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 ''Службени лист града Београда'' број 12/14

                          
Скупштина градске општине Обреновац, на седници одржаној 25. фебрура 2014. године, на 
основу члана 19  тачка 12 и члана 24 тачка 8 Статута градске општине Обреновац ("Сл. лист 
града Београда" број 44/08, 4/10, 15/10 и 49/13), Закона о јавним путевима („Службени гласник 
РС“, број 101/05, 123/07, 101/11 и 93/12), члана 77 став 1 тачка 11 Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда“, број 39/08, 6/10 и 23/13), члана 7 Одлуке о улицама, 
локалним и некатегорисаним путевима („Службени лист града Београда“, број 3/01 и 15/05) и 
члана 102 Пословника Скупштине градске општине Обреновац ("Сл. лист града Београда" број 
6/11), донела је : 
 

ОДЛУКУ 
О НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА НА ПОДРУЧЈУ  

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ 
 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
Овом Одлуком утврђују се некатегорисани путеви  на подручју градске општине 

Обреновац и уређује управљање, изградња, реконструкција, одржавање и коришћење 
некатегорисаних путева (сеоских, пољских и других).  

 
Члан 2. 

Улица јесте јавни пут у насељу који саобраћајно повезује делове насеља. 
Улице на подручју градске општине Обреновац су утврђене посебном одлуком 

Скуштине градске општине. 
Члан 3. 

Општински пут јесте јавни пут који саобраћајно повезује територију општине, односно 
града, као и територију општине, односно града са мрежом државних путева. 

Општински путеви (локални путеви) на територији градске општине Обреновац су 
утврђени посебном одлуком Скуштине града Београда. 
 

Члан 4. 
Некатегорисани пут јесте саобраћајна површина која је доступна већем броју разних 

корисника, која је уписана у катастар непокретности као некатегорисани пут и коју Скупштина 
градске општине проглашава некатегорисаним путем. 

Некатегорисани путеви, у смислу ове Одлуке, јесу сеоски путеви, пољски путеви, 
шумски путеви и путеви на насипима за одбрану од поплава, у државној својини, који су у 
општој употреби и као такви уписани у катастар непокретности. 
 

Члан 5. 
Некатегорисани путеви на подручју градске општине Обреновац су сви остали путеви 

изузев улица и општинских путева, који испуњавају услове предвиђене чланом 4 став 2 ове 
Одлуке. 

 
II УПРАВЉАЊЕ 

 
Члан 6. 

Послове управљања некатегорисаним путевима на подручју градске општине 
Обреновац, градска општина Обреновац обезбеђује преко Јавног предузећа за изградњу 
Обреновца ( у даљем тексту : Управљач). 

Оперативни послови из става 1 овог члана могу се поверити извођачу у складу са 
Законом о јавним набавкама. 

Члан 7. 
Управљање некатегорисаним путем у смислу ове Одлуке јесте: 
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- коришћење некатегорисаног пута;  
- планирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите некатегорисаног пута;  
- заштита некатегорисаног пута, односно забрана или ограничавање интервенција на 

некатегорисаном путу; 
- вршење инвеститорске функције на изградњи и реконструкцији некатегорисаног пута; 
- организовање и обављање стручних послова у вези изградње, реконструкције , 

одржавања и заштите некатегорисаног пута; 
- уступање радова на одржавању некатегорисаног пута; 
- организовање стручног надзора над изградњом, реконструкцијом, одржавањем и 

заштитом некатегорисаног пута; 
- означавање некатегорисаног пута и вођење евиденције о некатегорисаним путевима. 

 
III ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА 

 
Члан 8. 

Изградња и реконструкција некатегорисаних путева врши се у складу са Законом о 
планирању и изградњи. 

Управљач доноси годишњи програм пословања о изградњи и реконструкцији 
некатегорисаних путева уз сагласност оснивача, по претходно прибављеном мишљењу Већа 
градске општине, на основу предлога Савета месних заједница. 
 

IV ОДРЖАВАЊЕ 
 

Члан 9. 
Одржавање некатегорисаних путева јесте извођење радова којима се обезбеђује 

несметано и безбедно одвијање саобраћаја и чува употребна вредност пута у стању које је било 
у тренутку изградње односно реконструкције. 

Управљач некатегорисаног пута је дужан да, при извођењу радова из става 1 овог члана 
обезбеди несметан и безбедан саобраћај и очува употребну вредност пута. 

Одржавање некатегорисаних путева обавља се на основу Оперативног  програма 
одржавања некатегорисаних путева, који доноси Управљач пута, на основу годишњег програма 
пословања, на који је оснивач дао сагласност.  

Одржавање некатегорисаних путева обухвата редовно, периодично и ургентно 
одржавање. 

                                                             
                                                               Члан 10. 
Радови на редовном одржавању некатегорисаних путева су: 

1) преглед, утврђивање и оцена стања пута и путног објекта; 
2) местимично поправљање коловозне конструкције и осталих елемената трупа пута; 
3) чишћење коловоза и осталих елемената пута у границама земљишног појаса; 
4) уређење банкина; 
5) уређење и очување косина насипа, усека и засека; 
6) чишћење и уређење јаркова, ригола, пропуста и других делова система за одводњавање 

пута; 
7) поправка путних објеката; 
8) постављање, замењивање, допуњавање и обнављање саобраћајне сигнализације;  
9) чишћење саобраћајне сигнализације; 
10) постављање, замењивање, допуњавање и обнављање опреме пута и објеката и опреме за 

заштиту пута, саобраћаја и околине; 
11)  чишћење опреме пута и објеката и опреме за заштиту пута, саобраћаја и околине;  
12)  кошење траве и уређивање зелених површина на путу и земљишном појасу;  
13) чишћење снега и леда са коловоза и саобраћајних површина аутобуских стајалишта, 

паркиралишта, банкина, ригола. 
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Члан 11. 

Радови на периодичном одржавању некатегорисаних путева обухватају: ојачање 
коловозне конструкције, рехабилитацију и појачано одржавање. 

 
Радови на ојачању коловозне конструкције јесу нарочито: 
1) постављање шљунчаног, односно туцаничког застора на неасфалтираним путевима; 
2) обрада површине коловозног застора; 
3) наношење новог асфалтног слоја по целој ширини коловоза одређене носивости;  
4) корекција облика постојећег застора или коловоза. 

 
Радови на рехабилитацији некатегорисаног пута јесу нарочито: 
1) селективно обнаваљање, замена и појачање дотрајалих коловозних застора и 

промена попречних нагиба коловоза на некатегорисаном путу, односно његовом 
делу; 

2) замена сложених дилатационих справа, изолације, коловоза, ограда, сливника, 
лежишта, оштећених секундарних елемената и дотрајалих пешачких стаза на 
мостовима, надвожњацима, подвожњацима и вијадуктима; 

3) обнављање антикорозивне заштите челичних конструкција мостова, надвожњака, 
подвожњака  и вијадуката; 

4) замена деформисаних, дотрајалих и привремених пропуста за воду; 
5) постављање нове саобраћајне сигнализације на некатегорисаном путу, односно 

његовом делу. 
 

Радови на појачаном одржавању некатегорисаног пута (побољшање некатегорисаног 
пута), јесу нарочито: 
1) ублажавање појединих уздужних нагиба и исправка појединих кривина; 
2) проширење коловозне конструкције, банкина и осталих елемената трупа пута на 

краћим деловима пута; 
3) проширење раскрсница у нивоу;  
4) замена дренажних система и хидроизолације у тунелима и санација или замена 

тунелске облоге; 
5) санирање клизишта и одрона;  
6) санација и израда потпорних, обложних и порталних зидова;  
7) замена или израда дренажног система за одводњавање подземних вода са 

некатегорисаног пута и путног објекта; 
8) постављање нове опреме пута и нових об јеката и опреме за заштиту пута, саобраћаја 

и околине на некатегорисаном путу, односно његовом делу. 
 

Члан 12. 
Радови на ургентном одржавању некатегорисаних путева обухватају радове условљене 

елементарним непогодама и ванредним околностима, у циљу обезбеђивања проходности пута и 
безбедног одвијања саобраћаја. 
 
 

V ЗАШТИТА НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА 
 

        Члан 13. 
Ради спречавања угрожавања стабилности некатегорисаног пута и обезбеђивања услова 

за несметано одвијање саобраћаја и режим 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 прибавио сагласност 
управљача пута. 
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    Члан 14. 

Сопственици, односно корисници земљишта које се граничи са некатегорисаним 
путевима дужни су да уклањају шибље и растиње, као и гране са стабала које су над коловозом 
некатегорисаних путева. 

  
VI ФИНАНСИРАЊЕ 

 
Члан 15. 

Финансирање изградње и реконструкције, одржавања и заштите некатегорисаних 
путева обезбеђује се из буџета градске општине Обреновац и  других извора у складу са 
Законом. 
 

VII НАДЗОР 
 

Члан 16. 
Инцпекцијски надзор над спровођењем ове Одлуке у делу који се односи на изградњу и 

реконструкцију некатегорисаних путева врши грађевинска инспекција Управе градске општине 
Обреновац, док у делу који се односи на одржавање некатегорисаних путева и одржавање 
јавних зелених површина дуж саобраћајница врши комунална инспекција Управе градске 
општине Обреновац. 

Надзор над спровођењем ове Одлуке вршиће Одељење за урбанизам и комунално 
грађевинске послове Управе градске општине Обреновац.  
 

VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 17. 
Обавезује се ЈП за изградњу Обреновца да у року од 2 године од дана ступања на снагу 

ове Одлуке сачини евиденцију некатегорисаних путева на територији градске општине 
Обреновац. 

 
Члан 18. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града 
Београда“. 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ 
VII-01 бр. 020- 25  од  25. фебруара 2014. године 

 
Обрадила         
ССМ 
 
 
                                       ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                      Жељко Јоветић 

 


