На основу члана 2. став 3. тачка 10., члана 3. став 1. тачка 10., члана 4. став 1.,
став 3. и став 6. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 88/11,
104/16), члана 10. став 7. Закона о јавној својини ("Сл. гласник РС", бр. 72/11, 88/13 и
105/14, 104/16 и 108/16), члана 2. став 1. тачка 7. и члана 3. Закона о јавним путевима
("Сл. гласник РС", бр. 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13), члана 20. став 1. тачка
12., члана 32. став 1. и тачка 6. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник", бр.
129/07, 83/2014, 101/16 - др. Закон), члана 3., члана 14. став 5., члана 20. и члана 21.
Закона о инспекцијском надзору ("Сл. гласник РС", бр. 36/15), члана 39. става 2, 3 и
173. Закона о прекршајима ("Сл. гласник РС", бр. 65/13, 13/16 и 98/16), члана 15. став
1. тачка 12 и члана 37. став 1. тачка 6. 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 14.06.2017. године,
донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О КАТЕГОРИЗАЦИЈИ ОПШТИНСКИХ
ПУТЕВА И УЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД
Члан 1.
У Одлуци о категоризацији општинских путева и улица на територијиопштине
Босилеград („Службени гласник града Врања“, број 10/17) после члана 25. додају се
чл. 25а - 25в који гласе:

„Члан 25а
Правна и физичка лица која врше експлаоатацију дрвета, камена, руда и др. и
при изградњи различитих објеката користе јавни пут (улице, општинске и
некатегорисане путеви) за саобраћај теретних и специјалних возила дужни су
сразмерно саобраћајном и осовинском оптерећењу пута да обезбеде финансијска
средства за оштећења јавних путева или да их врате у пређашње стање у сопственој
режији.
Процену оштећења врши Јавно предузеће „ Грађевинско земљиште и путеве
Босилеград“ преко стручне комисије која ће одредити и рок у коме ће бити
отклоњена оштећења на улицама, општинским и некатегорисаним путевима.

Члан 25б.
Забрањено је на јавном путу (улици, општинском и некатегорисаном путу) из
било ког нерешеног имовинско – правног разлога извршити редукцију или
обустављање саобраћаја, запречавање, оштећење или рушење коловоза и елемената
попречног профила.

Отклањанје узрока имовинско – правног проблема одвија се у поступку пред
надлежним судом.
Члан 25в
Чл. 25а -25в ове Одлуке спроводиће се по налогу општинског инспектора за
локалне и некатегорисане путеве и улице.“
Члан 2.
После члана 38. додаје се члан. 38а који гласи:
„Члан 38а
Лице против кога је издат прекршајни налог, у колико прихвати одговорност за
прекршај, плаћањем половине изречене казне у року од осам дана од дана пријема
прекршајног налога, биће ослобођено плаћања друге половине прекршајне казне.“
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осам дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику града Врања".
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