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61. 
 

На основу члана 7 и члана 61 став 2 Закона о јавним путевима (''Службени гласник РС'', број 101/2005, 
123/2007, 101/2011, 93/2012, 104/2013) члана 15. став 1. тачка 13. Статута општине Пландиште (''Службени лист 
општине Пландиште'', број 16/2008, 17/2012 и 03/2015), члана 3. став 1. тачка 10 Закона о комуналним 
делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 88/2011 и 104/2016), члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014- др.закон и 101/2016- др.закон) и члана 40. став 1. тачка 7. 
Статута општине Пландиште („Сл. лист Општине Пландиште“, бр. 16/2008, 17/2012 и 3/2015), Скупштина 
општине Пландиште на седници одржаној дана 15.06.2018. године донела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О  УЛИЦАМА,  ОПШТИНСКИМ  И  НЕКАТЕГОРИСАНИМ  ПУТЕВИМА 

НА  ТЕРИТОРИЈИ  ОПШТИНЕ  ПЛАНДИШТЕ 
 
 

I.   ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

Овом одлуком уређује се управљање, одржавање, заштита и развој улица, општинских и некатегорисаних 
путева на територији општине Пландиште. 
 

Члан 2. 
 

Улице су јавни путеви у насељеном месту, који саобраћајно повезују делове насеља и служе за кретање 
возила и пешака, са елементима који одговарају потребама насеља (ивичњаци, тротоари, кишна канализација и 
др.). 
 
Улице се деле на: 
 

 Главне насељска саобраћајница 

 Сабирне насељска саобраћајница 

 Приступне насељске саобраћајнице 
 
Главне улице су улице од посебног значаја за одвијање саобраћаја. 
 
Споредне улице су остале улице. 
 

Члан 3. 
 

Општински путеви су јавни путеви који саобраћајно повезују територију општине, као и територију општине 
са мрежом државних путева. 
 

Члан 4. 
 

Некатегорисани путеви су саобраћајне површине које су доступне већем броју разних корисника, које 
надлежни орган прогласи некатегорисаним путевима и које су уписане у катастар непокретности као 
некатегорисани путеви (сеоски, атарски и шумски путеви и путеви на насипима за одбрану од поплава). 
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Члан 5. 

 
Улице, општинске и некатегорисане путеве на територији општине Пландиште утврђује Скупштина општине 

Пландиште. 
 
 
II.   УПРАВЉАЊЕ 
 

Члан 6. 
 

Послове управљања, одржавања, заштите и развоја улица, општинских и некатегорисаних путева на 
територији Општине Пландиште обавља  надлежни орган Општине Пландиште, Одељења за урбанизам. 
 
 
III.   ИЗГРАДЊА И РЕКОСНТРУКЦИЈА 
 

Члан 7. 
 

Надлежни орган Општине Пландиште, Одељење за урбанизам издаје сагласност на техничку документацију 
за изградњу или реконструкцију улица, општинских путева и путних објеката. 
 
 
IV.   ОДРЖАВАЊЕ 
 

Члан 8. 
 

Одржавање улица и општинских путева обухвата радове којима се обезбеђује несметан и безбедан 
саобраћај возила и кретање пешака и чува употребна и реална вредност улица, општинских путева и путних 
објеката. 
 

Члан 9. 
 

Радови на одржавању улица и општинских путева су: 
 
- поправка, обнављање и замена делова коловоза, тротоара и трупа јавног пута, са одговарајућим 

корекцијама којима се битно не мењају конструктивни елементи; 
- поправка и замена ивичњака; 
- обнављање ознака на коловозу; 
- постављање, замена, допуна и обнављање саобраћајне сигнализације; 
- чишћење пропуста, јаркова и ригола који служе за одводњавање површинских вода са улице; 
- чишћење снега и леда са коловоза; 
- уређење банкина; 
- други радови на одржавању. 

 
Члан 10. 

 
Одржавање, заштита и развој улица и општинских путева обавља се на основу програма развоја и 

годишњих програма радова доноси надлежни орган Општине Пландиште. 
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Члан 11. 

 
Одржавање улица и општинских путева надлежни орган Општине Пландиште поверава привредном 

друштву које је регистровано за обављање ових послова. 
 

Члан 12. 
 

Надлежни орган Општине Пландиште, односно привредно друштво коме су поверени послови одржавања, 
дужно је да обезбеди трајно, непрекидно и квалитетно одржавање улица и општинских путева и одговара за 
штету која настане због неблаговременог извршења појединих потребних радова и мера на њиховом 
одржавању. 
 

Члан 13. 
 

Сопственици, односно правна и физичка лица која се старају о објектима постављеним или уграђеним у 
јавни пут, при извођењу радова на одржавању улице, пута и путног објекта дужни су да о свом трошку изместе 
те објекте, односно прилагоде их насталим променама. 
 

Члан 14. 
 

Привредно друштво које управља објектом, 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 јавни пут, 
односно не угрожава безбедност саобраћаја или не омета одржавање јавног пута. 
У случају оштећења, односно квара објекта, постројења, уређаја, инсталација или водова из става 1. овог члана, 
привредно друштво које управља тим објектима дужно је да без одлагања приступи отклањању оштећења, 
односно квара и истовремено о предузетим радовима без одлагања обавести Одељење за урбанизам. 
Привредно друштво из става 1. овог члана, отклањању оштећења, односно квара, којим се не оштећује јавни 
пут и не угрожава безбедност саобраћаја, приступа по претходно прибављеној сагласности Одељења. 
Трошкове извођења радова из става 2. и 3. овог члана, као и трошкове извођења радова на враћању јавног пута 
у првобитно стање сноси привредно друштво из става 1. овог члана. 
 

Члан 15. 
 

Заузеће делова улица и општинских путева, а нарочито раскопавање, може се обављати само на основу 
дозволе са техничким условима, коју издаје организациона јединица Општинске управе општине Пландиште 
надлежна за послове саобраћаја, уз претходно прибављену сагласност организационе јединице Општинске 
управе Општине Пландиште надлежне за послове саобраћаја. 
 

Члан 16. 
 

Уз захтев за издавање дозволе за раскопавање улице или општинског пута мора се приложити: 
 
- одобрење за градњу, односно одобрење надлежног комуналног предузећа са техничким условима; 
- оверени пројекат са изводом из плана подземних инсталација; 
- доказ (банкарска гаранција) о обезбеђењу средстава за поправку улице или општинског пута. 

 
 

Члан 17. 
 

Раскопавање улице или општинског пута због хитне поправке подземних инсталација може се започети и пре 
добијања дозволе, с тим да се пре почетка радова мора обавестити надлежног органа Општине Пландиште. 
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Члан 18. 

 
Поправку оштећеног дела улице или општинског пута, услед заузећа или раскопавања, обавља инвеститор 

радова, према техничким условима и уз надзор надлежног органа Општине Пландиште, односно привредног 
друштва које надлежни орган Општине Пландиште овласти. 

Гарантни рок за радове из става 1. овог члана је три године од дана пријема радова. 
 

Члан 19. 
 

Надлежни орган Општине Пландиште врши постављање, 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 општински орган надлежан за послове саобраћаја. 

 
Члан 20. 

 
Прикључење на улицу или општински пут, са земљишта које се граничи са улицом или општинским путем, 

може се обавити само уз дозволу са техничким условима, коју издаје надлежни орган Општине Пландиште. 
 

Члан 21. 
 

Натписи и рекламе у оквиру улице и општинског пута постављају се на основу дозволе са техничким 
условима коју издаје надлежни орган Општине Пландиште. 

Натписе поставља и одржава лице које је захтевало њихово постављање. 
 

Члан 22. 
 

Возило које прекорачује дозвољену тежину, осовинско оптерећење или димензије ванредни превоз на 
локалним путевима може обављати само на основу дозволе надлежног органа Општине Пландиште. 
 

Лице које обавља ванредни превоз дужно је да надокнади штету причињену обављањем ванредног превоза 
на јавном путу. 

 
Члан 23. 

 
Надлежни орган Општине Пландиште издаје сагласност за одржавање спортске или друге манифестације 

на локалним путевима. 
Организатор спортске или друге манифестације сноси трошкове забране саобраћаја, преусмеравања 

саобраћаја и обавештавања јавности, као и предузетих мера обезбеђења. 
Организатори манифестације морају сносити трошкове забране саобраћаја, преусмеравање саобраћаја и 

обавештавање јавности и предузетих мера обезбеђења. 
 

Члан 24. 
 

Ограде, дрвеће и засади поред јавних путева подижу се тако да не ометају прегледност јавног пута и не 
угрожавају безбедност саобраћаја. 
 

Члан 25. 
 

На раскрсници јавног пута са другим путем и укрштања јавног пута са железничком пругом у истом нивоу, 
морају се обезбедити зоне потребне прегледности у складу са прописима. 
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У зонама потребне прегледности забрањено је подизати засаде, ограде и дрвеће, остављати предмете и 

материјал, постављати постројења и уређаје и градити објекте, односно вршити друге радње које ометају 
прегледност јавног пута. 

Сопственик, односно корисник земљишта, које се налази у зони потребне прегледности, дужан је да на 
захтев Одељења, уклони засаде, ограде, дрвеће, предмете, материјал, постројења, уређаје и објекте из става 2. 
овог члана, у циљу обезбеђења прегледности пута. 
 

Члан 26. 
 

Надлежни орган Општине Пландиште води евиденцију улица и општинских путева, путних објеката и 
саобраћајне сигнализације. 
 
 
V.   ФИНАНСИРАЊЕ 
 

Члан 27. 
 

Средства за финансирање управљања, одржавања и развоја улица, општинских и некатегорисаних путева, 
обезбеђују се из буџета Општине Пландиште. 
 
 
VI.   НАДЗОР 
 

Члан 28. 
 

Надзор над извршавањем одредаба ове одлуке обавља надлежни орган Општине Пландиште, Одељење 
за урбанизам – Служба за инспекцијске послове. 
 
 
VII.   КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 29. 
 

Новчаном казном од 100.000,00 динара казниће се за прекршај привредно друштво: 
1. ако при извођењу радова на одржавању улице, општинског и некатегорисаног пута или путног објекта 

не поступа сходно одредби члана 13.; 
2. ако раскопава улицу, општински или некатегорисани пут супротно одредбама члана 15.; 
3. ако приликом раскопавања улице, општинског и некатегорисаног пута због хитне поправке подземних 

инсталација не поступи у складу са одредбом члана 17.; 
4. ако поправку оштећеног дела улице, општинског и некатегорисаног пута услед заузећа или 

раскопавања не обави сходно одредбама члана 18.; 
5. ако постављање нових саобраћајних знакова, светлосних саобраћајних знакова, светлосних ознака и 

ознака на коловозу на улицама, општинским и некатегорисаним путевима обавља супротно одредби 
члана 19. 

 
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у привредном друштву или правном лицу 
новчаном казном од 20.000,00 динара. 
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и физичко лице новчаном казном од 10.000,00 динара. 
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Члан 30. 

 
Новчаном казном од 50.000,00 динара казниће се за прекршај привредно друштво или друго правно лице: 
 

1. ако не приступи отклањању оштећења, односно квара и о томе не обавести Одељење сходно члану 
14. став 2.; 

2. ако заузима део улице, општинског и некатегорисаног пута супротно одредби члана 15.; 
3. ако за прикључење са земљишта које се граничи са улицом, општинским и некатегорисаним путем не 

прибави дозволу сходно члану 20.; 
4. ако натписе и рекламе поставља супротно одредбама члана 21. или их неуредно одржава; 
5. ако возило које прекорачује дозвољену тежину, осовинско оптерећење или димензије користи супротно 

одреби члана 22.; 
6. ако без сагласности Одељења одржава спортске и друге манифестације на јавном путу сходно члану 

23.; 
7. ако ограде, дрвеће и засаде поред јавног пута  подиже супротно одредби члана 24.; 
8. ако не поступи по захтеву Одељења за уклањање засада, ограда, дрвећа, предмета, материјала, 

постројења, уређаја и објеката сходно члану 25. став 3. 
 
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у привредном друштву или правном лицу 
новчаном казном од 20.000,00 динара. 
 
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и приватни предузетник новчаном казном од 10.000,00 динара. 
 
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и физичко лице новчаном казном од 5.000,00 динара. 
 
 
VIII.   ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 31. 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу Општине Пландиште''. 
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