
                                                                                                                                         
 На основу члана 5. став 1. тачка 3, става 4. и  5. истог члана 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 (''Сл. гласник општине Велико Градиште'',  бр. 9/08, 5/14, 5/16 и 28/16), 

Скупштина општине Велико Градиште на 10. седници одржаној дана 05.06.2017. године, доноси 
 

ОДЛУКУ 
О ОПШТИНСКИМ ПУТЕВИМА У ОПШТИНИ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

 
 ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Предмет уређења 

Члан 1 
Одлуком о општинским путевима  у општини Велико Градиште (у даљем тексту: одлука) уређује се начин управљања, 
заштита, одржавање и финансирање општинских путева и улица,  инспекцијски надзор, као и друга питања од значаја 
за општинске путеве и улице на територији општине Велико Градиште (у даљем тексту:Општина). 

Општински пут 

Члан 2 

Општински пут, у смислу ове одлуке, је јавни пут који саобраћајно повезује насељена места на територији Општине, 
као и територију Општине са мрежом државних путева. 
  

Члан 3 
 

Општински путеви на територији општине Велико Градиште су: 
 

1. Велико Градиште-Пожежено-Винци 
2. Велико Градиште-Бели Багрем-Затоње 
3. Кусиће-Браничево 
4. Кусиће-Триброде 
5. Прилазни пут за С.О.С „Стиг“ 
6. Курјаче-Манастир Нимник 
7. Прилазни пут за Кусиће 
8. Прилазни пут за Дољашницу 
9. Прилазни пут за Гарево 
10. Бискупље-Поповац 
11. Прилазни пут за Љубиње 
12. Прилазни пут за Печаницу 
13. Прилазни пут за Царевац 
14. Прилазни пута за Камијево 
15. Камијево-Десине 
16. Прилазни пут до Макца 
17. Прилазни пут до Острова 
18. Мајиловац-Курјаче 
19. Прилазни пут до Бискупља 
20. Прилазни пут Вел.Градиште-Бели Багрем 
21. Локални пут за Рударево 
22. Десина-Мајиловац 
23. Курјаче-Кличевац 
24. Камијево-Средњево 
25. Кумане-брдо Конглавица 
26. Пожежено-Браничево 
27. Гарево-Мало Градиште 
28. Чешљева Бара-Раброво 



Улица и друге површине јавне намене 

Члан 4 

Улица јесте јавни пут у насељу који саобраћајно повезује делове насеља. 
Друге површине јавне намене (у даљем тексту: јавне површине), у смислу ове Одлуке, су постојеће и планиране јавне 
површине, које не представљају део јавног пута у смислу Закона о јавним путевима (платои, тргови, зелене површине, 
локације на јавним површинама предвиђене за постављање мањих монтажних и огласних објеката и сл.). 

 
Мрежа путева 

 
Члан 5 

Општински и некатегорисани путеви и улице чине мрежу путева на територији Општине. 

Поверавање послова 

Члан 6 

Послове управљања, одржавања, заштите и развоја општинских путева и улица на територији Општине (у даљем 
тексту: јавни путеви), 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. 

 УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ 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. 

 
Члан 8 

 
Управљач јавног пута дужан је да одлучи по захтеву за издавање сагласности, дозволе и одобрења из члана 7. ове 
Одлуке 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 

Члан 9 



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. 

Члан 10 

Општински путеви одржавају се на основу Годишњег програма одржавања општинских путева, који усваја Скупштина 
општине Велико Градиште, а доноси Управљача пута (у даљем тексту: Програм). 

 
 ЗАШТИТА ЈАВНИХ ПУТЕВА 

Радови на јавном путу 

Члан 11 
Ради спречавања угрожавања стабилности јавног пута и обезбеђивања услова за несметано одвијање саобраћаја и 
режим саобраћаја на јавном путу, носилац права службености на јавном путу, као и других права у складу са законом, 
може да изводи радове на јавном путу (грађење, односно постављање водовода, канализације, топловода, железничке 
пруге и других сличних објеката, као и телекомуникационих и електро водова, инсталација, постројења и сл.), само ако 
је за извођење тих радова прибавио сагласност Управљача пута. 

Изградња у заштитном појасу 

Члан 12 
У заштитном појасу, поред јавног пута ван насеља, забрањена је изградња грађевинских или других објеката, као и 
постављање постројења, уређаја и инсталација, осим изградње саобраћајних површина пратећих садржаја јавног пута, 
као и постројења, уређаја и инсталација који служе потребама јавног пута и саобраћаја на јавном путу, уколико није 
другачије одређено просторним и урбанистичким плановима. 
У заштитном појасу из става 1. овог члана може да се гради, односно, поставља водовод, канализација, топловод, 
железничка пруга и други сличан објекат, као и телекомуникациони и електро водови, инсталације постројења и сл. по 
претходно прибављеној сагласности из члана 9. став 1. тачка 3. ове одлуке. 
Управљач пута  је дужан да обезбеди контролу извођења радова из става 2. овог члана. 

Ограде, дрвеће и засади поред јавних путева 

Члан 13 
Ограде, дрвеће и засади поред јавног пута подижу се тако да не ометају прегледност пута, не угрожавају безбедност 
саобраћаја и не ометају или спречавају радове на одржавању јавног пута. 

Зона потребне прегледности 

Члан 14 

На раскрсници јавног пута са другим путем и укрштања са железничком пругом у истом нивоу, морају се обезбедити 
зоне потребне прегледности у складу са прописима. 
У зонама потребне прегледности забрањено је подизати засаде, ограде и дрвеће, остављати предмете и материјале, 
постављати постројења и уређаје и градити објекте, односно вршити друге радње које ометају прегледност јавног пута. 
Власник, односно, непосредни држалац 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 из става 2. овог 
члана, у циљу обезбеђења прегледности јавног пута. 

Одржавање уграђених уређаја, инсталација и сл. 

Члан 15 
Лице које управља објектом, постројењем, уређајем, инсталацијом и водовима уграђеним у јавни пут дужно је да 
одржава тај објекат, постројење, уређај, инсталацију и вод, на начин којим се не оштећује, односно не угрожава 
безбедност саобраћаја или не омета одржавање јавног 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 отклањању оштећења, односно квара и истовремено о 
предузетим радовима без одлагања обавести Управљача пута у складу са овом одлуком. 
Лице из става 1. овог члана, отклањању оштећења, односно квара, којим се не оштећује јавни пут или не угрожава 
безбедност саобраћаја, приступа по претходно прибављеној сагласности Управљача пута. 
Лице из става 1. овог члана, дужно је да у року од 3. дана по завршетку радова врати јавни пут у првобитно стање 
према условима Управљача пута. 
Трошкове извођења радова из става 2. и 3. овог члана, као и трошкове извођења радова на враћању јавног пута у 
првобитно стање сноси лице из става 1. овог члана. 

Остављање грађевинског и другог материјала 

Члан 16 

Забрањено је остављање грађевинског и другог материјала поред јавног пута ако се тиме умањује прегледност. 

Сусед јавног пута 

Члан 17 

Сусед јавног пута дужан је да омогући слободно отицање воде и одлагање снега са јавног пута на његово земљиште, уз 
накнаду проузроковане штете. 
Сусед јавног пута дужан је да омогући прилаз јавном путу или путном објекту ради извођења радова на одржавању 
јавног пута или путног објекта, уз накнаду проузроковане штете. 
Одредбе става 1. и 2. овог члана сходно се примењују и на власнике, односно непосредне држаоце земљишта, у случају 
када се њихово земљиште користи у исте сврхе. 

Забране 

Члан 18 

На јавном 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. просипање, остављање или бацање материјала, предмета и смећа на пут; 
7. замашћивање пута мазивима или другим сличним материјама; 
8. постављање и коришћење светла или других светлосних уређаја на путу и поред пута, којима се омета одвијање 
саобраћаја на путу; 
9. орање и извођење других пољопривредних радова на банкинама, косинама и земљишном појасу; 
10. вучење предмета, материјала, оруђа и других врста терета по путу (греде, балвани, гране, камени блокови, плугови 
дрљаче и сл.); 
11. спуштање низ косине засека, усека и насипа пута, дрвене грађе, дрва за огрев, камења и другог материјала; 
12. паљење траве и другог растиња на путу, као и отпадних предмета и материјала; 
13. наношење блата са прилазног пута на пут; 
14. пуштање стоке на пут без надзора, напасање и напајање стоке на путу; 
15. окретање запреге, трактора, плуга и других пољопривредних машина и оруђа на путу; 
16. кочење запрежних возила спречавањем окретања точкова; 
17. укључивање возила на пут и искључивање са пута ван прикључка или укрштаја и наношење блата на пут; 
18. заустављање или остављање возила којим се омета коришћење пута; 
19. свако чињење којим се оштећује или би се могао оштетити пут или ометати одвијање саобраћаја на путу. 

Члан 19 



На јавном путу и његовом заштитном појасу није дозвољено подизати споменике, постављати крајпуташе и друге 
спомен-знакове, продавати производе, односно предузимати друге радње којима се угрожава безбедност саобраћаја. 

Захтев инспектору 

Члан 20 

Управљач пута покреће поступак код Општинске управе- одељење за инспекцијске послове, за ограничавање 
коришћења јавног пута, ако је јавни пут у таквом стању да: 
- саобраћај није могућ или је могућ саобраћај појединих врста возила; 
- саобраћај појединих врста возила може бити штетан за јавни пут и 
- то захтевају основани разлози који се односе на заштиту јавног пута и безбедност саобраћаја. 
Истовремено са покретањем поступка из става 1. овог члана, управљач јавног пута предузима мере обезбеђења јавног 
пута постављањем припадајуће саобраћајне сигнализације и о предузетим мерама обавештава министарство надлежно 
за унутрашње послове и јавност путем средстава јавног информисања. 
 

V ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ПУТЕВА 

Одржавање јавног пута 

Члан 21 

Под одржавањем јавног пута, у смислу ове Одлуке, сматрају се радови утврђени законом и овом Одлуком, којима се 
обезбеђује несметан и безбедан саобраћај и чува употребна вредност пута. 
Одржавање јавног пута обухвата редовно, периодично и ургентно одржавање у складу са законом и овом Одлуком. 

Радови на редовном периодичном и ургентном одржавању 

Члан 22 
Радови на редовном одржавању јавног пута јесу: 
- преглед, утврђивање и оцена стања пута и путног објекта; 
- местимично поправљање коловозне конструкције и осталих елемената трупа пута; 
- чишћење коловоза и осталих елемената пута у границама земљишног појаса; 
- уређење банкина; 
- уређење и очување косина насипа, усека и засека; 
- чишћење и уређење јаркова, ригола, пропуста и других делова система за одводњавање пута; 
- поправка путних објеката; 
- постављање, замењивање, допуњавање и обнављање саобраћајне сигнализације; 
- чишћење саобраћајне сигнализације; 
- постављање, замењивање, допуњавање и обнављање опреме пута и објеката и опреме за заштиту пута, саобраћаја и 
околине; 
- чишћење опреме пута и објеката и опреме за заштиту пута, саобраћаја и околине; 
- кошење траве и уређивање зелених површина на путу и земљишном појасу; 
- чишћење снега и леда са коловоза јавног пута и саобраћајних површина аутобуских стајалишта, паркиралишта, 
банкина, ригола. 
 
Радови на периодичном одржавању јавних путева обухватају: 
1. ојачање коловозне конструкције; 
2. рехабилитацију; 
3. појачано одржавање. 
 
Ургентно одржавање јавних путева условљено је елементарним непогодама и ванредним околностима, у циљу 
обезбеђивања проходности јавних путева и безбедног одвијања саобраћаја. 
Радови на ургентном одржавању јавних 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 23 

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

Члан 24 

Јавни 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 25 

Ширина заштитног појаса, са сваке стране јавног пута износи 3 метра, осим ако просторним односно урбанистичким 
планом није другачије одређено. 
У заштитном појасу јавног пута забрањена је изградња грађевинских или других објеката, као и постављање 
постројења, уређаја и инсталација, осим изградње саобраћајних површина пратећих садржаја јавног пута, као и 
постројења, уређаја и инсталација који служе потребама јавног пута и саобраћаја на некатегорисаном путу. 

V ФИНАНСИРАЊЕ ЈАВНИХ ПУТЕВА 

Финансирање 

Члан 26 

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

Накнада за употребу јавног пута 

Члан 27 

За употребу јавног пута плаћа се накнада, и то: 
- накнада за постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за сликовно или звучно обавештавање или 
оглашавање на јавном путу; 
- накнада за закуп делова земљишног појаса јавног пута; 
- накнада за постављање водовода, канализације, електричних, телефонских и телеграфских водова и сл. на јавном 
путу; 
- годишња накнада за коришћење комерцијалних објеката којима је омогућен приступ са јавног пута; 
- друге накнаде у складу са законом. 

Члан 28 

Висину и начин плаћања накнаде из члана 27. ове одлуке утврђује Општинско веће општине Велико Градиште. 

Члан 29 
Средства од наплаћене накнаде из члана 27. ове одлуке за употребу јавног пута, приход буџета општине Велико 
Градиште. 

Члан 30 

Средства од наплаћених накнада из члана 27. ове Одлуке користе се за изградњу, реконструкцију, одржавање и заштиту 
јавних путева. 



Члан 31 

Ослобађање од плаћања накнаде из члана 27. ове Одлуке врши се у складу са Законом о јавним путевима. 
 

V НАДЗОР 

Надзор 

Члан 32 

Надзор над спровођењем ове одлуке и других општих аката донетих на основу ове одлуке врши Општинска управа 
општине Велико Градиште -Одељење за привредни и економски развој и дијаспору. 

Инспекцијски надзор 

Члан 33 

Инспекцијски надзор над спровођењем одредаба ове одлуке врши Општинска управа-Одељење за инспекцијске 
послове. 
У вршењу инспекцијског надзора над применом одредаба ове одлуке које се односе на заштиту јавних путева, 
надлежни инспектор има права, дужности и овлашћења републичког инспектора за државне путеве утврђене законом. 

Решење инспектора 

Члан 34 

Против решења надлежног инспектора може се изјавити жалба Општинском већу у року од 8 дана од дана достављања. 
Жалба изјављена против решења из става 1. овог члана не одлаже извршење решења. 
 

V КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 35 

Новчаном казном у фиксном износу од 70.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице ако: 
• подиже ограде, дрвеће и засаде поред јавног пута супротно члану 18. став 1. тачка 9. ове одлуке; 
• објектом, постројењем, уређајем, инсталацијом и водовима којима управља, уграђеним у јавни пут, поступа супротно 
члану 18. став 1. тачка 2 ове одлуке; 
• гради прикључак на јавни пут без сагласности Управљача пута; 
• привремено или трајно заузима јавни пут супротно члану 18. став 1. тачка 1. ове одлуке; 
• изводи радове на локалном путу који нису у вези са изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом пута 
супротно члану 18. став 1. тачка 2 ове одлуке; 
• као носилац права службености и других права установљених на јавном путу изводи радове којима се оштећује пут 
или угрожава несметано и безбедно одвијање саобраћаја супротно члану 18. став 1. тачка 3. ове одлуке; 
• спречава отицање воде са пута, а посебно из путног јарка и из пропуста кроз труп пута и спречава даље отицање вода 
ка њиховим реципиентима супротно члану 18. став 1. тачка 5. ове одлуке; 
• поставља или користи светла или друге светлосне уређаје на путу и поред јавног пута, којима се омета одвијање 
саобраћаја на јавном путу супротно члану 18. став 1. тачка 8. ове одлуке; 
• оре и изводи друге пољопривредне радове на банкинама, косинама и земљишном појасу супротно члану 18. став 1. 
тачка 9. ове одлуке; 
• спушта низ косине засека, усека и насипа пута, дрвену грађу, дрва за огрев, камење и други материјал супротно члану 
18. став 1. тачка 11. ове одлуке; 
• друго чињење којим се оштећује или би се могао оштетити пут или ометати одвијање саобраћаја на путу супротно 
члану 18. став 1. тачка 19. ове одлуке; 
• на јавни пут или његов заштитни појас поставља споменике, крајпуташе и друге спомен знакове, односно предузима 
друге радње којима се угрожава безбедност саобраћаја; 
• ако не поступи по налогу надлежног инспектора. 
Новчаном казном у фиксном износу од 15.000,00 динара казниће се за прекршај из става 1. овог члана и одговорно лице 
у правном лицу. 



Новчаном казном у фиксном износу од 50.000,00 динара казниће се предузетник ако учини прекршај из става 1. овог 
члана. 
Новчаном казном у фиксном износу од 10.000,00 динара казниће се за прекршај из става 1. овог члана физичко лице. 

Члан 36 

Новчаном казном у фиксном износу од 50.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице,а новчаном казном у 
фиксном износу од 30.000,00 предузетник ако: 
1. оставља грађевински и други материјал поред јавног пута тако да умањује прегледност на јавном путу супротно 
члану 18. став 1. тачка 6. ове одлуке; 
2. поставља рекламне натписе на јавном путу или поред тог пута без решења о одобрењу или супротно издатом 
одобрењу; 
3. испушта воду, отпадне воде и друге течности на јавни пут супротно члану 18. став 1. тачка 4. ове одлуке; 
4. просипа, оставља или баца материјал, предмете и смеће на јавни пут супротно члану 18. став 1. тачка 6. ове одлуке; 
5. замашћује локални пут мазивима или другим сличним материјама супротно члану 18. став 1. тачка 7. ове одлуке; 
6. вуче предмете, материјале, оруђа и друге врсте терета по локалном путу (греде, балвани, гране, камени блокови, 
плугови, дрљаче и сл.), супротно члану 18. став 1. тачка 10. ове одлуке; 
7. пали траву и друго растиње на јавном путу, као и отпадне предмете и материјале супротно члану 18. став 1. тачка 12. 
ове одлуке; 
8. наноси блато са прилазног пута на јавни пут супротно члану 18. став 1. тачка 13. ове одлуке; 
9. пушта стоку на локални пут без надзора, напасање и напајање стоке на јавном путу супротно члану 18. став 1. тачка 
14. ове одлуке; 
10. окреће запрегу, трактор, плуг и друге пољопривредне машине и оруђа на јавном путу супротно члану 18. став 1. 
тачка 15. ове одлуке; 
11. кочи запрежна возила спречавањем окретања точкова супротно члану 18. став 1. тачка 16. ове одлуке; 
12. укључује возила на пут и искључује са јавног пута ван прикључка или укрштаја и наноси блато на пут супротно 
члану 18. став 1. тачка 17. ове одлуке; 
13. зауставља или оставља возила којима се омета коришћење јавног пута супротно члану 18. став 1. тачка 18. ове 
одлуке; 
Новчаном казном у фиксном износу од 15.000,00 динара казниће се за прекршај из става 1. овог члана и одговорно лице 
у правном лицу. 
Новчаном казном у фиксном износу од 10.000,00 динара казниће се за прекршај из става 1. овог члана физичко лице. 
 

X ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 37 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о локалним путевима у општини Велико Градиште  
("Службени гласник општине Велико Градиште“ 5/2003). 

Члан 38 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику општине Велико Градиште". 
 
Број: 344-86/2017-01-1 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 
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