
 

На основу члана 5. став 4. и 5. Закона о јавним путевима („Службени гласник 

Републике Србије", број 101/05 и 123/07), члана 32.Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Србије", број 129/07) и члана 41.и 138. Статута Општине 

Владичин Хан („Службени гласник Пчињског округа", број 21/08 и 8/09), Скупштина 

Општине Владичин Хан, на седници одржаној дана 26.12.2012. године, донела је 

О Д Л У К У  

О ЈАВНИМ И НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

ВЛАДИЧИН ХАН 

 I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овом одлуком уређују се услови и начин управљања, заштитеодржавања и 

коришћењајавних и некатегорисаних путева на територији  Општине Владичин Хан, извори 

финансирања, изградња и реконструкција тих путева и инспекцијски надзор. 

Члан 2. 

Према значају саобраћајног повезивања,  јавни путеви се деле на: 

1) општинске путеве и 

2) улице. 

Општински путеви су јавнипутеви који саобраћајно повезују територију 

Општине,  као и  територију Општине са мрежом државних путева. 

Улице су јавни путеви који саобраћајно повезују делове насеља на територији 

Општине. 

Члан 3. 

Коловозна конструкција улица које су истовремено делови државних или општинских 

путева који пролазе кроз насеља и саобраћајна сигнализација, осим светлосних саобраћајних 

знакова, сматрају се деловима тих путева. 

Члан 4. 

Некатегорисани пут јесте саобраћајна површина која је доступна већем броју 

корисника и која је уписана у катастар непокретности као некатегорисани пут. 
 

Некатегорисани путеви, у смислу ове одлуке, јесу пољски путеви, шумски путеви и  

путеви по насипима за одбрану од поплава. 

 II ОПШТИНСКИ ПУТЕВИ 

Члан 5. 

Општински путеви на територији Општине Владичин Хан  јесу:  

 
1. О1 – Државни пут II реда 132 – Остравица L = 5,7 км 

2. О2 – Државни пут II реда 132– Стубал - Јовац – Белишево L = 10,5 км 

3. О3 – Државни пут II реда 132 – Лепеница – Бачвиште – Јовац L = 4км 

4. О4 – Државни пут II реда 132 – Сува Морава L = 2 км 

5. О5 – Владичин Хан – Куново L = 5,1 км 

6. О6 – Владичин Хан – Доње Јабуково L = 6,5 км 



 

7. О7 – Владичин Хан – Балиновце - Горње Јабуково L = 3,5 км 

8. О8 – Државни пут II реда 132  - Летовиште – Рдово L = 8,5 км 

9. О9 – Летовиште – Зебинце до гробља L = 4,6 км 

10. О10 – Летовиште – Јастребац L = 5км 

11. О11 – Државни пут II реда 132 – Јастребац L = 5,8км 

12. О12 – Државни пут II реда 132 – Репиште L = 4,3км 

13. О13 – Врбово – Богошево L = 2,7км 

14. О14 – Државни пут II реда 132 – Грамађе L = 1км 

15. О15 – Државни пут II реда 136-  Житорађе – Козница L = 2,5км 

16. О16 – Државни пут II реда 132 - Џеп – Мањак L = 8,4км 

17. О17 – Полом споменик – Шаварика L = 3км 

18. О18 –  Државни пут II реда 132 - Џеп – Љутеж L = 6км 

19. О19 – Државни пут II реда 132 - Џеп – Гариње L = 3,5км 

20. О20 – Државни пут II реда 132– Мртвица L = 3,1км 

21. О21 – Државни пут II реда 132 - Стубал – Преображење L = 1км 

22. О22 – Љутеж – Копитарце L = 2,3км 

23. О23 – Кржинце – Манајле L = 3,7км 

24. О24 – Владичин Хан – Кржинце L = 3км 

25. О25 – Државни пут II реда 132 - Лепеница – Кацапун – Свети Илија L = 3,7км 

26. О26 –OR1- Брестово – Јагњило L = 3,5км 

27. О27 – Јагњило – Костомлатица L = 5км 

28. О28 – Јагњило – Срнећи Дол (Мост) L = 1,3км 

29. О29 – Јовац – Белановце L = 6,5км 

30. О30 – Државни пут II реда 132–Теговиште  L = 2,2км 

31. О31 – Државни пут II реда 132– Стубал – Врбово L = 2,1км 

32. О32 – Државни пут IA реда 1– Врбово L = 1,4км 

33. О33 – Кржинце – Козница (Преко Бигле) L = 2,8км 

34. О34 – Козница – Ружић L = 4,1км 

35. О35 – Козница –  Дупљане L = 4,2км 

36. О36 – Јагњило – Солачка Сена – Урманица L = 6,4км 

37. О37 – Солачка Сена – Равна РекаL = 2,3км 

38. О38 – Мачкатица – Лебет L = 4,4км 

39. О39 – Државни пут II реда 132– Летовиште (Раскрсница) L = 2,1км 

40. O40 – Јовац – Белановце L = 2,5км 

41. О41 – Државни пут II реда 132–Белишево – Равна Река L = 6км 

 

 

 

 

 

ОПШТИНСКИ ПУТЕВИ I РЕДА 

 

1. ОR1 – Државни пут II реда 132 - Репинце – Кукавица L = 22км 

2. ОR2а – Државни пут II реда 132 – Лепеница - Кацапун – Бачвиште – Јовац –    

Белишево – Равна Река L = 14,5км 

3. ОR2б – Државни пут II реда 132 -  Лепеница – Грамађе – Декутинце L = 4,7км 

 

Члан 6. 

Послове управљања, одржавања, заштите и развоја јавних и некатегорисаних путева на 

територији Oпштине Владичин Хан врши Јавно предузеће Дирекција за грађевинско 

земљиште и путеве Општине Владичин Хан  ( у даљем тексту: Дирекција). 



 

 III УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ПУТЕВИМА 

Члан 7. 

Управљање јавним путем, у смислу закона и ове одлуке, јесте: 

 1) заштита јавног пута;  

 2) вршење инвеститорске функције на изградњи и реконструкцији јавног пута;  

 3) организовање и обављање стручних послова на изградњи, реконструкцији,  

 одржавању и заштити јавног пута;  

 4) уступање радова на одржавању јавног пута;  

 5) организовање стручног надзора над изградњом, реконструкцијом, одржавањем и 

 заштитом јавног пута;  

 6)планирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите јавног пута;  

 7)означавање јавног пута,  

 8) вођење евиденције о јавним путевима и саобраћајно-техничким подацима за те 

 путеве и  

 9)други послови који се односе на одржавање, заштиту и развој јавних путева. 
 

 Члан 8. 
У пословима управљања јавним путевима,  Дирекција има јавна овлашћења која 

сеодносе на издавање:  
1)сагласности за изградњу, односно реконструкцију прикључка на јавни пут;  
2)сагласности за грађење, односно постављање водовода, канализације, топловода и 

 других сличних објеката, као и телекомуникационих и електро водова, инсталација и 
 постројења на јавном путу и у заштитном појасу јавног пута;  

3)одобрења за постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за сликовно 
или  звучно обавештавање или оглашавање на јавном путу, односно поред јавног пута и
  4)других сагласности и одобрења, у складу са законом. 

 Акт из става 1. овог члана мора да садржи саобраћајно-техничке услове.
 Дирекција је дужна да по захтеву за издавање сагласности и одобрења из става 1. овог 
члана одлучи у року од осам дана од дана подношења захтева. Дирекција је дужна да 
води евиденцију издатих аката у вршењу јавних овлашћења из става 1. овог члана. 

IV ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ЈАВНИХ ПУТЕВА 

 Члан 9. 

Изградња и реконструкција јавних путева врши се у складу са Законом о планирању и 
изградњи и Законом о јавним путевима, а на основу годишњих и 
средњорочнихпланова,односно програма радова Дирекције. 

 Члан 10. 

Јавни путеви морају да се планирају, пројектују и граде тако да се планска и техничка 
решења ускладе са најновијим знањима технике пројектовања и изградње јавних путева, са 
захтевима безбедности саобраћаја, са економским начелима и мерилима за оцену 
оправданости њихове изградње и са прописима о заштити животне средине. 

Јавни пут, његов део и путни објекат, подобан је за употребу када се на начин прописан 
законом утврди да јавни пут и путни објекат испуњава техничке прописе и стандарде у 
погледу безбедности саобраћаја. 



 

Члан 11. 

Реконструкцијом јавног пута, у смислу закона и ове одлуке, сматрају се радови на 
постојећем путу, његовом делу и путном објекту, којима се мењају положај трасе јавног пута 
у појасу његовог основног правца, конструктивни елементи, носивост, стабилност или 
проширује коловоз јавног пута. 

Лица која су дужна да се старају о објектима, постројењима, уређајима , инсталацијама 
и водовима уграђеним у труп јавног пута и у земљишном појасу, односно у путном објекту 
(водовод, канализација, електричне, телекомуникационе инсталације...), обавезна су да 
ускладе радове на истим са радовима на реконструкцији јавног пута. Инвеститор је 
дужан да, најмање 60 дана пре почетка радова из става 1. овог члана, писано обавести лица из 
става 2. овог члана о почетку радова на реконструкцији јавног пута. 

Члан 12. 

 

Одобрење за изградњу и реконструкцију јавног пута и путног објекта, као и 

употребну дозволу за јавни пут и путни објекат издаје Општински орган надлежан за 

послове урбанизма. 

Сагласност на техничку документацију за изградњу и реконструкцију јавних 

путева и путних објеката издаје Дирекција. 

Инвеститор је дужан да, у року од 10 дана од дана добијања употребне дозволе, 

преда Дирекцији на одржавање изграђене и реконструисане јавне путеве. 

 V ОДРЖАВАЊЕ И ЗАШТИТА ЈАВНИХ ПУТЕВА 

Члан 13. 

Дирекција је дужна да обезбеди трајно, непрекидно и квалитетно одржавање и 

заштиту јавног пута, као и несметано и безбедно одвијање саобраћаја на њему. 

Одржавање јавних путева 

Члан 14.  

Одржавањем јавног пута, у смислу закона и ове одлуке, сматрају се радови којима 

се обезбеђује несметан и безбедан саобраћај и чува употребна вредност пута. 

Дирекција је дужна да при извођењу радова из става 1. овог члана обезбеди 

несметан и безбедан саобраћај и очува употребну вредност пута. 

Одржавање јавног пута обухвата редовно, периодично и ургентно одржавање. 

Члан 15. 

Радови на редовном одржавању јавног пута јесу нарочито: 

1) преглед, утврђивање и оцена стања јавних путева и путних објеката; 

2) местимично поправљање коловозне конструкције и трупа јавног пута; 

3) чишћење коловоза; 

4) уређење банкина; 

5) постављање, замењивање, допуњавање и обнављање саобраћајне сигнализације; 

6) чишћење саобраћајне сигнализације и 

7) други радови, у складу са законом. 



 

Радове на уређењу и очувању косина насипа, усека и засека и  чишћење и уређење 

јаркова,  пропуста и чишћењу растиња  на општинским  путевима изводи Месна заједница на 

чијој се територији простире општински пут. 

 

Члан 16. 

Радови на периодичном одржавању јавних путева, у складу са законом, 

обухватају нарочито: 

1) ојачавање коловозне конструкције (постављање шљунчаног застора, наношење 

новог асфалтног слоја, обрада површине коловозног застора...); 

2) рехабилитацију(селективно обнављање,замена и појачање дотрајалих 

коловозних застора, постављање нове саобраћајне сигнализације на јавним путевима...) и 

3) појачано одржавање, односно побољшање јавних путева(проширење коловозне 

конструкције, банкина и раскрсница, санирање клизишта и одрона...). 

Члан 17. 

Радови на ургентном одржавању јавних путева обухватају радове условљене 

елементарним непогодамаи ванредним околностима, у циљу обезбеђивања проходности 

пута и безбедног одвијања саобраћаја. 

Члан 18. 

Радове на одржавању јавних путева Дирекција поверава предузећу или другом 

правнпм лицу, регистрованом за ову делатност, а које понуди најповољније услове по 

конкурсу. 

Дирекција са предузећем или другим правним лицем из става 1. овог члана, закључује 

уговор о регулисању међусобних права и обавеза. 

Овлашћује се директор Дирекције да, у име Дирекције, закључи уговор из става 2. овог 

члана. 

На уговор из става 3. овог члана сагласност даје Управни одбор Дирекције. 

Члан19. 

Сопственици, односно правна и физичка лица која се старају о објектима постављеним 

или уграђеним у јавни пут, приликом извођења радова на одржавању јавног пута, дужна су да 

о свом трошку изместе те објекте, односно прилагоде их насталим променама. 

Члан 20. 

Сусед јавног пута дужан је да омогући прилаз јавном путу или путном објекту ради 

извођења радова на одржавању јавног пута или путног објекта, као и слободно отицање воде и 

одлагање снега са јавног пута на његово земљиште, уз накнаду проузроковане штете. 

Заштита јавних путева 

Члан 21. 

Ради спречавања угрожавања стабилности јавног пута и обезбеђивања услова за 

несметано одвијање саобраћаја и режим саобраћаја на јавном путу:  

1) радови на јавном путу- грађење, односно постављање водовода, канализације, 

топловода, телекомуникационих и електро водова, инсталација и постројења, могу се 

изводити само ако је за извођење тих радова издата сагласност Дирекције;  

2) радови у заштитном појасу поред јавног пута ван насеља- грађење, односно 

постављање водовода, канализације, топловода, телекомуникационих и електро водова, 

инсталација и постројења, могу се изводити по претходно прибављеној сагласности 

Дирекције,kоја садржи саобраћајно- техничке услове; 

3) ограде, дрвећа и засади поред јавног пута подижу се тако да не ометају прегледност 

јавног пута и не угрожавају безбедност саобраћаја; 



 

4) на раскрсници јавног пута са другим путем и укрштања јавног пута са железничком 

пругом, морају се обезбедити зоне потребне прегледности, у складу са прописима; 5) 

објекти, постројења, уређаји, инсталације и водови уграђени у јавни пут морају да се 

одржавају  на начин којим се не оштећује јавни пут, односно не угрожава безбедност 

саобраћаја и не омета одржавање јавног пута и 

6) предузимају се друге мере, у складу са законом, ради одржавања стабилности јавног 

пута и несметаног и безбедног одвијања саобраћаја на јавном путу. 

Заштитни појас за општинске путеве, у смислу става 1. тачка 2. овог члана,са сваке 

стране пута, износи 5 метара, а за некатегорисане путеве 1 метар. 

Одредба става 2. овог члана, у погледу ширине заштитног појаса, примењује се и у 

насељима, осим ако је другачије одређено просторним, односно урбанистичким планом. 

Члан 22. 

На јавном путу забрањено је нарочито: 

1) привремено или трајно заузимање пута; 

2)извођење радова на јавном 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 јавни пут или угрожава несметано и безбедно одвијање саобраћаја; 

            4) подизање засада, ограда и дрвећа, остављање предмета и материјала, постављање 

постројења и уређаја и грађење објеката у зонама потребне прегледности; 

            5) остављање грађевинског и другог материјала поред јавног пута, ако се тиме 

умањује прегледност на јавном путу; 

            6) постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за сликовно или звучно 

обавештавање или оглашавање, на удаљености мањој од пет метара, мерено од спољне 

стране од ивице коловоза; 

            7) испуштање вода, отпадних вода и других течности на пут; 

            8) просипање, остављање и бацање материјала, предмета и смећа на пут; 

            9) замашћивање пута мазивима или другим сличним материјалима; 

          10) постављање и коришћење светла или других светлосних уређаја на путу и поред 

пута, којима се омета одвијање саобраћаја на путу; 
          11) укључивање возила на пут и искључивање са пута ван прикључка или укрштаја;  

          12) орањеи извођење других пољопривредних радова на банкинама, косинама и 

земљишном поседу; 

          13) вучење предмета, материјала, оруђа и других врста терета по путу; 

          14) спуштањениз косине засека, усека и насипа пута, дрвене грађе, дрва за огрев, 

камења или другог материјала; 

          15) наношење блата са прилазног пута на јавни пут; 

          16) пуштање стоке на пут без надзора, насипање и напајање стоке на путу; 

          17) заустављање или остављање возила којима се омета коришћење пута и 

          18) свакодруго чињење којим се оштећује или би се могао оштетити пут, или 

ометати одвијање саобраћаја на путу. 

 

Члан 23. 

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 јавног пута одмах, а најкасније у року 

од два часа, односно са земљишног појаса јавног пута најкасније у року од  12 часова од 

тренутка онеспособљавања возила, односно падања терета. 



 

 VI РАСКОПАВАЊЕ ЈАВНИХ УЛИЦА И ДРУГИХ ЈАВНИХ ПОВРШИНА 

Члан 24. 

Под раскопавањем јавних путева и других јавних површина, у смислу ове одлуке, 

подразумева се извођење радова најавним путевима и другим јавним површинама у циљу 

изградње и реконструкције подземних и надземних инсталација, односно објеката 

комуналне инфраструктуре, као и прикључење објеката правних и физичких лица на 

системе комуналне инфраструктуре. 

Члан 25. 

 Одобрење за раскопавање јавних путева и других јавних површина издаје Дирекција. 

У одобрењу за раскопавање јавних путева и других јавних површина, Дирекција 

утврђује услове раскопавања, и то: 

 

 1) место на коме се врши раскопавање;  

              2) начин и време раскопавања и место депоновања ископаног материјала; 

 3) начин обележавања градилишта;  

              4) начин регулисања саобраћаја и 

 5) начин и рок за довођење раскопане површине у првобитно стање. 

Члан 26. 

Уз захтев за издавање одобрења за раскопавање јавних путева и других јавних 

површина, инвеститор је дужан да наведе разлог раскопавања и у зависности од тога приложи 

одговарајуће доказе. Уз захтев се прилаже:  

1) одобрење за изградњу, уколико је према прописима о планирању и изградњи за ту 

врсту радова потребно одобрење;  

2) пријаву почетка радова и  

3) оверени пројекат. 

Члан 27. 

Изузетно од одредбе члана 25. ове одлуке, у случају потребе за хитним интервенцијама 

ради отклањања квара на објектима комуналне инфраструктуре, инсталацијама и 

постројењима, инвеститор може отпочети раскопавање јавних путева и других јавних 

површина без прибављеног одобрења за раскопавање, под условом да о томе одмах обавести 

Дирекцију и Саобраћајну инспекцију. 

У случају из става 1. овог члана, инвеститор је дужан да у року од три дана по 

завршетку радова врати јавни пут или другу јавну површину у првобитно стање, према 

условима које одреди Дирекција. 

  

 VIIИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА 

Члан 28. 

Финансирање изградње и реконструкције, одржавање и заштита јавних путева, 

обезбеђује се из: 

1) средстава буџета Републике Србије;  

2) средстава буџета Општине Владичин Хан;  



 

3) средстава НИП-а; 

4) средстава донација невладиних организација;  

5) накнаде за закуп, заузеће јавног пута или путног објекта; 

            6) накнаде за постављање водова и инсталација на јавном путу;  

            7) накнаде за раскопавање јавног пута; 

            8) накнаде за постављање реклама и натписа на јавном путу  и  

            9) других средстава и накнада у складу са законом и овом одлуком.  

 

            VIII  НАДЗОР 

Члан 29. 
 

Надзор над спровођењем одредаба ове одлуке врши Дирекција. 

Инспекцијски надзор врши  саобраћајни инспектор Општинске управе Општине 

Владичин Хан. 

У вршењу инспекцијског надзора, саобраћајни инспектор има права, дужности и 

овлашћења републичког саобраћајног инспектора за државне путеве, у складу са Законом о 

јавним путевима. 

 IX КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 30. 

Новчаном казном од 100.000,00 до 500.000,00 динара казниће се за прекршај правно 

лице ако: 

 1) не усклади радове на објектима, постројењима, уређајима, инсталацијама и 

водовима уграђеним у труп јавног пута или у земљишном појасу, односно у путном објекту са 

радовима на реконструкцији јавног пута, у смислу одредбе члана 11. став 2. Одлуке;  

                   2) ако у прописаном року не обавести лица која су дужна да се старају о објектима, 

постројењима, уређајима, инсталацијама и водовима уграђеним у труп јавног пута или у 

земљишном појасу, односно у путном објекту, о почетку радова на реконструкцији јавног 

пута, у смислу одредбе члана 11. став 3. Одлуке;  

                  3) ако у прописаном року по добијању употребне дозволе не преда Дирекцији на 

одржавање изграђене и реконструисане јавне путеве, у смислу одредбе члана 12. став 3. 

Одлуке;  

                 4) ако приликом извођења радова на одржавању јавног пута не изместе постављене 

и уграђене објекте у пут, односно не прилагоде их насталим променама, у смислу одредбе 

члана 19. Одлуке;  

                   5) ако не омогући прилаз јавном путу или путном објекту, као и слободно отицање 

воде и одлагање снега са јавног пута, у смислу одредбе члана 20. Одлуке;  

                   6) ако радове на јавном путу- грађење, односно постављање водовода, 

канализације, топловода, телекомуникационих и електро водова, инсталација и постројења, 

изводи супротно одредби члана21. став 1. тачка 1. Одлуке; 

 7) ако радове у заштитном појасу поред јавног пута ван насеља- грађење, односно 

постављање водовода, канализације, топловода, телекомуникационих и електро водова, 

инсталација и постројења, изводи супротно одредби члана 21. став 1. тачка 2. Одлуке;  

                  8) ако ограде, дрвећа и засаде поред јавног пута подиже тако да се омета 

прегледност јавног пута и угрожава безбедност саобраћаја ( одредба члана 21. став 1. тачка 3. 

Одлуке);  

                  9) ако објекте, постројења, уређаје, инсталације и водове уграђене у јавни пут не 

одржава у смислу одредбе члана 21. став 1. тачка 5. Одлуке;  



 

              10)  привремено или трајно заузима јавни пут (одредба члана 22. став 1. тачка 1. 

Одлуке);  

              11) изводи радове на јавном путу који нису у вези са изградњом, реконструкцијом, 

одржавањем и заштитом пута (одредба члана 22. став 1. тачка 2. Одлуке);  

              12) изводи радове којима се оштећује јавни пут или угрожава несметано и безбедно 

одвијање саобраћаја (одредба члана 22. став 1. тачка 3. Одлуке);  

             13) подиже засаде, ограде и дрвећа, оставља предмете и материјал, поставља 

постројења и уређаје и гради објекте у зонама потребне прегледности (одредба члана 22. став 

1. тачка 4 Одлуке);  

            14) оставља грађевински и други материјал поред јавног пута, тако да умањује 

прегледност најавном путу (одредба члана 22. став 1. тачка 5. Одлуке);  

            15) поставља рекламне табле, рекламне паное, уређаје за сликовно или звучно 

обавештавање или оглашавање, на удаљености мањој од пет метара, мерено од спољне стране 

од ивице коловоза (одредба члана 22. став 1. тачка 6. Одлуке);  

            16) испушта воду, отпадне воде и друге течности на пут (одредба члана 22. став 1. 

тачка 7. Одлуке);  

            17) просипа, оставља и баца материјал, предмете и смеће на пут (одредба члана 22. став 

1. тачка 8. Одлуке);  

           18) замашћује пут мазивима или другим сличним материјалима (одредба члана 22. став 

1. тачка 9. Одлуке);  

           19) поставља и користи светла или друге светлосне уређаје на путу и поред пута, којима 

се омета одвијање саобраћаја на путу (одредба члана 22. став 1. тачка 10. Одлуке); 

           20) укључује возило на пут и искључује возило са пута ван прикључка или укрштаја 

(одредба члана 22. став 1. тачка 11. Одлуке);  

           21) вуче предмете, материјале, оруђа и других врста терета по путу (одредба члана 22. 

став 1. тачка 13. Одлуке);  

           22) спушта низ косине засека, усека и насипа пута, дрвену грађу, дрва за огрев, камење 

или други материјал (одредба члана 22. став 1. тачка 14. Одлуке);  

           23) зауставља или оставља возила којима се омета коришћење пута (одредба члана 22. 

став 1. тачка 17. Одлуке);  

          24) не поступи по налогу саобраћајног инспектора. 

           За прекршај из става 1. овог члана, новчаном казном у износу од 5.000,00 до 25.000,00 

динара казниће се и одговорно лице у правном лицу. 

За прекршај из става 1. овог члана, новчаном казном у износу од 50.000,00 до 250.000,00 

динара казниће се и предузетник. 

Члан 31. 

Новчаном казном у износу од 5.000,00 до 25.000,00 динара казниће се за прекршај 

физичко лице: 

1) ако приликом извођења радова на одржавању јавног пута не изместе постављене и 

уграђене објекте у пут, односно не прилагоде их насталим променама, у смислу 

одредбе члана 19. Одлуке; 

2) ако не омогући прилаз јавном путу или путном објекту, као и слободно отицање 

воде и одлагање снега са јавног пута, у смислу одредбе члана 20. Одлуке; 

3) ако радове на јавном путу- грађење, односно постављање водовода, канализације, 

топловода, телекомуникационих и електро водова, инсталација и постројења, 

изводи супротно одредби члана21. став 1. тачка 1. Одлуке; 

4) ако радове у заштитном појасу поред јавног пута ван насеља- грађење, односно 

постављање водовода, канализације, топловода, телекомуникационих и електро 

водова, инсталација и постројења, изводи супротно одредби члана 21. став 1. тачка 

2. Одлуке; 



 

5) ако ограде, дрвећа и засаде поред јавног пута подиже тако да се омета прегледност 

јавног пута и угрожава безбедност саобраћаја ( одредба члана 21. став 1. тачка 3. 

Одлуке); 

6) привремено или трајно заузима јавни пут (одредба члана 22. став 1. тачка 1. 

Одлуке); 

7) изводи радове на јавном путу који нису у вези са изградњом, реконструкцијом, 

одржавањем и заштитом пута (одредба члана 22. став 1. тачка 2. Одлуке); 

8) изводи радове којима се оштећује јавни пут или угрожава несметано и безбедно 

одвијање саобраћаја (одредба члана 22. став 1. тачка 3. Одлуке); 

9) подиже засаде, ограде и дрвећа, оставља предмете и материјал, поставља 

постројења и уређаје и гради објекте у зонама потребне прегледности (одредба 

члана 22. став 1. тачка 4 Одлуке); 

10) оставља грађевински и други материјал поред јавног пута, тако да умањује 

прегледност на јавном путу (одредба члана 22. став 1. тачка 5. Одлуке); 

            11) поставља рекламне табле, рекламне паное, уређаје за сликовно или звучно 

обавештавање или оглашавање, на удаљености мањој од пет метара, мерено од спољне стране 

од ивице коловоза (одредба члана 22. став 1. тачка 6. Одлуке); 

           12)  испушта воду, отпадне воде и друге течности на пут (одредба члана 22. став 1. 

тачка 7. Одлуке); 

           13)  просипа, оставља и баца материјал, предмете и смеће напут (одредба члана 22. став 

1. тачка 8. Одлуке); 

           14)  замашћује пут мазивима или другим сличним материјалима (одредба члана 22. 

став 1. тачка 9. Одлуке); 

           15) поставља и користи светла или друге светлосне уређаје на путу и поред пута, 

којима се омета одвијање саобраћаја на путу (одредба члана 22. став 1. тачка 10. Одлуке); 

           16) укључује возило на пут и искључује возило са пута ван прикључка или укрштаја 

(одредба члана 22. став 1. тачка 11. Одлуке); 

           17) ореи изводи друге пољопривредне радове на банкинама, косинама и земљишном 

поседу (одредба члана 22. став 1. тачка 12. Одлуке); 

           18)  вуче предмете, материјале, оруђа и других врста терета по путу (одредба члана 22. 

став 1. тачка 13. Одлуке); 

           19)  спушта низ косине засека, усека и насипа пута дрвену грађу, дрва за огрев, камење 

или други материјал (одредба члана 22. став 1. тачка 14. Одлуке); 

           20)  наноси блато са прилазног пута најавни пут (одредба члана 22. став 1. тачка 15. 

Одлуке); 

           21) пуста стоку на пут без надзора, напаса и напаја стоку на путу (одредба члана 22. 

став 1. тачка 16. Одлуке);  

          22) заустављаили оставља возила којима се омета коришћење пута (одредба члана 22. 

став 1. тачка 17. Одлуке) и  

          23) не поступи по налогу градског саобраћајног инспектора. 

 X ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 32. 

На питања која нису регулисана овом одлуком непосредно се примењују одредбе 

Закона о јавним путевима и других прописа којима се уређује област саобраћаја. 

Члан 33. 

Одредбе ове одлуке о јавним путевима непосредно се примењују и на некатегорисане 

путеве, уколико законом или овом одлуком није другачије одређено. 



 

Члан 34. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о локалним и некатегорисаним 

путевима у општој употреби  („Службени гласникПчињског округа“, број 2/96). 

Члан 35. 

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

Пчињског округа". 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

ВЛАДИЧИН ХАН,  

Број: 06-141/6/2012-01 

 

 

 

 

                                               П Р Е Д С Е Д Н И К, 

                                             _____________________ 

                                                Миљан Стојановић 

 
 

 

 


