грађевински објекти: мостови, подвожњаци,
надвожњаци, тунели, галерије, потпорни и обложни
зидови; објекти за одводњавање - пропусти, јаркови,
дренаже; саобраћајна сигнализација;опрема пута;
аутобуска стајалишта; путни појас који чини
пројектовани попречни пресек пута и земљишни
појас ширине најмање 1м са обе стране рачунајући од
крајњих тачака попречног профилапута; ваздушни
простор изнад коловоза у висини од 7м, мерено од
највише коте коловоза.

^lan 5.

Nekategorisani putevi predstavljaju puteve koji
povezuju naselja unutar mesne zajednice, biciklisti~ke i
pe{a~ke staze,seoske, poljske i {umske puteve, puteve na
nasipima za odbranu od poplave, i druge puteve koji se
koriste za saobra}aj, a koji nisu kategorisani kao op{tinski
putevi prema ~lanu 4. ove Odluke.

^lan 6.

Op{tinski i nekategorisani put, u smislu ~lana 2.
ove Odluke, ~ine: gornji i donji stroj puta; putni
gra|evinski objekti: mostovi, podvo`njaci, nadvo`njaci,
tuneli, galerije, potporni i oblo`ni zidovi; objekti za
odvodnjavanje - propusti, jarkovi, drena`e; saobra}ajna
signalizacija;oprema puta; autobuska stajali{ta; putni pojas
koji ~ini projektovani popre~ni presek puta i zemlji{ni
pojas {irine najmanje 1m sa obe strane ra~unaju}i od
krajnjih ta~aka popre~nog profilaputa; vazdu{ni prostor
iznad kolovoza u visini od 7m, mereno od najvi{e kote
kolovoza.
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II УПРАВЉАЊЕ ОПШТИНСКИМ И
НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА

Члан 7.

Под управљањем се подразумева: коришћење
општинских и некатегорисаних путева (вршење
јавних овлашћења и сл.); заштита општинских и
некатегорисаних путева; вршење инвеститорске
функције на изградњи и реконструкцији општинских
и некатегорисаних путева; организовање и обављање
стручних послова на изградњи, реконструкцији,
о д р ж а в а њ у и з а ш т и т и о п ш т и н с к и х и
некатегорисаних путева; уступање радова на
одржавању општинских и некатегорисаних
путева,организовање стручног надзора над
изградњом, реконструкцијом, одржавањем и
заштитом општинских и некатегорисаних путева;
планирање изградње, реконструкције, одржавања и
заштите општинских и некатегорисаних путева;
означавање општинских некатегорисаних путева и
вођење евиденције о путевима и о саобраћајно
техничниким подацима за те путеве.

Управљање општинским и некатегорисаним
путевима представља делатност од општег интереса

Члан 8.

Делатност управљања општинским и
некатегорисаним путевима може да обавља
привредно друштво, односно друго правно лице или
предузетник, под условима и на начин утврђен
законом којим се уређује обављање делатности од
општег интереса.

Скупштина општине одлуком поверава
послове управљања општинским и некатегорисаним
путевима на својој територији.

Скупштина општине Пријепоље , за
обављање делатности заштите , изградње ,
реконструкције , одржавања и управљања
општинским и некатегорисаним путевима, Одлуком
о оснивању јавног предузећа (''Општински службени
гласник'', број 7/98), основала је Јавно предузеће за
изградњу ''Пријепоље'' из Пријепоља, као управљача
општинских и некатегорисаних путева (у даљем
тексту: Управљач).

Члан 9.

Скупштина општине на предлог Управљача
доноси средњерочне планове (3-5 година) изградње,
реконструкције, одржавања и заштите општинских
путева.

Уп р а в љ ач у с к л а д у с а у с во ј е н и м
средњорочним планом, доноси годишње планове
радова на изградњи, реконструкцији, одржавању и
заштити општинских путева, а на предлог месних
з а ј е д н и ц а д о н о с и п р о г р а м е и з г р а д њ е ,
реконструкције и одржавања некатегорисаних
путева, уз сагласност Скупштине општине.

II UPRAVLJANJE OP{TINSKIM I
NEKATEGORISANIM PUTEVIMA

^lan 7.

Pod upravljanjem se podrazumeva: kori{}enje
op{tinskih i nekategorisanih puteva (vr{enje javnih
ovla{}enja i sl.); za{tita op{tinskih i nekategorisanih
puteva; vr{enje investitorske funkcije na izgradnji i
rekonstrukciji op{tinskih i nekategorisanih puteva;
organizovanje i obavljanje stru~nih poslova na izgradnji,
rekonstrukciji, odr`avanju i za{titi op{tinskih i
nekategorisanih puteva; ustupanje radova na odr`avanju
op{tinskih i nekategorisanih puteva,organizovanje
stru~nog nadzora nad izgradnjom, rekonstrukcijom,
odr`avanjem i za{titom op{tinskih i nekategorisanih
puteva; planiranje izgradnje, rekonstrukcije, odr`avanja i
za{tite op{tinskih i nekategorisanih puteva; ozna~avanje
op{tinskih nekategorisanih puteva i vo|enje evidencije o
putevima i o saobra}ajno tehni~nikim podacima za te
puteve.

Upravljanje op{tinskim i nekategorisanim
putevima predstavlja delatnost od op{teg interesa

^lan 8.

D e l a t n o s t u p r a v l j a n j a o p { t i n s k i m i
nekategorisanim putevima mo`e da obavlja privredno
dru{tvo, odnosno drugo pravno lice ili preduzetnik, pod
uslovima i na na~in utvr|en zakonom kojim se ure|uje
obavljanje delatnosti od op{teg interesa.
Skup{tina op{tine odlukom poverava poslove upravljanja
op{tinskim i nekategorisanim putevima na svojoj teritoriji.

Skup{tina op{tine Prijepolje, za obavljanje
delatnosti za{tite, izgradnje, rekonstrukcije, odr`avanja i
upravljanja op{tinskim i nekategorisanim putevima,
Odlukom o osnivanju javnog preduze}a (''Op{tinski
slu`beni glasnik'', broj 7/98), osnovala je Javno preduze}e
za izgradnju ''Prijepolje'' iz Prijepolja, kao upravlja~a
op{tinskih i nekategorisanih puteva (u daljem tekstu:
Upravlja~).

^lan 9.

Skup{tina op{tine na predlog Upravlja~a donosi
srednjero~ne planove (3-5 godina) izgradnje,
rekonstrukcije, odr`avanja i za{tite op{tinskih puteva.
Upravlja~ u skladu sa usvojenim srednjoro~nim planom,
donosi godi{nje planove radova na izgradnji,
rekonstrukciji, odr`avanju i za{titi op{tinskih puteva, a na
predlog mesnih zajednica donosi programe izgradnje,
rekonstrukcije i odr`avanja nekategorisanih puteva, uz
saglasnost Skup{tine op{tine.
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Члан 10.

Управљач прописује методологију вођења
евиденције о општинским путевима уз сагласност
Општинског већа.

Управљач је дужан да води евиденцију о
саобраћајно-техничким и другим подацима о
општинским путевима.

Члан 11.

Управљач је дужан да у року од 15 дана од
достављања употребне дозволе за новоизграђен
општински или некатегорисан пут или објекат на
њима, поднесе захтев за уписивање права коришћења
општинског или некатегорисаног пута или објекта на
њима, као и права службености и других права
одређених законом која се установљавају на овим
путевима у корист других лица у јавне књиге и
званичне евиденције у које се уписују права на
непокретности.

Управљач, односно лице у чију је корист
установљено неко од права из става 1. овог члана,
дужно је да у року од 15 дана од дана настанка
промена на установљеним правима, заснованих на
законом прописаном правном основу, поднесе захтев
за упис промене, односно брисање података, у јавне
књиге и званичне евиденције у које се уписују права
на непокретности.

Члан 12.

Управљачу се поверава вршење јавних
овлашћења, а која се односе на издавање:
1) Сагласности за изградњу, односно реконструкцију
прикључака на пут;
2) Сагласност за грађење, односно постављање
водовода, канализације, топловода, гасовода и
других сличних објеката, као и телекомуникационих
и електро водова, инсталација, постројења и сл. на
путу и заштитном појасу пута;
3) Сагласности за измену саобраћајних површина,
пратећих садржаја пута;
4) Сагласност на пројекте привремене саобраћајне
сигнализације и опреме за измештање саобраћаја са
државних путева на путеве у надлежности Општине;
5) Сагласности за одржавање спортске, односно
друге јавне манифестације на путу;
6) Посебне дозволе за обављање ванредног превоза
на путу;
7) Одобрење за постављање рекламних табли,
рекламних паноа, уређаја за сликовно или звучно
обавештавање или оглашавање на путу и у
заштитном појасу пута. Акти из става 1. овог члана
морају да садрже саобраћајно-техничке услове.

Управљач је дужан да одлучи по захтеву за
издавање сагласности, дозволе и одобрења из става 1.
овог члана у року од 8 дана од дана подношења
захтева.

Против аката из става 1. овог члана може се
изјавити жалба Општинском већу у року од 8 дана
од дана достављања тог акта.

^lan 10.

Upravlja~ propisuje metodologiju vo|enja
evidencije o op{tinskim putevima uz saglasnost
Op{tinskog ve}a.

Upravlja~ je du`an da vodi evidenciju o
saobra}ajno-tehni~kim i drugim podacima o op{tinskim
putevima.

^lan 11.

Upravlja~ je du`an da u roku od 15 dana od
dostavljanja upotrebne dozvole za novoizgra|en op{tinski
ili nekategorisan put ili objekat na njima, podnese zahtev za
upisivanje prava kori{}enja op{tinskog ili nekategorisanog
puta ili objekta na njima, kao i prava slu`benosti i drugih
prava odre|enih zakonom koja se ustanovljavaju na ovim
putevima u korist drugih lica u javne knjige i zvani~ne
evidencije u koje se upisuju prava na nepokretnosti.

Upravlja~, odnosno lice u ~iju je korist
ustanovljeno neko od prava iz stava 1. ovog ~lana, du`no je
da u roku od 15 dana od dana nastanka promena na
ustanovljenim pravima, zasnovanih na zakonom
propisanom pravnom osnovu, podnese zahtev za upis
promene, odnosno brisanje podataka, u javne knjige i
zvani~ne evidencije u koje se upisuju prava na
nepokretnosti.

^lan 12.

Upravlja~u se poverava vr{enje javnih ovla{}enja,
a koja se odnose na izdavanje:
1) Saglasnosti za izgradnju, odnosno rekonstrukciju
priklju~aka na put;
2) Saglasnost za gra|enje, odnosno postavljanje vodovoda,
kanalizacije, toplovoda, gasovoda i drugih sli~nih
objekata, kao i telekomunikacionih i elektro vodova,
instalacija, postrojenja i sl. na putu i za{titnom pojasu puta;
3) Saglasnosti za izmenu saobra}ajnih povr{ina, prate}ih
sadr`aja puta;
4) Saglasnost na projekte privremene saobra}ajne
signalizacije i opreme za izme{tanje saobra}aja sa dr`avnih
puteva na puteve u nadle`nosti Op{tine;
5) Saglasnosti za odr`avanje sportske, odnosno druge
javne manifestacije na putu;
6) Posebne dozvole za obavljanje vanrednog prevoza na
putu;
7) Odobrenje za postavljanje reklamnih tabli, reklamnih
panoa, ure|aja za slikovno ili zvu~no obave{tavanje ili
ogla{avanje na putu i u za{titnom pojasu puta. Akti iz stava
1. ovog ~lana moraju da sadr`e saobra}ajno-tehni~ke
uslove.

Upravlja~ je du`an da odlu~i po zahtevu za
izdavanje saglasnosti, dozvole i odobrenja iz stava 1. ovog
~lana u roku od 8 dana od dana podno{enja zahteva.

Protiv akata iz stava 1. ovog ~lana mo`e se izjaviti
`alba Op{tinskom ve}u u roku od 8 dana od dana
dostavljanja tog akta.
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-

;

Управљач је дужан да о актима о вршењу
јавних овлашћења води евиденцију.

Члан 13.

Управљач је дужан да обезбеди трајно,
непрекидно и квалитетно одржавање и заштиту
општинског пута и да обезбеди несметано и безбедно
одвијање саобраћаја на њему.

Управљач одговара за штету која настане
корисницима општинског пута због пропуштања
благовременог обављања појединих радова на
редовном одржавању општинског пута, прописаних
овом одлуком, Одлуком о редовном одржавању
општинских путева и годишњим програмом
одржавања општинских путева, односно због
извођења тих радова супротно прописаним
техничким условима и начину њиховог извођења.

Управљач не одговара за штету уколико је
обезбедио благовремено обавештавање корисника
општинског пута одговарајућом хоризонталном и
вертикалном саобраћајном сигнализацијом о
оштећењима на општинском путу.

Члан 14.

Финансирање изградње, реконструкције,
одржавања и заштите општинских и некатегори
саних путева обезбеђује се из:
1) Буџета општине опредељеног за ову намену;
2) Буџета Републике;
3) Финансијских кредита и/или општинских
обвезница;
4) Накнада за уређење грађевинског земљишта;
5) Накнада за коришћење грађевинског земљишта;
6) Годишње накнаде за моторна возила, тракторе и
прикључна возила;
7) Годишње накнаде за возила на моторни погон која
нису обухваћена тачком 6. овог члана;
8) Накнада за ванредни превоз
9) Накнада за постављање рекламних табли,
рекламних паноа, уређаја за сликовно или звучно
обавештавање или оглашавање на путу, односно на
другом земљишту које користи управљач пута, у
складу са прописима;
10) Накнада за прекомерно коришћење пута, његовог
дела или путног објекта;
11) Накнада за закуп делова земљишног појаса пута;
12) Накнада за закуп другог земљишта које користи
управљач пута;
13) Локална комунална такса;
14) Средстава домаћих и/или страних привредних
субјеката или физичких лица, као и других облика
удружених средстава (самодоприноси и сл.).

III ФИНАНСИРАЊЕ ОПШТИНСКИХ И
НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА

Upravlja~ je du`an da o aktima o vr{enju javnih
ovla{}enja vodi evidenciju.

^lan 13.

Upravlja~ je du`an da obezbedi trajno, neprekidno
i kvalitetno odr`avanje i za{titu op{tinskog puta i da
obezbedi nesmetano i bezbedno odvijanje saobra}aja na
njemu.

Upravlja~ odgovara za {tetu koja nastane
korisnicima op{tinskog puta zbog propu{tanja
blagovremenog obavljanja pojedinih radova na redovnom
odr`avanju op{tinskog puta, propisanih ovom odlukom,
Odlukom o redovnom odr`avanju op{tinskih puteva i
godi{njim programom odr`avanja op{tinskih puteva,
odnosno zbog izvo|enja tih radova suprotno propisanim
tehni~kim uslovima i na~inu njihovog izvo|enja.

Upravlja~ ne odgovara za {tetu ukoliko je
obezbedio blagovremeno obave{tavanje korisnika
op{tinskog puta odgovaraju}om horizontalnom i
vertikalnom saobra}ajnom signalizacijom o o{te}enjima
na op{tinskom putu.

^lan 14.

Finansiranje izgradnje,rekonstrukcije,odr`avanja
i za{tite op{tinskih i nekategorisanih puteva obezbe|uje se
iz:
1) Bud`eta op{tine opredeljenog za ovu namenu;
2) Bud`eta Republike;
3) Finansijskih kredita i/ili op{tinskih obveznica;
4) Naknada za ure|enje gra|evinskog zemlji{ta;
5) Naknada za kori{}enje gra|evinskog zemlji{ta;
6) Godi{nje naknade za motorna vozila, traktore i
priklju~na vozila;
7) Godi{nje naknade za vozila na motorni pogon koja nisu
obuhva}ena ta~kom 6. ovog ~lana;
8) Naknada za vanredni prevoz;
9) Naknada za postavljanje reklamnih tabli, reklamnih
panoa, ure|aja za slikovno ili zvu~no obave{tavanje ili
ogla{avanje na putu, odnosno na drugom zemlji{tu koje
koristi upravlja~ puta, u skladu sa propisima;
10) Naknada za prekomerno kori{}enje puta, njegovog
dela ili putnog objekta;
11) Naknada za zakup delova zemlji{nog pojasa puta;
12) Naknada za zakup drugog zemlji{ta koje koristi
upravlja~ puta;
13) Lokalna komunalna taksa;
14) Sredstava doma}ih i/ili stranih privrednih subjekata ili
fizi~kih lica, kao i drugih oblika udru`enih sredstava
(samodoprinosi i sl.).

III FINANSIRANJE OP[TINSKIH I
NEKATEGORISANIH PUTEVA
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Члан 15.

Висину накнаде из члана 14. тачка 6. одређује
Влада Републике Србије, а остале накнаде из члана
14. (тачке 4, 5, 7-13) прописује Скупштина општине
на предлог Управљача.

Члан 16.

У погледу наплате накнада утврђених овом
одлуком, контроле, камате, повраћаја, застарелости,
казне и остало што није уређено овом одлуком,
примењиваће се одредбе закона којим се уређује
порески поступак и пореска администрација.

Члан 17.

Ради спречавања угрожавања стабилности
општинских и некатегорисаних путева обезбеђивања
услова за несметано одвијање саобраћаја и режим
саобраћаја на овим путевима,носилац права
службености на општинским и некатегорисаним
путевима као и других права у складу са одлуком,
може да изводи радове на путу (грађење, односно
постављање водовода, канализације, топловода,
гасовода, телекомуникационих и електро водова,
инсталација, постројења и других сличних објеката)
само ако је за извођење тих радова прибавио
сагласност Управљача.

Управљач је дужан да обезбеди контролу
извођења радова из става 2. овог члана.

Члан 18.

Забрањено је из било ког нерешеног
имовинско-правног разлога извршити редукцију или
обустављање саобраћаја , запречавање, оштећење
или рушење коловоза и елемената попречног
профила или објекта општинског и некатегорисаног
пута.

Отклањање узрока имовинско-правног
проблема одвија се у поступку пред надлежним
судом.

Члан 19.

Заштитни појас јесте површина уз ивицу
земљишног појаса на спољну страну, висине 7м од
највише тачке коловоза у попречном профилу, а чија
ширина износи на:
- општинским путевима ................. ......................5 м
- некатегорисаниим путевима ......................  ......3 м

У заштитном појасу поред општинских и
некатегорисаних путева ван насеља забрањено је

! .
! ..

IV ЗАШТИТА ОПШТИНСКИХ И
НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА

^lan 15.

Visinu naknade iz ~lana 14. ta~ka 6. odre|uje
Vlada Republike Srbije, a ostale naknade iz ~lana 14.
(ta~ke 4, 5, 7-13) propisuje Skup{tina op{tine na predlog
Upravlja~a.

^lan 16.

U pogledu naplate naknada utvr|enih ovom
odlukom, kontrole, kamate, povra}aja, zastarelosti, kazne i
ostalo {to nije ure|eno ovom odlukom, primenjiva}e se
odredbe zakona kojim se ure|uje poreski postupak i
poreska administracija.

^lan 17.

Radi spre~avanja ugro`avanja stabilnosti
op{tinskih i nekategorisanih puteva obezbe|ivanja uslova
za nesmetano odvijanje saobra}aja i re`im saobra}aja na
ovim putevima,nosilac prava slu`benosti na op{tinskim i
nekategorisanim putevima kao i drugih prava u skladu sa
odlukom, mo`e da izvodi radove na putu (gra|enje,
odnosno postavljanje vodovoda, kanalizacije, toplovoda,
gasovoda, telekomunikacionih i elektro vodova,
instalacija, postrojenja i drugih sli~nih objekata) samo ako
je za izvo|enje tih radova pribavio saglasnost Upravlja~a.
Upravlja~ je du`an da obezbedi kontrolu izvo|enja radova
iz stava 2. ovog ~lana.

^lan 18.

Zabranjeno je iz bilo kog nere{enog imovinsko-
pravnog razloga izvr{iti redukciju ili obustavljanje
saobra}aja , zapre~avanje, o{te}enje ili ru{enje kolovoza i
elemenata popre~nog profila ili objekta op{tinskog i
nekategorisanog puta.

Otklanjanje uzroka imovinsko-pravnog problema
odvija se u postupku pred nadle`nim sudom.

^lan 19.

Za{titni pojas jeste povr{ina uz ivicu zemlji{nog
pojasa na spoljnu stranu, visine 7m od najvi{e ta~ke
kolovoza u popre~nom profilu, a ~ija {irina iznosi na:
-" op{tinskim putevima..............................................5 m
-" nekategorisaniim putevima....................................3 m

U za{titnom pojasu pored op{tinskih i
nekategorisanih puteva van naselja zabranjeno je

IV ZA[TITA OP[TINSKIH I NEKATEGORISANIH
PUTEVA
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постављање постројења, уређаја и инсталација које
не припадају инфраструктурним системима, градити
стамбене, пословне, помоћне и сличне зграде,
бунаре, резервоаре, септичке јаме и друге
грађевинске објекате, стварати депоније материјала,
отпада и смећа.

У заштитном појасу поред општинских и
некатегорисаних путева ван насеља могућа је
изградња саобраћајних површина пратећих садржаја
ових путева, као и постројења, уређаја и инсталација
које служе потребама ових путева и саобраћаја на
њима.

У заштитном појасу може се градити,
односно постављати водовод, канализација,
топловод, гасовод, телекомуникациони и електро
вод, уз претходно прибављену сагласност
Управљача, 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.

Одредбе из става 1. овог члана се примењују
ако није другачије одређено просторним, односно
урбанистичким планом.

У зони заштитног појаса власник поседа је
дужан да површину заштитног појаса одржава на
начин да се не омета прегледност пута и угрожава
безбедност саобраћаја.

Уколико је зона прегледности шира од зоне
заштитног појаса, власник поседа дужан је
даповршину зоне прегледности изван заштитног
појаса одржава на начин да се не омета прегледност
пута и угрожава безбедност саобраћаја.

Члан 20.

Појас контролисане изградње поред
општинских путева износи 5 метара од границе
заштитног појаса, поред некатегорисаних путева
износи 3 метара од границе заштитног појаса,
уколико није другачије одређено просторним,
односно урбанистичким планом.

Члан 21.

Удаљеност било ког дела стуба далековода
висине до 10м, стубне трафо станице или ниско-
напонског вода од ивице коловоза, по правилу, не сме
бити мања од 10м, а у изузетним случајевима 5м,
односно, за случај када се на стубу ниско-напонске
мреже поставља и јавна расвета може се смањити на
најмање 3м. Стубови водова и стубови за пренос
других сигнала (ТВ, базне станице и сл.) висине
преко 10м морају бити удаљени од ивице коловоза
најмање за висину тог стуба.

Сигурносна висина било ког енергетског
вода износи 7м за високо напонске водове до 110кв, а

postavljanje postrojenja, ure|aja i instalacija koje ne
pripadaju infrastrukturnim sistemima, graditi stambene,
poslovne, pomo}ne i sli~ne zgrade, bunare, rezervoare,
septi~ke jame i druge gra|evinske objekate, stvarati
deponije materijala, otpada i sme}a.

U za{titnom pojasu pored op{tinskih i
nekategorisanih puteva van naselja mogu}a je izgradnja
saobra}ajnih povr{ina prate}ih sadr`aja ovih puteva, kao i
postrojenja, ure|aja i instalacija koje slu`e potrebama ovih
puteva i saobra}aja na njima.

U za{titnom pojasu mo`e se graditi, odnosno
postavljati vodovod, kanalizacija, toplovod, gasovod,
telekomunikacioni i elektro vod, uz prethodno pribavljenu
saglasnost Upravlja~a, a u svemu u skladu sa odredbama
zakona iz oblasti planiranja i izgradnje.

Ograde, drve}e i drugi zasadi u za{titnom pojasu
mogu se podizati tako da ne ometaju preglednost na putu,
ne ugro`avaju bezbednost saobra}aja i ne ometaju ili
spre~avaju radove na odr`avanju puta.

Odredbe iz stava 1. ovog ~lana se primenjuju ako
nije druga~ije odre|eno prostornim, odnosno
urbanisti~kim planom.

U zoni za{titnog pojasa vlasnik poseda je du`an da
povr{inu za{titnog pojasa odr`ava na na~in da se ne ometa
preglednost puta i ugro`ava bezbednost saobra}aja.

Ukoliko je zona preglednosti {ira od zone za{titnog
pojasa, vlasnik poseda du`an je dapovr{inu zone
preglednosti izvan za{titnog pojasa odr`ava na na~in da se
ne ometa preglednost puta i ugro`ava bezbednost
saobra}aja.

^lan 20.

Pojas kontrolisane izgradnje pored op{tinskih
puteva iznosi 5 metara od granice za{titnog pojasa, pored
nekategorisanih puteva iznosi 3 metara od granice
za{titnog pojasa, ukoliko nije druga~ije odre|eno
prostornim, odnosno urbanisti~kim planom.

^lan 21.

Udaljenost bilo kog dela stuba dalekovoda visine
do 10m, stubne trafo stanice ili nisko-naponskog voda od
ivice kolovoza, po pravilu, ne sme biti manja od 10m, a u
izuzetnim slu~ajevima 5m, odnosno, za slu~aj kada se na
stubu nisko-naponske mre`e postavlja i javna rasveta mo`e
se smanjiti na najmanje 3m. Stubovi vodova i stubovi za
prenos drugih signala (TV, bazne stanice i sl.) visine preko
10m moraju biti udaljeni od ivice kolovoza najmanje za
visinu tog stuba.

Sigurnosna visina bilo kog energetskog voda
iznosi 7m za visoko naponske vodove do 110kv, a 6m za
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6м за нисконапонске електро водове, телекому
никационе водове и друге водове.

Угао преласка ваздушног вода не сме бити
мањи од 30 степени, изузетно 20 степени.

Одредбе става 1. и 3. овог члана односе се и на
телекомуникационе ваздушне водове.

Одредбе овог члана примењују се и на
насељена места, осим ако урбанистичким планом
није другачије одређено.

Члан 22.

На раскрсници општинског и некате
горисаног пута са другим путем и укрштања
општинског и некатегорисаног пута са железничком
пругом у истом нивоу мора се обезбедити зона
потребне прегледности у складу са законом о
безбедности у железничком саобраћају и прописима
о начину укрштања железничке пруге и пута у нивоу.
Управљач је обавезан да располаже потребном
документацијом којом се дефинише зона потребне
прегледности на укрштању пута са железничком
пругом у нивоу.

У п р а в љ а ч н а д о п ш т и н с к и м и
некатегорисаним путевима је обавезан да располаже
потребном документацијом о зони потребне
прегледности на укрштању општинских путева са
путевима истог или вишег реда у истом нивоу.

Садржај потребне документације наведене у
ставу 3. овог члана дефинише орган надлежан за
послове саобраћаја Општинске управе.

Члан 23.

Лице које управља објектом, постројењем,
уређајем, инсталацијом и водовима, уграђеним у
општински и некатегорисани пут, дужно је да
одржава тај објекат, постројење, уређај, инсталацију
и вод, на начин којим се не оштећује општински и
некатегорисани пут, односно не угрожава безбедност
саобраћаја или не омета одржавање општинског и
некатегорисаног 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, и истовремено за
неопходне радове, код надлежног органа градске
управе поднесе захтев за издавање одобрења за
њихово извођење.

Лице из става 1. овог члана о насталом квару
одмах по сазнању обавештава Управљача, а радовима
на отклањању оштећења, односно квара, по
добијеном одобрењу надлежног органа општинске
управе, приступа по претходно прибављеној
сагласности Управљача, са саобраћајно-техничким
условима.

-

-

niskonaponske elektro vodove, telekomunikacione vodove
i druge vodove.
Ugao prelaska vazdu{nog voda ne sme biti manji od 30
stepeni, izuzetno 20 stepeni.
Odredbe stava 1. i 3. ovog ~lana odnose se i na
telekomunikacione vazdu{ne vodove.
Odredbe ovog ~lana primenjuju se i na naseljena mesta,
osim ako urbanisti~kim planom nije druga~ije odre|eno.

^lan 22.

Na raskrsnici op{tinskog i nekategorisanog puta sa
drugim putem i ukr{tanja op{tinskog i nekategorisanog
puta sa `elezni~kom prugom u istom nivou mora se
obezbediti zona potrebne preglednosti u skladu sa
zakonom o bezbednosti u `elezni~kom saobra}aju i
propisima o na~inu ukr{tanja `elezni~ke pruge i puta u
nivou.

Upravlja~ je obavezan da raspola`e potrebnom
dokumentacijom kojom se defini{e zona potrebne
preglednosti na ukr{tanju puta sa `elezni~kom prugom u
nivou.

Upravlja~ nad op{tinskim i nekategorisanim
putevima je obavezan da raspola`e potrebnom
dokumentacijom o zoni potrebne preglednosti na ukr{tanju
op{tinskih puteva sa putevima istog ili vi{eg reda u istom
nivou.

Sadr`aj potrebne dokumentacije navedene u stavu
3. ovog ~lana defini{e organ nadle`an za poslove
saobra}aja Op{tinske uprave.

^lan 23.

Lice koje upravlja objektom, postrojenjem,
ure|ajem, instalacijom i vodovima, ugra|enim u op{tinski i
nekategorisani put, du`no je da odr`ava taj objekat,
postrojenje, ure|aj, instalaciju i vod, na na~in kojim se ne
o{te}uje op{tinski i nekategorisani put, odnosno ne
ugro`ava bezbednost saobra}aja ili ne ometa odr`avanje
op{tinskog i nekategorisanog puta.

U slu~aju o{te}enja, odnosno kvara, objekata,
postrojenja, ure|aja, instalacija ili vodova iz stava 1. ovog
~lana, lice koje upravlja tim objektima du`no je da bez
odlaganja pristupi identifikaciji i lokalizaciji o{te}enja,
odnosno kvara koji mo`e naneti {tetu putu ili putnom
objektu, ugroziti `ivote ljudi i bezbednost saobra}aja ili
izazvati ekolo{ke posledice po okolinu, i istovremeno za
neophodne radove, kod nadle`nog organa gradske uprave
podnese zahtev za izdavanje odobrenja za njihovo
izvo|enje.

Lice iz stava 1. ovog ~lana o nastalom kvaru
odmah po saznanju obave{tava Upravlja~a, a radovima na
otklanjanju o{te}enja, odnosno kvara, po dobijenom
odobrenju nadle`nog organa op{tinske uprave, pristupa po
prethodno pribavljenoj saglasnosti Upravlja~a, sa
saobra}ajno-tehni~kim uslovima.
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Трошкове извођења радова из става 2. и 3.
овог члана, као и трошкови извођења радова на
враћању општинског и некатегорисаног пута у
првобитно стање сноси лице из става 1. овог члана.

Члан 24.

Забрањено је остављање грађевинског и
другог матери ја ла поред општинског и
некатегорисаног пута, ако се тиме умањује
прегледност на путу.

Члан 25.

За измену саобраћајних површина пратећих
садржаја општинског пута потребно је прибавити
сагласност Управљача.

Члан 26.

Сусед општинског и некатегорисаног пута
дужан је да омогући слободно отицање воде и
одлагање снега са пута на његово земљиште, уз
накнаду проузроковане штете.

Сусед општинског и некатегорисаног пута
дужан је да омогући прилаз путу или путном објекту
ради извођења радова на одржавању пута или путног
објекта, уз накнаду проузроковане штете.

Управљач је дужан да закључи уговор са
суседом општинског и некатегорисаног пута да на
суседовом земљишту изгради одводне канале и друге
уређаје за одвођење воде од трупа пута као и да
постави привремене или сталне уређаје и регулације,
односно подигне 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.

Одредбе става 1. до 3. овог члана сходно се
примењују и на власнике, односно непосредне
држаоце земљишта, у случају када се њихово
земљиште користи у исте сврхе.

Члан 27.

Ради заштите општинског пута , на
деоницама на којима је изражена појава ерозије и
спирања земљишта, Управљач је дужан, ако природа
земљишта допушта, да косине усека, засека и насипа,
као и земљишни појас озелени травом, украсним
шибљем и другим растињем тако да се не омета
прегледност на путу.

Засади из става 1. овог члана морају се уредно
одржавати и обнављати у складу са чланом 19. ове
одлуке.

Члан 28.

Рекламне табле, рекламни панои, уређаји за
сликовно или звучно обавештавање или оглашавање
(у даљем тексту: натпис), могу се постављати:

Tro{kove izvo|enja radova iz stava 2. i 3. ovog
~lana, kao i tro{kovi izvo|enja radova na vra}anju
op{tinskog i nekategorisanog puta u prvobitno stanje snosi
lice iz stava 1. ovog ~lana.

^lan 24.

Zabranjeno je ostavljanje gra|evinskog i drugog
materijala pored op{tinskog i nekategorisanog puta, ako se
time umanjuje preglednost na putu.

^lan 25.

Za izmenu saobra}ajnih povr{ina prate}ih sadr`aja
op{tinskog puta potrebno je pribaviti saglasnost
Upravlja~a.

^lan 26.

Sused op{tinskog i nekategorisanog puta du`an je
da omogu}i slobodno oticanje vode i odlaganje snega sa
puta na njegovo zemlji{te, uz naknadu prouzrokovane
{tete.

Sused op{tinskog i nekategorisanog puta du`an je
da omogu}i prilaz putu ili putnom objektu radi izvo|enja
radova na odr`avanju puta ili putnog objekta, uz naknadu
prouzrokovane {tete.

Upravlja~ je du`an da zaklju~i ugovor sa susedom
op{tinskog i nekategorisanog puta da na susedovom
zemlji{tu izgradi odvodne kanale i druge ure|aje za
odvo|enje vode od trupa puta kao i da postavi privremene
ili stalne ure|aje i regulacije, odnosno podigne zasade, za
za{titu puta i saobra}aja na njemu od sne`nih lavina,
smetova i drugih {tetnih uticaja, ako se isti ne mogu
izgraditi, postaviti, odnosno podi}i na putu.

Odredbe stava 1. do 3. ovog ~lana shodno se
primenjuju i na vlasnike, odnosno neposredne dr`aoce
zemlji{ta, u slu~aju kada se njihovo zemlji{te koristi u iste
svrhe.

^lan 27.

Radi za{tite op{tinskog puta, na
deonicama na kojima je izra`ena pojava erozije i spiranja
zemlji{ta, Upravlja~ je du`an, ako priroda zemlji{ta
dopu{ta, da kosine useka, zaseka i nasipa, kao i zemlji{ni
pojas ozeleni travom, ukrasnim {ibljem i drugim rastinjem
tako da se ne ometa preglednost na putu.

Zasadi iz stava 1. ovog ~lana moraju se uredno
odr`avati i obnavljati u skladu sa ~lanom 19. ove odluke.

^lan 28.

Reklamne table, reklamni panoi, ure|aji za slikovno ili
zvu~no obave{tavanje ili ogla{avanje (u daljem tekstu:
natpis), mogu se postavljati:



SLU@BENI GLASNIK OP[TINE PRIJEPOQE SLU@BENI GLASNIK OP[TINE PRIJEPOLJE
27. april 2011.         Strana 12 - Broj 1/2011 27. april 2011.               Strana 12 - Broj 1/2011

- поред општинског пута на удаљености од најмање 5
метара, мерено на спољну страну од ивице коловоза;
- поред некатегорисаног пута на удаљености од
најмање 3 метара, мерено на спољну страну од ивице
коловоза;

Постављање натписа врши се на основу
одобрења, које има рок важења, а које издаје
Управљач.

О и зд ат и м од о б р е њ и ма Уп р а в љ ач
обавештава инспекцијски орган локалне самоуправе
надлежан за послове саобраћаја

Управљач води евиденцију о издатим
одобрењима

Натписе је дужно да одржава лице које је
захтевало њихово постављање.

По истеку рока важења одобрења за
постављање натписа, лице које је поставило натпис,
дужно је да га уклони.

Уклањање постављеног натписа може да
обави и Управљач на основу истека рока важења из
одобрења за постављање натписа, а уз накнаду
трошкова уклањања од стране лица које је поставило
натпис.

Члан 29.

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) испуштање вода, отпадних вода и других течности
на пут;
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) градити прикључак прилазног пута или суседних
парцела на пут без сагласности
Управљача
7) просипање, остављање или бацање материјала,
предмета и смећа на пут;
8) замашћивање пута са савременим коловозом
мазивима или другим сличним
материјама;
9) постављање и коришћење светла или других
светлосних уређаја на путу и поред пута, којима се
омета одвијање саобраћаја на путу;
10 ) орање и извођење других пољопривредних
радова на банкинама, косинама и
земљишном појасу;
11) вучење предмета, материјала, оруђа и других
врста терета по путу (греде, балвани, гране, камени
блокови, плугови, дрљаче и сл.);

- pored op{tinskog puta na udaljenosti od najmanje 5
metara, mereno na spoljnu stranu od ivice kolovoza;
- pored nekategorisanog puta na udaljenosti od najmanje 3
metara, mereno na spoljnu stranu od ivice kolovoza;

Postavljanje natpisa vr{i se na osnovu odobrenja,
koje ima rok va`enja, a koje izdaje Upravlja~.

O izdatim odobrenjima Upravlja~ obave{tava
inspekcijski organ lokalne samouprave nadle`an za
poslove saobra}aja

Upravlja~ vodi evidenciju o izdatim odobrenjima
Natpise je du`no da odr`ava lice koje je zahtevalo njihovo
postavljanje.

Po isteku roka va`enja odobrenja za postavljanje
natpisa, lice koje je postavilo natpis, du`no je da ga ukloni.

Uklanjanje postavljenog natpisa mo`e da obavi i
Upravlja~ na osnovu isteka roka va`enja iz odobrenja za
postavljanje natpisa, a uz naknadu tro{kova uklanjanja od
strane lica koje je postavilo natpis.

^lan 29.

Na op{tinskom i nekategorisanom putu
zabranjeno je naro~ito:
1) privremeno ili trajno zauzimanje puta;
2) izvo|enje radova na putu koji nisu u vezi sa izgradnjom,
rekonstrukcijom,
odr`avanjem i za{titom puta;
3) izvo|enje radova nosilaca prava slu`benosti i drugih
prava ustanovljenih na putu, kojima se o{te}uje put ili
ugro`ava nesmetano i bezbedno odvijanje saobra}aja;
4) ispu{tanje voda, otpadnih voda i drugih te~nosti na put;
5) spre~avanje oticanja voda sa puta, a posebno iz putnog
jarka i iz propusta kroz trup
puta i spre~avanje daljeg oticanja voda ka njihovim
recipientima;
6) graditi priklju~ak prilaznog puta ili susednih parcela na
put bez saglasnosti
Upravlja~a
7) prosipanje, ostavljanje ili bacanje materijala, predmeta i
sme}a na put;
8) zama{}ivanje puta sa savremenim kolovozom mazivima
ili drugim sli~nim
materijama;
9) postavljanje i kori{}enje svetla ili drugih svetlosnih
ure|aja na putu i pored puta, kojima se ometa odvijanje
saobra}aja na putu;
10 ) oranje i izvo|enje drugih poljoprivrednih radova na
bankinama, kosinama i
zemlji{nom pojasu;
11) vu~enje predmeta, materijala, oru|a i drugih vrsta
tereta po putu (grede, balvani, grane, kameni blokovi,
plugovi, drlja~e i sl.);
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-12) спуштање низ косине засека, усека и насипа
пута, дрвене грађе, дрва за огрев, камења и другог
материјала;
13) паљење траве и другог растиња на путу, као и
отпадних предмета и материјала;
14) наношење блата на пут са савременим коловозом;
15) пуштање стоке на пут, без надзора, напасање и
напајање стоке на путном земљишту;
16) окретање запреге, трактора, плуга и других
пољопривредних машина и оруђа при
извођењу пољопривредних радова;
17) кочење запрежних возила спречавањем окретања
точкова на путу са савременим коловозом;
18) укључивање возила на пут и искључивање са пута
ван прикључка или укрштаја;
19) заустављање или остављање возила којим се
омета коришћење пута,
20) свако чињење којим се оштећује или би се могао
оштетити пут или ометати одвијање саобраћаја на
путу.

Члан 30.

Управљач је дужан да у обављању послова
заштит општинских путева, свакодневно спроводи
активности на утврђивању заузећа пута, бесправног
извођења радова на путу и у заштитном појасу и свих
других чињења којима се битно оштећује, или би се
могао оштетити пут или ометати одвијање
саобраћаја на путу.

У обављању послова заштите некатего
рисаних путева, Месне заједнице су дужне да
поступају на начин предвиђен у претходном ставу
овог члана и о томе обавесте Управљача.

Управљач је дужан да, у случајевима из става
1.и става 2. овог члана, без одлагања, поднесе писани
захтев који се заснива на тачном, потпуном и
одређеном чињеничном стању надлежној
инспекцији за путеве , ради предузимања
инспекцијских мера уз који је дужан да достави
ситуациони план издат од надлежног органа,односно
овлашћеног лица,у случајевима кад је тај план
подесно доказно средсзво за утврђивање
чињеничног стања..

Члан 31.

Управљач покреће поступак код органа
општинске управе надлежног за послове саобраћаја
за ограничавање коришћења општинског или
некатегорисаног пута, ако је пут у таквом стању да:
1) саобраћај није могућ или је могућ саобраћај
појединих врста возила;
2) саобраћај појединих врста возила може бити
штетан за пут и
3) то захтевају основани разлози који се односе на
заштиту пута и безбедност саобраћаја.
Истовремено са покретањем поступка из става 1.

e

-

-2) spu{tanje niz kosine zaseka, useka i nasipa puta, drvene
gra|e, drva za ogrev, kamenja i drugog materijala;
13) paljenje trave i drugog rastinja na putu, kao i otpadnih
predmeta i materijala;
14) nano{enje blata na put sa savremenim kolovozom;
15) pu{tanje stoke na put, bez nadzora, napasanje i
napajanje stoke na putnom zemlji{tu;
16) okretanje zaprege, traktora, pluga i drugih
poljoprivrednih ma{ina i oru|a pri izvo|enju
poljoprivrednih radova;
17) ko~enje zapre`nih vozila spre~avanjem okretanja
to~kova na putu sa savremenim kolovozom;
18) uklju~ivanje vozila na put i isklju~ivanje sa puta van
priklju~ka ili ukr{taja;
19) zaustavljanje ili ostavljanje vozila kojim se ometa
kori{}enje puta,
20) svako ~injenje kojim se o{te}uje ili bi se mogao o{tetiti
put ili ometati odvijanje saobra}aja na putu.

^lan 30.

Upravlja~ je du`an da u obavljanju poslova za{tite
op{tinskih puteva, svakodnevno sprovodi aktivnosti na
utvr|ivanju zauze}a puta, bespravnog izvo|enja radova na
putu i u za{titnom pojasu i svih drugih ~injenja kojima se
bitno o{te}uje, ili bi se mogao o{tetiti put ili ometati
odvijanje saobra}aja na putu.

U obavljanju poslova za{tite nekategorisanih
puteva, Mesne zajednice su du`ne da postupaju na na~in
predvi|en u prethodnom stavu ovog ~lana i o tome
obaveste Upravlja~a.

Upravlja~ je du`an da, u slu~ajevima iz stava 1.i
stava 2. ovog ~lana, bez odlaganja, podnese pisani zahtev
koji se zasniva na ta~nom, potpunom i odre|enom
~injeni~nom stanju nadle`noj inspekciji za puteve, radi
preduzimanja inspekcijskih mera uz koji je du`an da
dostavi situacioni plan izdat od nadle`nog organa,odnosno
ovla{}enog lica,u slu~ajevima kad je taj plan podesno
dokazno sredszvo za utvr|ivanje ~injeni~nog stanja..

^lan 31.

Upravlja~ pokre}e postupak kod organa op{tinske
uprave nadle`nog za poslove saobra}aja za ograni~avanje
kori{}enja op{tinskog ili nekategorisanog puta, ako je put u
takvom stanju da:
1) saobra}aj nije mogu} ili je mogu} saobra}aj pojedinih
vrsta vozila;
2) saobra}aj pojedinih vrsta vozila mo`e biti {tetan za put i
3) to zahtevaju osnovani razlozi koji se odnose na za{titu
puta i bezbednost saobra}aja.
Istovremeno sa pokretanjem postupka iz stava 1. ovog
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овог члана, Управљач предузима мере обезбеђења
пута постављањем припадајуће саобраћајне
сигнализације и о предузетим мерама обавештава
министарство надлежно за унутрашње послове и
јавност путем средстава јавног информисања.

Члан 32.

Моторна и прикључна возила која саобраћају
на општинском и некатегорисаном путу,осим возила
с а гус еницама ,мора ју имати точкове с а
пнеуматицима.

Возило са гусеницама може саобраћати на
општинском и некатегорисаном путу са савременим
коловозним застором,ако су гусенице заштићене
облогама са равним површинама или другим
одговарајућим облогама.

Возила војске Србије не морају да
испунјавају услове из става 2.овог члана,а управљач
има право на накнаду штете која је тиме
проузрокована.

Запрежна возила укупне масе преко једне
тоне могу саобраћати на општинском и
некатегорисаном путу ако имају точкове са
пнеуматицима.

Члан 33.

Превоз возилом које само или са теретом
премашује прописима дозвољено осовинско
оптерећење, укупну масу, ширину, дужину или
висину, сматра се ванредним превозом у смислу
Закона о јавним путевима и ове одлуке.

Ванредни превоз, у превозу у друмском
саобраћају на територији општине Пријепоље, може
се обављати на општинским и некатегорисаним
путевима на основу посебне дозволе коју издаје
Управљач , за сваки појединачни превоз, којом се
одређују начин и услови превоза, као и износ накнаде
за ванредни превоз.

О издатим дозволама из става 2. овог члана
Управљач води евиденцију и писано обавештава
министарство надлежно за унутрашње послове и
инспекцијски орган опстинке управе надлежан за
послове саобраћаја.

Ванредни превоз може да се обавља на
општинском и некатегорисаном путу без издате
дозволе из става 2. овог члана, ако се тај превоз
обавља ради интервенције приликом елементарних и
других непогода, као и за потребе одбране земље.

Лице које обавља ванредни превоз из става 4.
овог члана дужно је да о обављаном превозу обавести
министарство надлежно за унутрашње послове и
Управљача.

Члан 34.

Контролу ванредног превоза, као и контролу
највећих дозвољених осовинских оптерећења,
укупне масе и димензија возила, која саобраћају на

- ~lana, Upravlja~ preduzima mere obezbe|enja puta
postavljanjem pripadaju}e saobra}ajne signalizacije i o
preduzetim merama obave{tava ministarstvo nadle`no za
unutra{nje poslove i javnost putem sredstava javnog
informisanja.

^lan 32.

Motorna i priklju~na vozila koja saobra}aju na
op{tinskom i nekategorisanom putu,osim vozila sa
gusenicama,moraju imati to~kove sa pneumaticima.

Vozilo sa gusenicama mo`e saobra}ati na
op{tinskom i nekategorisanom putu sa savremenim
kolovoznim zastorom,ako su gusenice za{ti}ene oblogama
sa ravnim povr{inama ili drugim odgovaraju}im oblogama.

Vozila vojske Srbije ne moraju da ispunjavaju
uslove iz stava 2.ovog ~lana,a upravlja~ ima pravo na
naknadu {tete koja je time prouzrokovana.

Zapre`na vozila ukupne mase preko jedne tone
mogu saobra}ati na op{tinskom i nekategorisanom putu
ako imaju to~kove sa pneumaticima.

^lan 33.

Prevoz vozilom koje samo ili sa teretom prema{uje
propisima dozvoljeno osovinsko optere}enje, ukupnu
masu, {irinu, du`inu ili visinu, smatra se vanrednim
prevozom u smislu Zakona o javnim putevima i ove odluke.

Vanredni prevoz, u prevozu u drumskom
saobra}aju na teritoriji op{tine Prijepolje, mo`e se obavljati
na op{tinskim i nekategorisanim putevima na osnovu
posebne dozvole koju izdaje Upravlja~ , za svaki
pojedina~ni prevoz, kojom se odre|uju na~in i uslovi
prevoza, kao i iznos naknade za vanredni prevoz.

O izdatim dozvolama iz stava 2. ovog ~lana
Upravlja~ vodi evidenciju i pisano obave{tava
ministarstvo nadle`no za unutra{nje poslove i inspekcijski
organ opstinke uprave nadle`an za poslove saobra}aja.

Vanredni prevoz mo`e da se obavlja na op{tinskom
i nekategorisanom putu bez izdate dozvole iz stava 2. ovog
~lana, ako se taj prevoz obavlja radi intervencije prilikom
elementarnih i drugih nepogoda, kao i za potrebe odbrane
zemlje.

Lice koje obavlja vanredni prevoz iz stava 4. ovog
~lana du`no je da o obavljanom prevozu obavesti
ministarstvo nadle`no za unutra{nje poslove i Upravlja~a.

^lan 34.

Kontrolu vanrednog prevoza, kao i kontrolu
najve}ih dozvoljenih osovinskih optere}enja, ukupne mase
i dimenzija vozila, koja saobra}aju na op{tinskom i
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општинском и некатегорисаном путу, врше
овлашћено службено лице Полицијске управе и
овлашћено лице инспекцијског органа општинске
управе надлежног за послове саобраћаја.

Возило којим се обавља ванредни превоз без
посебне дозволе из члана 29. став 2. ове одлуке,
искључују из саобраћаја на општинском и
некатегорисаном путу овлашћена лица из става 1.
овог члана и одређују место паркирања возила до
прибављања посебне дозволе.

Превозник,односно физичко или правно
лице ,коме је у вршењу ванредног превоза искључено
возило,дужан је да на месту паркирања које му је
одређено,обезбеди возило.

За време трајања искључења из саобраћаја,
забрањено је коришћење возила које је у вршењу
контроле искључено из саобраћаја.

Члан 35.

Лице које обавља ванредни превоз дужно је
да тај превоз обавља у складу са дозволом из члана
33. став 2. ове одлуке.

Лице које обавља ванредни превоз дужно је
да надокнади штету управљачу општинског и
некатегорисаног пута причињену обављањем
ванредног превоза на путу.

Члан 36.

Привремено или трајно учешће теретних
возила са више од 50% у свим извршеним превозима
т е р е т а н а од р е ђ е н о м о п ш т и н с ко м и л и
некатегорисаном путу или његовом делу за потребе
лица које обавља делатност чија природа захтева
тако извршене превозе (експлоатација камена,
минерала, угља, дрвета и сл.), сматра се прекомерним
коришћењем тог пута, односно његовог дела у
смислу ове одлуке.

Учешће теретних возила лица које обавља
делатност из става 1. овог члана, утврђује Управљач
на основу просечног годишњег дневног саобраћаја
теретних возила прописане носивости и то најмање
четвороструким бројањем саобраћаја на изворној -
циљној локацији.

Лице из става 1 овог члана дужно је да плаћа
накнаду управљачу општинског или некатегорисаног
пута, за прекомерно коришћење тог пута према
Уговору који закључује са управљачем општинског
или некатегорисаног пута.

Лице из става 1. овог члана дужно је да
надокнади штету Управљачу, причињену грубом
непажњом (просипање, остављање или бацање
терета, замашћивање пута мазивима или другим
сличним материјама, механичко оштећење вучењем
предмета, материјала, оруђа и других врста терета по
путу и сл.)

nekategorisanom putu, vr{e ovla{}eno slu`beno lice
Policijske uprave i ovla{}eno lice inspekcijskog organa
op{tinske uprave nadle`nog za poslove saobra}aja.
Vozilo kojim se obavlja vanredni prevoz bez posebne
dozvole iz ~lana 29. stav 2. ove odluke, isklju~uju iz
saobra}aja na op{tinskom i nekategorisanom putu
ovla{}ena lica iz stava 1. ovog ~lana i odre|uju mesto
parkiranja vozila do pribavljanja posebne dozvole.
Prevoznik,odnosno fizi~ko ili pravno lice ,kome je u
vr{enju vanrednog prevoza isklju~eno vozilo,du`an je da
na mestu parkiranja koje mu je odre|eno,obezbedi vozilo.
Za vreme trajanja isklju~enja iz saobra}aja, zabranjeno je
kori{}enje vozila koje je u vr{enju kontrole isklju~eno iz
saobra}aja.

^lan 35.

Lice koje obavlja vanredni prevoz du`no je da taj
prevoz obavlja u skladu sa dozvolom iz ~lana 33. stav 2. ove
odluke.

Lice koje obavlja vanredni prevoz du`no je da
nadoknadi {tetu upravlja~u op{tinskog i nekategorisanog
puta pri~injenu obavljanjem vanrednog prevoza na putu.

^lan 36.

Privremeno ili trajno u~e{}e teretnih vozila sa vi{e
od 50% u svim izvr{enim prevozima tereta na odre|enom
op{tinskom ili nekategorisanom putu ili njegovom delu za
potrebe lica koje obavlja delatnost ~ija priroda zahteva
tako izvr{ene prevoze (eksploatacija kamena, minerala,
uglja, drveta i sl.), smatra se prekomernim kori{}enjem tog
puta, odnosno njegovog dela u smislu ove odluke.

U~e{}e teretnih vozila lica koje obavlja delatnost iz
stava 1. ovog ~lana, utvr|uje Upravlja~ na osnovu
prose~nog godi{njeg dnevnog saobra}aja teretnih vozila
propisane nosivosti i to najmanje ~etvorostrukim
brojanjem saobra}aja na izvornoj - ciljnoj lokaciji.

Lice iz stava 1 ovog ~lana du`no je da pla}a
naknadu upravlja~u op{tinskog ili nekategorisanog puta, za
prekomerno kori{}enje tog puta prema Ugovoru koji
zaklju~uje sa upravlja~em op{tinskog ili nekategorisanog
puta.

Lice iz stava 1. ovog ~lana du`no je da nadoknadi
{tetu Upravlja~u, pri~injenu grubom nepa`njom
(prosipanje, ostavljanje ili bacanje tereta, zama{}ivanje
puta mazivima ili drugim sli~nim materijama, mehani~ko
o{te}enje vu~enjem predmeta, materijala, oru|a i drugih
vrsta tereta po putu i sl.)
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Члан 37.

Возило које се онеспособи за даљу вожњу,
као и терет који је пао са возила, ималац возила,
односно терета дужан је да уклони:
- са трупа општинског и некатегорисаног пута
одмах, а најкасније у року од два часа од
тренутка онеспособљавања возила, односно падања
терета;
- с а земљишног појас а општинског и
некатегорисаног пута одмах, а најкасније у року од
12 часова од тренутка онеспособљавања возила,
односно падања терета.

Ако ималац возила или терета не изврши
уклањање у роковима из става 1. овог члана,
уклањање ће извршити управљач пута о трошку
имаоца возила, односно терета, према следећем:
- са трупа општинског и некатегорисаног пута,
најкасније у року од 12 часова од
тренутка онеспособљавања возила, односно падања
терета;
- с а земљишног појас а општинског и
некатегорисаног пута најкасније у року од 24 часа
од тренутка онеспособљавања возила, односно
падања терета.

До уклањања возила, односно терета са
општинског и некатегорисаног пута возило, односно
терет који је испао морају бити прописно обележени.

Уклањање возила, односно терета, са трупа
или земљишног појаса општинског и
некатегорисаног пута из ставова 1. и 2. овог члана
мора се извршити тако да се не нанесе штета путу.

Члан 38.

Орган општинске управе надлежан
запослове саобраћаја може забранити саобраћај или
саобраћај одређене врсте возила на општинском или
некатегорисаном путу, његовом делу или путном
објекту, ако то захтева одржавање културне, спортске
или друге манифестације, под условом да је могуће
преусмеравање саобраћаја на друге путеве, по
претходно прибављеној сагласности Управљача, на
коме се захтева одржавање културне, спортске или
друге манифестације.

О забрани саобраћаја из става 1. овог члана,
орган општинске управе надлежан за послове
саобраћаја, дужан је да обавести орган надлежан за
унутрашње послове и Управљача.

Управљач је дужан да о забрани саобраћаја из
става 1. овог члана, благовремено обавести јавност
путем средстава јавног информисања или на други
уобичајени начин и предузме потребне мере
обезбеђења.

Организатор културне, спортске или друге
манифестације сноси трошкове забране саобраћаја,
реусмеравања саобраћаја, обавештавања јавности и
предузетих мера обезбеђења.

!

!

!

!

^lan 37.

Vozilo koje se onesposobi za dalju vo`nju, kao i
teret koji je pao sa vozila, imalac vozila, odnosno tereta
du`an je da ukloni:
-" sa trupa op{tinskog i nekategorisanog puta odmah, a
najkasnije u roku od dva ~asa od
trenutka onesposobljavanja vozila, odnosno padanja tereta;
- " sa zemlji{nog pojasa op{tinskog i nekategorisanog puta
odmah, a najkasnije u roku od
12 ~asova od trenutka onesposobljavanja vozila, odnosno
padanja tereta.

Ako imalac vozila ili tereta ne izvr{i uklanjanje u
rokovima iz stava 1. ovog ~lana, uklanjanje }e izvr{iti
upravlja~ puta o tro{ku imaoca vozila, odnosno tereta,
prema slede}em:
-" sa trupa op{tinskog i nekategorisanog puta, najkasnije u
roku od 12 ~asova od
trenutka onesposobljavanja vozila, odnosno padanja tereta;
-" sa zemlji{nog pojasa op{tinskog i nekategorisanog puta
najkasnije u roku od 24 ~asa
od trenutka onesposobljavanja vozila, odnosno padanja
tereta.

Do uklanjanja vozila, odnosno tereta sa op{tinskog
i nekategorisanog puta vozilo, odnosno teret koji je ispao
moraju biti propisno obele`eni.
Uklanjanje vozila, odnosno tereta, sa trupa ili zemlji{nog
pojasa op{tinskog i
nekategorisanog puta iz stavova 1. i 2. ovog ~lana mora se
izvr{iti tako da se ne nanese {teta putu.

^lan 38.

Organ op{tinske uprave nadle`an zaposlove
saobra}aja mo`e zabraniti saobra}aj ili saobra}aj odre|ene
vrste vozila na op{tinskom ili nekategorisanom putu,
njegovom delu ili putnom objektu, ako to zahteva
odr`avanje kulturne, sportske ili druge manifestacije, pod
uslovom da je mogu}e preusmeravanje saobra}aja na druge
puteve, po prethodno pribavljenoj saglasnosti Upravlja~a,
na kome se zahteva odr`avanje kulturne, sportske ili druge
manifestacije.

O zabrani saobra}aja iz stava 1. ovog ~lana, organ
op{tinske uprave nadle`an za poslove saobra}aja, du`an je
da obavesti organ nadle`an za unutra{nje poslove i
Upravlja~a.

Upravlja~ je du`an da o zabrani saobra}aja iz stava
1. ovog ~lana, blagovremeno obavesti javnost putem
sredstava javnog informisanja ili na drugi uobi~ajeni na~in
i preduzme potrebne mere obezbe|enja.

Organizator kulturne, sportske ili druge
manifestacije snosi tro{kove zabrane saobra}aja,
reusmeravanja saobra}aja, obave{tavanja javnosti i
preduzetih mera obezbe|enja.



Члан 39.

Управљач је дужан да благовремено и на
погодан начин обавештава јавност и кориснике
путева о стању и проходности општинских путева, а
у случају ограничења, обуставе и забране саобраћаја
на општинском путу, у року од 24 часа пре почетка
примене наведених мера.

Члан 40.

Управљач обезбеђује на општинским и
некатегорис аним путевима по ст ављање ,
замену,допуну и обнављање саобраћајне
сигнализације, опреме пута и објеката и опреме за
заштиту пута,саобраћаја и околине, на основу
решења о техничком регулисању саобраћаја које
издаје орган општинске управе надлежан за послове
саобраћаја.

Управљач је дужан да обезбеди редовно
чишћење саобраћајне сигнализације и опреме тих
путева.

Члан 41.

Орган општинске управе надлежан за
техничко регулисање, забраниће саобраћај или
саобраћај одређене врсте возила, на путу, његовом
делу или путном објекту, на предлог Управљача, у
следећим случајевима, ако:
1) се пут налази у таквом стању да се на њему не може
одвијати саобраћај или се не може одвијати саобраћај
одређене врсте возила;
2) би учешће одређених врста возила у саобраћају
наносило штету путу, његовом делу или путном
објекту;
3) то захтева извођење радова на реконструкцији пута
и
4) то захтевају други разлози заштите пута и
безбедности саобраћаја на том путу.
Општа забрана саобраћаја на општинском и
некатегорисаном путу, његовом делу или путном
објекту, може бити привремена, а забрана саобраћаја
за одређене врсте возила на том путу, његовом делу
или путном објекту, може бити привремена или
стална.

Члан 42.

Одржавањем општинских и некатегорисаних
путева у смислу ове одлуке сматрају се радови
којима се обезбеђује несметан и безбедан саобраћај и
чува употребна вредност пута.

Управљач је дужан да при извођењу радова из
става 1. овог члана обезбеди несметан и безбедан
саобраћај и очува употребну вредност пута.

V ОДРЖАВАЊЕ ОПШТИНСКИХ И
НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА
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^lan 39.

Upravlja~ je du`an da blagovremeno i na pogodan
na~in obave{tava javnost i korisnike puteva o stanju i
prohodnosti op{tinskih puteva, a u slu~aju ograni~enja,
obustave i zabrane saobra}aja na op{tinskom putu, u roku
od 24 ~asa pre po~etka primene navedenih mera.

^lan 40.

Upravlja~ obezbe|uje na op{tinskim i
nekategorisanim putevima postavljanje, zamenu,dopunu i
obnavljanje saobra}ajne signalizacije, opreme puta i
objekata i opreme za za{titu puta,saobra}aja i okoline, na
osnovu re{enja o tehni~kom regulisanju saobra}aja koje
izdaje organ op{tinske uprave nadle`an za poslove
saobra}aja.

Upravlja~ je du`an da obezbedi redovno ~i{}enje
saobra}ajne signalizacije i opreme tih puteva.

^lan 41.

Organ op{tinske uprave nadle`an za tehni~ko
regulisanje, zabrani}e saobra}aj ili saobra}aj odre|ene
vrste vozila, na putu, njegovom delu ili putnom objektu, na
predlog Upravlja~a, u slede}im slu~ajevima, ako:
1) se put nalazi u takvom stanju da se na njemu ne mo`e
odvijati saobra}aj ili se ne mo`e odvijati saobra}aj
odre|ene vrste vozila;
2) bi u~e{}e odre|enih vrsta vozila u saobra}aju nanosilo
{tetu putu, njegovom delu ili putnom objektu;
3) to zahteva izvo|enje radova na rekonstrukciji puta i
4) to zahtevaju drugi razlozi za{tite puta i bezbednosti
saobra}aja na tom putu.
Op{ ta zabrana saobra}a ja na op{ t inskom i
nekategorisanom putu, njegovom delu ili putnom objektu,
mo`e biti privremena, a zabrana saobra}aja za odre|ene
vrste vozila na tom putu, njegovom delu ili putnom objektu,
mo`e biti privremena ili stalna.

^lan 42.

Odr`avanjem op{tinskih i nekategorisanih puteva
u smislu ove odluke smatraju se radovi kojima se
obezbe|uje nesmetan i bezbedan saobra}aj i ~uva
upotrebna vrednost puta.

Upravlja~ je du`an da pri izvo|enju radova iz stava
1. ovog ~lana obezbedi nesmetan i bezbedan saobra}aj i
o~uva upotrebnu vrednost puta.

V ODR@AVANJE OP[TINSKIH I
NEKATEGORISANIH PUTEVA



Одржавање општинских и некатегорисаних
путева обухвата редовно, периодично и ургентно
одржавање.

Члан 43.

Радове на одржавању општинских и
некатегорисаних путева изводи Управљач.

Члан 44.

Радови на редовном одржавању општинског
пута, ради обезбеђења функционалности пута, јесу
нарочито:
1) преглед, утврђивање и оцена стања пута и путног
објекта;
2) местимично поправљање коловозне конструкције
и осталих елемената трупа пута;
3) чишћење коловоза и осталих елемената пута у
границама земљишног појаса;
4) уређење банкина;
5) уређење и очување косина насипа, усека и засека;
6) чишћење и уређење јаркова, ригола, пропуста и
других делова система за одводњавање пута;
7) поправка путних објеката;
8) постављање, замењивање, допуњавање и
обнављање саобраћајне сигнализације и опреме
пута;
9) чишћење саобраћајне сигнализације и опреме
пута;
10) кошење траве и уређивање зелених површина на
путу и земљишном појасу;
11)чишћење снега са коловоза, пешачких стаза у
п у т н ом п о ј а су, ау то бу с к и х с т а ј а л и ш т а ,
паркиралишта, банкина и ригола
Радови на редовном одржавању некатегорисаних
путева, ради обезбеђења функционалности пута,
спроводе се у складу са програмом одржавања који
доноси Управљач у складу са одредбама члана 9. став
2. ове Одлуке.

Члан 45.

Радови на периодичном одржавању
општинских путева обухватају: ојачање коловозне
конструкције , рехабилитацију и појачано
одржавање.

Радови на ојачању коловозне конструкције
јесу нарочито:
1) постављање шљунчаног, односно туцаничког
застора на неасфалтираним путевима;
2) обрада површине коловозног застора или
заптивање;
3) наношење новог асфалтног слоја по целој ширини
коловоза одређене носивости;
4) корекција облика постојећег застора или коловоза.
Радови на рехабилитацији општинског пута јесу
нарочито:
1) селективно обнављање, замена и појачање
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Odr`avanje op{tinskih i nekategorisanih puteva obuhvata

redovno, periodi~no i urgentno odr`avanje.

^lan 43.

R a d o v e n a o d r ` a v a n j u o p { t i n s k i h i

nekategorisanih puteva izvodi Upravlja~.

^lan 44.

Radovi na redovnom odr`avanju op{tinskog puta,

radi obezbe|enja funkcionalnosti puta, jesu naro~ito:
1) pregled, utvr|ivanje i ocena stanja puta i putnog objekta;
2) mestimi~no popravljanje kolovozne konstrukcije i

ostalih elemenata trupa puta;
3) ~i{}enje kolovoza i ostalih elemenata puta u granicama

zemlji{nog pojasa;
4) ure|enje bankina;
5) ure|enje i o~uvanje kosina nasipa, useka i zaseka;
6) ~i{}enje i ure|enje jarkova, rigola, propusta i drugih

delova sistema za odvodnjavanje puta;
7) popravka putnih objekata;
8) postavljanje, zamenjivanje, dopunjavanje i obnavljanje

saobra}ajne signalizacije i opreme puta;
9) ~i{}enje saobra}ajne signalizacije i opreme puta;
10) ko{enje trave i ure|ivanje zelenih povr{ina na putu i

zemlji{nom pojasu;
11)~i{}enje snega sa kolovoza, pe{a~kih staza u putnom

pojasu, autobuskih stajali{ta, parkirali{ta, bankina i rigola
Radovi na redovnom odr`avanju nekategorisanih puteva,

radi obezbe|enja funkcionalnosti puta, sprovode se u

skladu sa programom odr`avanja koji donosi Upravlja~ u

skladu sa odredbama ~lana 9. stav 2. ove Odluke.

^lan 45.

Radovi na periodi~nom odr`avanju op{tinskih

puteva obuhvataju: oja~anje kolovozne konstrukcije,

rehabilitaciju i poja~ano odr`avanje.
Radovi na oja~anju kolovozne konstrukcije jesu

naro~ito:
1) postavljanje {ljun~anog, odnosno tucani~kog zastora na

neasfaltiranim putevima;
2) obrada povr{ine kolovoznog zastora ili zaptivanje;
3) nano{enje novog asfaltnog sloja po celoj {irini kolovoza

odre|ene nosivosti;
4) korekcija oblika postoje}eg zastora ili kolovoza.
Radovi na rehabilitaciji op{tinskog puta jesu naro~ito:
1) selektivno obnavljanje, zamena i poja~anje dotrajalih



дотрајалих коловозних застора и промена попречних
нагиба коловоза на јавном путу, односно његовом
делу;
2) замена сложених дилатационих справа, изолације,
коловоза, ограда, сливника, лежишта, оштећених
секундарних елемената и дотрајалих пешачких стаза
на мостовима, надвожњацима, подвожњацима и
вијадуктима;
3) обнављање антикорозивне заштите челичних
конструкција мостова, надвожњака,
подвожњака и вијадуката;
4) замена деформисаних, дотрајалих и привремених
пропуста за воду;
5) постављање нове саобраћајне сигнализације на
општинском путу, односно његовом делу.
Радови на појачаном одржавању општинских путева
(побољшање општинског пута ), јесу нарочито:
1) ублажавање појединих уздужних нагиба и
исправка појединих кривина;
2) проширење коловозне конструкције, банкина и
осталих елемената трупа пута на краћим деловима
пута;
3) проширење раскрсница у нивоу;
4) замена дренажних система и хидроизолације у
тунелима и санација или замена тунелске облоге;
5) санирање клизишта и одрона;
6) санација и израда потпорних, обложних и
порталних зидова;
7) замена или израда дренажног система за
одводњавање подземних вода са општинског пута и
путног објекта;
8) постављање нове опреме пута и нових објеката и
опреме за заштиту пута, саобраћаја и околине на
општинском путу, односно његовом делу.
9) формирање нових аутобуских стајалишта изван
коловоза пута.

Радови из ставова 2. и 3. треба да се изводе на
основу пријаве уз коју се прилаже техничка
документација која садржи: технички опис радова
који се изводе, предмер и предрачун радова,
ситуациони приказ деонице пута са саобраћајном
сигнализацијом на којој се изводе радови и пројекат
регулисања саобраћаја за време извођења радова.

Радови из става 4. овог члана изводе се према
техничкој документацији која се израђује у складу са
Законом о јавним путевима, техничким прописима и
стандардима и која садржи: општи део, пројектни
задатак, технички опис, ситуациони план, уздужни
профил, попречне профиле, детаље потребне за
и з во ђ е њ е р а д о ва , п р о ј е кат с а о б р а ћ а ј н е
сигнализације и опреме, опис радова са предмером и
предрачуном, пројекат регулисања саобраћаја за
време извођења радова и техничку контролу
техничке документације.

Техничку документацију из става 6. овог
члана, пре почетка извођења радова на појачаном
одржавању општинског пута оверава општински
орган надлежан за послове урбанизма.

Овера из става 7. овог члана престаје да важи
ако се радови не започну у року од годину дана од
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kolovoznih zastora i promena popre~nih nagiba kolovoza
na javnom putu, odnosno njegovom delu;
2) zamena slo`enih dilatacionih sprava, izolacije,
kolovoza, ograda, slivnika, le`i{ta, o{te}enih sekundarnih
elemenata i dotrajalih pe{a~kih staza na mostovima,
nadvo`njacima, podvo`njacima i vijaduktima;
3) obnavljanje antikorozivne za{tite ~eli~nih konstrukcija
mostova, nadvo`njaka,
podvo`njaka i vijadukata;
4) zamena deformisanih, dotrajalih i privremenih propusta
za vodu;
5) postavljanje nove saobra}ajne signalizacije na
op{tinskom putu, odnosno njegovom delu.
Radovi na poja~anom odr`avanju op{tinskih puteva
(pobolj{anje op{tinskog puta ), jesu naro~ito:
1) ubla`avanje pojedinih uzdu`nih nagiba i ispravka
pojedinih krivina;
2) pro{irenje kolovozne konstrukcije, bankina i ostalih
elemenata trupa puta na kra}im delovima puta;
3) pro{irenje raskrsnica u nivou;
4) zamena drena`nih sistema i hidroizolacije u tunelima i
sanacija ili zamena tunelske obloge;
5) saniranje klizi{ta i odrona;
6) sanacija i izrada potpornih, oblo`nih i portalnih zidova;
7) zamena ili izrada drena`nog sistema za odvodnjavanje
podzemnih voda sa op{tinskog puta i putnog objekta;
8) postavljanje nove opreme puta i novih objekata i opreme
za za{titu puta, saobra}aja i okoline na op{tinskom putu,
odnosno njegovom delu.
9) formiranje novih autobuskih stajali{ta izvan kolovoza
puta.

Radovi iz stavova 2. i 3. treba da se izvode na
osnovu prijave uz koju se prila`e tehni~ka dokumentacija
koja sadr`i: tehni~ki opis radova koji se izvode, predmer i
predra~un radova, situacioni prikaz deonice puta sa
saobra}ajnom signalizacijom na kojoj se izvode radovi i
projekat regulisanja saobra}aja za vreme izvo|enja radova.

Radovi iz stava 4. ovog ~lana izvode se prema
tehni~koj dokumentaciji koja se izra|uje u skladu sa
Zakonom o javnim putevima, tehni~kim propisima i
standardima i koja sadr`i: op{ti deo, projektni zadatak,
tehni~ki opis, situacioni plan, uzdu`ni profil, popre~ne
profile, detalje potrebne za izvo|enje radova, projekat
saobra}ajne signalizacije i opreme, opis radova sa
predmerom i predra~unom, projekat regulisanja saobra}aja
za vreme izvo|enja radova i tehni~ku kontrolu tehni~ke
dokumentacije.

Tehni~ku dokumentaciju iz stava 6. ovog ~lana, pre
po~etka izvo|enja radova na poja~anom odr`avanju
op{tinskog puta overava op{tinski organ nadle`an za
poslove urbanizma.

Overa iz stava 7. ovog ~lana prestaje da va`i ako se
radovi ne zapo~nu u roku od godinu dana od dana izvr{ene



дана извршене овере.
Општински орган орган надлежан за послове

урбанизма, образује комисију за технички преглед
изведених радова на појачаном одржавању
општинског путева и улица и издаје потврду о
пријему тих радова.

Члан 46.

Радови на периодичном одржавању
некатегорисаног пута обухватају: ојачање коловозне
конструкције , рехабилитацију и појачано
одржавање.

Радови на ојачању коловозне конструкције
јесу нарочито:
1) постављање шљунчаног, односно туцаничког
застора на неасфалтираним путевима;
2) наношење новог асфалтног слоја по целој ширини
коловоза одређене носивости.

Радови на рехабилитацији некатегорисаног
пута јесу нарочито:
1) селективно обнављање, замена и појачање
дотрајалих коловозних застора;
2) замена деформисаних, дотрајалих и привремених
пропуста за воду;
3) постављање нове саобраћајне сигнализације.

Р а д о в и н а п о ј ач а н о м од р ж а в а њ у
некатегорисаног пута (побољшање некатегорисаног
пута), јесу нарочито:
1) проширење коловозне конструкције на краћим
деловима пута;
2) проширење раскрсница у нивоу;
3) санирање клизишта и одрона;
4) санација и израда потпорних и обложних зидова;
5) формирање нових аутобуских сатајалишта изван
коловоза пута.

Радови из ставова 2. и 3. треба да се изводе на
основу пријаве уз коју се прилаже техничка
документација која садржи: технички опис радова
који се изводе, предмер и предрачун радова,
ситуациони приказ деонице пута са саобраћајном
сигнализацијом на којој се изводе радови и пројекат
регулисања саобраћаја за време извођења радова.

Радови из става 4. овог члана изводе се према
техничкој документацији која се израђује у складу са
Законом о јавним путевима, техничким прописима и
стандардима и која садржи: општи део, пројектни
задатак, технички опис, ситуациони план, уздужни
профил, попречне профиле, детаље потребне за
и з во ђ е њ е р а д о ва , п р о ј е кат с а о б р а ћ а ј н е
сигнализације и опреме, опис радова са предмером и
предрачуном, пројекат регулисања саобраћаја за
време извођења радова и техничку контролу
техничке документације.

Техничку документацију из става 6. овог
члана, пре почетка извођења радова на појачаном
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overe.
Op{tinski organ organ nadle`an za poslove

urbanizma, obrazuje komisiju za tehni~ki pregled
izvedenih radova na poja~anom odr`avanju op{tinskog
puteva i ulica i izdaje potvrdu o prijemu tih radova.

^lan 46.

R a d o v i n a p e r i o d i ~ n o m o d r ` a v a n j u
nekategorisanog puta obuhvataju: oja~anje kolovozne
konstrukcije, rehabilitaciju i poja~ano odr`avanje.

Radovi na oja~anju kolovozne konstrukcije jesu
naro~ito:
1) postavljanje {ljun~anog, odnosno tucani~kog zastora na
neasfaltiranim putevima;
2) nano{enje novog asfaltnog sloja po celoj {irini kolovoza
odre|ene nosivosti.

Radovi na rehabilitaciji nekategorisanog puta jesu
naro~ito:
1) selektivno obnavljanje, zamena i poja~anje dotrajalih
kolovoznih zastora;
2) zamena deformisanih, dotrajalih i privremenih propusta
za vodu;
3) postavljanje nove saobra}ajne signalizacije.

Radovi na poja~anom odr`avanju nekategorisanog
puta (pobolj{anje nekategorisanog puta), jesu naro~ito:
1) pro{irenje kolovozne konstrukcije na kra}im delovima
puta;
2) pro{irenje raskrsnica u nivou;
3) saniranje klizi{ta i odrona;
4) sanacija i izrada potpornih i oblo`nih zidova;
5) formiranje novih autobuskih satajali{ta izvan kolovoza
puta.

Radovi iz stavova 2. i 3. treba da se izvode na
osnovu prijave uz koju se prila`e tehni~ka dokumentacija
koja sadr`i: tehni~ki opis radova koji se izvode, predmer i
predra~un radova, situacioni prikaz deonice puta sa
saobra}ajnom signalizacijom na kojoj se izvode radovi i
projekat regulisanja saobra}aja za vreme izvo|enja radova.

Radovi iz stava 4. ovog ~lana izvode se prema
tehni~koj dokumentaciji koja se izra|uje u skladu sa
Zakonom o javnim putevima, tehni~kim propisima i
standardima i koja sadr`i: op{ti deo, projektni zadatak,
tehni~ki opis, situacioni plan, uzdu`ni profil, popre~ne
profile, detalje potrebne za izvo|enje radova, projekat
saobra}ajne signalizacije i opreme, opis radova sa
predmerom i predra~unom, projekat regulisanja saobra}aja
za vreme izvo|enja radova i tehni~ku kontrolu tehni~ke
dokumentacije.

Tehni~ku dokumentaciju iz stava 6. ovog ~lana, pre
po~etka izvo|enja radova na poja~anom odr`avanju



одржавању некатегорисаног пута оверава општински
орган орган надлежан за послове урбанизма.

Овера из става 7. овог члана престаје да важи
ако се радови не започну у року од годину дана од
дана извршене овере.

Општински орган орган надлежан за послове
урбанизма, образује комисију за технички преглед
изведених радова на појачаном одржавању
некатегорисаног пута и издаје потврду о пријему тих
радова.

Члан 47.

Р а д о в и н а у р г е н т н о м од р ж а в а њ у
општинских и некатегорисаних путева обухватају
радове условљене елементарним непогодама и
ванредним околностима, у циљу обезбеђивања
проходности пута и безбедног одвијања саобраћаја,
а у складу са Одлуком о ургентном одржавању
општинских и некатегорисаних путева.

Члан 48.

Општинско веће, на предлог Управљача,
доноси кт о редовном, периодичном и ургентном
одржавању општинских и некатегорисаних путева
којим се ближе уређују врсте и обим радова,
технички услови и начин извођења радова на
општинским и некатегорисаним путевима.

Председник општине доноси одлуку о
ступању на снагу стања елементарне непогоде и
ванредних околности.

Члан 49.

Радови на одржавању општинских ,
некатегорисаних путева по правилу се изводе тако
да се не забрањује саобраћај на општинском путу.

У случају да се радови из става 1. овог члана
не могу извести без забране саобраћаја на
општинском путу, општински орган надлежан за
послове саобраћаја, по претходно прибављеном
мишљењу министарства надлежног за унутрашње
послове, доноси решење о забрани саобраћаја, у
којем утврђује којим ће се другим путем одвијати
саобраћај и под којим условима уз сагласност
управљача пута на који се врши преусмеравање
саобраћаја.

У случају забране саобраћаја из става 2. овог
члана, управљач пута на коме је забрањен саобраћај
дужан је да путем средстава јавног информисања
обавести јавност 24 часа пре почетка забране
саобраћаја.

Члан 50.

У случају елементарних непогода или прекида
саобраћаја на општинском путу Управљач поступа на
основу посебног плана за отклањање последица од
елементарних непогода.

a
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nekategorisanog puta overava op{tinski organ organ
nadle`an za poslove urbanizma.

Overa iz stava 7. ovog ~lana prestaje da va`i ako se
radovi ne zapo~nu u roku od godinu dana od dana izvr{ene
overe.

Op{tinski organ organ nadle`an za poslove
urbanizma, obrazuje komisiju za tehni~ki pregled
izvedenih radova na poja~anom odr`avanju
nekategorisanog puta i izdaje potvrdu o prijemu tih radova.

^lan 47.

Radovi na urgentnom odr`avanju op{tinskih i
nekategorisanih puteva obuhvataju radove uslovljene
elementarnim nepogodama i vanrednim okolnostima, u
cilju obezbe|ivanja prohodnosti puta i bezbednog
odvijanja saobra}aja, a u skladu sa Odlukom o urgentnom
odr`avanju op{tinskih i nekategorisanih puteva.

^lan 48.

Op{tinsko ve}e, na predlog Upravlja~a, donosi akt
o redovnom, periodi~nom i
urgentnom odr`avanju op{tinskih i nekategorisanih puteva
kojim se bli`e ure|uju vrste i obim radova, tehni~ki uslovi i
na~in izvo|enja radova na op{tinskim i nekategorisanim
putevima.
Predsednik op{tine donosi odluku o stupanju na snagu
stanja elementarne nepogode i vanrednih okolnosti.

^lan 49.

Radovi na odr`avanju op{tinskih,nekategorisanih
puteva po pravilu se izvode tako da se ne zabranjuje
saobra}aj na op{tinskom putu.

U slu~aju da se radovi iz stava 1. ovog ~lana ne
mogu izvesti bez zabrane saobra}aja na op{tinskom putu,
op{tinski organ nadle`an za poslove saobra}aja, po
prethodno pribavljenom mi{ljenju ministarstva nadle`nog
za unutra{nje poslove, donosi re{enje o zabrani saobra}aja,
u kojem utvr|uje kojim }e se drugim putem odvijati
saobra}aj i pod kojim uslovima uz saglasnost upravlja~a
puta na koji se vr{i preusmeravanje saobra}aja.

U slu~aju zabrane saobra}aja iz stava 2. ovog
~lana, upravlja~ puta na kome je
zabranjen saobra}aj du`an je da putem sredstava javnog
informisanja obavesti javnost 24 ~asa pre po~etka zabrane
saobra}aja.

^lan 50.

U slu~aju elementarnih nepogoda ili prekida
saobra}aja na op{tinskom putu Upravlja~ postupa na
osnovu posebnog plana za otklanjanje posledica od
elementarnih nepogoda.



VI ПОСЕБНИ УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ И
РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ОПШТИНСКИХ И

НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА

Члан 51.

Изградња и реконструкција општинског пута
врши се у складу са законом којим се уређује
планирање и изградња, Законом о јавним путевима и
овом Одлуком.

Изградња и реконструкција некатегорисаног
пута врши се у складу са законом којим се уређује
планирање и изградња и овом Одлуком.

За изградњу и реконструкцију општинског
пута, поред идејног пројекта тог пута, израђују се, по
потреби, и следећи идејни пројекти: раскрсница,
објеката за потребе пута, саобраћајне сигнализације
и опреме пута.

Главни пројекат изградње и реконструкције
општинског пута садржи елементе дефинисане у
складу са законом којим се уређује планирање и
изградња и законом о јавним путевима.

Члан 52.

Уколико инвеститор радова на изградњи или
реконструкцији општинског или некатегорисаног
пута или путног објекта на њима, није управљач
општинским и некатегорисаним путевима ,
сагласност на техничку документацију за изградњу
или реконструкцију пута или путног објекта даје
Управљач.

Изграђен или реконструисан пут или путни
објекат, Инвеститор је дужан да, са одговарајућом
документацијом, преда Управљачу, најкасније 8 дана
по добијању употребне дозволе.

Члан 53.

Општински пут мора да се изгради тако да
има најмање две саобраћајне траке у
равни коловоза

Општински пут мора да се изгради тако да
буде оспособљен да поднесе осовинско оптерећење
од 11,5 тона по осовини, изузетно 6 тона по осовини.
Некатегорисани пут мора да се изгради тако да буде
оспособљен да поднесе осовинско оптерећење од
најмање 6 тона по осовини,изузетно 3 тоне по
осовини .

Члан 54.

При изградњи путева у надлежности
општине морају се испунити следећи услови:

За општинске путеве реда:
- да саобраћајне траке буду широке најмање по 3,00
метра, с тим што се, зависно од
конфигурације терена, густине и структуре
саобраћаја, ширина саобраћајне траке може смањити
до 2,50 метара,

I
!
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VI POSEBNI USLOVI IZGRADNJE I
REKONSTRUKCIJE OP[TINSKIH I

NEKATEGORISANIH PUTEVA

^lan 51.

Izgradnja i rekonstrukcija op{tinskog puta vr{i se u
skladu sa zakonom kojim se ure|uje planiranje i izgradnja,
Zakonom o javnim putevima i ovom Odlukom.

Izgradnja i rekonstrukcija nekategorisanog puta
vr{i se u skladu sa zakonom kojim se ure|uje planiranje i
izgradnja i ovom Odlukom.

Za izgradnju i rekonstrukciju op{tinskog puta,
pored idejnog projekta tog puta, izra|uju se, po potrebi, i
slede}i idejni projekti: raskrsnica, objekata za potrebe puta,
saobra}ajne signalizacije i opreme puta.

Glavni projekat izgradnje i rekonstrukcije
op{tinskog puta sadr`i elemente definisane u skladu sa
zakonom kojim se ure|uje planiranje i izgradnja i zakonom
o javnim putevima.

^lan 52.

Ukoliko investitor radova na izgradnji ili
rekonstrukciji op{tinskog ili nekategorisanog puta ili
putnog objekta na njima, nije upravlja~ op{tinskim i
nekategorisanimputevima, saglasnost na tehni~ku
dokumentaciju za izgradnju ili rekonstrukciju puta ili
putnogobjekta daje Upravlja~.

Izgra|en ili rekonstruisan put ili putni objekat,
Investitor je du`an da, sa odgovaraju}om dokumentacijom,
preda Upravlja~u, najkasnije 8 dana po dobijanju
upotrebne dozvole.

^lan 53.

Op{tinski put mora da se izgradi tako da ima
najmanje dve saobra}ajne trake u
ravni kolovoza

Op{tinski put mora da se izgradi tako da bude
osposobljen da podnese osovinsko optere}enje od 11,5
tona po osovini, izuzetno 6 tona po osovini.
Nekategorisani put mora da se izgradi tako da bude
osposobljen da podnese osovinsko optere}enje od
najmanje 6 tona po osovini,izuzetno 3 tone po osovini .

^lan 54.

Pri izgradnji puteva u nadle`nosti op{tine moraju
se ispuniti slede}i uslovi:

Za op{tinske puteve I reda:
- da saobra}ajne trake budu {iroke najmanje po 3,00 metra,
s tim {to se, zavisno od
konfiguracije terena, gustine i strukture saobra}aja, {irina
saobra}ajne trake mo`e smanjiti do 2,50 metara,



- да остали елементи пута (полупречник кривине,
уздужни нагиб, ивична трака и сл.) омогућавају
безбедан саобраћај за веће брзине, а најмање за
брзину од 50 км на час, а изузетно 40 км на час на
планинским превојима и другим неповољним
планинским теренима;

За општинске путеве реда:
- да саобраћајне траке буду широке најмање по 2,75
метра, с тим што се, зависно од конфигурације
терена, густине и структуре саобраћаја, ширина
саобраћајне траке може
смањити до 2,50 метара,
- да остали елементи пута (полупречник кривине,
уздужни нагиб, ивична трака и сл.) омогућавају
безбедан саобраћај за веће брзине, а најмање за
брзину од 40 км на час, а изузетно 30 км на час на
планинским превојима и другим неповољним
планинским теренима;

За некатегорисане путеве :
- да саобраћајне траке буду широке најмање по 2,50
метра, с тим што се, зависно од конфигурације
терена, густине и структуре саобраћаја, ширина
саобраћајне траке може смањити до 2,25 метара,
изузетно једну саобраћајну траку најмање ширине
3,5м која се ,зависно од конфигурације терена може
смањити на 2,75 метара, с тим да, зависно од
прегледности пута на растојању од највише 500
мет ара има одговара јуће проширење за
мимоилажење возила до укупне ширине коловоза од
најмање 5,5метара, а изузетно 5 метара;
- да остали елементи пута (полупречник кривине,
уздужни нагиб, ивична трака и сл.) омогућавају
безбедан саобраћај.

Раскрснице на општинским путевима морају
да буду изведене тако да се возила могу
безбедноукључивати на пут и искључивати са пута.

Члан 55.
Земљани пут који се укршта или прикључује

на општински пут мора се изградити са тврдом
подлогом или са истим коловозним застором као и
општински пут са којим се укршта, односно на који се
прикључује, у дужини од најмање 10 метара,
рачунајући од ивице коловоза општинског пута.

Прилазни пут који се прикључује на
општински пут мора се изградити на начин да не
ремети безбедност саобраћаја на општинском путу.

Трошкове изградње из ст. 1. и 2. овог члана
сноси инвеститор изградње земљаног, односно
прилазног пута, у дужини из става 1. овог члана.

Ако приликом изградње или реконструкције
општински пут из става 1. овог члана пресеца
земљани пут, трошкове изградње земљаног пута са
тврдом подлогом или истим коловозним застором
као и општински пут са којим се укршта, односно на
који се прикључује, сноси инвеститор радова на
изградњи, односно реконструкцији општинског
пута.

II
!

!

!

!
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- da ostali elementi puta (polupre~nik krivine, uzdu`ni
nagib, ivi~na traka i sl.) omogu}avaju bezbedan saobra}aj
za ve}e brzine, a najmanje za brzinu od 50 km na ~as, a
izuzetno 40 km na ~as na planinskim prevojima i drugim
nepovoljnim planinskim terenima;

Za op{tinske puteve II reda:
-" *da saobra}ajne trake budu {iroke najmanje po 2,75
metra, s tim {to se, zavisno od
konfiguracije terena, gustine i strukture saobra}aja, {irina
saobra}ajne trake mo`e
smanjiti do 2,50 metara,
-" *da ostali elementi puta (polupre~nik krivine, uzdu`ni
nagib, ivi~na traka i sl.)
omogu}avaju bezbedan saobra}aj za ve}e brzine, a
najmanje za brzinu od 40 km na ~as, a
izuzetno 30 km na ~as na planinskim prevojima i drugim
nepovoljnim planinskim
terenima;

Za nekategorisane puteve :
- " *da saobra}ajne trake budu {iroke najmanje po 2,50
metra, s tim {to se, zavisno od
konfiguracije terena, gustine i strukture saobra}aja, {irina
saobra}ajne trake mo`e
smanjiti do 2,25 metara, izuzetno jednu saobra}ajnu traku
najmanje {irine 3,5m koja se ,zavisno od konfiguracije
terena mo`e smanjiti na 2,75 metara, s tim da, zavisno od
preglednosti puta na rastojanju od najvi{e 500 metara ima
odgovaraju}e pro{irenje za mimoila`enje vozila do ukupne
{irine kolovoza od najmanje 5,5metara, a izuzetno 5
metara;
-" *da ostali elementi puta (polupre~nik krivine, uzdu`ni
nagib, ivi~na traka i sl.)
omogu}avaju bezbedan saobra}aj.

Raskrsnice na op{tinskim putevima moraju da
budu izvedene tako da se vozila mogu bezbednouklju~ivati
na put i isklju~ivati sa puta.

^lan 55.
Zemljani put koji se ukr{ta ili priklju~uje na

op{tinski put mora se izgraditi sa tvrdom podlogom ili sa
istim kolovoznim zastorom kao i op{tinski put sa kojim se
ukr{ta, odnosno na koji se priklju~uje, u du`ini od najmanje
10 metara, ra~unaju}i od ivice kolovoza op{tinskog puta.

Prilazni put koji se priklju~uje na op{tinski put
mora se izgraditi na na~in da ne remeti bezbednost
saobra}aja na op{tinskom putu.

Tro{kove izgradnje iz st. 1. i 2. ovog ~lana snosi
investitor izgradnje zemljanog, odnosno prilaznog puta, u
du`ini iz stava 1. ovog ~lana.

Ako prilikom izgradnje ili rekonstrukcije op{tinski
put iz stava 1. ovog ~lana preseca zemljani put, tro{kove
izgradnje zemljanog puta sa tvrdom podlogom ili istim
kolovoznim zastorom kao i op{tinski put sa kojim se
ukr{ta, odnosno na koji se priklju~uje, snosi investitor
radova na izgradnji, odnosno rekonstrukciji op{tinskog
puta.



Члан 56.

Путни објекти општинског пута морају се
изградити тако да ширина коловоза на путном
објекту не сме да буде мања од ширине коловоза
општинског пута.
Саобраћајна површина аутобуског стајалишта на
општинском путу, мора се изградити ван коловоза
општинског пута.

Члан 57.

Инвеститор је дужан да, најмање 15 дана пре
п оч е т ка р а д о ва н а и з г р а д њ и , од н о с н о ,
реконструкцији општинског пута или путног објекта
о томе обавести јавност путем средстава јавног
информисања или на други уобичајени начин.

Лица, који су имаоци и која су дужна да се
старају о објектима, постројењима, уређајима,
инсталацијама и водовима уграђеним у труп
општинског или некатегорисаног пута и у
земљишном појасу, односно у путном објекту
(канализација, водовод, гасовод, електричне,
телекомуникационе инсталације и сл.) тих путева,
усклађују радове са радовима на њиховој
реконструкцији.

Инвеститор је дужан да, најмање 30 дана пре
п оч е т ка р а д о ва н а и з г р а д њ и , од н о с н о ,
реконструкцији општинског или некатегорисаног
пута или путног објекта на њима, писано обавести
лица из става 2. овог члана о почетку радова.

Лица из става 2. овог члана дужна су да при
реконструкцији или извођењу других радова на
општинском или некатегорисаном путу о свом
трошку, а при изградњи општинског или
некатегорисаног пута о трошку инвеститора, изместе
објекте, постројења, уређаје, инсталације и водове,
или их прилагоде насталим променама.

У случају да лица из става 2. овог члана не
изместе, односно не прилагоде објекте, постројења,
уређаје, инсталације и водове до почетка извођења
радова на изградњи, односно реконструкцији
општинског или некатегорисаног пута или извођењу
других радова на њима, одговарају за штету која
настане због неблаговременог отпочињања извођења
тих радова.

Члан 58.

А к о п о с т о ј е ћ и о п ш т и н с к и и л и
некатегорисани пут, односно његов део, треба
изместити због грађења другог објекта (железничка
инфраструктура, рудник, каменолом, акумулационо
језеро , аеродром и сл . ) , општински или
некатегорисани пут, односно његов део који се
измешта, мора бити изграђен са елементима који
одговарају категорији тог пута.

Трошкове измештања општинског или
некатегорисаног пута, односно његовог дела, из
става 1. овог члана, сноси инвеститор објекта због
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^lan 56.

Putni objekti op{tinskog puta moraju se izgraditi
tako da {irina kolovoza na putnom objektu ne sme da bude
manja od {irine kolovoza op{tinskog puta.
Saobra}ajna povr{ina autobuskog stajali{ta na op{tinskom
putu, mora se izgraditi van kolovoza op{tinskog puta.

^lan 57.

Investitor je du`an da, najmanje 15 dana pre
po~etka radova na izgradnji, odnosno, rekonstrukciji
op{tinskog puta ili putnog objekta o tome obavesti javnost
putem sredstava javnog informisanja ili na drugi uobi~ajeni
na~in.

Lica, koji su imaoci i koja su du`na da se staraju o
objektima, postrojenjima, ure|ajima, instalacijama i
vodovima ugra|enim u trup op{tinskog ili nekategorisanog
puta i u zemlji{nom pojasu, odnosno u putnom objektu
(kanal izaci ja , vodovod, gasovod, elektr i~ne,
telekomunikacione instalacije i sl.) tih puteva, uskla|uju
radove sa radovima na njihovoj rekonstrukciji.

Investitor je du`an da, najmanje 30 dana pre po~etka
radova na izgradnji, odnosno, rekonstrukciji op{tinskog ili
nekategorisanog puta ili putnog objekta na njima, pisano
obavesti lica iz stava 2. ovog ~lana o po~etku radova.
Lica iz stava 2. ovog ~lana du`na su da pri rekonstrukciji ili
izvo|enju drugih radova na op{t inskom il i
nekategorisanom putu o svom tro{ku, a pri izgradnji
op{tinskog ili nekategorisanog puta o tro{ku investitora,
izmeste objekte, postrojenja, ure|aje, instalacije i vodove,
ili ih prilagode nastalim promenama.

U slu~aju da lica iz stava 2. ovog ~lana ne izmeste,
odnosno ne prilagode objekte, postrojenja, ure|aje,
instalacije i vodove do po~etka izvo|enja radova na
izgradnji, odnosno rekonstrukciji op{tinskog ili
nekategorisanog puta ili izvo|enju drugih radova na njima,
odgovaraju za {tetu koja nastane zbog neblagovremenog
otpo~injanja izvo|enja tih radova.

^lan 58.

Ako postoje}i op{tinski ili nekategorisani put,
odnosno njegov deo, treba izmestiti zbog gra|enja drugog
objekta (`elezni~ka infrastruktura, rudnik, kamenolom,
akumulaciono jezero, aerodrom i sl.), op{tinski ili
nekategorisani put, odnosno njegov deo koji se izme{ta,
mora biti izgra|en sa elementima koji odgovaraju
kategoriji tog puta.

Tr o { k o v e i z m e { t a n j a o p { t i n s k o g i l i
nekategorisanog puta, odnosno njegovog dela, iz stava 1.
ovog ~lana, snosi investitor objekta zbog ~ije izgradnje se



чије изградње се врши измештање општинског или
некатегорисаног пута, односно његовог дела, ако се
другачије не споразумеју инвеститор и Управљач.

Члан 59.

У случају укрштања општинског или
н е к ат е г о р и с а н о г п у т а с а ж е л е з н и ч ко м
инфраструктуром због изградње општинског или
некатегорисаног пута, односно железничке
инфраструктуре, трошкове изградње надвожњака
или подвожњака, сноси инвеститор изградње тог
пута, односно те железничке инфраструктуре.

Члан 60.

Ако је укрштање са инфраструктурним
системом изведено изградњом подвожњака за
општински или некатегорисан пут, изграђени
подвожњак сматра се објектом инфраструктурног
система.

Г о р њ и с т р о ј о п ш т и н с к о г и л и
некатегорисаног пута испод подвожњака из става 1.
овог члана с а опремом и с аобраћа јном
сигнализацијом пута, као и системом за одводњавање
површинских и подземних вода, потребним за
правилно и безбедно коришћење пута, сматра се
објектом пута.

Ако је укрштање са инфраструктурним
системом изведено изградњом надвожњака за
општински или некатегорисани пут, изграђени
надвожњак сматра се објектом пута.

Инфраструктурни систем испод надвожњака
из става 3. овог члана, са инсталацијама и
постројењима потребним за правилно и безбедно
коришћење тог система, сматра се објектом
инфраструктурног система.

Одредбе став 1. до 4. овог члана, сходно се
примењују и кад због промене категорије пута,
односно промене категорије инфраструктурног
система, долази до изградње подвожњака или
надвожњака.

Члан 61.

Просторним, односно урбанистичким
планом, дефинишу се деонице и елементи
општинског пута, путни објекти са додатним
елементима (шири коловоз, тротоар, раскрснице за
потребе насеља, простори за паркирање, јавна
расвета, светлосна и друга сигнализација,
бициклистичке стазе, пешачке стазе и сл.), објекти и
опрема која одговара потребама насеља.

Изградњом деонице општинског пута,
односно путног објекта у смислу става 1. овог члана,
не може да се наруши континуитет трасе тог пута и
саобраћаја на њему.
.
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vr{i izme{tanje op{tinskog ili nekategorisanog puta,
odnosno njegovog dela, ako se druga~ije ne sporazumeju
investitor i Upravlja~.

^lan 59.

U slu~aju ukr{tanja op{tinskog ili nekategorisanog
puta sa `elezni~kom infrastrukturom zbog izgradnje
op{tinskog ili nekategorisanog puta, odnosno `elezni~ke
infrastrukture, tro{kove izgradnje nadvo`njaka ili
podvo`njaka, snosi investitor izgradnje tog puta, odnosno
te `elezni~ke infrastrukture.

^lan 60.

Ako je ukr{tanje sa infrastrukturnim sistemom
izvedeno izgradnjom podvo`njaka za op{tinski ili
nekategorisan put, izgra|eni podvo`njak smatra se
objektom infrastrukturnog sistema.

Gornji stroj op{tinskog ili nekategorisanog puta
ispod podvo`njaka iz stava 1. ovog ~lana sa opremom i
saobra}ajnom signalizacijom puta, kao i sistemom za
odvodnjavanje povr{inskih i podzemnih voda, potrebnim
za pravilno i bezbedno kori{}enje puta, smatra se objektom
puta.

Ako je ukr{tanje sa infrastrukturnim sistemom
izvedeno izgradnjom nadvo`njaka za op{tinski ili
nekategorisani put, izgra|eni nadvo`njak smatra se
objektom puta.
Infrastrukturni sistem ispod nadvo`njaka iz stava 3. ovog
~lana, sa instalacijama i postrojenjima potrebnim za
pravilno i bezbedno kori{}enje tog sistema, smatra se
objektom infrastrukturnog sistema.

Odredbe stav 1. do 4. ovog ~lana, shodno se
primenjuju i kad zbog promene kategorije puta, odnosno
promene kategorije infrastrukturnog sistema, dolazi do
izgradnje podvo`njaka ili nadvo`njaka.

^lan 61.

Prostornim, odnosno urbanisti~kim planom,
defini{u se deonice i elementi op{tinskog puta, putni
objekti sa dodatnim elementima ({iri kolovoz, trotoar,
raskrsnice za potrebe naselja, prostori za parkiranje, javna
rasveta, svetlosna i druga signalizacija, biciklisti~ke staze,
pe{a~ke staze i sl.), objekti i oprema koja odgovara
potrebama naselja.

Izgradnjom deonice op{tinskog puta, odnosno
putnog objekta u smislu stava 1. ovog ~lana, ne mo`e da se
naru{i kontinuitet trase tog puta i saobra}aja na njemu.
.



Члан 62.

На предлог месне заједнице, групе грађана,
превозника који обавља линијски превоз путника, на
општинском и некатегорисаном путу може се
формирати аутобуско стајалиште уз сагласност
Управљача и одобрење општинског органа
надлежног за питања саобраћаја.

Трошкове изградње аутобуског стајалишта из
става 1. овог члана сноси Управљач односно
заинтересовани превозник.

Члан 63.

На местима подложним одроњавању или
изложеним снежним наносима, бујицама и јаким
ветровима, мора се обезбедити заштита општинског
и некатегорисаног пута и саобраћаја:
1) изградњом сталних објеката (потпорни, обложни,
преградни и ветробрански зидови и сл.);
2) сађењем заштитних шумских појасева и других
засада и
3) постављањем привремених направа (палисаде,
дрвене лесе, металне решетке, жичане мреже и сл.).

Члан 64.

Одредбе ове одлуке којима се уређује
изградња општинских и некатегорисаних путева
примењују се и на реконструкцију ових путева.

Ре ко н с т ру к ц и ј ом о п ш т и н с ко г и л и
некатегорисаног пута у смислу ове одлуке сматрају
се радови на постојећем путу, његовом делу и путном
објекту, којима се мењају положај трасе пута у појасу
његовог основног правца, конструктивни елементи,
носивост, стабилност или проширује коловоз.

Употребну дозволу за општински и
некатегорисани пут из става 2. овог члана издаје
општински орган надлежан за послове урбанизма.

Члан 65.

П р о ј е кто ва њ е , и з г р а д њ а , од н о с н о
реконструкција општинског или некатегорисаног
пута и коришћење материјала врши се применом
техничких прописа и стандарда за ту врсту објеката,
односно материјала и одредбама ове Одлуке.

Општински и некатегорисани путеви морају
да се планирају, пројектују и граде тако да се планска
и техничка решења ускладе са најновијим знањима
технике пројектовања и изградње путева, са
захтевима безбедности саобраћаја, са економским
начелима и мерилима за оцену оправданости њихове
изградње и са прописима о заштити животне
средине, тако да штетни утицаји на средину због
очекиваног саобраћаја буду што мањи.

Општински и некатегорисани путеви, њихов
део и путни објекат подобни су за употребу када се на
начин прописан законом утврди да изграђени или
реконструисани пут, његов део или путни објекат у

SLU@BENI GLASNIK OP[TINE PRIJEPOQE SLU@BENI GLASNIK OP[TINE PRIJEPOLJE
27. april 2011.         Strana 26 - Broj 1/2011 27. april 2011.               Strana 26 - Broj 1/2011

^lan 62.

Na predlog mesne zajednice, grupe gra|ana,
prevoznika koji obavlja linijski prevoz putnika, na
op{tinskom i nekategorisanom putu mo`e se formirati
autobusko stajali{te uz saglasnost Upravlja~a i odobrenje
op{tinskog organa nadle`nog za pitanja saobra}aja.

Tro{kove izgradnje autobuskog stajali{ta iz stava
1. ovog ~lana snosi Upravlja~ odnosno zainteresovani
prevoznik.

^lan 63.

Na mestima podlo`nim odronjavanju ili izlo`enim
sne`nim nanosima, bujicama i jakim vetrovima, mora se
obezbediti za{tita op{tinskog i nekategorisanog puta i
saobra}aja:
1) izgradnjom stalnih objekata (potporni, oblo`ni,
pregradni i vetrobranski zidovi i sl.);
2) sa|enjem za{titnih {umskih pojaseva i drugih zasada i
3) postavljanjem privremenih naprava (palisade, drvene
lese, metalne re{etke, `i~ane mre`e i sl.).

^lan 64.

Odredbe ove odluke kojima se ure|uje izgradnja
op{tinskih i nekategorisanih puteva primenjuju se i na
rekonstrukciju ovih puteva.

Rekonstrukcijom op{tinskog ili nekategorisanog
puta u smislu ove odluke smatraju se radovi na postoje}em
putu, njegovom delu i putnom objektu, kojima se menjaju
polo`aj trase puta u pojasu njegovog osnovnog pravca,
konstruktivni elementi, nosivost, stabilnost ili pro{iruje
kolovoz.

Upotrebnu dozvolu za op{tinski i nekategorisani
put iz stava 2. ovog ~lana izdaje op{tinski organ nadle`an za
poslove urbanizma.

^lan 65.

Projektovanje, izgradnja, odnosno rekonstrukcija
op{tinskog ili nekategorisanog puta i kori{}enje materijala
vr{i se primenom tehni~kih propisa i standarda za tu vrstu
objekata, odnosno materijala i odredbama ove Odluke.

Op{tinski i nekategorisani putevi moraju da se
planiraju, projektuju i grade tako da se planska i tehni~ka
re{enja usklade sa najnovijim znanjima tehnike
projektovanja i izgradnje puteva, sa zahtevima
bezbednosti saobra}aja, sa ekonomskim na~elima i
merilima za ocenu opravdanosti njihove izgradnje i sa
propisima o za{titi `ivotne sredine, tako da {tetni uticaji na
sredinu zbog o~ekivanog saobra}aja budu {to manji.

Op{tinski i nekategorisani putevi, njihov deo i
putni objekat podobni su za upotrebu kada se na na~in
propisan zakonom utvrdi da izgra|eni ili rekonstruisani
put, njegov deo ili putni objekat u pogledu bezbednosti



погледу безбедности саобраћаја испуњава техничке
прописе и стандарде који се односе на ту врсту
објеката.

Члан 66.

Управљач је дужан да путем средстава јавног
информисања објави предају изграђеног или
реконструисаног општинског пута на употребу.

Члан 67.

Надзор над спровођењем дела ове одлуке
којом се уређује изградња и реконструкција
општинских и некатегорисаних путева врши
грађевински инспектор,односно инспектор за
саобраћај и путеве (јединствено: инспектори) у делу
одлуке који се односи на заштиту , одржавање и
безбедност саобраћаја на општинским и
некатегорисаним путевима.

Члан 68.

Инспектори не могу да израђују или
учествују у изради техничке документације и
техничкој контроли техничке документације за
објекте који су предмет инспекцијског надзора и да
врше стручни надзор над изградњом, односно
извођењем радова на објектима који су предмет
инспекцијског надзора.

Члан 69.
Грађевински нспектор има право и дужност

да проверава:
1) радове на изградњи и реконструкцији општинског
и некатегирисаног пута, његовог дела и путног
објекта
2) техничку и другу документацију за изградњу и
реконструкцију општинског и некатегирисаног
пута, његовог дела и путног објекта;
3) испуњеност услова прописаних за лица која врше
послове пројектовања, техничке
контроле техничке документације, руковођења
извођењем радова и вршења стручног
надзора;
4) примену техничких прописа, стандарда и норми
квалитета приликом извођења радова и употребе
материјала при изградњи и реконструкцији
општинског и некатегирисаног пута;
5) да ли је за изградњу и реконструкцију
општинског и некатегирисаног пута, његовог
дела и путног објекта издата грађевинска дозвола,
односно да ли је грађевинска дозвола издата на
прописан начин;
6) да ли се општински и некатегирисани пут, његов
део и путни објекат гради према

VII НАДЗОР
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saobra}aja ispunjava tehni~ke propise i standarde koji se
odnose na tu vrstu objekata.

^lan 66.

Upravlja~ je du`an da putem sredstava javnog
in fo rmisan ja ob jav i p reda ju izgra|enog i l i
rekonstruisanog op{tinskog puta na upotrebu.

^lan 67.

Nadzor nad sprovo|enjem dela ove odluke kojom
se ure|uje izgradnja i rekonstrukcija op{tinskih i
nekategorisanih puteva vr{i gra|evinski inspektor,odnosno
inspektor za saobra}aj i puteve (jedinstveno: inspektori) u
delu odluke koji se odnosi na za{titu , odr`avanje i
bezbednost saobra}aja na op{tinskim i nekategorisanim
putevima.

^lan 68.

Inspektori ne mogu da izra|uju ili u~estvuju u
izradi tehni~ke dokumentacije i tehni~koj kontroli tehni~ke
dokumentacije za objekte koji su predmet inspekcijskog
nadzora i da vr{e stru~ni nadzor nad izgradnjom, odnosno
izvo|enjem radova na objektima koji su predmet
inspekcijskog nadzora.

^lan 69.

Gra|evinski nspektor ima pravo i du`nost da
proverava:
1) radove na izgradnji i rekonstrukciji op{tinskog i
nekategirisanog puta, njegovog dela i putnog objekta
2) tehni~ku i drugu dokumentaciju za izgradnju i
rekonstrukciju op{tinskog i nekategirisanog puta,
njegovog dela i putnog objekta;
3) ispunjenost uslova propisanih za lica koja vr{e poslove
projektovanja, tehni~ke
kontrole tehni~ke dokumentacije, rukovo|enja
izvo|enjem radova i vr{enja stru~nog
nadzora;
4) primenu tehni~kih propisa, standarda i normi kvaliteta
prilikom izvo|enja radova i upotrebe materijala pri
izgradnji i rekonstrukciji op{tinskog i nekategirisanog
puta;
5) da li je za izgradnju i rekonstrukciju op{tinskog i
nekategirisanog puta, njegovog
dela i putnog objekta izdata gra|evinska dozvola, odnosno
da li je gra|evinska dozvola izdata na propisan na~in;
6) da li se op{tinski i nekategirisani put, njegov deo i putni
objekat gradi prema

VII NADZOR



техничкој документацији на основу које је издата
грађевинска дозвола и да ли је та документација
израђена у складу са прописима;
7) да ли извођач радова на изградњи и
реконструкцији општинског и некатегирисаног
пута, његовог дела и путног објекта води књигу
инспекције и грађевински дневник на
прописан начин;
8) да ли је почетак изградње општинског и
некатегирисаног пута, његовог дела и путног
објекта, односно извођења радова пријављен на
прописан начин;

Поред послова из става 1. овог члана
грађевински инспектор обавља и друге послове
утврђене законом.

Члан 70.

Инспектор за саобраћај и путеве има право и
дужност да проверава:
1) услове одвијања саобраћаја на општинском и
некатегирисаном путу;
2) стање општинског и некатегорисаног
пута,његовог дела и путног објекта,
3 ) п р а в и л н о од р ж а в а њ е о п ш т и н с ко г и
некатегорисаног пута,његовог дела и путног објекта
у складу са техничким и другим прописима и
условима којима се осигурава способност
општинског и некатегорисасног пута,његовог дела и
путног објекта за несметано и безбедно одвијање
саобраћаја,
4) да ли се правилно и редовно спроводе мере
заштите општинског и некатегорисаног пута,
5) да ли се општински и некатегорисани пут,његов
део и путни објекат користи на основу издате
употребне дозволе,
6) да ли се ванредни превоз врши са посебном
дозволом.
Поред послова из става 1. овог члана инспектор за
саобраћај и путеве обавља и друге послове утврђене
законом и општинским одлукама из области
саобраћаја .

Члан 71.

У в р ш ењ у и н сп екц и јско г н ад зо р а
грађевински инспектор је овлашћен да:
1) забрани извршење радова који се изводе противно
закону и другим прописима,
техничким прописима и стандардима и нормама
квалитета приликом извођења радова
и употребе материјала при изградњи, реконструкцији
општинског и некатегирисаног пута, његовог дела и
путног објекта,
2) нареди отклањање неправилности, односно
забрани даље извођење радова приликом изградње и
реконструкције општинског и некатегорисаног пута,
његовог дела и путног објекта, ако утврди да извођач
радова не испуњава прописане услове;
3) нареди рушење општинског и некатегирисаног
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tehni~koj dokumentaciji na osnovu koje je izdata
gra|evinska dozvola i da li je ta dokumentacija izra|ena u
skladu sa propisima;
7) da li izvo|a~ radova na izgradnji i rekonstrukciji
op{tinskog i nekategirisanog
puta, njegovog dela i putnog objekta vodi knjigu inspekcije
i gra|evinski dnevnik na
propisan na~in;
8) da li je po~etak izgradnje op{tinskog i nekategirisanog
puta, njegovog dela i putnog
objekta, odnosno izvo|enja radova prijavljen na propisan
na~in;
Pored poslova iz stava 1. ovog ~lana gra|evinski inspektor
obavlja i druge poslove utvr|ene zakonom.

^lan 70.

Inspektor za saobra}aj i puteve ima pravo i du`nost
da proverava:
1) uslove odvijanja saobra}aja na op{tinskom i
nekategirisanom putu;
2) stanje op{tinskog i nekategorisanog puta,njegovog dela i
putnog objekta,
3) pravilno odr`avanje op{tinskog i nekategorisanog
puta,njegovog dela i putnog objekta u skladu sa tehni~kim i
drugim propisima i uslovima kojima se osigurava
sposobnost op{tinskog i nekategorisasnog puta,njegovog
dela i putnog objekta za nesmetano i bezbedno odvijanje
saobra}aja,
4) da li se pravilno i redovno sprovode mere za{tite
op{tinskog i nekategorisanog puta,
5) da li se op{tinski i nekategorisani put,njegov deo i putni
objekat koristi na osnovu izdate upotrebne dozvole,
6) da li se vanredni prevoz vr{i sa posebnom dozvolom.
Pored poslova iz stava 1. ovog ~lana inspektor za saobra}aj
i puteve obavlja i druge poslove utvr|ene zakonom i
op{tinskim odlukama iz oblasti saobra}aja .

^lan 71.

U vr{enju inspekcijskog nadzora gra|evinski
inspektor je ovla{}en da:
1) zabrani izvr{enje radova koji se izvode protivno zakonu i
drugim propisima,
tehni~kim propisima i standardima i normama kvaliteta
prilikom izvo|enja radova
i upotrebe materijala pri izgradnji, rekonstrukciji
op{tinskog i nekategirisanog puta, njegovog dela i putnog
objekta,
2) naredi otklanjanje nepravilnosti, odnosno zabrani dalje
izvo|enje radova prilikom izgradnje i rekonstrukcije
op{tinskog i nekategorisanog puta, njegovog dela i putnog
objekta, ako utvrdi da izvo|a~ radova ne ispunjava
propisane uslove;
3) naredi ru{enje op{tinskog i nekategirisanog puta,



пута, његовог дела или путног објекта, за које није
издата грађевинска дозвола за изградњу, односно
реконструкцију;
4) нареди отклањање недостатака у утврђеном року,
ако утврди да се приликом извођења радова и
употребе материјала при изградњи, реконструкцији
општинског и некатегирисаног пута, његовог дела и
путног објекта, не примењују технички прописи и
стандарди и норме квалитета, а ако се у утврђеном
року недостаци не отклоне, забрани, односно
обустави даље извођење радова и нареди рушење и
уклањање изграђених и реконструисаних делова
општинског и некатегирисаног пута или путног
објекта на којима нису отклоњени наређени
недостаци;

Поред послова из става 1.овог члана
грађевински инспектор обавња и друге послове
утврђене законом и општинским одлукама.

Члан 72.

У вршењу инспекцијског надзора инспектор
за саобраћај и путеве је овлашћен да:
1) нареди рушење и уклањање објеката изграђених,
односно постављених у заштитном појасу
општинског и некатегорисаног пута супротно
одредбама ове одлуке;
2) нареди рушење или уклањање ограда, дрвећа,
засада, грађевинског и другог материјала и натписа
подигнутих, остављених или постављених супротно
одредбама ове одлуке;
3) нареди рушење и уклањање објеката, цевовода,
водова, инсталација и ограда 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;
4) предложи органу надлежном за техничко
регулисање саобраћаја забрану саобраћаја или
саобраћаја одређене врсте возила, на општинском и
некатегорисаном путу, његовом делу или путном
објекту;
5) нареди отклањање недостатака на општинском и
некатегирисаном путу, његовом делу или путном
објекту којима се угрожава или може бити угрожена
безбедност саобраћаја;
6) забрани радове који се изводе у непосредној
близини општинског и некатегирисаног
пута, његовог дела и путног објекта, а који могу
угрозити њихову стабилност и
безбедност саобраћаја,
7) нареди инвеститору прибављање употребне
дозволе, у року који не може бити краћи од 30 дана,
ако утврди да се општински и некатегирисани пут,
његов део или путни
објекат, за који је издата грађевинска дозвола,
користи без употребне дозволе, а ако
инвеститор не прибави употребну дозволу у
утврђеном року, привремено забрани
саобраћај на општинском и некатегирисаном путу,
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njegovog dela ili putnog objekta, za koje nije izdata
gra|evinska dozvola za izgradnju, odnosno
rekonstrukciju;
4) naredi otklanjanje nedostataka u utvr|enom roku, ako
utvrdi da se prilikom izvo|enja radova i upotrebe
materijala pri izgradnji, rekonstrukciji op{tinskog i
nekategirisanog puta, njegovog dela i putnog objekta, ne
primenjuju tehni~ki propisi i standardi i norme kvaliteta, a
ako se u utvr|enom roku nedostaci ne otklone, zabrani,
odnosno obustavi dalje izvo|enje radova i naredi ru{enje i
uklanjanje izgra|enih i rekonstruisanih delova op{tinskog
i nekategirisanog puta ili putnog objekta na kojima nisu
otklonjeni nare|eni nedostaci;
Pored poslova iz stava 1.ovog ~lana gra|evinski inspektor
obavnja i druge poslove utvr|ene zakonom i op{tinskim
odlukama.

^lan 72.

U vr{enju inspekcijskog nadzora inspektor za
saobra}aj i puteve je ovla{}en da:
1) naredi ru{enje i uklanjanje objekata izgra|enih,
odnosno postavljenih u za{titnom pojasu op{tinskog i
nekategorisanog puta suprotno odredbama ove odluke;
2) naredi ru{enje ili uklanjanje ograda, drve}a, zasada,
gra|evinskog i drugog materijala i natpisa podignutih,
ostavljenih ili postavljenih suprotno odredbama ove
odluke;
3) naredi ru{enje i uklanjanje objekata, cevovoda, vodova,
instalacija i ograda sa op{tinskog i nekategorisanog puta,
njegovog dela, putnog objekta i zemlji{nog pojasa osim
objekata, cevovoda, vodova i instalacija za koje je
ustanovljeno pravo slu`benosti ili drugo pravo odre|eno
zakonom;
4) predlo`i organu nadle`nom za tehni~ko regulisanje
saobra}aja zabranu saobra}aja ili saobra}aja odre|ene
vrste vozila, na op{tinskom i nekategorisanom putu,
njegovom delu ili putnom objektu;
5) naredi otklanjanje nedostataka na op{tinskom i
nekategirisanom putu, njegovom delu ili putnom objektu
kojima se ugro`ava ili mo`e biti ugro`ena bezbednost
saobra}aja;
6) zabrani radove koji se izvode u neposrednoj blizini
op{tinskog i nekategirisanog
puta, njegovog dela i putnog objekta, a koji mogu ugroziti
njihovu stabilnost i
bezbednost saobra}aja,
7) naredi investitoru pribavljanje upotrebne dozvole, u
roku koji ne mo`e biti kra}i od 30 dana, ako utvrdi da se
op{tinski i nekategirisani put, njegov deo ili putni
objekat, za koji je izdata gra|evinska dozvola, koristi bez
upotrebne dozvole, a ako
investitor ne pribavi upotrebnu dozvolu u utvr|enom roku,
privremeno zabrani
saobra}aj na op{tinskom i nekategirisanom putu, njegovom



његовом делу или путном објекту,
8) нареди Управљачу постављање физичких
препрека којима се онемогућава прикључење на
општински и некатегирисани пут, прикључком или
укрштањем путева, односно прикључком прилазног
пута на општински и некатегирисани пут, без
претходно прибављене сагласности управљача
општинског и некатегирисаног пута, односно
одобрења за изградњу,
9) нареди уклањање депонија отпада и смећа
отворених супротно одредбама ове одлуке,
10) искључи из саобраћаја на општинском и
некатегирисаном путу возило којим се обавља
ванредни превоз без посебне дозволе;
11) нареди уклањање заустављеног или остављеног
возила којим се омета коришћење општинског и
некатегирисаног пута;

Члан 73.

Ако је општински или некатегирисани пут,
његов део или путни објекат у таквом стању да се на
њему не може одвијати безбедан саобраћај,
инспектор за саобраћај и путеве ће наредити да се без
одлагања предузму мере обезбеђења, а по потреби
може привремено забранити саобраћај на
општинском и некатегирисаном путу, његовом делу
или путном објекту.

Члан 74.

Против решења инспектора може се изјавити
жалба Општинском већу 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
некатегирисаном путу, његовом делу или путном
објекту;
3) наређује отклањање недостатака на општинском и
некатегирисаном 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
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 и
5) искључује из саобраћаја на општинском и
некатегирисаном путу возило којим се обавља
ванредни превоз без посебне дозволе

Члан 75.

Инспектор за време обављања инспекцијских
послова носи службену легитимацију и дужан је да је
покаже лицу које контролише, пре извршења
инспекцијског надзора.
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delu ili putnom objektu,
8) naredi Upravlja~u postavljanje fizi~kih prepreka kojima
se onemogu}ava priklju~enje na op{tinski i nekategirisani
put, priklju~kom ili ukr{tanjem puteva, odnosno
priklju~kom prilaznog puta na op{tinski i nekategirisani
put, bez prethodno pribavljene saglasnosti upravlja~a
op{tinskog i nekategirisanog puta, odnosno odobrenja za
izgradnju,
9) naredi uklanjanje deponija otpada i sme}a otvorenih
suprotno odredbama ove odluke,
10) isklju~i iz saobra}aja na op{tinskom i nekategirisanom
putu vozilo kojim se obavlja vanredni prevoz bez posebne
dozvole;
11) naredi uklanjanje zaustavljenog ili ostavljenog vozila
kojim se ometa kori{}enje op{tinskog i nekategirisanog
puta;

^lan 73.

Ako je op{tinski ili nekategirisani put, njegov deo
ili putni objekat u takvom stanju da se na njemu ne mo`e
odvijati bezbedan saobra}aj, inspektor za saobra}aj i
puteve }e narediti da se bez odlaganja preduzmu mere
obezbe|enja, a po potrebi mo`e privremeno zabraniti
saobra}aj na op{tinskom i nekategirisanom putu, njegovom
delu ili putnom objektu.

^lan 74.

Protiv re{enja inspektora mo`e se izjaviti `alba
Op{tinskom ve}u u roku od osam dana od dana
dostavljanja.
`alba izjavljena protiv re{enja iz stava 1. ovog ~lana ne
odla`e izvr{enje re{enja kojim se:
1) zabranjuju, odnosno obustavljaju radovi;
2) privremeno zabranjuje saobra}aj na op{tinskom i
nekategirisanom putu, njegovom delu ili putnom objektu;
3) nare|uje otklanjanje nedostataka na op{tinskom i
nekategirisanom putu, njegovom delu ili putnom objektu
kojima se ugro`ava ili mo`e biti ugro`ena bezbednost
saobra}aja;
4) nare|uje ru{enje i uklanjanje objekata, cevovoda,
vodova, instalacija, natpisa, ograda, drve}a, zasada,
gra|evinskog i drugog materijala sa op{tinskog i
nekategirisanog puta, njegovog dela, putnog objekta i
zemlji{nog pojasa, osim objekata, cevovoda, vodova i
instalacija za koje je ustanovljeno pravo slu`benosti ili
drugo pravo odre|eno zakonom i
5) isklju~uje iz saobra}aja na op{tinskom i
nekategirisanom putu vozilo kojim se obavlja vanredni
prevoz bez posebne dozvole

^lan 75.

Inspektor za vreme obavljanja inspekcijskih poslova nosi
slu`benu legitimaciju i du`an je da je poka`e licu koje
kontroli{e, pre izvr{enja inspekcijskog nadzora.



Члан 76.

Инспектор за саобраћај и путеве, ради
остваривања прегледа, има право да на општинским
и некатегирисаним путевима зауставља возила, осим
возила Војске 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".

Возач возила из става 1.овог члана обавезан је
да заустави возило на истакнути саобраћајни знак
''СТОП''од стране инспектора за саобраћај и путеве.

Члан 77.

Против предузетника, одговорног лица у
правном лицу и физичког лица које привремено или
трајно заузме општински пут, поднеће се кривична
пријава за кривично дело у складу са Законом о
јавним путевима.

Против предузетника, одговорног лица у
правном лицу и физичког лица које изводи радове на
општинском путу који нису у вези са изградњом,
реконструкцијом , одржавањем и заштитом
општинског пута, поднеће се кривична пријава за
кривично дело у складу са Законом о јавним
путевима.

Против предузетника, одговорног лица у
правном лицу и физичког лица које изводи радове на
општинском путу којима се оштећује пут или
угрожава несметано и безбедно одвијање саобраћаја,
поднеће се кривична пријава за кривично дело у
складу са Законом о јавним путевима.

Против предузетника, одговорног лица у
правном лицу и физичког лица које испусти воду,
отпадну воду и другу течност на општински пут,
поднеће се кривична пријава за кривично дело у
складу са Законом о јавним путевима.

Против предузетника, одговорног лица у
правном лицу и физичког лица које подиже засаде,
ограде и дрвеће, оставља предмете и материјале,
поставља постројења и уређаје, гради објекте или
врши друге радње које ометају прегледност
општинског пута, поднеће се кривична пријава за
кривично дело у складу са Законом о јавним
путевима.

Члан 78.

Новчаном казном од 100.000 до 1.000.000
динара казниће се за прекршај правно лице, а
новчаном казном од 50.000 до 500.000 динара,
казниће се за прекршај предузетник, ако:

1)гради објекте и поставља постројења, уређаје и
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^lan 76.

Inspektor za saobra}aj i puteve, radi ostvarivanja
pregleda, ima pravo da na op{tinskim i nekategirisanim
putevima zaustavlja vozila, osim vozila Vojske Srbije,
vozila hitne pomo}i i vozila organa unutra{njih poslova.

Zaustavljanje vozila iz stava 1. ovoga ~lana vr{i
se isticanjem saobra}ajnog znaka "zabranjen saobra}aj
svim vozilima u oba smera" na kome je upisano "STOP".

Voza~ vozila iz stava 1.ovog ~lana obavezan je
da zaustavi vozilo na istaknuti saobra}ajni znak
''STOP''od strane inspektora za saobra}aj i puteve.

^lan 77.

Protiv preduzetnika, odgovornog lica u pravnom
licu i fizi~kog lica koje privremeno ili trajno zauzme
op{tinski put, podne}e se krivi~na prijava za krivi~no
delo u skladu sa Zakonom o javnim putevima.

Protiv preduzetnika, odgovornog lica u pravnom
licu i fizi~kog lica koje izvodi radove na op{tinskom putu
koji nisu u vezi sa izgradnjom, rekonstrukcijom,
odr`avanjem i za{titom op{tinskog puta, podne}e se
krivi~na prijava za krivi~no delo u skladu sa Zakonom o
javnim putevima.

Protiv preduzetnika, odgovornog lica u pravnom
licu i fizi~kog lica koje izvodi radove na op{tinskom putu
kojima se o{te}uje put ili ugro`ava nesmetano i bezbedno
odvijanje saobra}aja, podne}e se krivi~na prijava za
krivi~no delo u skladu sa Zakonom o javnim putevima.

Protiv preduzetnika, odgovornog lica u pravnom
licu i fizi~kog lica koje ispusti vodu, otpadnu vodu i drugu
te~nost na op{tinski put, podne}e se krivi~na prijava za
krivi~no delo u skladu sa Zakonom o javnim putevima.

Protiv preduzetnika, odgovornog lica u pravnom
licu i fizi~kog lica koje podi`e zasade, ograde i drve}e,
ostavlja predmete i materijale, postavlja postrojenja i
ure|aje, gradi objekte ili vr{i druge radnje koje ometaju
preglednost op{tinskog puta, podne}e se krivi~na prijava
za krivi~no delo u skladu sa Zakonom o javnim putevima.

^lan 78.

Nov~anom kaznom od 100.000 do 1.000.000
dinara kazni}e se za prekr{aj pravno lice, a nov~anom
kaznom od 50.000 do 500.000 dinara, kazni}e se za
prekr{aj preduzetnik, ako:

1)gradi objekte i postavlja postrojenja, ure|aje i
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инсталације супротно члану 19. став 2. ове Одлуке;
2) гради, односно поставља, водовод, гасовод,
канализацију, топловод и други сличан
објекат, као и телекомуникационе и електро водове,
инсталације, постројења и сл, без
сагласности, односно супротно начину и условима
утврђеним у издатој сагласности
управљача општинског и некатегорисаног пута;
(члан 19. став 4.)
3) при реконструкцији или извођењу других радова
на општинском путу не изместе
објекте, постројења, уређаје, инсталације и водове
уграђене у труп општинског или
некатегорисаног пута и у земљишном појасу,
односно у путном објекту или их не
прилагоде насталим променама; (члан 57. став 4.)
4) подиже далеководе и стубне трафо-станице код
укрштања далековода супротно
члану 21;
5) поставља постројења, уређаје и инсталације које
не припадају инфраструктурним
системима, гради стамбене, пословне, помоћне и
сличне зграде, бунаре, резервоаре,
септичке јаме и друге грађевинске објекате, ствара
депоније материјала, отпада и
смећа у заштитном појасу; (члан 19. став 2.)
6) подиже ограде, дрвеће и засаде поред општинских
и некатегорисаних путева супротно члану 19. став 5.
ове Одлуке;
7) оставља грађевински и други материјал поред
општинског и некатегорисаног пута у
складу са чланом 24. ове Одлуке;
8) обавља ванредни превоз без посебне дозволе
Управљача (члан 35. став 1);
9) гради прикључак прилазног пута на општински и
некатегорисани пут без сагласности управљача
општинског пута; (члан 29. тачка 6.)
10) не изгради земљани пут који се укршта или
прикључује на општински пут на начин
прописан у члану 55. став 1. ове Одлуке;
11) не изгради прилазни пут који се прикључује на
општински пут на начин прописан у
члану 55. став 2. ове Одлуке;
12) не омогући прилаз општинском или некатего
рисаном путу или путном објекту на њима, ради
извођења радова на одржавању; (члан 26. став 2.)
13) поставља на општинском или некатегорисаном
путу натписе, супротно одредби члана 28. став 1. ове
Одлуке;
14) поставља на општинском путу натписе без
одобрења управљача општинског пута (члан 28. став
2);
15) не одржава натписе који су постављени на
општински пут, односно поред тих путева (члан 28.
став 3);
16) изврши привремено или трајно заузимање пута
супротно одредбама Закона о јавним путевима или
ове Одлуке (члан 29. тачка 1.);
17) изводи радове на јавном путу који нису у вези са

-
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instalacije suprotno ~lanu 19. stav 2. ove Odluke;
2) gradi, odnosno postavlja, vodovod, gasovod,
kanalizaciju, toplovod i drugi sli~an
objekat, kao i telekomunikacione i elektro vodove,
instalacije, postrojenja i sl, bez
saglasnosti, odnosno suprotno na~inu i uslovima
utvr|enim u izdatoj saglasnosti
upravlja~a op{tinskog i nekategorisanog puta; (~lan 19.
stav 4.)
3) pri rekonstrukciji ili izvo|enju drugih radova na
op{tinskom putu ne izmeste
objekte, postrojenja, ure|aje, instalacije i vodove
ugra|ene u trup op{tinskog ili
nekategorisanog puta i u zemlji{nom pojasu, odnosno u
putnom objektu ili ih ne
prilagode nastalim promenama; (~lan 57. stav 4.)
4) podi`e dalekovode i stubne trafo-stanice kod ukr{tanja
dalekovoda suprotno
~lanu 21;
5) postavlja postrojenja, ure|aje i instalacije koje ne
pripadaju infrastrukturnim
sistemima, gradi stambene, poslovne, pomo}ne i sli~ne
zgrade, bunare, rezervoare,
septi~ke jame i druge gra|evinske objekate, stvara
deponije materijala, otpada i
sme}a u za{titnom pojasu; (~lan 19. stav 2.)
6) podi`e ograde, drve}e i zasade pored op{tinskih i
nekategorisanih puteva suprotno ~lanu 19. stav 5. ove
Odluke;
7) ostavlja gra|evinski i drugi materijal pored op{tinskog
i nekategorisanog puta u
skladu sa ~lanom 24. ove Odluke;
8) obavlja vanredni prevoz bez posebne dozvole
Upravlja~a (~lan 35. stav 1);
9) gradi priklju~ak prilaznog puta na op{tinski i
nekategorisani put bez saglasnosti upravlja~a
op{tinskog puta; (~lan 29. ta~ka 6.)
10) ne izgradi zemljani put koji se ukr{ta ili priklju~uje na
op{tinski put na na~in
propisan u ~lanu 55. stav 1. ove Odluke;
11) ne izgradi prilazni put koji se priklju~uje na op{tinski
put na na~in propisan u
~lanu 55. stav 2. ove Odluke;
12) ne omogu}i prilaz op{tinskom ili nekategorisanom
putu ili putnom objektu na njima, radi izvo|enja radova
na odr`avanju; (~lan 26. stav 2.)
13) postavlja na op{tinskom ili nekategorisanom putu
natpise, suprotno odredbi ~lana 28. stav 1. ove Odluke;
14) postavlja na op{tinskom putu natpise bez odobrenja
upravlja~a op{tinskog puta (~lan 28. stav 2);
15) ne odr`ava natpise koji su postavljeni na op{tinski
put, odnosno pored tih puteva (~lan 28. stav 3);
16) izvr{i privremeno ili trajno zauzimanje puta suprotno
odredbama Zakona o javnim putevima ili ove Odluke
(~lan 29. ta~ka 1.);
17) izvodi radove na javnom putu koji nisu u vezi sa



изградњом, реконструкцијом , одржавањем и
заштитом јавног пута (члан 29. тачка 2.);
18) изводи радове, као носилац права службености и
других права установљених на путу којима се
оштећује општински пут или угрожава несметано и
безбедно одвијање саобраћаја (члан 29. тачка 3.);
19) испушта воду, отпадну воду и друге течности на
пут (члан 29. тачка 4.);
20) спречи отицање вода са општинског и
некатегорисаног пута, а посебно из путног јарка и из
пропуста кроз труп пута и спречи даље отицање вода
ка њиховим реципиентима;(члан 29. тачка 5.);
21) просипа, оставља или баца материјале, предмете
и смеће на општински и некатегорисани пут; (члан
29. тачка 7.);
22) замашћује општински и некатегорисани пут
мазивима или другим сличним материјама; (члан 29.
тачка 8.
23) поставља и користи светла или друге светлосне
уређаје на општинском путу и поред општинског
пута, којима се омета одвијање саобраћаја на
општинском путу; (члан 29.тачка 9.);
24) оре и изводи друге пољопривредне радове на
банкинама, косинама и земљишном појасу
општинског и некатегорисаног пута; (члан 29. тачка
10.);
25) вуче предмете, материјале, оруђе и друге врсте
терета по општинском и некатегорисаном путу;
(члан 29. тачка 11.);
26) спушта низ косине засека, усека и насипа
општинског и некатегорисаног пута, дрвену грађу,
дрва за огрев, камење и други материјал; (члан 29.
тачка 12.);
27) пали траву и друго растиње на општинском и
некатегорисаном путу, као и отпадне предмете и
материјале; (члан 29. тачка 13.);
28) наноси блато са прилазног пута на општински и
некатегорисани пут са савременим коловозним
застором; (члан 29. тачка 14.);
29) пушта стоку на општински и некатегорисани пут
без надзора, напаса и напаја стоку на општинском и
некатегорисаном путу; (члан 29. тачка 15.);
30) при извођењу пољопривредних радова окреће
запрегу, трактор, плуг и друге пољопривредне
машине и оруђа на општинском путу или
некатегорисаном путу (члан 29. тачка 16.);
31) кочи запрежно возило спречавањем окретања
точкова; (члан 29. тачка 17.);
32) укључује возило на општински и некатегорисани
пут и искључује са општинског и некатегорисаног
пута ван прикључка или укрштаја (члан 29. тачка
18.);
33)зауставља или оставља возило којим се омета
коришћење пута(чл.29.тачка 19.)
34) оштећује или предузима радње којима би се могао
оштетити општински и некатегорисани пут или
ометати одвијање саобраћаја на општинском и
некатегорисаном путу; (члан 29. тачка 20.);
35) користи у саобраћају на општинском и
некатегорисаном путу са савременим коловозним

SLU@BENI GLASNIK OP[TINE PRIJEPOQE SLU@BENI GLASNIK OP[TINE PRIJEPOLJE
27. april 2011.         Strana 33 - Broj 1/2011 27. april  2010.              Strana 33 - Broj 1/2011

izgradnjom, rekonstrukcijom ,
odr`avanjem i za{titom javnog puta (~lan 29. ta~ka 2.);
18) izvodi radove, kao nosilac prava slu`benosti i drugih
prava ustanovljenih na
putu kojima se o{te}uje op{tinski put ili ugro`ava
nesmetano i bezbedno odvijanje
saobra}aja (~lan 29. ta~ka 3.);
19) ispu{ta vodu, otpadnu vodu i druge te~nosti na put
(~lan 29. ta~ka 4.);
20) spre~i oticanje voda sa op{tinskog i nekategorisanog
puta, a posebno iz putnog jarka i iz propusta kroz trup
puta i spre~i dalje oticanje voda ka njihovim
recipientima;(~lan 29. ta~ka 5.);
21) prosipa, ostavlja ili baca materijale, predmete i sme}e
na op{tinski i
nekategorisani put; (~lan 29. ta~ka 7.);
22) zama{}uje op{tinski i nekategorisani put mazivima ili
drugim sli~nim
materijama; (~lan 29. ta~ka 8.
23) postavlja i koristi svetla ili druge svetlosne ure|aje na
op{tinskom putu i pored op{tinskog puta, kojima se
ometa odvijanje saobra}aja na op{tinskom putu; (~lan
29.ta~ka 9.);
24) ore i izvodi druge poljoprivredne radove na
bankinama, kosinama i zemlji{nom
pojasu op{tinskog i nekategorisanog puta; (~lan 29. ta~ka
10.);
25) vu~e predmete, materijale, oru|e i druge vrste tereta
po op{tinskom i
nekategorisanom putu; (~lan 29. ta~ka 11.);
26) spu{ta niz kosine zaseka, useka i nasipa op{tinskog i
nekategorisanog puta, drvenu gra|u, drva za ogrev,
kamenje i drugi materijal; (~lan 29. ta~ka 12.);
27) pali travu i drugo rastinje na op{tinskom i
nekategorisanom putu, kao i otpadne
predmete i materijale; (~lan 29. ta~ka 13.);
28) nanosi blato sa prilaznog puta na op{tinski i
nekategorisani put sa savremenim
kolovoznim zastorom; (~lan 29. ta~ka 14.);
29) pu{ta stoku na op{tinski i nekategorisani put bez
nadzora, napasa i napaja stoku na op{tinskom i
nekategorisanom putu; (~lan 29. ta~ka 15.);
30) pri izvo|enju poljoprivrednih radova okre}e zapregu,
traktor, plug i druge
poljoprivredne ma{ine i oru|a na op{tinskom putu ili
nekategorisanom putu (~lan 29. ta~ka 16.);
31) ko~i zapre`no vozilo spre~avanjem okretanja
to~kova; (~lan 29. ta~ka 17.);
32) uklju~uje vozilo na op{tinski i nekategorisani put i
isklju~uje sa op{tinskog i
nekategorisanog puta van priklju~ka ili ukr{taja (~lan 29.
ta~ka 18.);
33)zaustavlja ili ostavlja vozilo kojim se ometa
kori{}enje puta(~l.29.ta~ka 19.)
34) o{te}uje ili preduzima radnje kojima bi se mogao
o{tetiti op{tinski i
nekategorisani put ili ometati odvijanje saobra}aja na
op{tinskom
i nekategorisanom putu; (~lan 29. ta~ka 20.);
35) koristi u saobra}aju na op{tinskom i nekategorisanom
putu sa savremenim kolovoznim zastorom motorna i



застором моторна и прикључна возила са точковима
без пнеуматика, осим возила са гусеницима; (члан 32.

1.);
36) користи у саобраћају на општинском и
некатегорисаном путу, са савременим коловозним
застором, возила са гусеницама које нису снабдевене
облогом са равним површинама или другим
одговарајућим облогама(чл.32.став2);
37) користи на путевима са савременим коловозним
застором запрежна возила са точковима без
пнеуматика, чија укупна маса прелази једну
тону(чл.32.став4); 38) за време трајања искључења,
користи возило које је у вршењу контроле искључено
из саобраћаја; (члан 34. став 4.);
39) обавља ванредни превоз супротно члану 35. став
1. ове Одлуке;
40) не уклони са трупа или земљишног појаса
општинског и некатегорисаног пута возило које се
онеспособи за даљу вожњу, као и терет који је пао са
возила у року из члана 37. став 1. ове Одлуке.
41) нанесе штету општинском и некатегорисаном
путу уклањањем возила, односно терета са трупа,
односно земљишног појаса општинског и
некатегорисаног пута. (члан 37. став 4.);
Новчаном казном од 10.000 до 100.000 динара
казниће се одговорно лице у правном лицу, а
новчаном казном од 10.000 до 50.000 динара казниће
се физичко лице, за прекршај из става 1. овог члана.

Члан 79.

Новчаном казном од 10.000-50.000 динара
казниће се возач, односно власник или корисник
возила , ако не заустави возило на истакнути знак
инспектора за саобраћај и путеве,(члан 76.став 3.)

Члан 80.

Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје
да важи Одлука о локалним и некатегорисаним
путевима на подручју општине Пријепоље(
''Општински службени гласник'',бр.28/84 ).

Члан 81.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у''Службеном гласнику општине
Пријепоље''

Број: 352-88/2010
Дана: 20.04.2011.
П р и ј е п о љ е

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ
ПРЕДСЕДНИК

Јусуф Јусо Мушкић

stav

,

IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

s.r.
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застором моторна и прикључна возила са точковима
без пнеуматика, осим возила са гусеницима; (члан 32.

1.);
36) користи у саобраћају на општинском и
некатегорисаном путу, са савременим коловозним
застором, возила са гусеницама које нису снабдевене
облогом са равним површинама или другим
одговарајућим облогама(чл.32.став2);
37) користи на путевима са савременим коловозним
застором запрежна возила са точковима без
пнеуматика, чија укупна маса прелази једну
тону(чл.32.став4); 38) за време трајања искључења,
користи возило које је у вршењу контроле искључено
из саобраћаја; (члан 34. став 4.);
39) обавља ванредни превоз супротно члану 35. став
1. ове Одлуке;
40) не уклони са трупа или земљишног појаса
општинског и некатегорисаног пута возило које се
онеспособи за даљу вожњу, као и терет који је пао са
возила у року из члана 37. став 1. ове Одлуке.
41) нанесе штету општинском и некатегорисаном
путу уклањањем возила, односно терета са трупа,
односно земљишног појаса општинског и
некатегорисаног пута. (члан 37. став 4.);
Новчаном казном од 10.000 до 100.000 динара
казниће се одговорно лице у правном лицу, а
новчаном казном од 10.000 до 50.000 динара казниће
се физичко лице, за прекршај из става 1. овог члана.

Члан 79.

Новчаном казном од 10.000-50.000 динара
казниће се возач, односно власник или корисник
возила , ако не заустави возило на истакнути знак
инспектора за саобраћај и путеве,(члан 76.став 3.)

Члан 80.

Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје
да важи Одлука о локалним и некатегорисаним
путевима на подручју општине Пријепоље(
''Општински службени гласник'',бр.28/84 ).

Члан 81.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у''Службеном гласнику општине
Пријепоље''

Број: 352-88/2010
Дана: 20.04.2011.
П р и ј е п о љ е

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ
ПРЕДСЕДНИК

Јусуф Јусо Мушкић

stav

,

IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

s.r.

priklju~na vozila sa to~kovima bez pneumatika, osim
vozila sa gusenicima; (~lan 32. stav 1.);
36) koristi u saobra}aju na op{tinskom i nekategorisanom
putu, sa savremenim
kolovoznim zastorom, vozila sa gusenicama koje nisu
snabdevene oblogom sa ravnim
p o v r { i n a m a i l i d r u g i m o d g o v a r a j u } i m
oblogama(~l.32.stav2);
37) koristi na putevima sa savremenim kolovoznim
zastorom zapre`na vozila sa to~kovima bez pneumatika,
~ija ukupna masa prelazi jednu tonu(~l.32.stav4); 38) za
vreme trajanja isklju~enja, koristi vozilo koje je u vr{enju
kontrole isklju~eno iz saobra}aja; (~lan 34. stav 4.);
39) obavlja vanredni prevoz suprotno ~lanu 35. stav 1.
ove Odluke;
40) ne ukloni sa trupa ili zemlji{nog pojasa op{tinskog i
nekategorisanog puta vozilo koje se onesposobi za dalju
vo`nju, kao i teret koji je pao sa vozila u roku iz ~lana 37.
stav 1. ove Odluke.
41) nanese {tetu op{tinskom i nekategorisanom putu
uklanjanjem vozila, odnosno tereta sa trupa, odnosno
zemlji{nog pojasa op{tinskog i nekategorisanog puta.
(~lan 37. stav 4.);
Nov~anom kaznom od 10.000 do 100.000 dinara kazni}e
se odgovorno lice u pravnom licu, a nov~anom kaznom
od 10.000 do 50.000 dinara kazni}e se fizi~ko lice, za
prekr{aj iz stava 1. ovog ~lana.

^lan 79.

Nov~anom kaznom od 10.000-50.000 dinara
kazni}e se voza~, odnosno vlasnik ili korisnik vozila , ako
ne zaustavi vozilo na istaknuti znak inspektora za
saobra}aj i puteve,(~lan 76.stav 3.)

^lan 80.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje da
va`i Odluka o lokalnim i nekategorisanim putevima na
podru~ju op{tine Prijepolje( ''Op{tinski slu`beni
glasnik'',br.28/84 ).

^lan 81.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u''Slu`benom glasniku op{tine Prijepolje''

Broj: 352-88/2010
Dana: 20.04.2011.
Pr i j e p o lj e

SKUP{TINA OP[TINE PRIJEPOLJE
PREDSEDNIK

Jusuf Juso Mu{ki}, s.r.

IV PRELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE
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На основу члана 39. Статута општине
Пријепоље ( ' 'Службени гласник општине
Пријепоље'', број 4/09), члана 108. Пословника
Скупштине општине Пријепоље (''Службени гласник
општине Пријепоље'', број 5/09) и члана 5. Статута
Сталне конференције градова и општина – Савеза
градова и општина Србије, а у складу са чланом 89.
Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
РС'', број 129/07), Скупштина општине Пријепоље,
на седници одржаној 20.04.2011. године, донела је

1. Скупштина оштине Пријепоље потврђује
да је општина Пријепоље члан Сталне конференције
градова и општина – Савеза градова и општина
Србије, са седиштем у Београду, Македонска 22. (у
даљем тексту: СКГО).

2. Скупштина општине Пријепоље потврђује
да прихвата све одредбе Статута СКГО, који је
усвојила 38. Скупштина СКГО, одржана 7. децембра
2010. године.

3. Скупштина општине Пријепоље потврђује
да у складу са Статутом СКГО, општина Пријепоље
преузима обавезу:

- да активно доприноси остваривању циљева СКГО,
- да учествује, у складу са интересовањем, у
активностима СКГО,
- да обезбеди да њени представници обављају
функцију у органу СКГО на коју је изабрана
општина Пријепоље,
- да плаћа чланарину СКГО у складу са одлуком
Скупштине СКГО и
- да обавља друге активности које јој повере
Скупштина и Председништво СКГО.

4. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику општине
Пријепоље''.

Број: 020-143/2010
Дана: 20.04.2011. године

Јусуф Јусо Мушкић

О  Д  Л  У   К  У

о потврђивању чланства општине Пријепоље
у Сталној конференцији градова  и општина -

Савезу градова и општина Србије

П р и ј е п о љ е

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉ

П Р Е Д С Е Д Н И К

E

s.r.

Na osnovu ~lana 39. Statuta op{tine Prijepolje
(''Slu`beni glasnik op{tine Prijepolje'', broj 4/09), ~lana
108. Poslovnika Skup{tine op{tine Prijepolje (''Slu`beni
glasnik op{tine Prijepolje'', broj 5/09) i ~lana 5. Statuta
Stalne konferencije gradova i op{tina – Saveza gradova i
op{tina Srbije, a u skladu sa ~lanom 89. Zakona o lokalnoj
samoupravi (''Slu`beni glasnik RS'', broj 129/07),
Skup{tina op{tine Prijepolje, na sednici odr`anoj
20.04.2011. godine, donela je

1. Skup{tina o{tine Prijepolje potvr|uje da je
op{tina Prijepolje ~lan Stalne konferencije gradova i
op{tina – Saveza gradova i op{tina Srbije, sa sedi{tem u
Beogradu, Makedonska 22. (u daljem tekstu: SKGO).

2. Skup{tina op{tine Prijepolje potvr|uje da
prihvata sve odredbe Statuta SKGO, koji je usvojila 38.
Skup{tina SKGO, odr`ana 7. decembra 2010. godine.

3. Skup{tina op{tine Prijepolje potvr|uje da u
skladu sa Statutom SKGO, op{tina Prijepolje preuzima
obavezu:

da aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva SKGO,
da u~estvuje, u skladu sa interesovanjem, u

aktivnostima SKGO,
da obezbedi da njeni predstavnici obavljaju funkciju u

organu SKGO na koju je izabrana op{tina Prijepolje,
da pla}a ~lanarinu SKGO u skladu sa odlukom

Skup{tine SKGO i
- da obavlja druge aktivnosti koje joj povere Skup{tina i
Predsedni{tvo

SKGO.

4. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u ''Slu`benom glasniku op{tine Prijepolje''.

Broj: 020-143/2010
Dana: 20.04.2011. godine
Pr i j e p o lj e

Jusuf Juso Mu{ki}, s.r.

O  D  L U   K  U

o potvr|ivanju ~lanstva op{tine Prijepolje
u Stalnoj konferenciji gradova  i op{tina  - Savezu

gradova i op{tina Srbije

-
-

-

-

SKUP[TINA OP[TINE PRIJEPOLJE

P R E D S E D N I K
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На основу члана 45 Статута општине
Пријепоље ( ' 'Службени гласник општине
Пријепоље'', број 4/2009), Скупштина општине
Пријепоље на седници одржаној .20 . године
донела је

О РАЗРЕШЕЊУ  И  ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНА
ОДБОРА ЗА БОРБУ ПРОТИВ КРИМИНАЛА

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

Разрешава се дужности члана Одбора за
борбу против криминала Скупштине општине
Пријепоље

- СЛОБОДАН ГОЈКОВИЋ, дипломирани социолог,
представник дборничке групе Заједно за боље
Пријепоље (ДС, СПС, Г-17 плус, СПО), именован
Одлуком Скупштине општине Пријепоље број 020-
11/09-15 од 08.03.2009. године.

Именују се за члана Одбора за борбу против
криминала Скупштине општине Пријепоље

-БАКИР ЧИЧИЋ, представник дборничке групе
Заједно за боље Пријепоље (ДС, СПС, Г-17 плус,
СПО).

Мандат именованом члану Одбора за борбу
против криминала Скупштине општине Пријепоље
траје док траје мандат члановима Одбора за борбу
против криминала који су именовани длуком
Скупштине општине Пријепоље број 020-11/09-15 од
08.03.2009. године.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Пријепоље''

Број: 020-11/09-15
Дана: 2011. године
П р и ј е п о љ е

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

ПРЕДСЕДНИК
Јусуф Јусо Мушкић

ОДЛУКУ

I

o

II

o

III

IV

s.r.

Na osnovu ~lana 45. Statuta op{tine Prijepolje
(''Slu`beni glasnik op{tine Prijepolje'', broj 4/2009),
Skup{tina op{tine Prijepolje na sednici odr`anoj
20.04.2011. godine, donela je

O RAZRE[ENJU  I  IMENOVANJU  ^LANA
ODBORA ZA BORBU PROTIV KRIMINALA

SKUP[TINE OP[TINE PRIJEPOLJE

I

Razre{ava se du`nosti ~lana Odbora za borbu
protiv kriminala Skup{tine op{tine Prijepolje

-SLOBODAN GOJKOVI], diplomirani sociolog,
predstavnik odborni~ke grupe Zajedno za bolje Prijepolje
(DS, SPS, G-17 plus, SPO),
imenovan Odlukom Skup{tine op{tine Prijepolje broj
020-11/09-15 od 08.03.2009. godine.

II

Imenuju se za ~lana Odbora za borbu protiv
kriminala Skup{tine op{tine Prijepolje

BAKIR ^I^I^, predstavnik odborni~ke grupe
Zajedno za bolje Prijepolje (DS, SPS, G-17 plus, SPO).

III

Mandat imenovanom ~lanu Odbora za borbu
protiv kriminala Skup{tine op{tine Prijepolje traje dok
traje mandat ~lanovima Odbora za borbu protiv kriminala
koji su imenovani odlukom Skup{tine op{tine Prijepolje
broj 020-11/09-15 od 08.03.2009. godine.

IV

Ova odluka stupa na snagu danom dono{enja, a
objavi}e se u ''Slu`benom glasniku op{tine Prijepolje''.

Broj: 020-11/09-15
Dana: 20.04. 2011. godine
Pr i j e p o lj e

SKUP[TINA OP[TINE PRIJEPOLJE

PREDSEDNIK
Jusuf Juso Mu{ki}, s.r.

ODLUKU

-
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На основу члана 14. Закона о локалним
изборима („Службени гласник РС“, број 1 9 7) и
члана 39. Статута општине Пријепоље („Службени
гласник општине Пријепоље“ број 4/20
Скупштинма општине Пријепоље, на седници
одржаној 11. године, донела је

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА
ЧЛАНА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

Разрешава се дужности заменика члана
Општинске изборне комисије у сталном саставу

- БОГДАН ШЕКЛЕР дипломирани правник из
Пријепоља, именован решењем Скупштине општине
Пријепоље број: 013-22/2009 од 12.08.2009. године.

Именује се за заменика члана Општинске изборне
комисије у сталном саставу

ЗВЕЗДАНА АДАМОВИЋ дипломирани
економиста из Пријепоља

Мандат именованој траје док траје мандат
чланова Општинске изборне комисије и њихових
заменика, који су именовани решењем Скупштине
општине Пријепоље број 013-22/2009 од 12 8 9.
године.

Ово решење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Пријепоље“.

Ре ш е њ е д о с т а в и т и И м е н о ва н о ј и
разрешеном заменику члана Општинске изборне
комисије Општинској изборној комисији и архиви
Скупштине општине Пријепоље.

Број 013 2011
Дана 11.године
П р и ј е п о љ е

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

ПРЕДСЕДНИ
Јусуф Јусо Мушкић

2 /0

09),

20.04.20

I

,

II

- ,
.

III

.0 .200

IV

V
:

,

: -1/
, 20.04.20

Р   Е   Ш   Е   Њ   Е

s.r.

Na osnovu ~lana 14. Zakona o lokalnim izborima
(„Slu`beni glasnik RS“, broj 129/07) i ~lana 39. Statuta
op{tine Prijepolje („Slu`beni glasnik op{tine Prijepolje“

broj 4/2009), Skup{tinma op{tine Prijepolje, na sednici
odr`anoj 20.04.2011. godine, donela je

O RAZRE[ENJU I IMENOVANJU ZAMENIKA
^LANA OP[TINSKE IZBORNE KOMISIJE

I
Razre{ava se du`nosti zamenika ~lana Op{tinske

izborne komisije u stalnom sastavu

- BOGDAN [EKLER, diplomirani pravnik iz Prijepolja,
imenovan re{enjem Skup{tine op{tine Prijepolje broj:
013-22/2009 od 12.08.2009. godine.

II
Imenuje se za zamenika ~lana Op{tinske izborne
komisije u stalnom sastavu
- ZVEZDANAADAMOVI], diplomirani ekonomista iz
Prijepolja.

III
Mandat imenovanoj traje dok traje mandat

~lanova Op{tinske izborne komisije i njihovih zamenika,
koji su imenovani re{enjem Skup{tine op{tine Prijepolje
broj 013-22/2009 od 12.08.2009. godine.

IV
Ovo re{enje stupa na snagu danom dono{enja, a

objavi}e se u „Slu`benom glasniku op{tine Prijepolje“.

V
Re{enje dostaviti: Imenovanoj i razre{enom

zameniku ~lana Op{tinske izborne komisije, Op{tinskoj
izbornoj komisiji i arhivi Skup{tine op{tine Prijepolje.

Broj: 013-1/2011
Dana, 20.04.2011.godine
Pr i j e p o lj e

SKUP[TINA OP[TINE PRIJEPOLJE

PREDSEDNIK
Jusuf  Juso Mu{ki}, s.r.

R   E   [   E   NJ   E
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54.

2 )

20.04. 1 ,

.

,

На основу члана Закона о основама

система образовња и васпитања (''Службени гласник

РС'', број 72/09, члана 32 Закона о локалној

самоуправи (''Службени гласник РС'', број 1 9/07 ,

члана 39. Статута општине Пријепоље (''Службени

гласник општине Пријепоље'', број 4/2009),

Скупштина општине Пријепоље на седници

одржаној 201 . године донела је

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА

УПРАВНОГ ОДБОРА
ДЕЧЈЕГ ВРТИЋА „МИША ЦВИЈОВИЋ“ ИЗ

ПРИЈЕПОЉА

Разрешава се дужности члана Управног

одбора Дечјег вртића „Миша Цвијовић“ из

Пријепоља:

-МАРИЈАНА ЈАНКОВИЋ, представник Савета

родитеља, именована решењем Скупштине општине

број 610-11/09 од 03.12.2009. године.

Именује се за члана Управног одбора Дечјег

вртића „Миша Цвијовић“ из Пријепоља:

- САВО ПУШИЦА, представник Савета родитеља,

Мандат именованом члану Управног одбора

траје док траје мандат члановима Управног одбора

који су именовани решењем Скупштине општине

Пријепоље број 610-11/09 од 03.12.2009. године.

Ово решење ступа на снагу даном доношења,

а објавиће се у ''Службеном гласнику општине

Пријепоље''

Број: 020-9/2011
Дана: 20.04. 11 године
П р и ј е п о љ е

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

ПРЕДСЕДНИК,
Јусуф Јусо Мушкић

Р Е Ш Е Њ Е

I

II

III

IV

20 .

s.r.

Na osnovu ~lana 54. Zakona o osnovama sistema
obrazovnja i vaspitanja (''Slu`beni glasnik RS'', broj
72/09, ~lana 32 Zakona o lokalnoj samoupravi (''Slu`beni
glasnik RS'', broj 129/07), ~lana 39. Statuta op{tine
Prijepolje (''Slu`beni glasnik op{tine Prijepolje'', broj
4/2009), Skup{tina op{tine Prijepolje na sednici
odr`anoj 20.04.2011. godine, donela je

O RAZRE[ENJU I IMENOVANJU ^LANA
UPRAVNOG ODBORA

DE^JEG VRTI]A „MI[A CVIJOVI]“ IZ
PRIJEPOLJA

I
Razre{ava se du`nosti ~lana Upravnog odbora

De~jeg vrti}a „Mi{a Cvijovi}“ iz Prijepolja:

MARIJANAJANKOVI], predstavnik Saveta
roditelja, imenovana re{enjem Skup{tine op{tine broj
610-11/09 od 03.12.2009. godine.

II
Imenuje se za ~lana Upravnog odbora De~jeg

vrti}a „Mi{a Cvijovi}“ iz Prijepolja:

- SAVO PU[ICA, predstavnik Saveta roditelja,

III
Mandat imenovanom ~lanu Upravnog odbora

traje dok traje mandat ~lanovima Upravnog odbora koji
su imenovani re{enjem Skup{tine op{tine Prijepolje broj
610-11/09 od 03.12.2009. godine.

IV
Ovo re{enje stupa na snagu danom dono{enja, a

objavi}e se u ''Slu`benom glasniku op{tine Prijepolje''.

Broj: 020-9/2011
Dana: 20.04.2011. godine
Pr i j e p o lj e

SKUP[TINA OP[TINE PRIJEPOLJE

PREDSEDNIK,
Jusuf Juso Mu{ki}, s.r.

R E [ E NJ E

-
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20.04 1 ,

20-83/2009 03 12

V

.

,

На основу члана 32 Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', број 1 9/07 ,
члана 39. Статута општине Пријепоље (''Службени
гласник општине Пријепоље'', број 4/2009),
Скупштина општине Пријепоље на седници
одржаној .201 . године донела је

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
УПРАВНОГ ОДБОРА

ФОНДА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СОЛИДАРНЕ
СТАМБЕНЕ ИЗГРАДЊЕ У ОПШТИНИ

ПРИЈЕПОЉЕ

Разрешава се дужности члана Управног
одбора Фонда за финансирање солидарне стамбене
изградње у општини Пријепоље:

- МИЛУТИН БАКОВИЋ,приватни предузетник из
Пријепоља, именован решењем Скупштине општине
Пријепоље број 020-83/2009 од 03.12.2009. године.

Именује се за члана Управног одбора Фонда
за финансирање солидарне стамбене изградње у
општини Пријепоље:

- РАДОЈКО ДРОБЊАК, дипломирани економиста из
Пријепоља,

Мандат именованом члану Управног одбора
траје док траје мандат члановима Управног одбора
који су именовани решењем Скупштине општине
Пријепоље број 0 од . .2009. године.

Ово решење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Пријепоље''

Број: 020-83/2009
Дана: 20.04 11 године
П р и ј е п о љ е

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

ПРЕДСЕДНИК,
Јусуф Јусо Мушкић

Р Е Ш Е Њ Е

I

II

III

I

.20 .

s.r.

Na osnovu ~lana 32 Zakona o lokalnoj
samoupravi (''Slu`beni glasnik RS'', broj 129/07), ~lana
39. Statuta op{tine Prijepolje (''Slu`beni glasnik op{tine
Prijepolje'', broj 4/2009), Skup{tina op{tine Prijepolje na
sednici odr`anoj 20.04.2011. godine, donela je

O RAZRE[ENJU I IMENOVANJU ^LANA
UPRAVNOG ODBORA

FONDA ZA FINANSIRANJE SOLIDARNE
STAMBENE IZGRADNJE U OP[TINI PRIJEPOLJE

I
Razre{ava se du`nosti ~lana Upravnog odbora

Fonda za finansiranje solidarne stambene izgradnje u
op{tini Prijepolje:

MILUTIN BAKOVI], privatni preduzetnik iz
Prijepolja, imenovan re{enjem Skup{tine op{tine
Prijepolje broj 020-83/2009 od 03.12.2009. godine.

II
Imenuje se za ~lana Upravnog odbora Fonda za

finansiranje solidarne stambene izgradnje u op{tini
Prijepolje:

- RADOJKO DROBNJAK, diplomirani ekonomista iz
Prijepolja,

III

Mandat imenovanom ~lanu Upravnog odbora
traje dok traje mandat ~lanovima Upravnog odbora koji
su imenovani re{enjem Skup{tine op{tine Prijepolje broj
020-83/2009 od 03.12.2009. godine.

IV
Ovo re{enje stupa na snagu danom dono{enja, a

objavi}e se u ''Slu`benom glasniku op{tine Prijepolje''.

Broj: 020-83/2009
Dana: 20.04.2011. godine
Pr i j e p o lj e

SKUP[TINA OP[TINE PRIJEPOLJE

PREDSEDNIK,
Jusuf Juso Mu{ki}, s.r.

R E [ E NJ E

-
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Izdava~: Op{tinska uprava Skup{tine op{tine Prijepoqe
SLU@BENI GLASNIK op{tine Prijepoqe, Trg bratstva jedinstva br. 3

Odgovorni urednik: Dra{ko Dragutinovi}; urednik: Qiqana Drobwak,
Tehni~ki urednik: Esad Mu{ki}; Telefon: 033/714-956

@iro ra~un: 840-6640-93

[tampa: Grafokarton - Prijepoqe, tel: 033/710-009
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Odluka o anga`ovawu revizora za
obavqawe eksterne revizije zavr{nog ra~una
buxeta op{tine Prijepoqe .................................

Odluka o Op{tinskim i nekate-
gorisanim putevima ..............................................

Odluka o potvr|ivawu ~lanstva
op{tine Prijepoqe u Stalnoj konferenciji
gradova i op{tina Savezu gradova i op{tina
Srbije .......................................................................

Odluka o razre{eqwu i imenovawu
~lana Odbora za borbu protiv kriminala
Skup{tine op{tine Prijepoqe ........................

Re{ewe o imenovawu zamenika ~lana
op{tinske izborne komisije ..............................

Re{ewe o imenovawu ~lana Upravnog
odbora de~jeg vrti}a "Mi{a Cvijovi}" iz
Prijepoqa ..............................................................

Re{ewe o razre{ewu ~lana Upravnog
odbora Fonda za finansirawe solidarne
izgradwe u op{tini Prijepoqe .........................

Odluka o anga`ovawu revizora za obavljanje
eksterne revizije zavr{nog ra~una bud`eta op{tine
Prijepolje ....................................................................

Odluka o Op{tinskim i nekategorisanim
putevima ....................................................................

Odluka o potvr|ivanju ~lanstva op{tine
Prijepolje u Stalnoj konferenciji gradova i op{tina
Savezu gradova i op{tina Srbije ..................................

Odluka o razre{eqnju i imenovanju ~lana
Odbora za borbu protiv kriminala Skup{tine op{tine
Prijepolje ....................................................................

Re{enje o imenovanju zamenika ~lana
op{tinske izborne komisije .........................................

Re{enje o imenovanju ~lana Upravnog
odbora de~jeg vrti}a "Mi{a Cvijovi}" iz Prijepolja ......

Re{enje o razre{enju ~lana Upravnog odbora
Fonda za finansiranje solidarne izgradnje u op{tini
Prijepolje ....................................................................
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