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Крагујевац
Градска управа за јавне приходе и инспекциијске послове-Секретаријат за
инспекцијске послове и комуналну милицију, на основу члана 31. Закона о
инспекцијском надзору (''Службени гласник РС'', бр. 36/15,44/18-др.закон и
95/18),у циљу објашњења и саветодавне подршке надзираним субјектимавласницима или корисницима парцела које се граниче са општинским или
некатегорисаним путем, који се односи на примену закона и прописа града
Крагујевца из области путева , објављује
АКТ О ПРИМЕНИ ПРОПИСА
На основу члана 37. Закона о путевима (''Службени гласник РС'', бр.41/18 и
95/18-др.закон), члана
33, 34. и 35.Одлуке о улицама, локалним и
некатегорисаним путевима (''Сл.лист града Крагујевца'', бр. 18/14-пречишћен
текст, 9/17 и 15/17-испр.), ограде и дрвеће поред некатегорисаних путева
могу се подизати тако да не ометају прегледност пута и не угрожавају
безбедност саобраћаја .
Ширина појаса поред некатегорисаног пута у коме не могу да се подижу ограде
и дрвеће износи 1 метар рачунајући од спољне ивице земљишног појаса.
Дрвеће се мора неговати и одржавати тако да размак између стабала високог
дрвећа мора износити најмање 5 метра, а гране које се пружају на пут морају се
кресати да би се омогућило проветравање и осунчавање пута.
Живе ограде могу се подизати највише до висине од једног метра и исте се
морају неговати и поткресивати најмање два пута годишње.
Власници односно корисници земљишта дужни су да уклоне постојеће ограде и
засаде поред локалних и некатегорисаних путева од општег интереса за које
инспектор надлежан за послове саобраћаја и путева утврди да сметају
прегледности пута, или на други начин угрожавају безбедност саобраћаја на
путу, под претњом принудног извршења.
Ако власник, односно корисник земљишта не поступи по налогу
инспектора, инспектор ће донети решење да правно лице које управља

одређеном категоријом пута, уклони ограду и засаде о трошку власника,
односно корисника земљишта.
У циљу заштите локалног и некатегорисаног пута забрањено је:
1. заузимање некатегорисаног пута и путног земљишта и извођење радова на
путу који нису у вези са његовим одржавањем и реконструкцијом, а нарочито:
просипање, остављање или бацање предмета и материјала, вучење греда,
балвана, плугова и других прикључних машина, камених блокова и сл. по путу,
2. спуштање низ стране засека, усека и насипа дрвне грађе, дрва за огрев,
камења и другог материјала,
3. паљење траве,
4. пуштање стоке на пут, као и напасање на путном земљишту,
5. грађење појила за стоку,
6. држање ђубришта или гнојних јама у заштитном појасу пута,
7. испуштање отпадних и других вода на путно земљиште, на пут или у путни
јарак или спречавање отицања воде са пута и из пропуста кроз труп пута, или
из путног јарка,
8. наношење блата са прилазног пута на некатегорисани пут,
9. укључивање возила на пут и искључивање возила са пута ван одређеног
места,
10. оштећење пута или путних објеката на било који начин.
Овај Акт о примени прописа објављује инспекција на интернет страници, а исти
се доставља Градској
управи за друштвене делатности и послове са
грађанима – Секретаријату за месну самоуправу ради достављања месним
заједницама и месним канцеларијама и упознавања власника и корисника
земљишта преко огласне табле са садржином акта.
Надзираном субјекту – власнику или кориснику земљишта, који је
поступио према акту о примени прописа не може, у погледу предмета акта
о примени прописа, бити изречена казнена мера.
Начелник,
Данијела Прокић

