''Службени лист општине Шабац'', бр. 16/93 и ''Сл. града Шапца'', бр.6/10,
28/10,5/14

ОДЛУКA
о некатегорисаним путевима
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком, уређује се изградња, заштита, одржавање и коришћење
некатегорисаних путева (у даљем тексту: пут), на територији општине Шабац.
Члан 2.
Путеве чине: сеоски, пољски, шумски, путеви на насипима за одбрану од
поплава.
Члан 3.
Пут сачињавају: коловоз, банкине, путни објекти (мостови, пропусти, потпорни и
обложни зидови и сл.), канали са обе стране пута, усеци, засеци, насипи и земљишни
појас пута.
II ИЗГРАДЊА ПУТЕВА
Члан 4.
Димензије елемената пута су:
- коловозна трака за двосмерни саобраћај 5 метара, а за једносмерни саобраћај 3
метра,
- банкине са обе стране пута од 0,75 метара,
- канали за одводњавање ширине 0,30 метара са нагибом 1:1 и дубином од 0,50
метара, рачунајући од горње ивице коловоза,
- нагиб земљишног насипа 1:1,5 и нагиб усека или засека на земљишту Ш
категорије 1:1.
Уколико се пут гради за једносмерни саобраћај, мора имати на прегледним
одстојањима, а најмање на 500 метара уређене просторе за претицање, односно
обилажење.
Коловозна трака путева може се градити од земље, шљунка, туцаника и другог
материјала.
Члан 5.
Путни објекти (мостови и сл.) имају по правилу ширину саобраћајнице на којој се
налазе.
Члан 6.
По завршеној изградњи или реконструкцији, а пре почетка коришћења пута,
односно његовог дела, као и путних објеката, врши се технички преглед у циљу
утврђивања њихове способности за употребу.
Члан 7.
Технички преглед пута врши комисија коју образује Општинска управа Одељење за привреду и пољопривреду.

Члан 8.
Коришћење изграђеног пута његовог дела, као и путног објекта, не може
отпочети пре него што се прибави одобрење за употребу пута.
Одобрење за употребу пута издаје Општинска управа — Одељење за
привреду и пољопривреду.
Члан 9.
Одредбе ове одлуке којима се уређује изградња путева, односе се и на
реконструкцију.
Реконструкцијом пута сматра се промена основне карактеристике трасе при
мењању положаја трасе пута у појасу његовог основног правца и замена провизорних
путних објеката, веће исправке и проширења кривина, обнављање коловозног застора и
др.
III ЗАШТИТА ПУТЕВА
Члан 10.
Моторна возила која саобраћају на путу и прикључна возила, осим возила са
гусеницама, морају имати точкове са пумпаним гумама.
Возила на моторни погон са гусеницама, могу саобраћати на путу са савременим
коловозним застором, ако су гусенице снабдевене облогом са равним површинама или
другим одговарајућим облогама.
Возила јединица Војске Јутославије не морају да испуњавају услове из става 2.
овог члана, с тим што Дирекција за путеве општине Шабац (у даљем тексту: Дирекција
за путеве), има право на накнаду штете која је тиме проузрокована.
Запрежна возила са укупном тежином преко 3 тона, морају имати точкове са
пумпаним, сунђерастим или сличним гумама.
Члан 11.
Возило које прекорачује дозвољену тежину, осовинско оптерећење или димензије
(ванредни превоз.), може се користити на путу само на основу посебне дозволе коју
издаје Дирекција за путеве по претходно прибављеном мишљењу Општинске управе —
Одељења за привреду и пољопривреду.
Штету причињену ванредним превозом путу и путним објектима, сноси
превозник.
Дозволом за ванредни превоз одређују се начин и услови тог превоза.
Члан 12.
Путеви који се прикључују на јавне путеве са савременим коловозом, морају
битм изграђени од тврдог материјала у дужини од најмање 15 метара, рачунајући од
ивице коловоза пута.
Члан 13.
На путу је забрањено нарочито: привремено и стално заузимање пута и извођење
радова који нису у вези са одржавањем и реконструкцијом пута, посипање, остављање
или бацање било каквих предмета и материјала, вучење предмета (греде, балвани,
плугови, дрљаче, камени блокови и сл.) по путу, спуштање низ стране засека, усека и
насипа дрвене грађе, дрва за огрев, камења и другог материјала, паљење траве, пуштање
стоке на пут, као и напасање на путном земљишту, грађење појила за стоку, држање
ђубришта или гнојних јама у заштитном појасу пута, испуштање отпадних и других вода
на путно земљиште, на пут или у путни канал, или спречавање отицања воде са пута или

пропуста кроз труп пута или из путног канала, наношење блата са прилазног пута и
друге радње које штете путу.
Члан 14.
Лице које наноси смеће или други материјал на пут, дужно је да га уклони.
Сопственици, односно корисници јавних локала, земљишта, простора за јавне
приредбе (вашаре, игралишта) и других објеката поред пута, дужни су да редовно чисте
и одржавају део пута испред свог објекта.
Пут се чисти на начин који не омета саобраћај, односно не угрожава безбедност
саобраћаја и не наноси штета путу и путним објектима.
Члан 15.
На путу и путном објекту и у његовој близини забрањено је извођење радова
којима би се могли оштетити или угрозити пут или путни објекат, повећати трошкови
одржавања пута и путног објекта или ометати, односно угрожавати саобраћај.
Члан 16.
Грађевински и други материјал који не служи одржавању пута, не може се
остављати поред пута на растојању мањем од 3 метра, рачунајући од спољне ивице
земљишног појаса.
Изузетно, од одредбе 1става 1. овог члана, Дирекција за путеве може дати
сагласност да растојање може бити мање ако то не утиче на прегледност пута и
безбедност саобраћаја.
Одељење за привреду и пољопривреду на одређеним местима на путу може да
одреди да се смањи растојање из става 1. овог члана, ако то не утиче на прегледност
пута, а услови терена то омогућавају.
Члан 17.
Међусобно укрштање и прикључивање путева, може се вршити у нивоу и то на
местима која обезбеђују довољан преглед, како не би дошло до угрожавања безбедности
саобраћаја.
Одобрење за прикључак пута на локални пут, издаје Општинска управа —
Одељење за привреду и пољопривреду, уз сагласност Дирекције за путеве.
Члан 18.
Ширина земљишног појаса са обе стране пута износи 1 метар, рачунајући од
линије коју чине крајње тачке попречног профила пута.
Члан 19.
Ширина заштитног појаса пута износи 5 метара са обе стране пута, рачунајући од
спољне ивице земљишнсг појаса.
У оквиру заштитног појаса, не могу се градити стамбени, пословни и слични
објекти, подизати споменици, копати бунари, резервоари, кречане, септичке јаме и сл.
Члан 20.
Ограде и дрвеће поред пута могу се подизати само тако да омогућавају
прегледност пута и да не угрожавају безбедност саобраћаја.
Ширина појаса поред пута у коме не може да се подиже дрвеће, шибље и друго
растиње износи 4 метра и обухвата земљишни и 3 метра заштитног појаса.
Обавеза из претходног става не односи се на живу ограду уредно орезану до
висине 1,5 метара и заштитни појас шумских путева.
На подручју на којем је извршена комасација пољопривредног земљишта, или је
иста у току, забрањује се подизање дрвећа или другог растиња изузев на земљишту у

оквиру грађевинског реона утврђеног Урбанистичким планом, односно одлуком којом се
тај план замењује.
Власници и корисници земљишта које се налази поред пута, обавезни су да
уклањају дрвеће, шибље и друго растиње које се налази на путу наспрам њиховог
земљишта.
IV ОДРЖАВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ПУТЕВА
Члан 21.
Путевима управља Дирекција за путеве.
О изградњи и одржавању путева, старају се месне заједнице, Дирекција за путеве
и други заинтересовани субјекти.
О стању пута и потреби интервенције на путу, Одбор месне заједнице или
комисија коју образује Одбор месне заједнице, обавештава Дирекцију за путеве и
надлежну општинску инспекцију.
Члан 22.
Власници и корисници земљишта које се налази поред пута, обавезни су уредно
одржавати путне канале за одвод површинских вода и изграђивати пропусте на улазима
у своје земљиште.
Месне заједнице и други заинтересовани субјекти, дужни су да туцаник, шљунак
и други материјал којим се насипа пут, равномерно растурају по коловозу, водећи
рачуна да приликом растурања тог материјала не засипају путне канале.
Члан 23.
Дирекција за путеве издаје одобрење за постављање рекламних табли, огласа,
ознака којима се обележавају непокретна културна добра, туристички објекти и други
објекти у појасу поред пуга.
Натписе из става 1. овог члана дужно је да одржава правно, односно физичко
лице које је захтевало њихово постављање.
Члан 24.
Саобраћајне знакове поставља, уклања благовремено замењује и уредно одржава
Дирекција за путеве.
Члан 25.
Средства за изградњу и одржавање путева обезбеђује се из средстава
самодоприноса, средстава заинтересованих предузећа и других организација и
заједница, средстава Дирекције за путеве, средстава заинтересованих грађана и других
средстава.
V КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 26.
Новчаном казном у фиксном износу од 50.000 динара казниће се за прекршај
Предузеће или друго правно лице ако:
1. не прибави одобрење за употребу пута, односно путног објекта (члан 8.),
2. користи у саобраћају на путу моторна возила без пумпаних гума или са
гусеницама без облоге са равним површинама или без других одговарајућих облога,
односно користи у саобраћају на путу запрежна возила укупне тежине преко три тоне са
точковима без пумпаних, сунђерастих или сличннх гума (члан 10. став 1, 2. и 4.),
3. без посебне дозволе врши ванредни превоз или користи у саобраћају на путу
возило оптерећено преко дозвољеног осовинског оптерећења или дозвољене тежине

коју дозвољавају особине пута или ванредни превоз не врши на начин и под условима
одређеним у дозволи за ванредни превоз (члан 11. став 1. и 2.)
4. поступи противно забрани из члана 13. ове одлуке,
5. не очисти односно не уклони смеће или друти материјал са пута или то чини
на начин којим се омета саобраћај, односно угрожава безбедност саобраћаја. (члан 14.),
6. изводи радове на јавном путу, на путном објекту и у њиховој близини на начин
противан члану 15. ове одлуке,
7. грађевински и други материјал који не служи одржавању пута оставља на
одстојању мањем од прописаног у члану 16. ове одлуке,
8. у заштитном појасу пута гради односно прави објекте противно одредби члана
19. став 2. ове одлуке,
9. подиже ограде, дрвеће, шибље и друго растиње противно одредби члана 20.
ове одлуке,
10. уредно не одржава путне канале и не изгради пропусте на улазима у своје
земљиште или ако при насипању пута засипа путне канале, члан 22.)
11. поставља натписе поред пута без одобрења или их неуредно одржава (члан
23.).
12. не поставља, уклања, благовремено замењује и уредно не одржава
саобраћајне знаке.
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се и одговорно лице у Предузећу или
другом правном лицу новчаном казном у фиксном износу од 5.000 динара.

Члан 27.
Новчаном казном у фиксном износу од 5.000 динара казниће се физичко лице за
прекршај из члана 26. став 1. тачка 1. до 11. ове одлуке.

VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 28.
Надзор над спровођењем ове Одлуке врши Собраћајна инспекција и Комунална
полиција..
Члан 29.
Путеви изграђени до ступања на снагу ове одлуке, задржавају своје досадашње
димензије.
Објекти и трајни засади изграђени, односно подигнути пре ступања на снагу ове
одлуке, а у складу са тада важећим прописима, остану у постојећем стању, уколико не
умањују прегледност пута и не угрожавају безбедност саобраћаја.

Члан 30.
Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да важи Одлука о некатегорисаним
путевима (''Службени лист општине Шабац" број 14/82, 10/85, 13/86, 3/87 и 22/91).
Члан 31.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу
ошптине Шабац".

