На основу члана 4, 5, и 6. Закона о јавним путевима („Службени гласник Републике Србије"
број 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/2013), члана 5. и 7. Уредбе о категоризацији државних
путева („Службени гласник РС" број 105/13 и 119/13), члана 37. став1. тачка 6., члана 15. став 1.
тачка 12. Статута општине Босилеград („Службени гласник Пчињског округа број 16/08, 20/09 и
„Службени гласник града Врања број 45/13) Скупштина општине Босилеград, на седници одржаној
10.09.2014. године, донела је
ОДЛУКУ
О КАТЕГОРИЗАЦИЈИ ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА И УЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
БОСИЛЕГРАД
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се критеријуми за категоризацију општинских и јавних путева и
улица на територији општине Босилеград, одређују се делови општинских путева који пролазе кроз
насељена места, прописује се начин обављања послова на одржавању, заштити и управљању
општинским путевима и улицама у насељима, одређује се накнада која се плаћа за употребу и
коришћење општинских путева, прописује се надзор, као и казнене одредбе.
Члан 2.
Према значају саобраћајног повезивања јавни путеви на територији општине Босилеград се
деле на:
1) Општинске путеве (саобраћајно повезују територију једне месне заједнице са територијом
суседних месних заједница, као и територију општине са мрежом државних путева);
2) Улице (саобраћајно повезују делове насеља),
Коловозне конструкције улица које су истовремено делови државних или општинских
путева који пролазе кроз насеља и саобраћајна сигнализација, осим светлосне, сматрају се
деловима тих путева.
Путеви и улице у насељима спадају у јавне путеве и на њих се односе све одредбе Закона о
јавним путевима у погледу одржавања, заштите, изградње и реконструкције.
Члан 3.
Некатегорисани путеви су Јавни путеви који не испуњавају критеријуме из члана 2. ове
одлуке али су добра у општој употреби и у државној су својини. То су пољски и шумски путеви,
путеви на насипима и путеви до излетишта.
II УТВРЂИВАЊЕ ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА И ДЕЛОВА ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА КОЈИ
ПРОЛАЗЕ КРОЗ НАСЕЉЕНА МЕСТА
Члан 4.
На територији општине Босилеград утврђују се следећи Општински путеви (ОП) и Некатегорисани
путеви ( НП ):

ознака пута
ОП 4
ОП 5
ОП 6
ОП 7
ОП 8

Списак општинских путева
путни правац
Босилеград-Извор(Славче)
Босилеград-Груинци
Босилеград-Милевци
Босилеград-Депонија- Белут
Босилеград-Паралово

дужина/ км
6,00
8,00
6,00
5,00
4,50

ознака пута
ОП 9
ОП 10
ОП 11
ОП 12
ОП 13
ОП 14
ОП 15
ОП 16
ОП 17
ОП 18
ОП 19
ОП 20
ОП 21
ОП 22
ОП 23
ОП 24
ОП 25

Списак општинских путева
путни правац
Босилеград-Липа
Бреснички мост-Бресница
Бресница-Стари Зли Дол
Бранковци-Нови Зли Дол
Млекомински мост-Буцаљево
Радичевци-Ресен
Рикачево-Граовиште-Брањовица
Бистар-Јарешник
Јарешник-Назарица (амбуланта)
Назарица-Доганица
Голеш-Жеравино
Глошки дол-Гложје
Мусуљ-Барје
Плоча-Барје
Чосина воденица-Плоча
Доња Ржана-Горња Ржана
Горња Лисина-Доња Ржана
Укупна дужина општинских путева

ознака пута
НП-1
НП-2
НП-3
НП-4
НП-5
НП-6
НП-7
НП-8
НП-9
НП-10
НП-11
НП-12
НП-13
НП-14
НП-15
НП-16
НП-17
НП-18
НП-19
НП-20
НП-21
НП-22
НП-23
НП-24
НП-25
НП-26
НП-27
НП-28

Списак некатегорисаних путева
путни правац
Босилеград-Рисовица
Извор-Белут
Извор-Груинци
Груинци (Караула)-Милкаше
Груинци-Милевци
Милевци-Крс
Милевци (Ливада махала)-Манастир
Тегарски дол-Белут (лева страна)
Паралово-Кин Стан
Ранчин Преслап-Чурчинци
Ранчин Преслап-Припор
Добри дол-Кусина Падина-Боботало
Добри дол-Крс
Добри дол-Жилин дел
Бресница-Ранчин Преслап
Бресница-Горњи Придол
Нови Зли Дол-Стари Зли Дол
Зли Дол-Рамњак
Зли Дол-Брезовец
Зли Дол-Петрева махала
Бабин град-Пресеченица
Стари Зли Дол-Брезовец
Рајчиловци-Буцаљево
Млекомински мост-Ђоринци
Радичевци-Бежаново брдо-Доње Буцаљево
Ресен-Степановци-Сушица
Рибарски мост-Падиње
Рибарци-Геловци

дужина/ км
5,00
5,50
4,50
5,50
3,50
4,00
5,00
7,10
2,50
7,40
1,50
5,00
2,50
4,50
3,00
4,00
6,00
150,1

дужина/ км
2,00
3,00
4,00
1,00
4,00
2,00
1,00
2,80
6,50
3,50
1,00
1,50
1,50
4,00
4,50
4,00
3,00
1,00
1,50
4,50
1,00
1,00
3,00
2,00
2,00
5,00
4,00
4,00

ознака пута
НП-29
НП-30
НП-31
НП-32
НП-33
НП-34
НП-35
НП-36
НП-37
НП-38
НП-39
НП-40
НП-41
НП-42
НП-43
НП-44
НП-45
НП-46
НП-47
НП-48
НП-49
НП-50
НП-51
НП-52
НП-53
НП-54
НП-55
НП-56
НП-57
НП-58
НП-59
НП-60
НП-61
НП-62
НП-63
НП-64
НП-65
НП-66
НП-67
НП-68
НП-69
НП-70
НП-71
НП-72
НП-73
НП-74
НП-75
НП-76
НП-77
НП-78
НП-79
НП-80
НП-81
НП-82

Списак некатегорисаних путева
путни правац
Рибарски мост-Диневци
Бранковци-Петрева махала
Бранковци-Бумбар
Бранковци-Копиште
Бранковци-Селиште-Балинци
Бранковци-Козарник
Брањовички Рид-Брањовица
Брањовица-регионални пут
Бистар-Присое-Планина
Вировци-Мечит
Бистар-Рупи
Бистар-Трновци-Вировци-Свињарници
Бистар-Танки рид-Репетитор
Јарешник-Кошарска махала
Доганица-Јасикар
Назарица-Горња махала
Назарица-Лазарова махала-Собориште
Јарешник-Тричковица
Јарешник-Караџинци
Доње Тламино-Црешњово
Регионални пут-Дрндупци
Горње Тламино-Ракике
Горње Тламино-Лучање
Горње Тламино-Јавор
Горње Тламино-Кршељ
Серафимова воденица-Баратарци-Свињориште
Горње Тламино-Баратарци
Регионални пут-Оматица (Г.Тламино)
Г.Тламино(река)-Петковица
Киселички поток-Гноиште-Милчовица
Киселичка махала-Плочарска махала
Караманица-Гаринарци
Деда Ристинци-Падиште
Падиште-Камик
Караманица-Деда Станојковци
Деда Станојковци-Марјаница
Голеш-Махала
Жеравино-Серафинова воденица
Четврти километар-Корије
Гложје-Големо осое-Баинци
Гложје(постојећи пут)-Трњаци
Личаровци-Грчка махала
Доња Љубата-Козји дол-Брзаци
Доња Љубата-Клађе
Доња Љубата-Бубевци
Доња Љубата-Крс
Шумање-Дураци
Доња Љубата-Стамболијинци
Доња Љубата-Гариште
Две реке-Караџинци
Две реке-Петковци-Караџинци
Дукат-Гаштевица-Доња Љубата
Дукат-Коњичка река
Дукат-Вертевица

дужина/ км
2,50
3,50
4,50
2,00
2,00
2,00
3,00
2,00
4,50
1,20
1,80
3,80
7,00
1,00
1,00
1,50
2,50
2,50
5,00
3,00
1,40
2,50
1,50
3,00
1,50
5,00
1,00
2,00
1,20
3,20
2,40
1,50
3,00
1,00
2,30
1,90
0,80
3,50
3,00
3,50
1,00
2,50
8,00
2,00
2,50
2,00
1,00
1,70
1,50
8,00
5,00
12,50
4,00
1,30

Списак некатегорисаних путева
путни правац
дужина/ км
Горња Љубата-Колчина гарина
4,00
Горња Љубата-Сливје
3,00
Горња Љубата-Криви дол
4,00
Селиште-Шароњинци
2,50
Селиште-Колчина гарина
3,00
Селиште-Шуглевци-Дебели рид
3,00
Горња Љубата-Станци-Јавор-Кајчинци
7,50
Станци-Маковиште
1,50
Ваљавичаре-Андоновци
3,50
Мусуљ-Шароњинци
1,00
Мусуљ-Боровски дол
3,00
Мусуљ-Припор-Плоча
3,50
Плоча-Чосина махала
1,00
Плоча-Козарник
1,50
Г.Љубата(рег.пут)-Глоговачки дол
2,5
Плоча-Гузелинци
0,50
Горња Ржана-Споменик-Плоча
3,00
Доња Ржана-Гузобије-Кошари
2,00
Доња Ржана-Пешина
2,50
Горња Лисина-Расцепеница
5,60
Горња Лисина-Јарчеви-Павлови
6,00
Горња Лисина-Кумичини
4,00
Горња Лисина-Недокоље-Бакларе
4,00
Горња Лисина-Драгојчини кошари-Селиште
3,30
Горња Лисина-Падиње
3,00
Горња Лисина-Колиште
3,00
Горња Лисина-Глошка планина
5,00
Горња Лисина-Аризанови
1,00
Доња Лисина-Селиште
3,00
Доња Лисина-Пањевица
3,00
Доња Лисина-Леска
2,00
Голеш-Горња махала
1
Јасикар(Доганица)-Еленица-Црни вир
6
Укупна дужина некатегорисани путева
335,20
Остали некатегорисани путеви који нису ушли у просторни план , а одржавју их Јавна предузећа на
територији општине Босилеград, као и други путеви на територији општине предвиђени по плану
Месних заједница.
ознака пута
НП-83
НП-84
НП-85
НП-86
НП-87
НП-88
НП-89
НП-90
НП-91
НП-92
НП-93
НП-94
НП-95
НП-96
НП-97
НП-98
НП-99
НП-100
НП-101
НП-102
НП-103
НП-104
НП-105
НП-106
НП-107
НП-108
НП-109
НП-110
НП-111
НП-112
НП-113
НП-114
НП-115

Члан 5.
У општини Босилеград протежу се следећи државни путеви:
Државнипутеви II А и IIБреда:
Ознака пута
231

Свође-ЦрнаТрава-Власина Округлица-Босилеград -државна граница са
Бугарском (гранични прелаз Рибарци)

442

везасадржавнимпутем 158-КриваФеја-ГорњаЉубата -везасадржавнимпутем
234
Кленике-Трговиште-Доњи Стајевац-Босилеград
Рибарци-ГорњеТламино-Караманица -државнаграницасаБЈРМакедонијом

234
444

III ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА, ЈАВНИХ ПУТЕВА И
УЛИЦА У НАСЕЉИМА
Члан 6.
Општински путеви и улице у насељима изграђују се на основу техничке документације и
одредаба Закона о јавним путевима које се односе на изградњу и реконструкцију путева.
Одлуку о изградњи и реконструкцији општинских путева и улица доноси Скупштина
општине Босилеград, а одобрење за изградњу издаје орган општинске управе надлежан за послове
грађевинарства.
Члан 7.
Некатегорисани путеви се изграђују или реконструишу на основу техничке документације
чији обим и садржај одређује орган општинске управе надлежан за послове грађевинарства.
Одлуку о изградњи и реконструкцији некатегорисаних путева доноси Скупштина општине
Босилеград на предлог Месне Заједнице, а одобрење за изградњу издаје орган општинске управе
надлежан за послове грађевинарства.
Члан 8.
Јавни пут сачињавају: труп пута, путни објекти и путни појас између тачака удаљених најмање 1 метар
од крајње тачке попречног профила пута са обе стране.
Члан 9.
Јавни путеви могу се изграђивати за двосмерни или једносмерни саобраћај. Ширина
коловоза за двосмерни саобраћај мора да буде најмање 5 метара, а за једносмерни саобраћај 3
метра са проширењем за мимоилажење или претицање на сваких 500 метара.
Члан 10.
Некатегорисани путеви се могу изграђивати са или без коловозног застора. На укрштању са
Општинским путем мора се изградити коловозни застор од камена, бетона или асфалта на
некатегорисаном путу у дужини од најмање 10 метара и са ширином од 3 м.
Члан 11.
По завршеној изградњи или реконструкцији јавних путева, за које је издато одобрење за
градњу, надлежни орган општинске управе образује Комисију за технички преглед изведених
радова и издаје одобрење за употребу и упис у катастар непокретности.
Члан 12.
Послови на изградњи и реконструкцији јавних путева: пројектовање, административно технички
послови, евиденција и стручни надзор, поверавају се Дирекцији за грађевинско земљиште и путеве
општине Босилеград.
Изградња и реконструкција јавних путева се путем јавних набавки уступа предузећу које
испуњава законске услове за извођење оваквих радова.
Члан 13.
Средства за изградњу и реконструкцију општинских путева и улица у Босилеграду
обезбеђују се у буџету општине Босилеград.

IV ОДРЖАВАЊЕ ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА И УЛИЦА У БОСИЛЕГРА
Члан 14.
Под одржавањем општинских путева и улица подразумевају се радови којима се обезбеђује
несметан и безбедан саобраћај и чува употребна вредност пута.
Одржавање јавног пута обухвата редовно, периодично и ургентно одржавање.
Члан 15.
Радови на редовном одржавању су: редовни прегледи, чишћење коловоза од нечистоће,
снега, леда и одрона, поправци оштећења на свим елементима доњег и горњег строја, поправци и
обнављању хоризонталне, вертикалне и светлосне сигнализације, уређењу и одржавању зелених
површина, банкина и засада и грађевински захвати за које није потребно издавање одобрења за
градњу.
Члан 16.
Радови на периодичном одржавању обухватају: ојачање коловозне конструкције,
рехабилитацију и појачано одржавање.
Радови на периодичном одржавању изводе се на основу техничке документације и одобрења
за градњу које издаје надлежни орган општинске управе.
Члан 17.
Радови на ургентном одржавању обухватају радове условљене елементарним непогодама и
ванредним околностима у циљу обезбеђивања проходности пута и безбедног одвијања саобраћаја.
Члан 18.
Одржавање некатегорисаних путева је обавеза Месних Заједница, предузећа које газдује
шумама и других корисника уз евентуалну помоћ општине.
Члан 19.
За време трајања радова на одржавању примењују се све прописане мере ХТЗ: сигнализација,
регулисање саобраћаја, безбедност радника и учесника у саобраћају, спречавање штете трећим
лицима и др.
Члан 20.
За одржавање општинских путева и улица у Босилеграду средства се обезбеђују у буџету
општине.
За одржавање улица у сеоским насељима и некатегорисаних путева средства обезбеђују
Месне Заједнице, корисници путева и евентуално општина Босилеград.
Члан 21.
Послови на одржавању општинских путева, јавних путева и улица у Босилеграду,
административно технички послови, евиденција и стручни надзор, поверавају се Дирекцији за
грађевинско земљиште и путеве општине Босилеград.
Извођење радова се путем јавних набавки уступа предузећу које испуњава законске услове
за извођење оваквих радова.

V ЗАШТИТА ОПШТИНСКИХ И ЈАВНИХ ПУТЕВА И УЛИЦА У БОСИЛЕГРАДУ
Члан 22.
Одредбе Закона о јавним путевима о заштити путева односе се и на заштиту општинских и
јавних путева и улица.
Члан 23.
На општинским и јавним путевима и улицама са савременим коловозом забрањено је
кретање возила са гусеницама сем возила Војске Србије али уз надокнаду проузроковане штете као
и запрежних возила без пнеуматика.
Члан 24.
Забрањено је заузимање и преоравање општинских, јавних путева и улица, остављање било
каквих предмета или материјала на овим путевима, испуштање отпадних и других вода, бацање
смећа или отпадног материјала, остављање нерегистрованих и неисправних возила или вршење
било каквих радњи којима се оштећује пут и омета одвијање саобраћаја.
Члан 25.
Поред општинских и јавних путева не могу да се подижу зграде, постројења и уређаји и
зграде други објекти на одређеној удаљености од спољне ивице земљишног појаса а оно износи:
-За руднике, каменоломе, кречане, циглане, индустријске зграде, постројења, депоније
отпада и смећа и сличних објеката 10 метара;
-За далеководе и стубне трафо станице најмање 5 метара;
-За стамбене, пословне, помоћне и сличне зграде, бунаре, резервоаре, септичке јаме,
ђубране и слично 3 метара:
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Члан 26.
Управљање општинским, јавним путевима и улицама у насељима у смислу ове Одлуке јесте:
заштита пута, вршење инвеститорске функције на изградњи и реконструкцији путева,
организовање и обављање стручних послова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити
јавног пута; организовање стручног надзора над изградњом, реконструкцијом, одржавањем и
заштитом јавног пута; планирањем изградње, реконструкције, одржавања и заштите јавног пута;
вођење евиденције и вршење јавних овлашћења.
Члан 27.
Послови одржавања, заштите, коришћења, развоја и управљања општинским путевима и
улицама у Босилеграду поверавају се Дирекцији за грађевинско земљиште и путеве општине
Босилеград.

Члан 28.
Дирекцији за грађевинско земљиште и путеве општине Босилеград. предлаже програм
изградње, реконструкције, одржавања и заштите општинских путева и улица у Босилеграду и у
складу са потребама и могућностима финансирања изградње, реконструкције, одржавања и
заштите општинских путева и улица у Босилеграду.
Програм доноси Скупштина општине Босилеград.
Средства за реализацију Програма обезбеђују се у буџету општине Босилеград.
Члан 29.
Дирекцији за грађевинско земљиште и путеве општине Босилеград је дужна да организује и
реализује Програм СО Босилеград на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити јавних
путева и да омогући несметано и безбедно одвијање саобраћаја на њима.
Дирекција за грађевинско земљиште и путеве општине Босилеград одговара за штету која
настане корисницима општинских путева због пропуштања извршења потребних радова
предвиђених Програмом СО, као и због извођења тих радова супротно прописима, техничким
условима и начину њиховог извођења.
Члан 30.
Дирекцији за грађевинско земљиште и путеве општине Босилеград обавља и следеће
послове:
1. Даје услове и сагласност за прикључење прилазних путева на општинске путеве;
2. Издаје одобрење за постављање натписа поред општинских путева и улица у насељима;
3. Води евиденцију о стању општинских, јавних путева и улица у Босилеграду као и евиденцију
техничких података и катастра за ове путеве;
4. Даје сагласност за постављање инсталација и водова у трупу јавних путева, земљишном и
заштитном појасу;
5. Даје мишљење за ванредни превоз на општинским путевима;
6. Издаје сагласност за постављање објеката и постројења у заштитном појасу поред општинских,
јавних путева и улица у насељима;
Дозволу, одобрење, сагласност или мишљење из става 1. Овог члана Дирекција је дужна да
изда, ако су испуњени услови, у року од осам дана од подношења захтева.
Дирекција је дужна да води евиденцију о управним актима донетим у вршењу јавних
овлашћења.
Против управних аката из става 2. Овог члана може се поднети жалба Општинском већу
општине Босилеград.
VII НАДЗОР
Члан 31.
Надзор над извршењем одредаба Закона које се односе на улице у насељима и јавне путеве и
одредаба ове Одлуке врши орган управе надлежан за послове саобраћаја преко инспекцијске
службе.
Инспекцијски надзор над извршавањем наведених прописа обухвата нарочито:
1. Стање општинских, јавних путева и улица у насељима, одржавање по техничким и другим
прописима, примене техничких и других прописа приликом извођења радова и употребе
материјала;
2. Услове саобраћаја и мере заштите ових путева и улица;

3. Изградњу и реконструкцију општинских и јавних путева и улица у насељима и израде техничке

Испуњавање услова прописаних за лица која врше пројектовање, техничку и унутрашњу
контролу, руковођење радовима и врше стручни надзор.
4.

Члан 32.
У вршењу инспекцијског надзора инспектор за општинске путеве, некатегорисане путеве и
улице у насељима овлашћен је и дужан да:
1. Прегледа техничку и другу документацију у вези са изградњом, реконструкцијом и одржавањем
ових путева као и да прегледа радове изведене на овим путевима и нареди отклањање недостатака;
2. Обустави радове који се изводе супротно прописима или се изводе у непосредној близини ових
путева;
3. Нареди рушење објеката и уклањање инсталација постављених у заштитном појасу и нареди
уклањање објеката, материјала, ограда, дрвећа и растиња подигнутих или остављених противно
одредбама прописа о општинским и некатегорисаним путевима;
4. Забрани привремено саобраћај за возила која наносе штету на овим путевима а немају дозволу за
ванредни превоз, као и да забрани саобраћај ако новоизграђени или реконструисани општински пут
или улица није технички прегледан и није издата употребна дозвола.
5. Забрани радове на путевима који се изводе без одобрења надлежног органа. Жалба на решење
којим се забрањују радови на путевима који се изводе без одобрења надлежног органа не задржава
његово извршење. Рок за враћање путног земљишта у првобитно стање,у случају забране извођења
радова без одобрења или прекопавања , не може бити краћи од 3 ни дужи од 8 дана
6. Предузима и друге мере и радње за заштиту ових путева и безбедно одвијање саобраћаја на њима
за које је овлашћен.
Против решења инспектора може се изјавити жалба, у року од осам дана од дана
достављања, Општинском већу општине Босилеград.
Жалба не одлаже извршење решења којим се забрањују радови или саобраћај, односно којим
се наређује отклањање недостатака којима је угрожено безбедно одвијање саобраћаја.
VIII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 33.
За прекршај због непоступања по одредбама ове Одлуке, као и за поступање супротно
одредбама исте казниће се:
1. Дирекција за грађевинско земљиште и путеве општине Босилеград, друго предузеће или правно
лице новчаном казном у износу од 100.000 до 500.000 динара;
2. Предузетник новчаном казном од 50.000 до 250.000 динара;
3. Физичко лице новчаном казном од 5.000 до 25.000 динара.
Члан 34.
За прекршај због неизвршење решења инспектора за општинске, јавне путеве и улице у насељима
казниће се:
1. Дирекција за грађевинско земљиште и путеве општине Босилеград, друго предузеће или правно
лице новчаном казном у износу од 150.000 до 600.000 динара;
2. Предузетник новчаном казном од 60.000 до 300.000 динара;
3. Физичко лице новчаном казном од 5.000 до 30.000 динара.

IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 35.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о локалним и некатегорисаним путевима на
територији општине Босилеград („Службени гласник Јужноморавског региона“ бр.20/90.)
Члан 35а
Овлашћује се Општинско веће да формира комисију за попис и упис свих путева на територији
општине Босиелград, као и ближе услове рада комисије у саставу:
-Представник општинке управе задужен за путеве
- Представник ЈП „Дирекција за грађевинско земљиште и путеве“
-Представник службе за урбанизам и грађевинарство
-Представних месних заједница на територији на којој се врши попис
- Представник ЈП „Услуга“
-Представник Катастра непокретности
-Представник имовинско правне службе
Члан 36.
Ова Одлука ступа на снагу осам дана од дана објављивања у „Службеном гласнику града
Врања".
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