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 складу са одлуком СО-е Берковићи о управљању, грађењу, реконструкцији, одржавању
и заштити локалних  и некатегорисаних  путева,  улица у насељу и путних објеката на
њима број:01-022-65/17 од 29.12.2017.године (Службени Гласник општине Берковићи
број:7/17) а у складу са чланом 33. Прописано је:

      

  

На локалном и некататегорисаном путу и улицама у насељу и у заштитном појасу пута,
ради заштите и безбједности саобраћаја на њему, без сагласности управљача пута, забр
ањено је
извођење радњи и радова којима би се могао оштетити пут, објекти и опрема пута,
угрозити стабилност трупа пута, повећати трошкови одржавања пута, односно угрозити
безбједност саобраћаја на путу, а нарочито:

  

а) привремено или стално заузимање пута и извођење радова који нису у вези са

  

изградњом, одржавањем, заштитом и реконструкцијом путева или на било који други
начин сметати употребу јавног пута или његовог дијела,

  

б) оштетити, уклонити, премјестити, заклонити или на било који други начин измијенити
постојеће стање саобраћајне сигнализације опреме и уређаја пута,
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в) просипање, остављање или бацање предмета, материјала, отпада по путу, као и

  

замашћивање пута,

  

г) постављање и коришћење свјетла, звучних сигнала или других уређаја на путу и поред
пута, којима се омета одвијање саобраћаја,

  

д) постављање реклама и других натписа у заштитном појасу пута,

  

ђ) вучење предмета, материјала, оруђа и других врста терета по путу (греде, балвани,

  

гране, плугови, дрљаче, камени блокови и слично),

  

е) спуштање низ стране засјека, усјека и насипа дрвене грађе, дрва за огрјев, камења и

  

другог материјала,

  

ж) паљење траве и другог растиња, као и других отпадних предмета и материјала,

  

з) пуштање стоке на пут без надзора, као и напасање и напајање на путном земљишту,

  

и) постављање ограда, сађење живице, дрвеће и друго растиња којим се може ометати

  

безбједно и несметано одвијање саобраћаја и умањити прегледност пута,
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ј) испуштање отпадних и других вода течности у путни пропуст и на путно земљиште,
пут,  јарак или ригол,

  

к) спречавање отицања воде са пута, а посебно с коловоза, банкине, јарка, ригола и из

  

пропуста кроз труп пута и спречавање даљег отицања ка реципијенту,

  

л) наношење блата или било каквих прљавштина на пут, те вршити радње којим се
ствара клизавост на путу,

  

љ) укључивање на пут и искључивања возила са пута ван предвиђених мјеста или
вршење сличних радњи које штете путу и

  

м) свако чињење којим се оштећује или би се могао оштетити пут или ометати безбједно
и несметано одвијање саобраћаја на њему.

  

У СКЛАДУ СА ОВОМ ОДЛУКОМ ПРОТИВ СВИХ ЛИЦА КОЈА БУДУ ИЗВОДИЛА РАДЊЕ
И РАДОВЕ КОЈЕ СУ ОВОМ ОДЛУКОМ ЗАБРАЊЕНЕ ОПШТИНА БЕРКОВИЋИ ЋЕ
ПОКРЕНУТИ ПОСТУПАК КОД НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА И ТРАЖИТИ САНКЦИОНИСАЊЕ
ПОЧИНИЛАЦА.

  

  

ОПШТИНСКА УПРАВА
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