
 На основу члана 20. став 1. тачка 12. и 32. Закона о локалној самоуправи  
(»Сл.гласник РС« бр.129/07) а у складу са Законом о јавним путевима («Сл. гласник РС», 
бр. 101/2005) и члана 40. Статута града Лозницe (»Сл.лист града Лознице« бр.19/08), 
Скупштина града Лознице на 9. седници одржаној 30. јуна 2009. године, донела је: 
 
 

О Д Л У К У 
о некатегорисаним путевима 

 
 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 
 Овом Одлуком одређује се управљање, финансирање, заштита, одржавање, 
изградња и реконструкција некатегорисаних путева. 
 

Члан 2. 
 
 Некатегорисани пут је саобраћајна површина која је: 

- доступна већем броју разних корисника; 
- уписана у Катастар непокретности као некатегорисани пут; 
- и  коју надлежни орган прогласи  као некатегорисани пут. 

 
Члан 3. 

 
 Некатегорисани путеви као добра у општој употреби, у државној су својини и на 
њима се могу стицати права коришћења, права  службености и друга права одређена 
законом. 
 

Члан 4. 
 
 Некатегориснани путеви, заједно са мрежом јавних путева (државних, општинских 
и улица) чине мрежу путева. 
 Некатегорисани путеви из члана 2. ове Одлуке служе за долазак до сеоских 
домаћинстава, шумских и пољопривредних парцела, до насипа за одбрану од поплава и 
друго.  
 

Члан 5. 
 
 Након утврђивања трасе пута из претходног члана и уписивања исте у Катастар 
непокретности, на предлог Месне заједнице, Скупштина града проглашава наведену 
површину као некатегорисани пут. 
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II УПРАВЉАЊЕ,ФИНАНСИРАЊЕ,ЗАШТИТА И 
ОДРЖАВАЊЕ НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА 
 

Члан 6. 
 

 Делатност управљања некатегорисаним путевима  обавља Јавно предузеће »ГРАД« 
Лозница. 
 Остале саобраћајне површине у државној својини (прилазни путеви, прикључци и 
друго) поверавају се Месној заједници на управљање. 
 Приватним путем, односно површином која служи за пролаз возила, радних машина 
и пољопривредне механизације, власник на непокретност управља истом и под заштитом 
је Суда. 
 

Члан 7. 
 
  Управљање некатегорисаним путевима у смислу ове Одлуке јесте: 
 - планирање, изградњa, реконструкцијa, одржавањe и заштитa некатегорисаних 
путева; 
 - организовање и обављање стручних послова, вођење евиденције, организовање 
стручног надзора и слично; 
 - вршење инвеститорске функције на изградњи и реконструкцији и пружање 
финансијске помоћи; 
 - вршење послова заштите путева, односно забрана или ограничења интервенција 
на путу и слично; 
 - вршење јавних овлашћења (издавање дозвола сагласности за прикључак, 
постављање инсталација и друго; 
 - поверавање радова на одржавању путева. 
 
      Члан 8. 
 
  Управљање осталим саобраћајним површинама у смислу ове Одлуке јесте: 
 - планирање  развоја мреже некатегорисаних путева; 
 - евидентирање корисника саобраћајне површине и учешће возила, радних машина 
и пољопривредне механизације у саобраћајном оптерећењу; 
 - организовање и обављање послова на праћењу стања (проходност, заузећа, 
стабилност и друго) и вођење евиденције о истима; 
 - организовање одржавања саобраћајних површина и обезбеђење услова за 
несметано одвијање саобраћаја; 
 - утврђивање трасе пута и  покретање иницијативе за проглашење некатегорисаног 
пута. 
   У случајевима из става 1. овог члана, МЗ је дужна да обавести писменим путем 
надлежну инспекцију о тачном, потпуном и одређеном чињеничном стању. 
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Члан 9. 
 

 Финансирање изградње и реконструкције, одржавања и заштите некатегорисних 
путева обезбеђује се удруживањем средстава ЈП »ГРАД«, месних заједница, 
заинтересованих предузећа и предузетника, средстава самодоприноса и других средстава. 
 Финансирање реконструкције, одржавања и заштите саобраћајних површина 
намењених за пролаз возила, радних машина и пољопривредне механизације обезбеђује 
месна заједница и корисници истих. 
 Критеријуме за висину финансирања и приоритете у изградњи некатегорисаних 
путева  утврђује Градско веће. 
 

Члан 10. 
 

 Одржавање некатегорисаних путева ЈП »ГРАД« поверава предузећу или 
предузетнику путем јавног конкурса. 
 Уколико се не обезбеде финансијска средства за обезбеђење трајног и квалитетног 
одржавања некатегорисаних путева, месна заједница је у обавези заједно са корисницима и 
власницима земљишта поред путева да организује исто. 
 

Члан 11. 
 
 Сопственици односно корисници земљишта које се граничи са некатегорисаним 
путевима дужни су да: 

1. уредно одржавају путне канале за одвод површинских вода, 
2. изграде пропусте на улазима у своје парцеле, 
3. уредно секу и на други начин уклањају дрвеће, шибље и друго растиње које расте у 
заштитном појасу у ширини од 3 м, а смета проходности пута, прегледности и на други 
начин угрожава безбедност саобраћаја, изузев живих ограда висине до 1 м, уколико 
просторним и другим плановима није другачије одређено, 
4. равномерно растурају грађевински материјал којим се насипа некатегорисани пут и 
по потреби да одбацује од ивице канала да исти не би затрпао канал, уколико месна 
заједница и ЈП »ГРАД« наведене радове не организује на други начин. 
 

Члан 12. 
 
 На некатегорисаним путевима могу се: 
- постављати електроводови, водовод, канализација, топловод, телекомуникациони и 

слични водови и објекти, 
- градити прикључак прилазног пута, 
- постављати рекламне табле, рекламни панои и други натписи 
само уз прибављену сагласности ЈП »Град« која обавезно садржи саобраћајно-техничке 
услове а које је и дужно да обезбеди контролу извођења радова. 
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Члан 13. 
 
 Ширина заштитног путног појаса некатегорисаних путева у коме се не могу 
градити стамбене и друге зграде, копати бунари, септичке јаме, отварати депоније и друго, 
подизати засади који сметају проходности и прегледности пута  износи 3 м. 
 

Члан 14. 
 
 Ради спречавања угрожавања стабилности пута и обезбеђења услова за несметано 
одвијање саобраћаја, забрањено је: 

1. заузимање некатегорисаних путева и извођење било каквих радова на њима који 
нису у вези са изградњом, одржавањем, реконструкцијом и заштитом пута или 
постављањем водова и другог сходно члану 12. ове Одлуке; 
2. просипање, бацање и остављање било каквих предмета, материјала и смећа на путу; 
3. испуштање отпадних и других вода на пут; 
4. спречавање отицања воде са путног земљишта, а посебно из путног јарка и из 
пропуста кроз труп пута и спречавању даљег отицања ка њиховим реципиентима; 
5. орање и извођење других пољопривредних радова на банкинама и косинама у 
путном појасу; 
6. паљење траве и другог растиња на путу као и отпадних предмета и материјала; 
7. пуштање стоке на пут без надзора, напајање и напасање стоке на путу; 
8. вучење предмета на путу и пуштање низ стране усека, засека и насипа дрвене грађе, 
камена, плугова и друго; 
9. наношење блата са прилазног пута на некатегорисани пут ако је исти изграђен са 
савременим коловозом; 
10. остављање возила којим се омета коришћење пута; 
11. свако чињење којим се оштећује или би се могао оштетити пут или ометати 
одвијање саобраћаја. 
 

Члан 15. 
 

 Ради заштите некатегорисаних путева и земљишта у путном појасу од спирања и 
одроњавања, власници  односно корисници земљишта поред путева дужни су, ако 
природа земљишта дозвољава, да стране усека, засека и друге косине у путном појасу 
озелене травом, украсним шибљем и другим растињем које омогућава прегледност 
пута и исто да уредно одржавају и обнављају. 
 

Члан 16. 
 

 На местима међусубног укрштања некатегорисаног пута са јавним путем или 
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, 
постављати постројења и уређаје и градити објекте, односно вршити друге радње које 
ометају прегледности пута и железничке пруге. 
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Члан 17. 
 

 Прикључак или прилазни пут на некатегорисани пут морају  бити изграђени од 
истог материјала као и некатегорисани пут. 
 
 
 

Члан 18. 
 Ако се некатегорисани пут налази у таквом стању да се на њему не може одвијати 
саобраћај уопште или се не може одвијати саобраћај појединих врста возила, или  ако 
би саобраћај појединих врста возила наносио штету путу, његовом делу или путном 
објекту, или ако се радови на реконструкцији и одржавању пута не могу извести без 
обустављања саобраћаја или други разлози безбедности саобраћаја и заштите пута  то 
захтевају, орган управе надлежан за послове саобраћаја може, на предлог управљача 
некатегорисаног пута, саобраћајне инспекције, органа унутрашњих послова надлежног 
за безбедност саобраћаја и правног или физичког лица којем је поверено одржавање 
пута, да забрани саобраћај на том делу пута уопште или за поједине врсте возила на 
целом путу, његовом делу или путном објекту. 
 Општа забрана саобраћаја на некатегорисаном путу, његовом делу или путном 
објекту може бити само привремена, а забрана саобраћаја за поједине врсте возила на 
некатегорисаном путу, његовом делу или путном објекту може бити привремена или 
стална. 
 Забрана саобраћаја мора се објавити на погодан начин и означити одговарајућим 
саобраћајним знацима, као и другим потребним мерама обезбеђења. 

 
Члан 19. 

 
 Правна и физичка лица који обављају привредну делатност (експлоатација дрвета, 
камена, минерала, ремонтовање теретних возила, производња и др.) и правна и физичка 
лица  за чије потребе  при  изградњи и реконструкцији стамбених и пословних објеката 
се користи некатегорисани пут за саобраћај теретних и специјалних возила, дужни су 
сразмерно саобраћајном и осовинском оптерећењу пута да обезбеде финансијска 
средства за одржавање путева, као и изградњу и реконструкцију истих. 
 

III ИЗГРАДЊА НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА 
 

Члан 20. 
 

 Изградња и реконструкција некатегорисаног пута врши се  складу са законом којим 
се регулише планирање и изградња и овом Одлуком. 
 

Члан 21. 
 
 Некатегорисани пут се изграђује за двосмерни саобраћај, а изузетно за једносмерни 
ток саобраћаја, с тим да у зависности од прегледности пута на растојањима од највише 
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500 м има одговарајуће проширење за мимоилажење возила, радних машина и 
пољопривредне механизације. 
 Најмања ширина коловоза за двосмерни саобраћај износи 5,5м, а једносмерни 3,0 м. 
 Најмања ширина банкине са  обе стране коловоза износи 1 м. 
 Минималне димензије путних канала износе: 
- ширина дна канала 0,5 м; 
- дубина канала 0,5 м рачунајући од горње ивице коловоза; 
-  нагиб косина 1:1. 

 
 
 
 

IV  НАДЗОР 
 

Члан 22. 
 

 Инспекцијски надзор над спровођењем ове одлуке и других аката који се односе на 
некатегорисане путеве врши градски саобраћајни инспектор. 
 
        Члан 23. 
 
 У вршењу инспекцијског надзора, саобраћајни инспектор има право и дужност да 
проверава: 
 1. радове на одржавању, заштити, реконструкцији и изградњи некатегорисаних 
путева и путних објеката; 
 2. техничку и другу документацију у вези са одржавањем, реконструкцијом и 
изградњом некатегорисаних путева; 
 3. стање пута и да ли се правилно и редовно спроводе прописане мере заштите пута. 
 

Члан 24. 
 
 У вршењу инспекцијског надзора, саобраћајни инспектор овлашћен је да: 
 1. забрани, односно обустави извршење радова који се изводе противно законским 
прописима, техничким нормативима и стандардима изградњe, реконструкцијe или 
одржавањa некатегорисаних путева; 
 2. нареди отклањање недостатака на некатегорисаном путу који  угрожавају 
стабилност пута и безбедност саобраћаја; 
 3. нареди обустављање радова који се изводе у непосредној близини 
некатегорисаног пута, а који могу довести у питање стабилност пута и безбедност 
саобраћаја; 
 4. нареди предузимање мера за обезбеђење некатегорисаног пута и по потреби 
забрани привремено саобраћај за сва возила или поједине категорије возила која због 
своје укупне тежине, димензија и других техничких својстава, могу да нанесу штету 
некатегорисаном путу или угрозе безбедност саобраћаја; 
 5. предузима и друге мере и радње за које је овлашћен прописима. 
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Члан 25. 
 

 Против решења саобраћајног инспектора може се изјавити жалба Градском већу 
града Лознице у року од 8 дана од дана достављања решења. 
 Жалба из става 1. овог члана не одлаже извршење решења којима се: 
 1.  забрањује, односно обустављају радови; 
 2. привремено забрањује саобраћај за сва возила или саобраћај за поједине 
категорије возила; 
 3. наређује отклањање недостатака који угрожавају стабилност некатегорисаног 
пута и  безбедност саобраћаја. 
 
 

V   КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 26. 
 

 Новчаном казном од 50.000,00 динара до 500.000,00 динара казниће се за прекршај 
предузеће и друго правно лице, ако: 
      1. не одржава уредно путни канал (члан 11. тачка 1. ове Одлуке); 
 2. не изгради пропуст на улазу у своју парцелу (члан 11. тачка 2. ове Одлуке); 
 3. уредно не сече и на други начин не уклања дрвеће, шибље и друго растиње које 
смета проходности пута и прегледности на путу (члан 11. тачка 3. ове Одлуке). 
      4. не растура грађевински материјал којим се насипа некатегорисани пут уколико 
МЗ или ЈП «ГРАД»   не организују исто на други начин (члан 11. тачка 4. ове Одлуке); 
      5. се не придржава саобраћајно-техничких услова из сагласности (члан 12. ове 
Одлуке); 
 6. подиже  стамбене и друге зграде, копа бунаре, септичке јаме, отвара депоније и 
друго, подиже засаде који сметају проходности и прегледности пута (члан 13.ове 
Одлуке); 
 7. заузима некатегорисани пут (члан 14. тачка 1. ове Одлуке); 
 8. изводи радове на некатегорисаном путу који нису у вези са одржавањем и 
реконструкцијом пута или постављањем водова и другог из члана 12. ове Одлуке (члан 
14. тачка 1. ове Одлуке); 
      9. поступа супротно члану 14., тачка 2. и тачке од 4. до 11. ове Одлуке; 
    10. испусти воду, отпадну воду и другу течност на путно земљиште некатегорисаног 
пута (члан 14. тачка 3. ове Одлуке); 
    11. не поступа у складу са одредбама члана 15. ове Одлуке; 
    12. у зонама прегледности подиже засаде, објекте и друго (члан 16. ове Одлуке). 
    13. се прикључак и прилазни пут не ураде од истог материјала као и некатегорисани 
пут (члан 17. ове Одлуке); 
    14. се изградња и реконструкција не врши у склау са Законом и подзаконским актима 
(члан 20. ове Одлуке). 

 
 Новчаном казном од 2.500,00 динара до 25.000,00 динара казниће се одговорно лице 
у правном лицу. 
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Члан 27. 
 

       Новчаном казном од 25.000,00 динара до 250.000,00 динара казниће се предузетник 
(власник радње), ако: 
      1. не одржава уредно путни канал (члан 11. тачка 1. ове Одлуке); 
 2. не изгради пропуст на улазу у своју парцелу (члан 11. тачка 2. ове Одлуке); 
 3. уредно не сече и на други начин не уклања дрвеће, шибље и друго растиње које 
смета продходности пута и прегледности на путу (члан 11. тачка 3. ове Одлуке). 
      4. не растура грађевински материјал којим се насипа некатегорисани пут уколико 
МЗ или ЈП «ГРАД»   не организују исто на други начин (члан 11. тачка 4. ове Одлуке); 
      5. се не придржава саобраћајно-техничких услова из сагласности (члан 12. ове 
Одлуке); 
 6. подиже  стамбене и друге зграде, копа бунаре, септичке јаме, отвара депоније и 
друго, подиже засаде који сметају проходности и прегледности пута (члан 13. ове 
Одлуке); 
 7. заузима некатегорисани пут (члан 14. тачка 1. ове Одлуке); 
 8. изводи радове на некатегорисаном путу који нису у вези са одржавањем и 
реконструкцијом пута или постављањем водова и другог из члана 12. ове Одлуке (члан 
14. тачка 1. ове Одлуке); 
     9. поступа супротно члану 14., тачка 2. и тачке од 4. до 11. ове Одлуке; 
   10. испусти воду, отпадну воду и другу течност на путно земљиште некатегорисаног 
пута (члан 14. тачка 3. ове Одлуке); 
   11. не поступа у складу са одредбама члана 15. ове Одлуке; 
   12. у зонама прегледности подиже засаде, објекте и друго (члан 16. ове Одлуке). 
   13. се прикључак и прилазни пут не ураде од истог материјала као и некатегорисани 
пут (члан 17. ове Одлуке); 
   14. се изградња и реконструкција не врши у складу са Законом и подзаконским 
актима (члан 20. ове Одлуке). 

 
Члан 28. 

 
 Новчаном казном од 2.500,00 динара до 25.000,00 динара казниће се за прекршај 
грађанин ако: 
      1. не одржава уредно путни канал (члан 11. тачка 1. ове Одлуке); 
 2. не изгради пропуст на улазу у своју парцелу (члан 11. тачка 2. ове Одлуке); 
 3. уредно не сече и на други начин не уклања дрвеће, шибље и друго растиње које 
смета проходности пута и прегледности на путу (члан 11. тачка 3. ове Одлуке). 
      4. не растура грађевински материјал којим се насипа некатегорисани пут уколико 
МЗ или ЈП «ГРАД»   не организују исто на други начин (члан 11. тачка 4. ове Одлуке); 
      5. се не придржава саобраћајно-техничких услова из сагласности (члан 12. ове 
Одлуке); 
 6. подиже  стамбене и друге зграде, копа бунаре, септичке јаме, отвара депоније и 
друго, подиже засаде који сметају проходности и прегледности пута (члан 13. ове 
Одлуке); 
 7. заузима некатегорисани пут (члан 14. тачка 1. ове Одлуке); 
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 8. изводи радове на некатегорисаном путу који нису у вези са одржавањем и 
реконструкцијом пута или постављањем водова и другог из члана 12. ове Одлуке (члан 
14. тачка 1. ове Одлуке); 
      9. поступа супротно члану 14., тачка 2. и тачке од 4. до 11. ове Одлуке; 
    10. испусти воду, отпадну воду и другу течност на путно земљиште некатегорисаног 
пута (члан 14. тачка 3. ове Одлуке); 
    11. не поступа у складу са одредбама члана 15. ове Одлуке; 
    12. у зонама прегледности подиже засаде, објекте и друго (члан 16. ове Одлуке).  
    13. се прикључак и прилазни пут не ураде од истог материјала као и некатегорисани 
пут (члан 17. ове Одлуке). 
 

   
 

VI   ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 29. 
 

 Одредбе ове Одлуке примењиваће се и на саобраћајне површине у државној 
својини (прилазни пут, прикључак и др.) до утврђивања и проглашења истих као 
некатегорисани пут. 
 

Члан 30. 
 

 Даном ступања на снагу ове Одлуке, престаје да важи Одлука о локалним и 
некатегорисаним путевима («Службени лист општине Лозница» бр.1/98).  
        
 

Члан 31. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу 8 дана од дана  објављивања у «Службеном листу града 
Лозница». 

 
СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦА 

 
Број: 06-10/09-9-5 
30. јун 2009. год. 
Л о з н и ц а    
            ПРЕДСЕДНИК 
                 СКУПШТИНЕ ГРАДА 
                   Јован Тодоровић, с.р.  
 
 

 


