На основу члана 5 став 5 и члана 13 став 3 Закона о путевима (“Службени лист РЦГ”, бр. 42/04,
„Службени лист ЦГ“ 21/09, 54/09, 40/10, 73/10, 36/11, 40/11, 92/17), члана 38 став 1 тачка 2 Закона о
локалној самоуправи (“Службени лист ЦГ”, бр. 02/18), члана 36 став 1 тачка 2 Статута општине
Беране (“Службени лист ЦГ-Општински прописи“, бр. 42/18), Скупштина општине Беране на
сједници одржаној дана, 03. јуна 2019. године, донијела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКИМ
И НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА

Члан 1
У Одлуци о општинским и некатегорисаним путевима („Сл лист ЦГ-Општински прописи“,
бр. 41/09 од 22.12.2009. године) у члану 51 став 1 тачка 16, послије ријечи „други материјал“ додају
се ријечи „снијег, лед и сл.“
Члан 2
У члану 41 став 2, члану 46, члану 66, члану 68 став 1, члану 69 став 1, члану 70 став 1, члану
71 став 1 тачка 7, члану 74 став 1 ријечи „Комунална полиција“ замјењују се ријечима „Инспектор за
општинске путеве“.
Члан 3
Члан 67 став 2 гласи: „Инспекцијски надзор над спровођењем ове одлуке врши инспектор за
општинске путеве на начин и по поступку предвиђеним Законом о инспекцијском надзору“.
У члану 67 послије става 2 додаје се став 3 који гласи: „Послове на одржавању комуналног
реда уређеног овом одлуком и контролу примјене ове одлуке обезбјеђује Комунална полиција у
складу са Законом о комуналној полицији“.
Члан 4
У члану 14 став 1 Одлуке о општинским и некатегорисаним путевима (''Сл. лист ЦГОпштински прописи бр. 41/09), ријечи ''Секретаријат за финансије, развој и саобраћај општине
Беране'', мијењају се ријечима ''Секретаријат за комунално-стамбене послове, саобраћај и заштиту
животне средине.
Члан 5
Члан 71 мијења се и гласи:
Новчаном казном од 150 еура до 1.000 еура казниће се за прекршај Агенција или одабрани
извођач ако:
1. се општински и некатегорисани путеви не одржавају на начин и под условима да се на њима може
вршити несметан и безбједан саобраћај за који су намијењени (члан 27);
2. не постави или не одржава саобраћајне знакове на општинским путевима (члан 29 став 1 тачка 8);
3. са извођачем радова на одржавању и заштити путева не закључи уговор (члан 32);
Новчаном казном од 1.000 еура до 10.000 еура казниће се за прекршај Агенција или одабрани
извођач ако:
1. не обезбиједи мјеста на којима се изводе радови и не постави прописану саобраћајну
сигнализацију(члан 35);
2. не уклони масноћу, уље, блато, прљавштину са општинског и некатегорисаног пута (члан 55 став
3);
3. благовремено са општинског и некатегорисаног пута не уклони возило онеспособљено за даљу
вожњу или товар који је пао са возила на начин којим се наноси штета на општинском и
некатегорисаном путу, као и не уклони возило, односно товар из путног појаса (члан 56 став 2 и 4);
4. благовремено не обавијести Инспектора за општинске путеве за учињене повреде ове одлуке(члан
66);

За прекршај из става 1 и 2 овог члана казниће се одговорно лице у Агенцији или одговорно
лице код одабраног извођача, новчаном казном од 150 еура до 1.000 еура.
Члан 6
Члан 72 мијења се и гласи:
Новчаном казном од 1.500 еура до 15.000 еура казниће се за прекршај привредно друштво или
друго правно лице ако:
1. у времену реконструкције пута не изводи радове редовног одржавања и тиме угрожава безбједност
саобраћаја (члан 21 став 2);
2. обавља радове на тротоару без претходно прибављеног одобрења (члан 23);
3. не поднесе захтјев за издавање одобрења при хитним интервенцијама (члан 24);
4. не поступа при извођењу радова у складу са чланом 25;
5. врши саобраћај на општинском и некатегорисаном путу и на дијелу пута на коме је надлежан орган
забранио саобраћај (члан 41 став 1 и 3);
6. без посебне дозволе врши ванредни превоз или ванредни превоз не врши на начин и према
условима одређеним у дозволи за ванредни превоз (члан 44 и 45);
7. поступи супротно забранама из члана 51 ове одлуке
8. изводи радове на општинском и некатегорисаном путу и путном објекту и у близини истих којима
би се могли оштетити или угрозити општински и некатегорисани пут или путни објекат, повећати
трошкове одржавања општинског и некатегорисаног пута и путног објекта или ометати, односно
угрожавати саобраћај на истом (члан54);
9. наноси масноћу, уље, блато, посипа, депонује или баца материјале, предмете и смеће на општински
или некатегорисани пут (члан 55);
10. без сагласности у заштитном појасу општинског и некатогорисаног пута гради, или реконструише
грађевинске објекте, или у њему поставља друге објекте и уређаје (члан 57);
11. без сагласности обавља радове ван заштитног појаса општинског пута, који би могли
проузроковати промјену водостаја или висину подземне воде, или на други начин утицати на пут,
сигурност саобраћаја на њему или их изводи у супротности са условима издате сагласности (члан 61);
12. неовлашћено уклони и оштети саобраћајни знак и путну опрему, или измијени значење
саобраћајног знака, или нешто постави на саобраћајни знак или стуб од саобраћајног знака, што није
у вези са значењем самог саобраћајног знака (члан 65).
За прекршај из става 1 овог члана казниће се и одговорно лице у привредном друштву или у
другом правном лицу новчаном казном од 150 еура до 1.000 еура.
За прекршај из става 1 овог члана казниће се и предузетник новчаном казном од 150 еура до
500 еура.
За прекршај из става 1 овог члана казниће се и физичко лице новчаном казном од 50 еура до
1.500 еура.
Члан 7
Члан 73 мијења се и гласи:
Новчаном казном од 1.000 еура до 10.000 еура казниће се за прекршај привредно друштво или
друго правно лице ако:
1. без одобрења гради или реконструише прикључак на општински или некатегорисани пут, или
гради и реконструише у супротности са техничким или другим условима датим у сагласности (члан
22);
2. у троугловима прегледности сади саднице, оставља и поставља предмете, постројења, уређаје,
материјале, гради било какав објекат, или врши друге радње које ометају прегледност општинског и
некатегорисаног пута (члан 49);
3. онемогућава отицање воде и одлагање снијега (члан 52);
4. грађевински и други материјали (камен, шљунак, опека, цријеп, грађа, огријевно дрво, отпад и сл.)
који не служи за потребе одржавања општинског и некатегорисаног пута, држи поред истих на
мањем растојању од 5м рачунајући од спољне ивице путног појаса (члан 53);
5. не очисти дио општинског и некатегорисаног пута испред својих објеката (члан 55 став 2);
6. не уклони возило које је онеспособљено за даљу вожњу, као и терет који је пао са возила (члан 56);
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7. не подигне и не одржава заштитну ограду (члан 58);
8. ограде и дрвеће поред општинских и некатегорисаних путева подиже у заштитном појасу, тако да
спречавају прегледност истих и угрожавају безбједност саобраћаја (члан 59);
9. поред општинског пута на удаљености од 10м, рачунајући од спољне ивице путног појаса подигне
споменик, спомен натписе, крајпуташе и друге спомен знакове (члан 60);
10. без дозволе поставља рекламне табле, рекламне паное, туристичке ознаке и сл. или их уредно не
одржава (члан 64);
11. на саобраћајни знак, или стуб на којем се знак налази, постави што није у вези са значењем самог
саобраћајног знака (члан 65).
За прекршај из става 1 овог члана, казниће се и одговорно лице у привредном друштву,
односно другом правном лицу новчаном казном од 150 еура до 1.000 еура.
За прекршај из става 1 овог члана казниће се и предузетник новчаном казном од 150 еура до
500 еура.
За прекршај из става 1 овог члана казниће се и физичко лице новчаном казном од 50 еура до
1.500 еура.
Члан 8
Члан 74 мијења се и гласи:
Новчаном казном од 750 еура до 5.000 еура казниће се за прекршај привредно друштвно или
друго правно лице ако не поступи по наређењу Инспектора за општинске путеве издатог на основу
члана 69 ове одлуке.
За прекршај из става 1 овог члана казниће се и одговорно лице у привредном друштву или у
другом правном лицу новчаном казном од 150 еура до 1.000 еура.
За прекршај из става 1 овог члана казниће се и физичко лице новчаном казном од 150 еура до
500 еура.
Члан 9
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу Црне Горе –
Општински прописи.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕРАНЕ

Број: 02-030-213
Беране, 04. 06. 2019. године

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Новица Обрадовић
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Образложење

I Правни основ за доношење одлуке
Правни основ за доношење Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о општинским и некатегорисаним
путевима, садржан је у одредби члана 5 став 5 Закона о путевима којим је прописано да мјерила за
категоризацију, начин обиљежавања државних путева утврђује Влада Црне Горе, а за општинске
путеве утврђују надлежни органи локалне самоуправе, у члану 13 став 3 Закона о путевима
прописано је да јединица локалне самоуправе одређује некатегорисане путеве и уређује начин
њиховог финансирања, одржавања, изградње, реконструкције и коришћења, у члану 38 став 1 тачка 2
Закона о локалној самоуправи којим је прописано да Скупшитна доноси прописе и друге опште акте,
у члану 36 став 1 тачка 2 Статута општине Беране којим је прописано да Скупштина доноси прописе
и друге опште акте.

II Разлози за доношење одлуке
Одлука о општинским и некатегорисаним путевима донешена је на основу Закона о путевима из
2004. године.
Закон о путевима је више пута мијењан и допуњаван, а сама промјена Закона на основу кога се
предлаже ова Одлука повлачи за собом и измјену и допуну саме Одлуке. Законом о путевима
предвиђено је да послове инспекцијског надзора за општинске путеве врши инспекцијски орган
локалне управе надлежан за послове саобраћаја, те се у том дијелу мијења и Одлука. Закон о
путевима предвидио је и новчане казне за учињене прекршаје, док раније није било новчаних износа
већ су казнене одредбе предвиђале да се казне прописују у вишеструком износу минималних зарада у
Црној Гори, те се и у том дијелу мијења Одлука.

III Средства потребна за спровођење ове одлуке
За реализацију ове Одлуке нису потребна посебна финансијска средства.
Полазећи од горе наведеног, предлаже се Скупштини општине Беране да усвоји Предлог Одлуке о
измјенама и допунама Одлуке о општинским и некатегорисаним путевима.
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