
 На основу члана 5.став 4 и 5 Закона о јавним путевима(„Сл. гласник РС“101/2005,123/2007,101/2011,93/2012 и 
104/2013) члана 18 став 1.тачка 13 и члана 40.став 1. тачка 8. Статута општине Велико Градиште(''Службени гласник 
општине Велико Градиште'', бр.  9/2008, 5/14 , 5/16 и 28/16), 
Скупштина општине Велико Градиште на 10. седници одржаној дана 05.06.2017. године, доноси 

 
 

О Д Л У К У  
 

О НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 
 

 ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1 

Овом одлуком уређује се и обезбеђује, управљање, заштита, одржавање, финансирање, послови надзора над 
некатегорисаним путевима на територији општине Велико Градиште (у даљем тексту: општина) као и друга питања од 
значаја за некатегорисане путеве на територији општине Велико Градиште. 

Члан 2 

Некатегорисани пут у смислу закона и ове одлуке јесте саобраћајна површина која је доступна већем броју разних 
корисника, коју надлежни орган прогласи некатегорисаним путем, која је уписана у катастар непокретности као 
некатегорисани пут и која је у својини јединице локалне самоуправе на чијој територији се налази; 

Члан 3 

Некатегорисани путеви, у смислу ове одлуке су: 
1. атарски путеви; 
2. сеоски путеви; 
3. шумски путеви; 
4. пољски путеви; 
5. путеви на насипима за одбрану од поплава и друго. 
Некатегорисани путеви служе за долазак до сеоских домаћинстава, за приступ до шумских и пољопривредних парцела, 
до насипа за одбрану од поплава, и друго. 
Некатегорисани путеви заједно са јавним путевима (државни, општински и улице), чине мрежу путева. 

Члан 4 
Некатегорисани пут, у смислу ове одлуке, обухвата: 
1. труп пута (доњи и горњи строј пута) 
- доњи строј пута (насипи, усеци, засеци, објекти, постројења и уређаји за одводњавање пута и заштиту пута од 
површинских и подземних вода и сл.); 
- горњи строј пута (коловозна конструкција, коловозни застор, банкине, риголе, берме); 
2. ваздушни простор изнад коловоза у висини од најмање седам метара; 
3. земљишни појас са обе стране пута потребан за несметано одржавање пута ширине од најмање једног метра, од линије 
која спаја крајње тачке попречног профила пута; 
4. заштитни појас јесте површина уз ивицу земљишног појаса, на спољну страну и служи за заштиту некатегорисаног 
пута и саобраћаја на њему; 
5. опрему за заштиту пута, саобраћаја и околине (заштита од осулина и наноса, стубићи и сл.); 
6. саобраћајна сигнализација. 

Члан 5 



Послове управљања, одржавања, заштите и развоја некатегорисаних путева на територији Општине, обављаће 
привредно друштво, односно друго правно лице или предузетник коме ће уговором о пружању услуга бити поверени 
ови послови у скаду са законом( у даљем тексту:Управљач пута) 
Општинска управа  врши инвеститорске послове на изградњи нових путева и реконструкцији постојећих. 
Управљач јавног пута биће изабран у складу са Законом којим се  уређују комуналне делатности. 

Члан 6 
На некатегорисаном путу могу се постављати цевоводи, водоводи, инсталације и објекти, градити прикључак прилазног 
пута, само уз прибављену сагласност  привредног друштва односно другог правног лица или предузетника ,коме ће 
уговором о пружању услуга бити поверени послови надзора. 

 УПРАВЉАЊЕ НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА 

Члан 7 

Управљач јавног пута јесте јавно предузеће, привредно друштво, односно друго правно лице или предузетник, који су 
регистровани за обављање делатности управљања јавним путем. 

Управљачу јавног пута поверава се вршење јавних овлашћења која се односе на издавање: 

1) сагласности за изградњу, односно реконструкцију прикључка на јавни пут; 

2) сагласности за грађење, односно постављање водовода, канализације, топловода, железничке пруге и других сличних 
објеката, као и телекомуникационих и електро водова, инсталација, постројења и сл. на јавном путу; 

3) сагласности за грађење, односно постављање водовода, канализације, топловода, железничке пруге и других сличних 
објеката, као и телекомуникационих и електро водова, инсталација, постројења и сл. у заштитном појасу јавног пута; 

4) сагласности за измену саобраћајних површина пратећих садржаја јавног пута; 

5) сагласности за одржавање спортске или друге манифестације на јавном путу; 

6) посебне дозволе за обављање ванредног превоза на јавном путу и 

7) одобрења за постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за сликовно или звучно обавештавање или 
оглашавање на јавном путу, односно поред тог пута. 

Акти из става 1. овог члана морају да садрже саобраћајно-техничке услове. 

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

Против аката из става 1. овог члана може се изјавити жалба Општинском Већу општине Велико Градиште, у року од 
осам дана од дана достављања тог акта. 

Управљач јавног пута дужан је да о актима донетим у вршењу јавних овлашћења води евиденцију. 

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

Управљач јавног пута одговара за штету која настане корисницима јавног пута због пропуштања благовременог 
обављања појединих радова на редовном одржавању јавног пута прописаних овoм Одлуком, односно због извођења тих 
радова супротно прописаним техничким условима и начину њиховог извођења. 

 ЗАШТИТА НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА 

Члан 8 

Ради спречавања угрожавања стабилности некатегорисаног пута и обезбеђивања услова за безбедно одвијање саобраћаја 
на некатегорисаном путу, носилац права службености на некатегорисаном путу, као и других права у складу са Законом, 
може да изводи радове на некатегорисаном путу, само ако је за извођење тих радова претходно дата сагласност 
Управљача пута. 

Члан 9 



Власници, односно корисници земљишта које се граничи са некатегорисаним путем обавезни су да: 
1. уредно одржавају путне канале за одвод површинских вода; 
2. изграде пропусте на улазима у своје парцеле; 
3. уклањају дрвеће, шибље и друго растиње у заштитном појасу, којима се омета проходност некатегорисаног пута, 
смањује прегледност и на други начин угрожава безбедност саобраћаја; 
4. омогуће слободно отицање воде, одлагање снега са некатегорисаног пута на његово земљиште, уз накнаду 
проузроковане штете; 
5. омогуће прилаз некатегорисаном путу или путном објекту, ради извођења радова на одржавању некатегорисаног пута 
или путног објекта, уз накнаду проузроковане штете. 

Члан 10 
Ради спречавања угрожавања стабилности и обезбеђења услова за несметано одвијање саобраћаја на некатегорисаном 
путу, забрањено је: 
1. привремено или трајно заузимање некатегорисаног пута; 
2. извођење радова на некатегорисаном путу који нису у вези са изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом 
некатегорисаног пута; 
3. извођење радова носиоца права службености и других права установљених на путу, којима се оштећује 
некатегорисани пут или угрожава несметано и безбедно одвијање саобраћаја; 
4. просипање, бацање или остављање било каквих предмета, материјала и смећа на некатегорисаном путу или поред 
некатегорисаног пута, у границама заштитног појаса; 
5. испуштање вода, отпадних вода и других течности на некатегорисани пут; 
6. спречавање отицање вода са некатегорисаног пута, а посебно из путног јарка и из пропуста кроз труп некатегорисаног 
пута и спречавање даљег отицања вода ка њиховим рецепиентима; 
7. орање и извођење других пољопривредних радова на банкинама, косинама и земљишном појасу; 
8. паљење траве и другог растиња на некатегорисаном путу, као и отпадних предмета и материјала; 
9. пуштање стоке на некатегорисани пут без надзора, напајање и напасање стоке; 
10. вуча предмета, материјала, оруђа и другог по некатегорисаном путу; 
11. наношење блата са прилазног пута на некатегорисани пут; 
12. заустављање или остављање возила којим се омета безбедно и несметано одвијање саобраћаја на некатегорисаном 
путу; 
13. окретање запреге, трактора, плуга и других пољопривредних машина и оруђа на некатегорисаном путу и заштитном 
појасу; 
14. свако чињење којим се оштећује или би се могао оштетити некатегорисани пут или ометати одвијање саобраћаја. 

Члан 11 
На местима међусобног укрштања некатегорисаног пута са јавним путем или железничком пругом или са другим 
некатегорисаним путем у истом нивоу, морају се обезбедити зоне потребне прегледности, у складу са прописима. 
У зонама потребне прегледности забрањено је подизати засаде, ограде, дрвеће, постављати постројења, уређаје и 
градити објекте, односно вршити друге радње које ометају прегледност некатегорисаног пута, јавног пута и железничке 
пруге. 
Власник, односно корисник земљишта, које се налази у зони потребне прегледности, дужан је да, на захтев Управљача 
пута, уклони засаде, ограде, дрвеће, предмете, материјале, постројења, уређаје и објекте у циљу обезбеђења 
прегледности некатеторисаног пута. 
Саобраћајни инспектор(у даљем тексту: инспектор), ће наложити власнику, односно кориснику земљишта које се налазе 
у зони потребне прегледности да уклони засаде, ограде, дрвеће, предмете, материјале, постројења, уређаје и објекте, у 
циљу обезбеђења прегледности некатеторисаног пута. 

Члан 12 



Ако се некатегорисани пут налази у таквом стању: 
- да се на њему не може одвијати саобраћај, или 
- да се не може одвијати саобраћај појединих врста возила, или 
- ако би саобраћај појединих врста возила наносио штету некатегорисаном путу, његовом делу или путном објекту, или 
- ако се радови на одржавању пута не могу извести без обустављања саобраћаја, или 
- да то захтевају други разлози безбедности саобраћаја и заштите пута, 
Инспектор или орган унутрашњих послова надлежних за безбедност саобраћаја, забраниће саобраћај на том делу пута за 
све или поједине врсте возила на целом путу, његовом делу или путном објекту. 
Општа забрана саобраћаја на некатегорисаном путу, његовом делу или путном објекту може бити само привремена, а 
забрана саобраћаја за поједине врсте возила на некатегорисаном путу, његовом делу или путном објекту може бити 
привремена или стална. 

V ОДРЖАВАЊЕ НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА 

Члан 13 

Послове одржавања некатегорисаних путева обављаће  привредно друштво, односно друго правно лице или предузетник 
коме ће уговором о пружању услуга бити поверени ови послови у скаду са законом. 
Одржавање некатегорисаних путева јесте извођење радова којима се обезбеђује несметано и безбедно одвијање 
саобраћаја и чува употребна вредност некатегорисаних путева. 
Радови на одржавању некатегорисаних путева у смислу ове одлуке су: 
1. радови на редовном одржавању; 
2. радови на периодичном одржавању; 
3. радови на ургентном одржавању. 
Некатегорисани путеви одржавају се на основу Годишњег програма одржавања некатегорисаних путева, који усваја 
Скупштина општине Велико Градиште, а доноси Управљача пута (у даљем тексту: Програм). 

Члан 14 

Радови на редовном одржавању некатегорисаних путева су: 
1. преглед, утврђивање и оцена стања некатегорисаног пута и путног објекта; 
2. местимично поправљање коловозне конструкције и осталих елемената трупа некатегорисаног пута; 
3. постављање туцаничког застора на некатегорисаном путу; 
4. наношење новог туцаничког застора на некатегорисаном путу; 
5. уређење површине (равнање) некатегорисаног пута; 
6. чишћење коловоза и осталих елемената некатегорисаног пута у границама земљишног појаса; 
7. уређење банкина; 
8. уређење и очување косина насипа, усека и засека; 
9. чишћење и уређење јаркова, ригола, пропуста и других делова система за одводњавање некатегорисаног пута; 
10. поправка путних објеката; 
11. постављање, замењивање, допуњавање и обнављање саобраћајне сигнализације, опреме некатегорисаног пута и 
објеката и опреме за заштиту некатегорисаног пута, саобраћаја и околине; 
12. чишћење саобраћајне сигнализације, опреме некатегорисаног пута и објеката и опреме за заштиту некатегорисаног 
пута, саобраћаја и околине; 
13. кошење траве и уређивање зелених површина на некатегорисаном путу и земљишном појасу; 

Члан 15 

Радови на периодичном одржавању некатегорисаних путева обухватају: 
1. ојачање коловозне конструкције; 



2. рехабилитацију; 
3. појачано одржавање. 
Радови на ојачању коловозне конструкције су: 
1. постављање шљунчаног, односно туцаничког застора на неасфалтираним путевима; 
2. обрада површине коловозног застора или заптивање; 
3. наношење новог коловозног застора по целој ширини коловоза; 
Радови на рехабилитацији некатегорисаних путева су: 
1. селективно обнављање, замена и појачање дотрајалих коловозних застора и промена попречних нагиба коловоза на 
некатегорисаном путу, односно његовом делу; 
2. замена деформисаних, дотрајалих и привремених пропуста за воду; 
3. постављање нове саобраћајне сигнализације на некатегорисаном путу, односно његовом делу; 
Радови на појачаном одржавању некатегорисаних путева су: 
1. ублажавање појединих уздужних нагиба и исправка појединих кривина; 
2. проширење коловозне конструкције и осталих елемената некатегорисаног пута на краћим деловима; 
3. проширење раскрсница у нивоу; 
4. санирање клизишта и одрона; 
5. замена или израда дренажног система за одводњавање подземних вода са некатегорисаног пута и путног објекта; 
6. постављање нове опреме некатегорисаног пута и нових објеката и опреме за заштиту некатегорисаног пута, 
саобраћаја и околине на некатегорисаном путу, односно његовом делу; 

Члан 16 
Ургентно одржавање некатегорисаних путева условљено је елементарним непогодама и ванредним околностима, у циљу 
обезбеђивања проходности некатегорисаних путева и безбедног одвијања саобраћаја. 
Радови на ургентном одржавању некатегорисаних путева у смислу ове одлуке, обухватају активности и мере у циљу 
отклањања недостатака узрокованих елементарним непогодама и ванредним околностима, а које је неопходно спровести 
да би се обезбедило несметано одвијање саобраћаја или одвијање саобраћаја у отежаним условима, када је онемогућена 
проходност и угрожена безбедност учесника у саобраћају. 
 

V ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА 

Члан 17 

Изградња и реконструкција некатегорисаних путева врши се у складу са Законом којим се уређује планирање и 
изградња. 

Члан 18 

Некатегорисани пут се гради за двосмерни саобраћај, а изузетно за једносмерни саобраћај, с тим да у зависности од 
прегледности пута на растојањима од највише 500 метара има одговарајуће проширење за мимоилажење возила, радних 
машина и пољопривредне механизације. 
Најмања ширина коловоза за двосмерни саобраћај износи 5,5 метара, а за једносмерни саобраћај 3 метра. 
Минималне димензије путних канала износе: 
- ширина дна канала 0,5 метара; 
- дубина канала 0,5 метара, рачунајући од горње ивице коловоза. 

Члан 19 

Ширина заштитног појаса, са сваке стране некатегорисаног пута износи 3 метра, осим ако просторним односно 
урбанистичким планом није другачије одређено. 



У заштитном појасу некатегорисаног пута забрањена је изградња грађевинских или других објеката, као и постављање 
постројења, уређаја и инсталација, осим изградње саобраћајних површина пратећих садржаја некатегорисаног пута, као 
и постројења, уређаја и инсталација који служе потребама некатегорисаног пута и саобраћаја на некатегорисаном путу. 
 

V ФИНАНСИРАЊЕ НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА 

Члан 20 

Финансирање изградње и реконструкције, одржавања и заштите јавних путева обезбеђује се у складу са законом и овом 
одлуком. 

V НАДЗОР 

Члан 21 

Надзор над применом одредаба ове одлуке врши Општинска управа-Одељење за привредни и економски развој и 
дијаспору. 
Инспекцијски надзор над применом одредаба ове одлуке врши  Општинска управа - Одељење  за инспекцијске послове. 

Члан 22 

У вршењу инспекцијског надзора општински инспектор има право и дужност да проверава: 
1. радове на заштити, одржавању, изградњи некатегорисаних путева и путних објеката; 
2. техничку и другу документацију у вези са одржавањем, изградњом и реконструкцијом некатегорисаних путева; 
3. стање некатегорисаног пута и да ли се правилно и редовно спроводе прописане мере заштите некатегорисаног пута; 
4. да ли је за изградњу и реконструкцију некатегорисаног пута, његовог дела и путног објекта издато одобрење за 
изградњу; 
5. услове одвијања саобраћаја на некатегорисаном путу; 
6. да ли се правилно и редовно спроводе прописане мере заштите некатегорисаног пута. 

Члан 23 

У вршењу инспекцијског надзора општински инспектор је овлашћен да: 
1. забрани, односно обустави извршење радова који се изводе противно законским прописима, техничким нормативима 
и стандардима одржавања некатегорисаног пута; 
2. нареди отклањање недостатака на некатегорисаном путу који угрожавају стабилност пута и безбедност саобраћаја; 
3. нареди обустављање радова који се изводе у непосредној близини некатегорисаног пута, а који могу довести у питање 
стабилност некатегорисаног пута и безбедност саобраћаја; 
4. нареди предузимање мера за обезбеђење некатегорисаног пута и по потреби забрани привремено одвијање саобраћаја 
за сва возила или поједине категорије возила која због своје укупне тежине, димензија и других техничких својстава 
могу да нанесу штету некатегорисаном путу или угрозе безбедност саобраћаја; 
5. нареди рушење и уклањање објеката, цевовода, водовода, инсталација, натписа, ограда, дрвећа, засада, грађевинског и 
другог материјала са некатегорисаног пута, његовог дела, путног објекта и земљишног појаса, осим објеката цевовода, 
водовода и инсталација за које је установљено право службености или друго право одређено Законом; 
6. поднесе захтев за покретање прекршајног поступка; 
7. изда прекршајни налог; 
8. предузима и друге мере и радње за које је овлашћен. 

V ОВЛАШЋЕЊА ИНСПЕКТОРА РАДИ УТВРЂИВАЊА ЧИЊЕНИЦА 

Члан 24 

Инспектор је овлашћен да ради утврђивања чињеница: 



1. изврши увид у јавне исправе и податке из регистара и евиденција које воде надлежни државни органи, , органи 
јединице локалне самоуправе и други имаоци јавних овлашћења ако су неопходни за инспекцијски надзор, а није могао 
да их прибави по службеној дужности и да их копира, у складу са Законом о инспекцијском надзору; 
2. изврши увид у личну или другу јавну исправу са фотографијом која је подобна да се идентификују овлашћена лица у 
надзираном субјекту, друга запослена или радно ангажована лица, физичка лица која су надзирани субјекти, сведоци, 
службена лица и заинтересована лица, као и физичка лица затечена на месту надзора; 
3. узима писане и усмене изјаве надзираних субјеката - физичких лица и заступника, односно овлашћених лица у 
надзираном субјекту - правном лицу и других запослених или радно ангажованих лица, сведока, службених лица и 
заинтересованих лица, и да их позива да дају изјаве о питањима од значаја за инспекцијски надзор; 
4. наложи да му се у одређеном року ставе на увид пословне књиге, општи и појединачни акти, евиденције, уговори и 
друга документација надзираног субјекта од значаја за инспекцијски надзор, а у облику у којем их надзирани субјекат 
поседује и чува; 
5. фотографише и снима предмете инспекцијског надзора; 
6. предузме друге радње ради утврђивања чињеничног стања, према Закону о инспекцијском надзору. 

Члан 25 
Надзирани субјекат обавезан је да инспектору, омогући несметано вршење послова и несметан приступ објекту, 
средству или особљу који су у вези са обављањем делатности на некатегорисаном путу, стави на увид тражену 
документацију од стране инспектора, као и да у року који одреди инспектор достави потребне податке и поступи по 
налогу инспектора. 
Надзирани субјекат је обавезан да се на захтев инспектора, усмено или писмено изјасни о предмету инспекцијског 
надзора, као и да поштује интегритет и службено својство инспектора. 

Члан 26 

Надзирани субјекат може доставити инспекцији извештај о самопровери испуњености захтева из контролне листе и 
самопроцени ризика, које је спровео сагласно садржини контролне листе и правилима о процени ризика. Уз овај 
извештај, надзирани субјекат инспекцији прилаже и одговарајућу документацију, односно други материјал (фотографије 
и сл.) којима се поткрепљују налази из извештаја. 

X КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 27 
Новчаном казном у фиксном износу од 70.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице ако: 
1. поступи супротно одредбама члана 6. ове одлуке; 
2. изводи радове на некатегорисаном путу без сагласности Управљача пута (члан 8.); 
3. поступи супротно одредбама члана 9. ове одлуке; 
4. поступи супротно одредбама члана 10. ове одлуке; 
5. поступи супротно одредбама члана 11. ове одлуке; 
6. поступи супротно одредбама члана 12. став одлуке; 
7. поступи супротно одредбама члана 13 ове одлуке; 
8. поступи супротно одредбама члана 19. став 2. ове одлуке; 
9. поступи супротно одредбама члана 25. одлуке; 
За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном у фиксном износу од 15.000,00 динара и одговорно лице 
у правном лицу. 

Члан 28 
Новчаном казном у фиксном износу од 50.000,00 динара казниће се за прекршај предузетник ако: 
1. поступи супротно одредбама члана 6. ове одлуке; 
2. изводи радове на некатегорисаном путу без сагласности Управљача пута (члан 8); 



3. поступи супротно одредбама члана 9. ове одлуке; 
4. поступи супротно одредбама члана 10. ове одлуке; 
5. поступи супротно одредбама члана 11 ове одлуке; 
6. поступи супротно одредбама члана 12. ове одлуке; 
7. поступи супротно одредбама члана 13. ове одлуке; 
8. поступи супротно одредбама члана 19. став 2. ове одлуке; 
9. поступи супротно одредбама члана 25. одлуке; 

Члан 29 

Новчаном казном у фиксном износу од 10.000,00 динара казниће се за прекршај физичко лице ако: 
1. поступи супротно одредбама члана 6. ове одлуке; 
2. изводи радове на некатегорисаном путу без сагласности Управљача пута (члан 8.); 
3. поступи супротно одредбама члана 9. ове одлуке; 
4. поступи супротно одредбама члана 10. ове одлуке; 
5. поступи супротно одредбама члана 11. ове одлуке; 
6. поступи супротно одредбама члана 12. ове одлуке; 
7. поступи супротно одредбама члана 19. став 2.ове одлуке; 
8. поступи супротно одредбама члана 25. одлуке. 
 

X ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 30 

Ступање наснагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о некатегорисаним  путевима на територији општине Велико 
Градиште("Општински службени гласник 23/92).  

Члан 31 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику општине Велико Градиште". 
 
Број: 344-87/2017-01-1 
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