
 
На основу члана 14. Закона о јавним путевима (''Службени гласник РС'', број 
101/2005, 123/2007, 101/2011, 93/2012 и 104/2013) и члана 15. став 1. тачка 13., 
Статута општине Ириг (''Службени лист општина Срема'', број 13/2014-пречишћен 
текст, 30/2014 и 9/2015), Скупштина општине Ириг на седници одржаној дана 
30.03.2017.године, доноси 
 
 
 

ОДЛУКУ 
  О  ПОВЕРАВАЊУ  УПРАВЉАЊА ЛОКАЛНИМ И НЕКАТЕГОРИСАНИМ 
ПУТЕВИМА И УЛИЦАМА  НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИРИГ ЈАВНОМ 

ПРЕДУЗЕЋУ „КОМУНАЛАЦ“ ИРИГ 
 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком поверава се управљање локалним и некатегорисаним путевима и 
улицама (у даљем тексту: јавни пут)  на територији општине Ириг  ЈП „Комуналац“ 
Ириг. 

 
Члан 2. 

 
Управљање јавним путем у смислу ове Одлуке јесте: коришћење јавног пута 
(вршење јавних овлашћења), заштита јавног пута, вршење инвеститорске функције 
на изградњи и реконструкцији јавног пута, организовање и обављање стручних 
послова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити јавног пута, уступање 
радова на одржавању јавног пута, означавање јавног пута и вођење евиденције о 
јавним путевима и о саобраћајно-техничким подацима за те путеве. 

 
Члан 3. 

 
ЈП „Комуналац“ Ириг, као управљачу јавног пута, поверава се вршење јавних 
овлашћења која се односе на издавање: 
1). сагласности за изградњу, односно реконструкцију прикључка на јавни пут; 
2). сагласности за грађење, односно постављање водовода, канализације, 
топловода, железничке пруге и сличних објеката, као и телекомуникационих и 
електро водова, инсталација, постројења и сл. на јавном путу; 
3). сагласности за грађење, односно постављање водовода, канализације, 
топловода, железничке пруге и других сличних објеката, као и 
телекомуникационих и електро водова, инсталација, постројења и сл. у заштитном 
појасу јавног пута; 
4). сагласности за измену саобраћајних површина пратећих садржаја јавног пута; 
5). сагласности за одржавање спортске или друге манифестације на јавном путу; 
6). посебне дозволе за обављање ванредног превоза на јавном путу и  



7). одобрења за постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за 
сликовно или звучно обавештавање или оглашавање на јавном путу, односно поред 
тог пута. 
 

Члан 4. 
ЈП „Комуналац“ Ириг као управљач јавног пута дужан је да обезбеди трајно, 
непрекидно и квалитетно одржавање и заштиту јавног пута и да обезбеди 
несметано и безбедно одвијање саобраћаја на њему. 
 

Члан 5. 
ЈП „Комуналац“ Ириг као управљач јавног пута одговара за штету која настане 
корисницима јавног пута због пропуштања благовременог обављања појединих 
радова на редовном одржавању јавног пута прописаних овим законом, односно 
због извођења тих радова супротно прописаним техничким условима и начину 
њиховог извођења. 
 

Члан 6. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 
општина Срема.“ 

 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИРИГ 
Број: 01-011-17/2017 
Дана: 30.03.2017. 
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