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АРИЉСКИ  
ХОРИЗОНТИ 

 
 
 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
ОПШТИНЕ АРИЉЕ 

 
godina IX         –            broj 2             –           01.април 2009. године 

 

1. 

         На основу члана 5. став 4. Закона о јавним путевима (''Службени гласник РС'' број 101/2005 и 123/2007), Члана 8. став 1. и Члана 16.став 2. 
Закона о основама безбедности саобраћаја на путевима (''Службени лист СФРЈ'' број 50/88, 63/88, 80/89, 29/90 и 11/91, ''Службени лист СРЈ'' број 
34/92, 13/93, 24794, 41/94, 28/96 и 3/2002 и ''Службени гласник РС'' број 101/2005) и и члана 39. Статута општине Ариље (''Службени гласник 
општине Ариље''  број 6/08), 

         Скупштина општине Ариље, на седници одржаној 31. 3.2009. године, донела је 

ОДЛУКУ О ПУТЕВИМА 

I   ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

         Овом Одлуком утврђују се критеријуми за категоризацију путева у надлежности општине Ариље и уређује се  начин управљања, 
финансирања, заштите, одржавања, посебних услова изградње и реконструкције и надзор над јавним путевима на територији општине Ариље. 

Члан 2. 

Општински и некатегорисани путеви чине мрежу путева на територији општине Ариље. 

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

Некатегорисани пут јесте саобраћајна површина која је доступна већем броју разних корисника, коју надлежни орган прогласи 
некатегорисаним путем и која је уписана у катастар непокретности као некатегорисани пут. 

Члан 3. 

 Општинске путеве на територији општине Ариље чине Општински путеви I реда и Општински путеви II реда. 

Општински путеви I реда треба да задовољавају следеће критеријуме: 

• Повезивање територије више месних заједница (заједница насеља) са државним путем, седиштем општине  или са суседном 
општином;  

• Повезивање центра месне заједнице са државним путем; 

• Повезивање центра месне заједнице са месном заједницом која је повезана са државним путем или седиштем општине; 

• Могућност прихватања саобраћаја са државних путева у ванредним ситуацијама. 

Општински путеви II реда задовољавају следеће критеријуме: 

• Повезивање насеља унутар месне заједнице са путем вишег реда; 

• Повезивање насеља унутар месне заједнице 

• Повезивање насеља са привредним, пољопривредним и шумским подручјем. 

 

 

 
 



01. април 2009 године СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРИЉЕ                          Страна 2  - Број  2 

Члан 4 

           Посебном одлуком извршиће се категоризација путева на територији општине Ариље, у складу са критеријумима из члана 2. и 3. ове 
Одлуке. 

           Усвајањем одлуке о категоризацији путева од стране Скупштине општине Ариље, она постаје саставни део ове Одлуке.          

Члан 5 

Некатегорисане путеве чине: сеоски, пољски и шумски путеви, путеви на насипима за одбрану од поплаве и други путеви који се 
користе за саобраћај, а који нису категорисани као општински путеви према члану 4. ове Одлуке. 

II  УПРАВЉАЊЕ ОПШТИНСКИМ ПУТЕВИМА 

Члан 6 

 Под управљањем се подразумева: коришћење општинских и некатегорисаних  путева (организовање и контрола наплате накнаде за 
употребу општинских и некатегорисаних  путева, вршење јавних овлашћења и сл.); заштита општинских и некатегорисаних  путева; вршење 
инвеститорске функције на изградњи и реконструкцији општинских и некатегорисаних  путева; организовање и обављање стручних послова на 
изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити општинских и некатегорисаних  путева; уступање радова на одржавању општинских и 
некатегорисаних  путева, организовање стручног надзора над изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом општинских и 
некатегорисаних  путева; планирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите општинских и некатегорисаних  путева; означавање 
општинских и некатегорисаних  путева и вођење евиденције о путевима и о саобраћајно техничниким подацима за те путеве. 

 Управљање општинским и некатегорисаним  путевима поред послова из става 1. овог члана обухвата и управљање саобраћајем на тим 
путевима. 

 Управљање општинским и некатегорисаним  путевима представља делатност од општег интереса. 

Члан 7 

Скупштина општине Ариље посебним одлукама поверава послове управљања општинским и некатегорисаним  путевима на својој 
територији.  

Делатност управљања општинским и некатегорисаним путевима на територији општине Ариље обавља Јавно предузеће ''Дирекција за 
изградњу'' Ариље, које је основала Скупштина општине Ариље ради вршења делатности од општег интереса (у даљем тексту: Управљач над 
општинским и некатегорисаним путевима). 

Делатност управљања општинским и некатегорисаним путевима може да обавља и привредно друштво,  односно друго правно лице 
или предузетник, под условима и на начин утврђен законом којим се уређује обављање делатности од општег интереса. 

Члан 8 

 Управљач над општинским и некатегорисаним путевима доноси средњерочни план (5-8 година) изградње, реконструкције, одржавања 
и заштите ових путева, као и Годишњи програм радова уз сагласност Скупштине општине Ариље. 

Члан 9 

Управљач над општинским и некатегорисаним путевима прописује методологију вођења евиденције о овим путевима уз сагласност 
Скупштине општине Ариље. 

 Управљач над општинским и некатегорисаним путевима је дужан да води евиденцију о саобраћајно-техничким и другим подацима о 
овим путевима. 

Члан 10 

 Управљач над општинским и некатегорисаним путевима је дужан да у року од 15 дана од достављања употребне дозволе, поднесе 
захтев за уписивање права коришћења општинског или некатегорисаног пута, као и права службености и других права одређених законом која се 
установљавају на овим путевима у корист других лица у јавне књиге и званичне евиденције у које се уписују права на непокретности. 

 Управљач пута, односно лице у чију је корист установљено неко од права из става 1. овог члана, дужно је да у року од 15 дана од дана 
настанка промена на установљеним правима, заснованих на законом прописаном правном основу, поднесе захтев за упис промене, односно 
брисање података, у јавне књиге и званичне евиденције у које се уписују права на непокретности. 

Члан 11 

 Управљачу над општинским и некатегорисаним путевима се поверава вршење јавних овлашћења, а која се односе на издавање: 

1. Сагласности за изградњу, односно реконструкцију прикључака на пут; 

2. Сагласност за грађење, односно постављање водовода, канализације, топловода, гасовода и других сличних објеката, као и 
телекомуникационих и електро водова, инсталација, постројења и сл. на путу и заштитном појасу пута; 

3. Сагласности за измену саобраћајних површина, пратећих садржаја пута; 

4. Сагласности на пројекте привремене саобраћајне сигнализације и опреме за измештање саобраћаја са државних путева на путеве у 
надлежности општине Ариље; 

5. Сагласности за одржавање спортске, односно друге јавне манифестације на путу; 

6. Посебне дозволе за обављање ванредног превоза на путу; 

7. Одобрење за постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за сликовно или звучно обавештавање или оглашавање на путу и 
у заштитном појасу пута. 

 

Акти из става 1. овог члана морају да садрже саобраћајно-техничке услове. 

Управљач над општинским и некатегорисаним путевима је дужан да одлучи по захтеву за издавање сагласности, дозволе и одобрења из 
става 1. овог члана у року од 8 дана од дана подношења захтева. 
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Против аката из става 1. овог члана може се изјавити жалба Општинском већу општине Ариље у року од 8 дана од дана достављања тог 
акта. 

 Управљач општинског и некатегорисаног пута је дужан да о актима о вршењу јавних овлашћења води евиденцију. 

Члан 12 

 Управљач општинског пута је дужан да обезбеди трајно, непрекидно и квалитетно одржавање и заштиту општинског пута и да 
обезбеди несметано и безбедно одвијање саобраћаја на њему. 

 Управљач општинског пута одговара за штету која настане корисницима општинског пута због пропуштања благовременог обављања 
појединих радова на редовном одржавању општинског пута прописаних овом одлуком, односно због извођења тих радова супротно прописаним 
техничким условима и начину њиховог извођења. 

  Управљач општинског пута не одговара за штету уколико је обезбедио благовремено обавештавање одговарајућом хоризонталном и 
вертикалном саобраћајном сигнализацијом. 

III ФИНАНСИРАЊЕ ОПШТИНСКИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА 

Члан 13 

 Финансирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите општинских и некатегорисаних путева обезбеђује се из: 

1. Буџета општине Ариље опредељеног за ову намену; 

2. Буџета Републике; 

3. Финансијских кредита и/или општинских обвезница; 

4. Накнада за уређење грађевинског земљишта; 

5. Накнада за коришћење грађевинског земљишта; 

6. Годишње накнаде за моторна возила, тракторе и прикључна возила; 

7. Годишње накнаде за возила на моторни погон која нису обухваћена тачком 6. овог члана; 

8. Накнада за ванредни превоз; 

9. Накнада за постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за сликовно или звучно обавештавање или оглашавање на путу, 
односно на другом земљишту које користи управљач пута, у складу са прописима; 

10.Накнада за прекомерно коришћење пута, његовог дела или путног објекта; 

11. Накнада за закуп делова земљишног појаса пута; 

12. Накнада за закуп другог земљишта које користи управљач пута; 

13. Локална комунална такса;  

14. Средстава домаћих и/или страних привредних субјеката или физичких лица, као и других облика удружених средстава (самодоприноси 
и сл.). 

Члан 14 

 Висину накнаде из члана 13. тачка 6. одређује Влада Републике Србије, а остале накнаде из члана 13. (тачке 4, 5, 7-13) прописује 
Скупштина општине Ариље на предлог Управљача пута. 

Члан 15 

У погледу наплате накнада утврђених овом одлуком, контроле, камате, повраћаја, застарелости, казне и остало што није уређено овом 
одлуком, примењиваће се одредбе закона којим се уређује порески поступак и пореска администрација. 

IV ЗАШТИТА ОПШТИНСКИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА 

Члан 16 

 Ради спречавања угрожавања стабилности општинских и некатегорисаних путева и обзбеђивања услова за несметано одвијање 
саобраћаја и режим саобраћаја на овим путевима, носилац права службености на општинским и некатегорисаним путевима као и других права у 
складу са одлуком, може да изводи радове на путу (грађење, односно постављање водовода, канализације, топловода, гасовода, 
телекомуникационих и електро водова, инсталација, постројења и других сличних објеката) само ако је за извођење тих радова прибавио 
сагласност управљача општинских и некатегорисаних путева. 

Члан 16а 

Зона прегледности пута јесте прегледност за безбедно заустављање возила испред непокретне препреке на коловозу јавног пута, која 
мора бити обезбеђена на свакој тачки. 

Зона прегледности пута се одређује из услова одвијања саобраћаја на укрсним правцима сагласно законској и техничкој регулативи и 
користи се за конструкцију зоне потребне прегледности раскрснице ослобођене препрека које могу угрозити безбедност саобраћаја. 

Управљач општинског пута је дужан да располаже одговарајућом документацијом којом је дефинисана потребна зона прегледности 
пута. 

 

Члан 17 

 У заштитном појасу поред општинских и некатегорисаних путева ван насеља забрањена је изградња грађевинских или других објеката 
као и постављање постројења, уређаја и инсталација, осим изградње саобраћајних површина пратећих садржаја ових путева, као и постројења, 
уређаја и инсталација које служе потребама ових путева и саобраћаја на њима. 
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 У заштитном појасу из става 1. овог члана може да се гради, односно поставља водовод, канализација, топловод, гасовод, 
телекомуникациони и електро водови, инсталације, постројења и други слични објекти по претходно прибављеној сагласности управљача 
општинских и некатегорисаних путева која садржи саобраћајно-техничке услове. 

 Управљач општинских и некатегорисаних путева је дужан да обезбеди контролу извођења радова из става 2. овог члана. 

Члан 18 

Поред општинских и некатегорисаних путева не могу да се граде зграде, постављају постројења и уређаји и граде други објекти на 
одређеној удаљености од границе путног земљишта тих путева (у даљем тексту: заштитни појас). 

Заштитни појас за изградњу стамбене, пословне, помоћне и сличне зграде, бунара, резервоара, септичких јама и других грађевинских 
објеката, са сваке стране општинских и некатегорисаних путева, има следеће ширине од границе путног земљишта: 

• Општински путеви I и II реда....................................................  5 м 

• Некатегорисани путеви.............................................................  3 м 

 

Одредбе из става 2. овог члана се примењују ако није другачије одређено планским актима. 

У зони заштитног појаса власник поседа је дужан да заштитну површину одржава на начин да се не омета прегледност пута и угрожава 
безбедност саобраћаја. 

Уколико је зона прегледности шира од зоне заштитног појаса, власник поседа дужан је да површину зоне прегледности изван 
заштитног појаса одржава на начин да се не омета прегледност пута и угрожава безбедност саобраћаја. 

Члан 19 

            Ширина заштитног појаса у коме не могу да се отварају рудници, каменоломи и граде кречане и циглане, подижу индустријске зграде и 
постројења и депоније отпада и смећа, као и слични објекти поред општинских и некатегорисаних путева износи 20 метара од границе путног 
земљишта. 

            Ширина заштитног појаса у коме не могу да се подижу далеководи и стубне трафо-станице код укрштања далековода са општинским и 
некатегорисаним путем износи најмање висину стуба далековода, односно стубне трафо-станице, а код паралелног вођења најмање 10 метара од 
границе путног појаса општинског и некатегорисаног пута. 

             Ширину заштитног појаса у коме не могу да се постављају индустријски колосеци и подижу непокретна културна добра износи најмање 
10 метара од границе путног појаса општинског и некатегорисаног пута. 

            Одредбе овог члана у погледу ширине заштитног појаса примењују се и на насељена места, осим ако урбанистичким планом није другачије 
одређено. 

Члан 20 

 На раскрсници општинског и некатегорисаног пута са другим путем у истом нивоу, мора се обезбедити зона потребне прегледности у 
складу са прописима. 

Управљач над општинским и некатегорисаним путевима је обавезан да располаже техничком документацијом којом се уређује зона 
потребне прегледности на укрштању општинских путева са путевима истог или вишег реда у истом нивоу. 

Члан 21 

 Лице које управља објектом, постројењем, уређајем, инсталацијом и водовима, уграђеним у општински и некатегорисани пут, дужно је 
да одржава тај објекат, постројење, уређај, инсталацију и вод, на начин којим се не оштећује општински и некатегорисани пут, односно не 
угрожава безбедност саобраћаја или не омета одржавање општинског и некатегорисаног пута. 

 У случају оштећења, односно квара, објеката, постројења, уређаја инсталација или водова из става 1. овог члана, лице које управља тим 
објектима дужно је да без одлагања приступи отклањању оштећења, односно квара и истовремено о предузетим радовима, без одлагања, обавести 
управљача општинског и некатегорисаног пута. 

 Лице из става 1. овог члана, отклањању оштећења, односно квара, којим се не оштећује општински и некатегорисани пут или не 
угрожава безбедност саобраћаја, приступа по претходно прибављеној сагласности управљача општинског и некатегорисаног пута. 

 Трошкове извођења радова из става 2. и 3. овог члана, као и трошкови извођења радова на враћању општинског и некатегорисаног пута 
у првобитно стање сноси лице из става 1. овог члана. 

Члан 22 

Забрањено је остављање грађевинског и другог материјала поред општинског и некатегорисаног пута. 

Члан 23 

За измену саобраћајних површина пратећих садржаја општинског пута потребно је прибавити сагласност управљача општинског пута. 

Члан 24 

Сусед општинског и некатегорисаног пута дужан је да омогући слободно отицање воде и одлагање снега са пута на његово земљиште, 
уз накнаду проузроковане штете. 

Сусед општинског и некатегорисаног пута дужан је да омогући прилаз путу или путном објекту ради извођења радова на одржавању 
пута или путног објекта, уз накнаду проузроковане штете. 

 

Управљач општинског и некатегорисаног пута дужан је да закључи уговор са суседом општинског и некатегорисаног пута да на 
суседовом земљишту изгради одводне канале и друге уређаје за одвођење воде од трупа пута као и да постави привремене или сталне уређаје и 
регулације, односно подигне засаде, за заштиту пута и саобраћаја на њему од снежних лавина, сметова и других штетних утицаја, ако се исти не 
могу изградити, поставити, односно подићи на путу. 
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Одредбе става 1. до 3. овог члана сходно се примењују и на власнике, односно непосредне држаоце земљишта, у случају када се њихово 
земљиште користи у исте сврхе.  

Члан 25 

Ради заштите општинског пута, на деоницама на којима је изражена појава ерозије и спирања земљишта, управљач пута, дужан је, ако 
природа земљишта допушта, да косине усека, засека и насипа, као и земљишни појас озелени травом, украсним шибљем и другим растињем тако 
да се не омета прегледност на путу. 

Засади из става 1. овог члана морају се уредно одржавати и обнављати у складу са чланом 18. ове одлуке. 

Члан 26 

Рекламне табле, рекламни панои, уређаји за сликовно или звучно обавештавање или оглашавање (у даљем тексту: натпис), могу се 
постављати на општинском путу и поред тог пута на удаљености од пет метара, мерено са спољне стране од ивице коловоза. 

Постављање натписа врши се на основу одобрења, које има рок важења, а које издаје управљач општинског пута.  

Натписе је дужно да одржава лице које је захтевало њихово постављање. 

По истеку рока важења одобрења за постављање натписа, лице које је поставило натпис, дужно је да га уклони. Уклањање постављеног 
натписа може да обави и управљач пута на основу истека рока важења из одобрења за постављање натписа, а уз накнаду трошкова уклањања од 
стране лица које је поставило натпис. 

Члан 27 

На општинском и некатегорисаном путу забрањено је нарочито:  

1) привремено или трајно заузимање пута; 

2) извођење радова на општинском и некатегорисаном путу који нису у вези са изградњом, реконструкцијом, одржавањем и 
заштитом пута; 

3) извођење радова носилаца права службености и других права установљених на путу, којима се оштећује општински пут 
или угрожава несметано и безбедно одвијање саобраћаја; 

4) испуштање вода, отпадних вода и других течности на пут; 

5) спречавање отицања вода са пута, а посебно из путног јарка и из пропуста кроз труп пута и спречавање даљег отицања 
вода ка њиховим реципиентима; 

6) просипање, остављање или бацање материјала, предмета и смећа на пут; 

7) замашћивање пута мазивима или другим сличним материјама; 

8) постављање и коришћење светла или других светлосних уређаја на путу и поред пута, којима се омета одвијање саобраћаја 
на путу; 

9) орање и извођење других пољопривредних радова на банкинама, косинама и земљишном појасу; 

10) вучење предмета, материјала, оруђа и других врста терета по путу (греде, балвани, гране, камени блокови, плугови, 
дрљаче и сл.); 

11) спуштање низ косине засека, усека и насипа пута, дрвене грађе, дрва за огрев, камења и другог материјала; 

12) паљење траве и другог растиња на путу, као и отпадних предмета и материјала; 

13) наношење блата са прилазног пута на општински и некатегорисани пут; 

14) пуштање стоке на пут без надзора, напасање и напајање стоке на путу; 

15) при извођењу пољопривредних радова окретање запреге, трактора, плуга и других пољопривредних машина и оруђа на 
путу; 

16) кочење запрежних возила спречавањем окретања точкова; 

17) укључивање возила на пут и искључивање са пута ван прикључка или укрштаја и наношење блата на пут; 

18) заустављање или остављање возила којим се омета коришћење пута;  

19) коришћење хемијских средстава за уништавање корова и другог растиња у путном појасу која нису у складу са прописима 
и нормативима из области заштите животне средине; 

20) свако чињење којим се оштећује или би се могао оштетити пут или ометати одвијање саобраћаја на путу. 

Члан 28 

 Управљач општинског пута дужан је да у обављању послова заштите пута, свакодневно спроводи активности на утврђивању заузећа 
пута, бесправног извођења радова на путу и у заштитном појасу и свих других чињења којима се битно оштећује, или би се могао оштетити пут 
или ометати одвијање саобраћаја на путу. 

Управљач општинског пута, у случајевима из става 1. овог члана, дужан је да, без одлагања, поднесе писани захтев који се заснива на 
тачном, потпуном и одређеном чињеничном стању надлежној инспекцији за путеве, ради предузимања инспекцијских мера.  

Члан 29 

Управљач општинског пута покреће поступак код општинског односно градског органа надлежног за послове саобраћаја за 
ограничавање коришћења општинског пута, ако је општински пут у таквом стању да: 

1) саобраћај није могућ или је могућ саобраћај појединих врста возила; 

2) саобраћај појединих врста возила може бити штетан за општински пут и 
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3) то захтевају основани разлози који се односе на заштиту општинског пута и безбедност саобраћаја. 

Истовремено са покретањем поступка из става 1. овог члана, Управљач општинског пута предузима мере обезбеђења пута 
постављањем припадајуће саобраћајне сигнализације и о предузетим мерама обавештава министарство надлежно за унутрашње послове и јавност 
путем средстава јавног информисања. 

Члан 30 

Превоз возилом које само или са теретом премашује прописима дозвољено осовинско оптерећење, укупну масу, ширину, дужину или 
висину, сматра се ванредним превозом у смислу Закона о јавним путевима и ове одлуке. 

Ванредни превоз, у превозу у друмском саобраћају на територији опшштине Ариље, може се обављати на општинским и 
некатегорисаним путевима на основу посебне дозволе коју издаје Управљач општинског и некатегорисаног пута за сваки појединачни превоз, 
којом се одређују начин и услови превоза, као и износ накнаде за ванредни превоз.  

О издатим дозволама из става 2. овог члана управљач општинског и некатегорисаног пута писано обавештава министарство надлежно 
за унутрашње послове, орган Општинске управе општине Ариље надлежан за послове саобраћаја, као и лице које врши послове на одржавању 
јавних путева на којима ће се обавити ванредни превоз. 

Ванредни превоз може да се обавља на општинском и некатегорисаном путу без издате дозволе из става 2. овог члана, ако се тај превоз 
обавља ради интервенције приликом елементарних и других непогода, као и за потребе одбране земље. 

Лице које обавља ванредни превоз из става 4. овог члана дужно је да о обављаном превозу обавести министарство надлежно за 
унутрашње послове и Управљача општинског и некатегорисаног пута.  

Члан 31 

Контролу ванредног превоза, као и контролу највећих дозвољених осовинских оптерећења, укупне масе и димензија возила, која 
саобраћају на општинском и некатегорисаном путу, врше овлашћено службено лице министарства надлежног за унутрашње послове и овлашћено 
лице Општинске управе општине Ариље надлежно за послове саобраћаја. 

Возило којим се обавља ванредни превоз без посебне дозволе из члана 30. став 2. ове одлуке, искључују из саобраћаја на општинском и 
некатегорисаном путу овлашћена лица из става 1. овог члана и одређују место паркирања возила до прибављања посебне дозволе. 

За време трајања искључења из саобраћаја, забрањено је коришћење возила које је у вршењу контроле искључено из саобраћаја. 

Члан 32 

Лице које обавља ванредни превоз дужно је да тај превоз обавља у складу са дозволом из члана 30. став 2. ове Одлуке. 

Лице које обавља ванредни превоз дужно је да надокнади штету Управљачу општинског и некатегорисаног пута причињену 
обављањем ванредног превоза на путу. 

Члан 33 

Привремено или трајно учешће теретних возила са више од 50% у свим извршеним превозима терета на одређеном општинском или 
некатегорисаном путу или његовом делу, а за потребе лица које изводи радове или обавља привредну делатност чија природа захтева тако 
извршене превозе (експлоатација камена, минерала, угља, дрвета и сл.), сматра се прекомерним коришћењем тог пута, односно његовог дела у 
смислу ове одлуке.  

Учешће теретних возила лица које изводи радове, односно обавља привредну делатност из става 1. овог члана, утврђује управљач 
општинског или некатегорисаног пута, на основу просечног  дневног саобраћаја у току године теретних возила носивости више од 6 тона и то 
најмање четвороструким бројањем саобраћаја на изворној - циљној локацији. 

Лице из става 1. овог члана дужно је да надокнади штету Управљачу општинског или некатегорисаног пута, причињену грубом 
непажњом (просипање, остављање или бацање терета, замашћивање пута мазивима или другим сличним материјама, механичко оштећење 
вучењем предмета, материјала, оруђа и других врста терета по путу и сл.)  

Члан 34 

Возило које се онеспособи за даљу вожњу, као и терет који је пао са возила, ималац возила, односно терета дужан је да уклони: 

· са трупа општинског и некатегорисаног пута одмах, а најкасније у року од два часа од тренутка онеспособљавања возила, 
односно падања терета; 

· са земљишног појаса општинског и некатегорисаног пута одмах, а најкасније у року од 12 часова од тренутка 
онеспособљавања возила, односно падања терета.  

Ако ималац возила или терета не изврши уклањање у роковима из става 1. овог члана, уклањање ће извршити управљач општинског и 
некатегорисаног пута о трошку имаоца возила, односно терета, према следећем: 

· са трупа општинског и некатегорисаног пута, најкасније у року од 12 часова од тренутка онеспособљавања возила, односно 
падања терета; 

· са земљишног појаса општинског и некатегорисаног пута најкасније у року од 24 часа од тренутка онеспособљавања возила, 
односно падања терета. 

До уклањања возила, односно терета са општинског и некатегорисаног пута возило, односно терет који је испао морају бити прописно 
обележени. 

Уклањање возила, односно терета, са трупа или земљишног појаса општинског и некатегорисаног пута из ставова 1. и 2. овог члана 
мора се извршити тако да се не нанесе штета путу. 

Члан 35 

Орган који је, у смислу закона којим се уређује безбедност саобраћаја на путевима, надлежан за техничко регулисање саобраћаја на 
подручју општине Ариље (у даљем тексту: орган Општинске управе надлежан за техничко регулисање саобраћаја), може забранити саобраћај или 
саобраћај одређене врсте возила на општинском путу, његовом делу или путном објекту, ако то захтева одржавање културне, спортске или друге 
манифестације, под условом да је могуће преусмеравање саобраћаја на друге јавне путеве, по претходно прибављеној сагласности управљача 
општинског пута на коме се захтева одржавање културне, спортске или друге манифестације. 
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О забрани саобраћаја из става 1. овог члана, надлежни орган Општинске управе општине Ариље, дужан је да обавести орган надлежан 
за унутрашње послове и Управљача општинског пута на коме ће се одржати културна, спортска или друга манифестација. 

Управљач општинског пута дужан је да о забрани саобраћаја из става 1. овог члана, благовремено обавести јавност путем средстава 
јавног информисања или на други уобичајени начин и предузме потребне мере обезбеђења. 

Организатор културне, спортске или друге манифестације сноси трошкове забране саобраћаја, преусмеравања саобраћаја, 
обавештавања јавности и предузетих мера обезбеђења. 

Члан 36 

Управљач општинског и некатегорисаног пута дужан је да благовремено и на погодан начин обавештава јавност и кориснике путева о 
стању и проходности тих путева, а у случају ограничења, обуставе и забране саобраћаја на путу, у року од 48 часова пре почетка примене 
наведених мера.  

Члан 37 

Управљач општинског и некатегорисаног пута поставља, замењује, допуњује и обнавља саобраћајну сигнализацију, опрему пута и 
објекте и опрему за заштиту пута, саобраћаја и околине, на основу решења о техничком регулисању саобраћаја које издаје надлежни орган 
Општинске управе општине Ариље. 

Управљач општинског и некатегорисаног пута дужан је да обезбеди редовно чишћење саобраћајне сигнализације и опреме пута. 

Члан 38 

           Орган Општинске управе општине Ариље надлежан за техничко регулисање саобраћаја,  забраниће саобраћај, или саобраћај одређене врсте 
возила, на општинском и некатегорисаном путу, његовом делу или путном објекту, на предлог Управљача пута, у следећим случајевима, ако: 

1) се општински и некатегорисани пут налази у таквом стању да се на њему не може одвијати саобраћај или се не може 
одвијати саобраћај одређене врсте возила; 

2) би учешће одређених врста возила у саобраћају наносило штету општинском и некатегорисаном путу, његовом делу или 
путном објекту; 

3) то захтева извођење радова на реконструкцији и одржавању општинског и некатегорисаног пута и 

4) то захтевају други разлози заштите општинског и некатегорисаног пута и безбедности саобраћаја на том путу. 

Општа забрана саобраћаја на општинском и некатегорисаном путу, његовом делу или путном објекту, може бити привремена, а забрана 
саобраћаја за одређене врсте возила на том путу, његовом делу или путном објекту, може бити привремена или стална. 

               V ОДРЖАВАЊЕ ОПШТИНСКИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА 

Члан 39. 

Одржавањем општинских и некатегорисаних путева у смислу ове одлуке сматрају се радови којима се обезбеђује несметан и безбедан 
саобраћај и чува употребна вредност пута. 

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

Одржавање општинских и некатегорисаних путева обухвата редовно, периодично и ургентно одржавање. 

Члан 40. 

Радови на редовном одржавању општинског пута, ради обезбеђења функционалности пута, јесу нарочито: 

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 и опреме пута; 

9) чишћење саобраћајне сигнализације и опреме пута;  

10) кошење траве и уређивање зелених површина на путу и земљишном појасу; 

11) чишћење снега са коловоза општинског пута, пешачких стаза у путном појасу, аутобуских стајалишта, стајалишта за такси возила, 
паркиралишта, банкина и ригола. 

Радови на редовном одржавању некатегорисаног пута, ради обезбеђења функционалности пута, се спроводе у складу са програмом 
одржавања који доноси управљач некатегорасног пута. 

Члан 41. 

Радови на периодичном одржавању општинског пута обухватају: ојачање коловозне конструкције, рехабилитацију и појачано 
одржавање. 

Радови на ојачању коловозне конструкције јесу нарочито: 

1) постављање шљунчаног, односно туцаничког застора на неасфалтираним путевима; 
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2) обрада површине коловозног застора или заптивање; 

3) наношење новог асфалтног слоја по целој ширини коловоза одређене носивости; 

4) корекција облика постојећег застора или коловоза. 

 

Радови на рехабилитацији општинског пута јесу нарочито: 

1) селективно обнављање, замена и појачање дотрајалих коловозних застора и промена попречних нагиба коловоза на јавном 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 општинском путу, односно његовом делу. 

 

Радови на појачаном одржавању општинског пута (побољшање општинског 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 општинског пута и путног објекта; 

8) постављање нове опреме пута и нових објеката и опреме за заштиту пута, саобраћаја и околине на општинском путу, односно 
његовом делу. 

Радови из ставова 2. и 3. треба да се изводе на основу пријаве уз коју се прилаже техничка документација која садржи: технички опис 
радова који се изводе, предмер и предрачун радова, ситуациони приказ деонице пута са саобраћајном сигнализацијом на којој се изводе радови и 
пројекат регулисања саобраћаја за време извођења радова. 

Радови из става 4. овог члана изводе се према техничкој документацији која се израђује у складу са Законом о јавним путевима, 
техничким прописима и стандардима и која садржи: општи део, пројектни задатак, технички опис, ситуациони план, уздужни профил, попречне 
профиле, детаље потребне за извођење радова, пројекат саобраћајне сигнализације и опреме, опис радова са предмером и предрачуном, пројекат 
регулисања саобраћаја за време извођења радова и техничку контролу техничке документације. 

Техничку документацију из става 6. овог члана, пре почетка извођења радова на појачаном одржавању општинског пута оверава орган 
Општинске управе општине Ариље надлежан за послове урбанизма. 

Овера из става 7. овог члана престаје да важи ако се радови не започну у року од годину дана од дана извршене овере. 

 Орган надлежан за послове урбанизма, образује комисију за технички преглед изведених радова на појачаном одржавању општинског 
пута и издаје решење о техничком пријему тих радова. 

Члан 42. 

Радови на ургентном одржавању општинских путева обухватају радове условљене елементарним непогодама и ванредним 
околностима, у циљу обезбеђивања проходности пута и безбедног одвијања саобраћаја. 

Члан 43. 

Општинско веће, на предлог Управљача општинског пута, доноси Правилник о редовном, периодичном и ургентном одржавању 
општинског пута, којим се ближе уређују врсте радова, технички услови и начин извођења радова за општинске путеве и на основу кога се доносе 
годишњи програми. 

 Општинско веће доноси одлуку о ступању на снагу стања елементарне непогоде и ванредних околности. 

Члан 44. 

Радови на одржавању општинског пута по правилу се изводе тако да се не забрањује саобраћај на општинском путу. 

У случају да се радови из става 1. овог члана не могу извести без забране саобраћаја на општинском путу, општински, односно градски 
орган надлежан за послове саобраћаја, по претходно прибављеном мишљењу министарства надлежног за унутрашње послове, доноси решење о 
забрани саобраћаја, у којем утврђује којим ће се другим путем одвијати саобраћај и под којим условима уз сагласност управљача општинског пута 
на који се врши преусмеравање саобраћаја. 

У случају забране саобраћаја из става 2. овог члана, Управљач општинског пута на коме је забрањен саобраћај дужан је да путем 
средстава јавног информисања обавести јавност 48 часова пре почетка забране саобраћаја.  

Члан 45 

На делу општинског пута који је проглашен градском саобраћајницом, општински пут ће бити одржаван на основу Одлуке о градским 
саобраћајницама. 
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Члан 46 

У случају прекида саобраћаја због елементарних непогода Управљач општинског пута поступа на основу посебног плана за отклањање 
последица од елементарних непогода. 

VI ПОСЕБНИ УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА 

Члан 47 

Изградња и реконструкција општинског пута врши се у складу са законом којим се уређује планирање и изградња, законом о јавним 
путевима и овом Одлуком. 

За изградњу и реконструкцију општинског пута, поред идејног пројекта тог пута, израђују се, по потреби, и следећи идејни пројекти: 
раскрсница, објеката за потребе пута, саобраћајне сигнализације и опреме пута. 

Главни пројекат изградње и реконструкције општинског пута садржи елементе дефинисане у складу са законом којим се уређује 
планирање и изградња и законом о јавним путевима. 

Члан 48 

Општински пут мора да се изгради тако да има најмање две саобраћајне траке и банкине у равни коловоза. 

Општински пут мора да се изгради тако да буде оспособљен да поднесе осовинско оптерећење од најмање 6 тона по осовини. 

Члан 49 

При изградњи путева у надлежности општине Ариље морају се испуњавати следећи услови: 

за општинске путеве I реда: 

• да саобраћајне траке буду широке најмање по 3,00 метра, с тим што се, зависно од конфигурације терена, густине и 
структуре саобраћаја, ширина саобраћајне траке може смањити до 2,50 метара; 

• да остали елементи пута (полупречник кривине, уздужни нагиб, ивична трака и сл.) омогућавају безбедан саобраћај за веће 
брзине, а најмање за брзину од 60 км на час, а изузетно 50 км на час на планинским превојима и другим неповољним 
планинским теренима; 

за општинске путеве II реда: 

• да саобраћајне траке буду широке најмање по 2,50 метра, с тим што се, зависно од конфигурације терена, густине и 
структуре саобраћаја, ширина саобраћајне траке може смањити до 2,25 метара; 

• да остали елементи пута (полупречник кривине, уздужни нагиб, ивична трака и сл.) омогућавају безбедан саобраћај за веће 
брзине, а најмање за брзину од 50 км на час, а изузетно 40 км на час на планинским превојима и другим неповољним 
планинским теренима; 

за некатегорисане путеве: 

• да саобраћајне траке буду широке најмање 2,25 метра, с тим што се, зависно од конфигурације терена, укупна ширина пута 
може смањити до 3,00 метара са нишама за мимоилажење на растојању од најмање 300 метара. 

Раскрснице општинских путева морају да буду изведене тако да се возила могу безбедно укључивати на пут и искључивати са пута. 

Члан 50 

Земљани пут који се укршта или прикључује на општински пут мора се изградити са тврдом подлогом или са истим коловозним 
застором као и општински пут са којим се укршта, односно на који се прикључује, у дужини од најмање 10 метара, рачунајући од ивице коловоза 
општинског пута. 

Прилазни пут који се прикључује на општински пут мора се изградити на начин да не ремети безбедност саобраћаја на општинском 
путу. 

Трошкове изградње из ст. 1. и 2. овог члана сноси инвеститор изградње земљаног, односно прилазног пута, у дужини из става 1. овог 
члана. 

Ако приликом изградње или реконструкције општински пут из става 1. овог члана пресеца земљани пут, трошкове изградње земљаног 
пута са тврдом подлогом или истим коловозним застором као и општински пут са којим се укршта, односно на који се прикључује, сноси 
инвеститор радова на изградњи, односно реконструкцији општинског пута. 

Члан 51 

Путни објекти општинског пута морају се изградити тако да ширина коловоза на путном објекту не сме да буде мања од ширине 
коловоза општинског пута. 

Саобраћајна површина аутобуског стајалишта на општинском путу, осим улице, мора се изградити ван коловоза општинског пута. 

Члан 52 

Инвеститор је дужан да, најмање 15 дана пре почетка радова на изградњи, односно, реконструкцији општинског пута или путног 
објекта о томе обавести јавност путем средстава јавног информисања или на други уобичајени начин. 

Лица, који су имаоци и која су дужна да се старају о објектима, постројењима, уређајима, инсталацијама и водовима уграђеним у труп 
општинског пута и у земљишном појасу, односно у путном објекту (канализација, водовод, гасовод, електричне, телекомуникационе инсталације 
и сл.), усклађују радове са радовима на реконструкцији општинског пута. 

Инвеститор је дужан да, најмање 30 дана пре почетка радова из става 1. овог члана, писано обавести лица из става 2. овог члана о 
почетку радова. 
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Лица из става 2. овог члана дужна су да при реконструкцији или извођењу других радова на општинском путу о свом трошку, а при 
изградњи општинског пута о трошку инвеститора општинског пута, изместе објекте, постројења, уређаје, инсталације и водове, или их прилагоде 
насталим променама. 

У случају да лица из става 2. овог члана не изместе, односно не прилагоде објекте, постројења, уређаје, инсталације и водове до почетка 
извођења радова на изградњи, односно реконструкцији општинског пута или извођењу других радова на општинском путу, одговарају за штету 
која настане због неблаговременог отпочињања извођења тих радова. 

Члан 53 

Ако постојећи општински и некатегорисани пут, односно његов део, треба изместити због грађења другог објекта (железничка 
инфраструктура, рудник, каменолом, акумулационо језеро, аеродром и сл.), општински и некатегорисани пут, односно његов део који се измешта, 
мора бити изграђен са елементима који одговарају категорији тог пута. 

Трошкове измештања општинског и некатегорисаног пута, односно његовог дела, из става 1. овог члана, сноси инвеститор објекта због 
чије изградње се врши измештање општинског и некатегорисаног пута, односно његовог дела, ако се другачије не споразумеју инвеститор и 
управљач општинског пута. 

Члан 54 

У случају укрштања општинског пута са железничком инфраструктуром због изградње општинског пута, односно железничке 
инфраструктуре, трошкове изградње надвожњака или подвожњака, сноси инвеститор изградње тог општинског пута, односно те железничке 
инфраструктуре. 

Члан 55 

Ако је укрштање са инфраструктурним системом изведено изградњом подвожњака за општински пут, изграђени подвожњак сматра се 
објектом инфраструктурног система. 

Горњи строј општинског пута испод подвожњака из става 1. овог члана са опремом и саобраћајном сигнализацијом општинског пута, 
као и системом за одводњавање површинских и подземних вода, потребним за правилно и безбедно коришћење општинског пута, сматра се 
објектом општинског пута. 

Ако је укрштање са инфраструктурним системом изведено изградњом надвожњака за општински пут, изграђени надвожњак сматра се 
објектом општинског пута. 

Инфраструктурни систем испод надвожњака из става 3. овог члана, са инсталацијама и постројењима потребним за правилно и 
безбедно коришћење тог система, сматра се објектом инфраструктурног система. 

Одредбе став 1. до 4. овог члана, сходно се примењују и кад због промене категорије општинског пута, односно промене категорије 
инфраструктурног система, долази до изградње подвожњака или надвожњака. 

Ако је укрштање два општинска пута изведено изградњом подвожњака, односно надвожњака, подвожњак, односно надвожњак, 
припада општинском путу који пролази изнад општинског пута са којим се укршта. 

Члан 56 

Просторним, односно урбанистичким планом, одређују се деонице општинског пута, односно путног објекта са додатним елементима 
(шири коловоз, тротоар, раскрснице за потребе насеља, простори за паркирање, јавна расвета, светлосна и друга сигнализација, бициклистичке 
стазе, пешачке стазе и сл.), објекти и опрема која одговара потребама насеља. 

Изградњом деонице општинског пута, односно путног објекта у смислу става 1. овог члана, не може да се наруши континуитет трасе 
тог пута и саобраћаја на њему. 

Уколико не постоји просторни, односно урбанистички план којим се одређују деонице општинског пута са додатним елементима, 
примењује се  Правилник о општим правилима урбанистичке регулације и парцелације 

Члан 57 

На предлог месне заједнице, школе, групе грађана, превозника који обавља линијски превоз путника, на општинском и 
некатегорисаном путу може се изградити аутобуско стајалиште уз сагласност управљача пута. 

Трошкове изградње аутобуског стајалишта из става 1. овог члана сноси општина или превозник који обавља линијски превоз путника.  

Члан 58 

На местима подложним одроњавању или изложеним снежним наносима, бујицама и јаким ветровима, мора се обезбедити заштита 
општинског и некатегорисаног пута и саобраћаја:  

1) изградњом сталних објеката (потпорни, обложни, преградни и ветробрански зидови и сл.);  

2) сађењем заштитних шумских појасева и других засада и 

3) постављањем привремених направа (палисаде, дрвене лесе, металне решетке, жичане мреже и сл.). 

Члан 59 

Одредбе ове одлуке којима се уређује изградња општинских путева примењују се и на реконструкцију ових путева.  

Реконструкцијом општинског пута у смислу ове одлуке сматрају се радови на постојећем путу, његовом делу и путном објекту, којима 
се мењају положај трасе општинског пута у појасу његовог основног правца, конструктивни елементи, носивост, стабилност или проширује 
коловоз.  

Употребну дозволу за општински пут из става 2. овог члана издаје  орган Општинске управе наделажн послове саобраћаја 

Члан 60 

Пројектовање општинског пута, изградња, односно реконструкција општинског пута и коришћење материјала врши се применом 
техничких прописа и стандарда за ту врсту објеката, односно материјала. 
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Општински путеви морају да се планирају, пројектују и граде тако да се планска и техничка решења ускладе са најновијим знањима 
технике пројектовања и изградње општинских путева, са захтевима безбедности саобраћаја, са економским начелима и мерилима за оцену 
оправданости њихове изградње и са прописима о заштити животне средине, тако да штетни утицаји на средину због очекиваног саобраћаја буду 
што мањи. 

Општински пут, његов део и путни објекат подобан је за употребу када се на начин прописан законом утврди да општински пут, његов 
део и путни објекат у погледу безбедности саобраћаја испуњава техничке прописе и стандарде који се односе на ту врсту објеката. 

Члан 61 

Управљач општинског пута дужан је да путем средстава јавног информисања објави предају општинског пута на употребу. 

VII НАДЗОР 

Члан 62 

Надзор над спровођењем ове одлуке којом се уређује изградња, реконструкција, одржавање, заштита и безбедност саобраћаја на 
општинским путевима, врши општински инспектор за путеве (у даљем тексту: инспектор). 

Члан 63 

Инспектор не може да израђује или учествује у изради техничке документације и техничкој контроли техничке документације за 
објекте који су предмет инспекцијског надзора и да врши стручни надзор над изградњом, односно извођењем радова на објектима који су предмет 
инспекцијског надзора. 

Члан 64 

Инспектор има право и дужност да проверава: 

1) радове на изградњи, реконструкцији и одржавању општинског и некатегирисаног пута, његовог дела и путног објекта; 

2) техничку и другу документацију за изградњу, реконструкцију и одржавање општинског и некатегирисаног пута, његовог 
дела и путног објекта; 

3) испуњеност услова прописаних за лица која врше послове пројектовања, техничке контроле техничке документације, 
руковођења извођењем радова и вршења стручног надзора; 

4) стање општинског и некатегирисаног пута, његовог дела и путног објекта;  

5) правилно одржавање општинског и некатегирисаног пута, његовог дела и путног објекта у складу са техничким и другим 
прописима и условима којима се осигурава способност општинског и некатегирисаног пута, његовог дела и путног објекта за 
несметано и безбедно одвијање саобраћаја; 

6) услове одвијања саобраћаја на општинском и некатегирисаном путу; 

7) да ли се правилно и редовно спроводе прописане мере заштите општинског и некатегирисаног пута; 

8) примену техничких прописа, стандарда и норми квалитета приликом извођења радова и употребе материјала при изградњи, 
реконструкцији и одржавању општинског и некатегирисаног пута; 

9) да ли је за изградњу и реконструкцију општинског и некатегирисаног пута, његовог дела и путног објекта издато одобрење за 
изградњу, односно да ли је одобрење издато на прописан начин; 

10) да ли се општински и некатегирисани пут, његов део и путни објекат гради према техничкој документацији на основу које је 
издато одобрење за изградњу и да ли је та документација израђена у складу са прописима; 

11) да ли извођач радова на изградњи и реконструкцији општинског и некатегирисаног пута, његовог дела и путног објекта води 
књигу инспекције и грађевински дневник на прописан начин; 

12) да ли се општински и некатегирисани пут, његов део и путни објекат користи на основу издате употребне дозволе, односно 
да ли је дозвола издата на прописан начин; 

13) да ли је почетак изградње општинског и некатегирисаног пута, његовог дела и путног објекта, односно извођења радова 
пријављен на прописан начин; 

14) да ли се ванредни превоз врши са посебном дозволом. 

Поред послова из става 1. овог члана инспектор обавља и друге послове утврђене законом.  

Члан 65 

У вршењу инспекцијског надзора инспектор је овлашћен да: 

1) забрани извршење радова који се изводе противно закону и другим прописима, техничким прописима и стандардима и 
нормама квалитета приликом извођења радова и употребе материјала при изградњи, реконструкцији и одржавању 
општинског и некатегирисаног пута, његовог дела и путног објекта, противно условима одвијања саобраћаја на општинском 
и некатегирисаном путу, његовом делу и путном објекту или противно прописаним мерама заштите општинског и 
некатегирисаног пута, његовог дела и путног објекта; 

2) предложи органу надлежном за техничко регулисање саобраћаја забрану саобраћаја или саобраћаја одређене врсте возила, на 
општинском и некатегирисаном путу, његовом делу или путном објекту; 

3) нареди отклањање недостатака на општинском и некатегирисаном путу, његовом делу или путном објекту којима се 
угрожава или може бити угрожена безбедност саобраћаја; 

4) нареди рушење и уклањање објеката изграђених, односно постављених у заштитном појасу општинског и некатегирисаног 
пута и уклањање депонија отпада и смећа, супротно одредбама ове одлуке;  

5) нареди рушење или уклањање ограда, дрвећа, засада, грађевинског и другог материјала и натписа подигнутих, остављених 
или постављених супротно одредбама ове одлуке; 
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6) нареди рушење и уклањање објеката, цевовода, водова, инсталација, натписа, ограда, дрвећа, засада, грађевинског и другог 
материјала са општинског и некатегирисаног пута, његовог дела, путног објекта и земљишног појаса, осим објеката, 
цевовода, водова и инсталација за које је установљено право службености или друго право одређено законом; 

7) забрани радове који се изводе у непосредној близини општинског и некатегирисаног пута, његовог дела и путног објекта, а 
који могу угрозити њихову стабилност и безбедност саобраћаја; 

8) искључи из саобраћаја на општинском и некатегирисаном путу возило којим се обавља ванредни превоз без посебне дозволе;  

9) нареди инвеститору прибављање употребне дозволе, у року који не може бити краћи од 30 дана, ако утврди да се општински 
и некатегирисани пут, његов део или путни објекат, за који је издато одобрење за изградњу, користи без употребне дозволе, а 
ако инвеститор не прибави употребну дозволу у утврђеном року, привремено забрани саобраћај на општинском и 
некатегирисаном путу, његовом делу или путном објекту; 

10) нареди постављање физичких препрека којима се онемогућава прикључење на општински и некатегирисани пут, 
прикључком или укрштањем путева, односно прикључком прилазног пута на општински и некатегирисани пут, без 
претходно прибављене сагласности управљача општинског и некатегирисаног пута, односно одобрења за изградњу; 

11) нареди отклањање неправилности, односно забрани даље извођење радова приликом изградње и реконструкције општинског 
и некатегирисаног пута, његовог дела и путног објекта, ако утврди да извођач радова не испуњава прописане услове; 

12) покрене поступак за укидање одобрења за изградњу, по праву надзора, ако утврди да је издато супротно закону;  

13) нареди рушење општинског и некатегирисаног пута, његовог дела или путног објекта, за које није издато одобрење за 
изградњу, односно реконструкцију; 

14) нареди отклањање недостатака у утврђеном року, ако утврди да се приликом извођења радова и употребе материјала при 
изградњи, реконструкцији и одржавању општинског и некатегирисаног пута, његовог дела и путног објекта, не примењују 
технички прописи и стандарди и норме квалитета, а ако се у утврђеном року недостаци не отклоне, забрани, односно 
обустави даље извођење радова и нареди рушење и уклањање изграђених, реконструисаних и одржаваних делова 
општинског и некатегирисаног пута или путног објекта на којима нису отклоњени наређени недостаци; 

15) нареди уклањање заустављеног или остављеног возила којим се омета коришћење општинског и некатегирисаног пута. 

Члан 66 

Ако је општински и некатегирисани пут, његов део или путни објекат у таквом стању да се на њему не може одвијати безбедан 
саобраћај, инспектор ће наредити да се без одлагања предузму мере обезбеђења, а по потреби може привремено забранити саобраћај на 
општинском и некатегирисаном путу, његовом делу или путном објекту. 

Члан 67 

Против решења инспектора може се изјавити жалба Општинском већу у року од осам дана од дана достављања. 

Жалба се подноси непосредно Општинском већу или преко општинске управе општине Ариље. 

Жалба изјављена против решења из става 1. овог члана не одлаже извршење решења којим се: 

1) забрањују, односно обустављају радови; 

2) привремено забрањује саобраћај на општинском и некатегирисаном путу, његовом делу или путном објекту; 

3) наређује отклањање недостатака на општинском и некатегирисаном путу, његовом делу или путном објекту којима се угрожава 
или може бити угрожена безбедност саобраћаја; 

4) наређује рушење и уклањање објеката, цевовода, водова, инсталација, натписа, ограда, дрвећа, засада, грађевинског и другог 
материјала са општинског и некатегирисаног пута, његовог дела, путног објекта и земљишног појаса, осим објеката, цевовода, 
водова и инсталација за које је установљено право службености или друго право одређено законом и 

5) искључује из саобраћаја на општинском и некатегирисаном путу возило којим се обавља ванредни превоз без посебне дозволе. 

Члан 68 

Инспектор за време обављања инспекцијских послова носи службено одело и службену легитимацију и дужан је да је покаже лицу које 
контролише, пре извршења инспекцијског надзора. 

Члан 69 

Инспектор, ради остваривања прегледа, има право да на општинским и некатегирисаним путевима зауставља возила, осим возила 
Војске Србије, возила хитне помоћи и возила органа унутрашњих послова. 

Заустављање возила из става 1. овога члана врши се истицањем саобраћајног знака "забрањен саобраћај свим возилима у оба смера" на 
коме је уписано "СТОП". 

VIII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 70 

1) Против предузетника, одговорног лица у правном лицу и физичког лица које привремено или трајно заузме општински пут, поднеће се 
кривична пријава за кривично дело у складу са Законом о јавним путевима. 

2) Против предузетника, одговорног лица у правном лицу и физичког лица које изводи радове на општинском путу који нису у вези са 
изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом општинског пута, поднеће се кривична пријава за кривично дело у складу са 
Законом о јавним путевима. 

3) Против предузетника, одговорног лица у правном лицу и физичког лица које изводи радове на општинском путу којима се оштећује пут 
или угрожава несметано и безбедно одвијање саобраћаја, поднеће се кривична пријава за кривично дело у складу са Законом о јавним 
путевима. 
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4) Против предузетника, одговорног лица у правном лицу и физичког лица које испусти воду, отпадну воду и другу течност на општински 
пут, поднеће се кривична пријава за кривично дело у складу са Законом о јавним путевима. 

5) Против предузетника, одговорног лица у правном лицу и физичког лица које подиже засаде, ограде и дрвеће, оставља предмете и 
материјале, поставља постројења и уређаје, гради објекте или врши друге радње које ометају прегледност општинског пута, поднеће се 
кривична пријава за кривично дело у складу са Законом о јавним путевима. 

Члан 71 

Новчаном казном од 300.000 до 3.000.000 динара казниће се за привредни преступ правно лице или Управљач пута ако:  

1) не означава и не води евиденције о општинским путевима и о саобраћајно-техничким и другим подацима за те путеве (члан 9. став 2); 

2) у року од 15 дана од дана достављања употребне дозволе, не поднесе захтев за упис права на општинском путу у јавне књиге и 
званичне евиденције у које се уписују права на непокретности (члан 10); 

3) обавља ванредни превоз без посебне дозволе управљача општинског пута (члан 32. став 1); 

4) при извођењу радова на одржавању општинског пута не обезбеди несметан и безбедан саобраћај и очување употребне вредности пута; 

5) се радови на ојачању, рехабилитацији и појачаном одржавању изводе без техничке документације или на основу техничке 
документације која не садржи прописане елементе; 

6) пре почетка извођења радова на ојачању, рехабилитацији и појачаном одржавању јавног пута не овери техничку документацију код 
надлежног органа; 

7) при реконструкцији или извођењу других радова на општинском путу не изместе објекте, постројења, уређаје, инсталације и водове 
уграђене у труп општинских пута и у земљишном појасу, односно у путном објекту или их не прилагоде насталим променама; 

8) измештени општински пут, односно његов део није изграђен са елементима који одговарају категорији тог пута; 

9) на местима подложним одроњавању или изложеним снежним наносима, бујицама и јаким ветровима не обезбеди заштиту општинског 
пута и саобраћаја на њему; 

10) пројектовање, изградњу односно реконструкцију општинског пута и коришћење материјала врши супротно одредби члана 60. став 1. 
Ове Одлуке. 

За привредни преступ из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 50.000 до 200.000 динара и одговорно лице у правном лицу. 

Члан 72 

Новчаном казном од 200.000 до 1.000.000 динара казниће се за прекршај правно лице ако: 

1) гради објекте и поставља постројења, уређаје и инсталације супротно члану 17. став 2. ове Одлуке; 

2) гради, односно поставља, водовод, гасовод, канализацију, топловод и други сличан објекат, као и телекомуникационе и електро водове, 
инсталације, постројења и сл, без сагласности, односно супротно начину и условима утврђеним у издатој сагласности управљача 
општинског и некатегорисаног пута; 

3) у појасу контролисане изградње отвара каменолом или депонију отпада и смећа; 

4) подиже ограде, дрвеће и засаде поред општинских и некатегорисаних путева супротно члану 18. став 5. ове Одлуке; 

5) умањи прегледност на општинском путу на начин прописан у члану 25. став 1 ове Одлуке; 

6) оставља грађевински и други материјал поред општинског пута у складу са чланом 22. ове Одлуке; 

7) гради прикључак прилазног пута на општински пут без сагласности управљача општинског пута; 

8) не изгради земљани пут који се укршта или прикључује на општински пут на начин прописан у члану 50. став 1. ове Одлуке; 

9) не изгради прилазни пут који се прикључује на општински пут на начин прописан у члану 50. став 2. ове Одлуке; 

10) не омогући прилаз општинском путу или путном објекту ради извођења радова на одржавању општинског пута или путног објекта; 

11) поставља на општинском путу натписе, супротно одредби члана 26. став 1. ове Одлуке; 

12) поставља на општинском путу натписе без одобрења управљача општинског пута (члан 26. став 2); 

13) не одржава натписе који су постављени на општински пут, односно поред тих путева (члан 26. став 3); 

14) спречи отицање вода са општинског и некатегорисаног пута, а посебно из путног јарка и из пропуста кроз труп пута и спречи даље 
отицање вода ка њиховим реципиентима; 

15) просипа, оставља или баца материјале, предмете и смеће на општински и некатегорисани пут; 

16) замашћује општински и некатегорисани пут мазивима или другим сличним материјама; 

17) поставља и користи светла или друге светлосне уређаје на општинском путу и поред општинског пута, којима се омета одвијање 
саобраћаја на општинском путу; 

18) оре и изводи друге пољопривредне радове на банкинама, косинама и земљишном појасу општинског и некатегорисаног пута; 

19) вуче предмете, материјале, оруђе и друге врсте терета по општинском и некатегорисаном путу; 

20) спушта низ косине засека, усека и насипа општинског и некатегорисаног пута, дрвену грађу, дрва за огрев, камење и други материјал; 

21) пали траву и друго растиње на општинском и некатегорисаном путу, као и отпадне предмете и материјале; 

22) наноси блато са прилазног пута на општински и некатегорисани пут са савременим коловозним застором; 

23) пушта стоку на општински и некатегорисани пут без надзора, напаса и напаја стоку на општинском и некатегорисаном путу; 
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24) при извођењу пољопривредних радова окреће запрегу, трактор, плуг и друге пољопривредне машине и оруђа на општинском путу; 

25) кочи запрежно возило спречавањем окретања точкова; 

26) укључује возило на општински и некатегорисани пут и искључује са општинског и некатегорисаног пута ван прикључка или укрштаја и 
наноси блато на општински и некатегорисани пут; 

27) заустави или остави возило на начин којим се омета коришћење општинског пута; 

28) оштећује или предузима радње којима би се могао оштетити општински и некатегорисани пут или ометати одвијање саобраћаја на 
општинском и некатегорисаном путу; 

29) користи у саобраћају на општинском и некатегорисаном путу моторна и прикључна возила, осим возила са гусеницима, без точкова са 
пнеуматицима; 

30) користи у саобраћају на општинском и некатегорисаном путу, са савременим коловозним застором, возила са гусеницама које нису 
снабдевене облогом са равним површинама или другим одговарајућим облогама; 

31) користи запрежна возила са укупном масом преко три тоне без точкова са пнеуматицима; 

32) не усклади обављање ванредног превоза, са управљачем општинског и некатегорисаног пута; 

33) за време трајања искључења, користи возило које је у вршењу контроле искључено из саобраћаја; 

34) обавља ванредни превоз супротно члану 32. став 1. ове Одлуке; 

35) не уклони са трупа општинског и некатегорисаног пута возило које се онеспособи за даљу вожњу, као и терет који је пао са возила у 
року из члана 34. став 1. ове Одлуке; 

36) не уклони са земљишног појаса општинског и некатегорисаног пута возило које се онеспособи за даљу вожњу, као и терет који је пао са 
возила, у року из члана 34. став 1. ове Одлуке; 

37) нанесе штету општинском и некатегорисаном путу уклањањем возила, односно терета са трупа, односно земљишног појаса општинског 
и некатегорисаног пута. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 20.000 до 100.000 динара и одговорно лице у правном лицу.  

Члан 73 

Новчаном казном од 100.000 до 500.000 динара казниће се за прекршај предузетник ако: 

1) гради објекте и поставља постројења, уређаје и инсталације супротно члану 17. став 2. ове Одлуке; 

2) гради, односно поставља, водовод, гасовод, канализацију, топловод и други сличан објекат, као и телекомуникационе и електро водове, 
инсталације, постројења и сл, без сагласности, односно супротно начину и условима утврђеним у издатој сагласности управљача 
општинског и некатегорисаног пута; 

3) у појасу контролисане изградње отвара каменолом или депонију отпада и смећа; 

4) подиже ограде, дрвеће и засаде поред општинских и некатегорисаних путева супротно члану 18. став 5. ове Одлуке; 

5) умањи прегледност на општинском путу на начин прописан у члану 25. став 1 ове Одлуке; 

6) оставља грађевински и други материјал поред општинског пута у складу са чланом 22. ове Одлуке; 

7) гради прикључак прилазног пута на општински пут без сагласности управљача општинског пута; 

8) не изгради земљани пут који се укршта или прикључује на општински пут на начин прописан у члану 50. став 1. ове Одлуке; 

9) не изгради прилазни пут који се прикључује на општински пут на начин прописан у члану 50. став 2. ове Одлуке; 

10) не омогући прилаз општинском путу или путном објекту ради извођења радова на одржавању општинског пута или путног објекта; 

11) поставља на општинском путу натписе, супротно одредби члана 26. став 1. ове Одлуке; 

12) поставља на општинском путу натписе без одобрења управљача општинског пута (члан 26. став 2); 

13) не одржава натписе који су постављени на општински пут, односно поред тих путева (члан 26. став 3); 

14) спречи отицање вода са општинског и некатегорисаног пута, а посебно из путног јарка и из пропуста кроз труп пута и спречи даље 
отицање вода ка њиховим реципиентима; 

15) просипа, оставља или баца материјале, предмете и смеће на општински и некатегорисани пут; 

16) замашћује општински и некатегорисани пут мазивима или другим сличним материјама; 

17) поставља и користи светла или друге светлосне уређаје на општинском путу и поред општинског пута, којима се омета одвијање 
саобраћаја на општинском путу; 

18) оре и изводи друге пољопривредне радове на банкинама, косинама и земљишном појасу општинског и некатегорисаног пута; 

19) вуче предмете, материјале, оруђе и друге врсте терета по општинском и некатегорисаном путу; 

20) спушта низ косине засека, усека и насипа општинског и некатегорисаног пута, дрвену грађу, дрва за огрев, камење и други материјал; 

21) пали траву и друго растиње на општинском и некатегорисаном путу, као и отпадне предмете и материјале; 

22) наноси блато са прилазног пута на општински и некатегорисани пут са савременим коловозним застором; 

23) пушта стоку на општински и некатегорисани пут без надзора, напаса и напаја стоку на општинском и некатегорисаном путу; 

24) при извођењу пољопривредних радова окреће запрегу, трактор, плуг и друге пољопривредне машине и оруђа на општинском путу; 
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25) кочи запрежно возило спречавањем окретања точкова; 

26) укључује возило на општински и некатегорисани пут и искључује са општинског и некатегорисаног пута ван прикључка или укрштаја и 
наноси блато на општински и некатегорисани пут; 

27) заустави или остави возило на начин којим се омета коришћење општинског пута; 

28) оштећује или предузима радње којима би се могао оштетити општински и некатегорисани пут или ометати одвијање саобраћаја на 
општинском и некатегорисаном путу; 

29) користи у саобраћају на општинском и некатегорисаном путу моторна и прикључна возила, осим возила са гусеницима, без точкова са 
пнеуматицима; 

30) користи у саобраћају на општинском и некатегорисаном путу, са савременим коловозним застором, возила са гусеницама које нису 
снабдевене облогом са равним површинама или другим одговарајућим облогама; 

31) користи запрежна возила са укупном масом преко три тоне без точкова са пнеуматицима; 

32) не усклади обављање ванредног превоза, са управљачем општинског и некатегорисаног пута; 

33) за време трајања искључења, користи возило које је у вршењу контроле искључено из саобраћаја; 

34) обавља ванредни превоз супротно члану 32. став 1. ове Одлуке; 

35) не уклони са трупа општинског и некатегорисаног пута возило које се онеспособи за даљу вожњу, као и терет који је пао са возила у 
року из члана 34. став 1. ове Одлуке; 

36) не уклони са земљишног појаса општинског и некатегорисаног пута возило које се онеспособи за даљу вожњу, као и терет који је пао са 
возила, у року из члана 34. став 1. ове Одлуке; 

37) нанесе штету општинском и некатегорисаном путу уклањањем возила, односно терета са трупа, односно земљишног појаса општинског 
и некатегорисаног пута. 

Члан 74 

Новчаном казном од 10.000 до 50.000 динара казниће се за прекршај физичко лице ако: 

1) гради објекте и поставља постројења, уређаје и инсталације супротно члану 17. став 2. ове Одлуке; 

2) гради, односно поставља, водовод, гасовод, канализацију, топловод и други сличан објекат, као и телекомуникационе и електро водове, 
инсталације, постројења и сл, без сагласности, односно супротно начину и условима утврђеним у издатој сагласности управљача 
општинског и некатегорисаног пута; 

3) у појасу контролисане изградње отвара каменолом или депонију отпада и смећа; 

4) подиже ограде, дрвеће и засаде поред општинских и некатегорисаних путева супротно члану 18. став 5. ове Одлуке; 

5) умањи прегледност на општинском путу на начин прописан у члану 25. став 1 ове Одлуке; 

6) оставља грађевински и други материјал поред општинског пута у складу са чланом 22. ове Одлуке; 

7) гради прикључак прилазног пута на општински пут без сагласности управљача општинског пута; 

8) не изгради земљани пут који се укршта или прикључује на општински пут на начин прописан у члану 50. став 1. ове Одлуке; 

9) не изгради прилазни пут који се прикључује на општински пут на начин прописан у члану 50. став 2. ове Одлуке; 

10) не омогући прилаз општинском путу или путном објекту ради извођења радова на одржавању општинског пута или путног објекта; 

11) поставља на општинском путу натписе, супротно одредби члана 26. став 1. ове Одлуке; 

12) поставља на општинском путу натписе без одобрења управљача општинског пута (члан 26. став 2); 

13) не одржава натписе који су постављени на општински пут, односно поред тих путева (члан 26. став 3); 

14) спречи отицање вода са општинског и некатегорисаног пута, а посебно из путног јарка и из пропуста кроз труп пута и спречи даље 
отицање вода ка њиховим реципиентима; 

15) просипа, оставља или баца материјале, предмете и смеће на општински и некатегорисани пут; 

16) замашћује општински и некатегорисани пут мазивима или другим сличним материјама; 

17) поставља и користи светла или друге светлосне уређаје на општинском путу и поред општинског пута, којима се омета одвијање 
саобраћаја на општинском путу; 

18) оре и изводи друге пољопривредне радове на банкинама, косинама и земљишном појасу општинског и некатегорисаног пута; 

19) вуче предмете, материјале, оруђе и друге врсте терета по општинском и некатегорисаном путу; 

20) спушта низ косине засека, усека и насипа општинског и некатегорисаног пута, дрвену грађу, дрва за огрев, камење и други материјал; 

21) пали траву и друго растиње на општинском и некатегорисаном путу, као и отпадне предмете и материјале; 

22) наноси блато са прилазног пута на општински и некатегорисани пут са савременим коловозним застором; 

23) пушта стоку на општински и некатегорисани пут без надзора, напаса и напаја стоку на општинском и некатегорисаном путу; 

24) при извођењу пољопривредних радова окреће запрегу, трактор, плуг и друге пољопривредне машине и оруђа на општинском путу; 

25) кочи запрежно возило спречавањем окретања точкова; 
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26) укључује возило на општински и некатегорисани пут и искључује са општинског и некатегорисаног пута ван прикључка или укрштаја и 
наноси блато на општински и некатегорисани пут; 

27) заустави или остави возило на начин којим се омета коришћење општинског пута; 

28) оштећује или предузима радње којима би се могао оштетити општински и некатегорисани пут или ометати одвијање саобраћаја на 
општинском и некатегорисаном путу; 

29) користи у саобраћају на општинском и некатегорисаном путу моторна и прикључна возила, осим возила са гусеницима, без точкова са 
пнеуматицима; 

30) користи у саобраћају на општинском и некатегорисаном путу, са савременим коловозним застором, возила са гусеницама које нису 
снабдевене облогом са равним површинама или другим одговарајућим облогама; 

31) користи запрежна возила са укупном масом преко три тоне без точкова са пнеуматицима; 

32) не усклади обављање ванредног превоза, са управљачем општинског и некатегорисаног пута; 

33) за време трајања искључења, користи возило које је у вршењу контроле искључено из саобраћаја; 

34) обавља ванредни превоз супротно члану 32. став 1. ове Одлуке; 

35) не уклони са трупа општинског и некатегорисаног пута возило које се онеспособи за даљу вожњу, као и терет који је пао са возила у 
року из члана 34. став 1. ове Одлуке; 

36) не уклони са земљишног појаса општинског и некатегорисаног пута возило које се онеспособи за даљу вожњу, као и терет који је пао са 
возила, у року из члана 34. став 1. ове Одлуке; 

37) нанесе штету општинском и некатегорисаном путу уклањањем возила, односно терета са трупа, односно земљишног појаса општинског 
и некатегорисаног пута. 

IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 75 

            Даном ступања на снагу овe Одлуке престаје да важи Одлука о некатегорисаним путевима у општој употреби ("Општински службени 
гласник", бр. 52/77). 

Члан 76 

           Ова Одлука ступа на снагу 8 дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине Ариље''. 

ОПШТИНА АРИЉЕ 
- Скупштина општине - 

01 број 020-25/09, 31. 3. 2009. године 
        Председник Скупштине општине, 
           др Момо Плазинчић, с.р. 

2. 
 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07) и 39. Статута општине Ариље («Службени 
гласник општине Ариље» број 6/08),  

Скупштина општине Ариље, на седници одржаној дана 31. 3. 2009. године доноси: 
 

О Д Л У К У  
О ОСНИВАЊУ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ОПШТИНЕ АРИЉЕ 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
Овом Одлуком оснива се Фонд за развој пољопривреде општине Ариље (у даљем тексту: Фонд) у циљу подстицања развоја 

пољопривреде на територији општине Ариље. 
Члан 2. 

Назив Фонда је:  Фонд за развој пољопривреде општине Ариље. 
Текст назива Фонда се исписује на српском језику и ћириличним писмом.  
Седиште Фонда је у Ариљу, у улици Светог Ахилија 53. 

Члан 3. 
Фонд је правно лице са правима, обавезама и одговорношћу утврђеним Законом и овом Одлуком и уписује се у надлежни Регистар. 
Фонд има свој текући рачун, који се као индиректни корисник води код Управе за трезор. 

Члан 4.  
Задатак Фонда је обезбеђивање средстава и усмеравање истих за унапређење развоја појединих грана пољопривреде у складу са 

развојним плановима и програмима општине Ариље; 
Члан 5. 

Делатности Фонда су: 65232  остало финансијско посредовање, расподела средстава за реализацију циљева Фонда, учешће у припреми 
планова и програма унапређења развоја појединих области пољопривреде. 

 
Члан 6.  

Извори финансирања Фонда сe обезбеђују из: 
• Буџета општине Ариље, 
• Буџета Републике Србије,  
• улагања других домаћих и страних физичких и правних лица и донатора; 
• других извора у складу са Законом. 
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Члан 7. 
Средства Фонда се троше у складу са Статутом, а на основу Програма рада и Финансијског плана Фонда за текућу годину. 

 
II ОРГАНИ УПРАВЉАЊА 

Члан 8. 
Органи  Фонда су Управни и Надзорни одбор. 

Члан 9.  
Управни одбор Фонда је орган управљања Фондом. Управни одбор има пет чланова; председника, заменика и три члана. 
Председник Управног одбора Фонда заступа и представља Фонд. 
Председника и чланове Управног одбора Фонда  именује и разрешава Скупштина општине Ариље на мандатни период од 4 (четири) 

године. 
Члан 10.  

Управни одбор ради у седницама у Одлуке доноси већином гласова чланова Управног одбора.  
Седнице Управног одбора заказује и води Председник управног одбора.  

 

Члан 11. 
Управни одбор Фонда: 

• доноси Статут Фонда, 
• доноси програм рада, финансијски план и годишњи извештај Фонда; 
• одлучује о расподели средстава Фонда по критеријумима и условима утврђеним Статутом и програмима Фонда, уз сагласност 

Општинског већа; 
• подноси Извештај о раду Скупштини општине Ариље 

•  

Члан 12. 
Надзорни одбор има 3 (три) члана, председника и два члана. 
Председника и чланове Надзорног одбора именује и разрешава Скупштина општине Ариље - на мандатни период од 4 (четири) године. 

 

Члан 13. 
Надзорни одбор надзире законитост рада Фонда, прати и контролише рад Фонда. 

 

Члан 14. 
Статутом Фонда уређују се нарочито: 

• циљеви, организација и начин пословања Фонда; 
• надлежност и рад органа Фонда; 
• заступање и представљање Фонда; 
• начин обављања стручних, административних и финансијско-техничких послова; 
• обим финасијске подршке 
• права и обавезе корисника средстава 
• друга питања од значаја за рад и пословање Фонда. 

•  

Члан 15. 
На Статут Фонда, Програм рада и Финансијски план Фонда сагласност даје Скупштина општине Ариље. 
Годишњи извештај о раду Фонд подноси Скупштини општине Ариље. 

 

Члан 16. 
Стручне и административне послове у циљу остваривања циљева и задатака Фонда обављаће Општинска управа Ариље. 

 

Члан 17. 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном гласнику општине Ариље. 

 
ОПШТИНА АРИЉЕ 

- Скупштина општине - 
01 број 320-5/09, 31. 3. 2009. године 

Председник Скупштине општине, 
  др Момо Плазинчић, с.р. 

3. 
 
 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07) и члана 39. Статута општине Ариље 
("Службени гласник општине Ариље" број 6/08), 
 

 Скупштина општине Ариље, на седници одржаној 31. 3. 2009. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању Управног одбора Фонда за развој пољопривреде  

општине Ариље 
 

I 
 Именују се у Управни одбор Фонда за развој пољопривреде општине Ариље: 
 
 за председника 
          Милан Петровић 
 за заменика председника 
          Бранислава Ћирковић 
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за чланове 
          Младомир Јанковић 
          Миленко Брајковић 
          Вучко Николић 
 

II 
 
 Мандат Управног одбора траје 4 године. 

III 
 Стручно-административне послове за Управни одбор обавља надлежна служба Општинске управе општине Ариље. 
 

IV 
 
 Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику општине Ариље". 
 

ОПШТИНА АРИЉЕ 
- Скупштина општине - 

01 број 112-11/09, 31. 3. 2009. године 
                       Председник Скупштине општине, 

                др Момо Плазинчић, с.р. 
4. 

 
 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07) и члана 39. Статута општине Ариље 
("Службени гласник општине Ариље" број 6/08), 
 

 Скупштина општине Ариље, на седници одржаној 31. 3. 2009. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању Надзорног одбора Фонда за развој пољопривреде општине Ариље 

 
I 

 
 У Надзорни одбор Фонда за развој пољопривреде општине Ариље именују се: 
 
 за председника 
          Радојко Вранић 
 за чланове 
          Славица Недељковић 
          Драган Дринчић 

II 
 
 Мандат Надзорног одбора траје 4 године. 

III 
 Стручно-административне послове за Надзорни одбор обавља надлежна служба Општинске управе општине Ариље. 
 

IV 
 
 Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику општине Ариље". 
 

ОПШТИНА АРИЉЕ 
- Скупштина општине - 

01 број 112-10/09, 31. 3. 2009. године 
                       Председник Скупштине општине, 

                 др Момо Плазинчић, с.р. 
 

5. 
 
 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07), члана 20. и 39. Статута општине Ариље 
("Службени гласник општине Ариље" број 6/08), 
 
 

 Скупштина општине Ариље, на седници одржаној 31. 3. 2009. године, разматрала је Извештај о пословању са финансијским 
извештајима Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" за 2008. годину, и донела 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о прихватању Извештаја о пословању са финансијским извештајима Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље за 2008. годину 

 
I 

 
 Прихвата се Извештај о пословању са финансијским извештајима Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље за 2008. годину 
који је усвојио Управни одбор Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Одлуком број 42/2009, на седници одржаној дана 27. 2. 2009. године. 
 

II 
 
 Решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље". 
 

 
ОПШТИНА АРИЉЕ 

- Скупштина општине - 
01 број 023-14/09, 31. 3. 2009. године 

 
Председник Скупштине општине, 

др Момо Плазинчић, с.р. 
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6. 
 
 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07), члана 27. Закона о јавним предузећима и 
обављању делатности од општег интереса ("Службени гласник РС" број 25/00, 25/02, 107/05 и 108/05), а сходно одредбама Одлуке о организовању 
Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље и члана 39. Статута општине Ариље ("Службени гласник општине Ариље" број 6/08), 
 
 Скупштина општине Ариље, на седници одржаној 31. 3. 2009. године, разматрала је Одлуку о покрићу губитка Јавног предузећа за 
водоснабдевање «Рзав» Ариље, и донела 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 
 
 Не даје се сагласност на Одлуку Управног одбора Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље број 43/2009, од 27. 2. 2009. 
године којом је одлучено да се укупан губитак Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" исказан у пословним књигама на дан 31. 12. 2008. 
године у износу од 200.619.852 динара покрије умањењем капитала Предузећа. 
 

II 
 
 Ово решење објавити у «Службеном гласнику општине Ариље». 

 
ОПШТИНА АРИЉЕ 

- Скупштина општине - 
01 број 023-13/09, 31. 3. 2009. године 

             Председник Скупштине општине, 
              др Момо Плазинчић, с.р 

 
7. 

 
На основу члана 27. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса ("Службени гласник РС" број 25/00, 

25/02, 107/05 и 108/05), члана 12. Закона о јавним службама ("Службени гласник РС" број 42/91) и члана 39. Статута општине Ариље ("Службени 
гласник општине Ариље" број 6/08), 
 

 Скупштина општине Ариље, на седници одржаној 31. 3. 2009. године, разматрала је Годишњи програм рада Центра за социјални рад у 
Ариљу за 2009. годину, и донела 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на Годишњи програм рада  
Центра за социјални рад у Ариљу за 2009. годину 

 
I 

 
 Даје се сагласност на Годишњи програм рада Центра за социјални рад у Ариљу за 2009. годину који је донео Управни одбор Центра за 
социјални рад под бројем 551-00-65/09-2, на седници одржаној дана 5. 3. 2009. године. 
 

II 
 
 Ово решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље. 
 

ОПШТИНА АРИЉЕ 
- Скупштина општине - 

01 број 022-5/09, 31. 3. 2009. године 
             Председник Скупштине општине, 

               др Момо Плазинчић, с.р. 
8. 

 
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07), члана 20. и 39. Статута општине Ариље 

("Службени гласник општине Ариље" број 6/08), 
 
 Скупштина општине Ариље, на седници одржаној 31. 3. 2009. године, разматрала је Извештај о раду Центра за социјални рад у Ариљу 
за 2008. годину, и донела 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о прихватању Извештаја о раду Центра за социјални рад у Ариљу  

за 2008. годину 
 

I 
 
 Прихвата се Извештај о раду Центра за социјални рад у Ариљу за 2008. годину, који је усвојио Управни одбор Центра за социјални рад 
под бројем 551-00-65/09-01, на седници одржаној дана 5. 3. 2009. године. 
 

II 
 
 Решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље". 
 
 

ОПШТИНА АРИЉЕ 
- Скупштина општине - 

01 број 022-6/09, 31. 3. 2009. године 
            Председник Скупштине општине, 

              др Момо Плазинчић, с.р. 
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9. 
 

 На основу члана 22. и 27. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса ("Службени гласник РС" број 25/00, 
25/02, 107/05 и 108/05), члана 32. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07) и члана 39 Статута општине Ариље 
("Службени гласник општине Ариље" број 6/08), 
 
 Скупштина општине Ариље, на седници одржаној 31. 3. 2009. године, разматрала је План набавки Јавног предузећа «Дирекција за 
изградњу» Ариље за 2009. годину, и донела 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на План набавки ЈП  

«Дирекција за изградњу" Ариље за 2009. годину 
 

I 
 
 Даје се сагласност на План набавки Јавног предузећа «Дирекција за изградњу" Ариље за 2009. годину који је донео Управни одбор 
Јавног предузећа под бројем 56/09, на седници одржаној дана 16. 3. 2009. године. 
 

II 
 
 Ово решење објавити у "Службеном гласнику општине Ариље". 
 

ОПШТИНА АРИЉЕ 
- Скупштина општине - 

01 број 404-14/09, 31. 3. 2009. године 
              Председник Скупштине општине, 

                др Момо Плазинчић, с.р. 
10. 

 
 На основу члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07), члана 69в Закона о социјалној 
заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана («Службени гласник РС» број 36/91, 33/93, 67/93, 46/94, 52/96, 29/01, 84/04 и 115/05) и 
члана 39. Статута општине Ариље ("Службени гласник општине Ариље" број 6/08), 
 
 Скупштина општине Ариље, на седници одржаној 31. 3. 2009. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и именовању чланова Управног одбора 

Центра за социјални рад Ариље 
 

I 
 
 Разрешавају се дужности у Управном одбору Центра за социјални рад у Ариљу: 
 

- Зоран Јаковљевић, заменик председника;  
- Ана Павловић, члан. 
 

II 
 Именују се у Управни одбор Центра за социјални рад: 
 

- Горан Ђорђевић,  за заменика председника; 
- Горан Станисављевић, за члана. 

 
III 

 Именованим у Управни одбор из тачке II овог решења мандат траје до истека мандата Управног одбора Центра за социјални рад који је 
именован решењем Скупштине општине Ариље 01 број 112-34/08 од 21. 8. 2008. године. 
 

IV 
 
 Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику општине Ариље". 
 

ОПШТИНА АРИЉЕ 
- Скупштина општине - 

01 број 112-9/09, 31. 3. 2009. године 
               Председник Скупштине општине, 

                 др Момо Плазинчић, с.р. 
11. 

 
 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07), члана 53. Закона о основама система 
образовања и васпитања ("Службени гласник РС" бр. 62/03, 64/03, 58/04 и 62/04) и члана 39. Статута општине Ариље ("Службени гласник 
општине Ариље" број 6/08), 
 

 Скупштина општине Ариље, на седници одржаној 31. 3. 2009. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и именовању чланова Школског одбора 

Основне школе у Латвици 
 

I 
 Разрешавају се дужности члана Школског одбора Основне школе «Јездимир Трипковић» у Латвици: 
 

представник родитеља 
- Зоран Стојичић 

 представник јединице локалне самоуправе 
- Милан Крчевинац 
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II 
 Именују се за чланове Школског одбора Основне школе «Јездимир Трипковић» Латвица: 
 

представник родитеља 
- Милица Милошевић 

 представник јединице локалне самоуправе 
 - Милија Поледица 
 

III 
 Члану Школског одбора из тачке 2. овог решења мандат траје до истека мандата Школског одбора Основне школе који је именован 
Решењем Скупштине општине Ариље 01 број 112-40/06 од 3. 7. 2006. године. 
 

IV 
 Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику општине Ариље". 
 

ОПШТИНА АРИЉЕ 
- Скупштина општине - 

01 број 112-5/09, 31. 3. 2009. године 
             Председник Скупштине општине, 

               др Момо Плазинчић, с,р 
12. 

 

 На основу члана 32. и 36. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07), члана 39. и 44. Статута општине Ариље 
("Службени гласник општине Ариље" број 6/08), 
 
 Скупштина општине Ариље, на седници одржаној 31. 3. 2009. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и именовању члана Савета за пољопривреду 

 
I 

 Разрешава се Божо Петровић дужности члана Савета за пољопривреду, због поднете оставке. 
 

II 
 
 Именује се Радојко Луковић за члана Савета за пољопривреду. 
 

III 
 

Члану Савета за пољопривреду из тачке II овог Решења мандат траје до истека мандата Савета за пољопривреду који је образован 
решењем Скупштине општине Ариље 01 број 112-6/09 од 17. 2. 2009. године. 
 

IV 
 
 Ово решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику општине Ариље". 
 

ОПШТИНА АРИЉЕ 
- Скупштина општине - 

01 број 112-8/09, 31. 3. 2009. године 
               Председник Скупштине општине, 

                 др Момо Плазинчић, с.р. 
13. 

 
 На основу члана 32. и 36. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07), члана 39. и 44. Статута општине Ариље 
("Службени гласник општине Ариље" број 6/08), 
 
 Скупштина општине Ариље, на предлог Српске радикалне странке, на седници одржаној 31. 3. 2009. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и именовању чланова Комисије за безбедност 

 
I 

 Разрешава се Радиша Трипковић дужности члана Комисије за безбедност. 
 

II 
 
 Именује се Ацо Луковић за члана Комисије за безбедност. 
 

III 
 

Члану Комисије за безбедност из тачке II овог Решења мандат траје до истека мандата Комисије која је образована Решењем 
Скупштине општине Ариље 01 број 112-61/08, од 21. 8. 2008. године. 
 

IV 
 
 Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику општине Ариље". 
 
 

ОПШТИНА АРИЉЕ 
- Скупштина општине - 

01 број 112-18/09, 31. 3. 2009. године 
               Председник Скупштине општине, 

                 др Момо Плазинчић, с.р. 
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14. 
 

 На основу члана 32. и 36. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07), члана 39. и 44. Статута општине Ариље 
("Службени гласник општине Ариље" број 6/08), 
 
 Скупштина општине Ариље, на предлог Српске радикалне странке, на седници одржаној 31. 3. 2009. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и именовању чланова Комисије за привреду 

 
I 

 Разрешавају се дужности члана Комисије за привреду: 
- Владан Ичелић, 
- Благоје Радељић. 

II 
 
 Именују се чланове Комисије за привреду: 

- Милан Николић, 
- Будиша Николић. 

III 
 

Чланови Комисије за привреду из тачке II овог Решења мандат траје до истека мандата Комисије која је образована Решењем 
Скупштине општине Ариље 01 број 112-60/08, од 21. 8. 2008. године. 

IV 
 
 Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику општине Ариље". 

 
ОПШТИНА АРИЉЕ 

- Скупштина општине - 
01 број 112-17/09, 31. 3. 2009. године 

               Председник Скупштине општине, 
                 др Момо Плазинчић, с.р. 

15. 
 
 На основу члана 32. и 36. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07), члана 39. и 44. Статута општине Ариље 
("Службени гласник општине Ариље" број 6/08), 
 

 Скупштина општине Ариље, на предлог Српске радикалне странке, на седници одржаној 31. 3. 2009. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и именовању председника и чланова 

Комисије за спорт 
 

I 
 Разрешава се у Комисији за спорт: 

- Милијан Грковић, дужности председника, 
- Славољуб Гавриловић, дужности члана. 

II 
 
 Именују се за чланове Комисије за спорт: 

- Раденко Сарић, 
- Видан Терзић. 

III 
 

Члановима Комисије за спорт из тачке II овог Решења мандат траје до истека мандата Комисије која је образована Решењем Скупштине 
општине Ариље 01 број 112-62/08, од 21. 8. 2008. године. 

IV 
 
 Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику општине Ариље". 
 

ОПШТИНА АРИЉЕ 
- Скупштина општине - 

01 број 112-16/09, 31. 3. 2009. године 
               Председник Скупштине општине, 

                 др Момо Плазинчић с.р. 
16. 

 
 На основу члана 32. и 36. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07), члана 39. и 44. Статута општине Ариље 
("Службени гласник општине Ариље" број 6/08), 
 
 Скупштина општине Ариље, на предлог Српске радикалне странке, на седници одржаној 31. 3. 2009. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и именовању чланова Комисије 

за становништво, породицу и децу 
 

I 
 Разрешава се Андрија Стојадиновић дужности члана Комисије за становништво, породицу и децу. 
 

II 
 Именује се Нада Јовичић за члана Комисије за становништво, породицу и децу. 
 

 
 



01. април 2009 године СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРИЉЕ                          Страна 23  - Број  2 

III 
 

Члану Комисије за становништво, породицу и децу из тачке II овог Решења мандат траје до истека мандата Комисије која је образована 
Решењем Скупштине општине Ариље 01 број 112-64/08 од 21. 8. 2008. године. 
 

IV 
 
 Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику општине Ариље". 
 

ОПШТИНА АРИЉЕ 
- Скупштина општине - 

01 број 112-14/09, 31. 3. 2009. године 
               Председник Скупштине општине, 

                 др Момо Плазинчић, с.р. 
17. 

 
 На основу члана 32. и 36. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07), члана 39. и 44. Статута општине Ариље 
("Службени гласник општине Ариље" број 6/08), 
 
 Скупштина општине Ариље, на предлог Српске радикалне странке, на седници одржаној 31. 3. 2009. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и именовању чланова Комисије 

за чување животне средине 
 

I 
 Разрешава се Јелисавета Михајиловић дужности члана Комисије за очување животне средине. 
 

II 
 
 Именује се Милица Лучић за члана Комисије за очување животне средине. 
 

III 
 

Члану Комисије за очување животне средине из тачке II овог Решења мандат траје до истека мандата Комисије која је образована 
Решењем Скупштине општине Ариље 01 број 112-54/08, од 21. 8. 2008. године. 
 

IV 
 
 Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику општине Ариље". 
 

ОПШТИНА АРИЉЕ 
- Скупштина општине - 

01 број 112-15/09, 31. 3. 2009. године 
              Председник Скупштине општине, 

                 др Момо Плазинчић, с.р. 
18. 

 
 На основу члана 32. и 36. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07), члана 39. и 44. Статута општине Ариље 
("Службени гласник општине Ариље" број 6/08), 
 
 Скупштина општине Ариље, на предлог Српске радикалне странке, на седници одржаној 31. 3. 2009. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и именовању чланова Савета за младе 

 
I 

 Разрешава се Младен Гојковић дужности члана Савета за младе. 
 

II 
 
 Именује се Предраг Бабић за члана Савета за младе. 
 

III 
 

Члану Савета за младе из тачке II овог Решења мандат траје до истека мандата Савета за младе који је образован Решењем Скупштине 
општине Ариље 01 број 112-55/08 од 21. 8. 2008. године. 

IV 
 
 Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику општине Ариље". 
 

ОПШТИНА АРИЉЕ 
- Скупштина општине - 

01 број 112-13/09, 31. 3. 2009. године 
               Председник Скупштине општине, 

                 др Момо Плазинчић, с.р. 
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