
РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                                                       

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ           НАЦРТ 

 

 

На основу члана 9. став 2. Закона о јавним путевима-Пречишћени текст („Службени гласник 

Републике Српске“, број 16 /10) и члана 56. Статута  општине Костајница („Службени гласник општине 

Костајница“, број 12/05, 1/07), Скупштина општине Костајница на сједници  одржаној дана 31.05. 

2012.године донијела је 

 

О Д Л У К У 
О УТВРЂИВАЊУ МЈЕРИЛА И КРИТЕРИЈУМА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА 

И УЛИЦА У НАСЕЉУ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА 

 

 

Члан 1. 

Овом одлуком, утврђују се мјерила и критеријуми за разврставање локалних путава и улица на подручју 

општине Костајница. 

Члан 2. 

Локални пут, у смислу ове одлуке, је јавни пут који повезује насеља са подручју општине и насеља са 

сусједним општинама, насеља на подручју општине Костајница , или  који је заначајан за саобраћај на 

подручју општине и који Скупштина општине одлуком утврди  као такав на основу мјерила и критеријума 

из ове одлуке. 

Остали путеви који повезују насеља  или дијелове насеља  на подручју општине Костајница, и које је 

општина изградила или на други начин прибавила, а који не испуњавају критеријуме за локални пут 

прописаним овом одлуком, су јавни некатегорисани путеви. 

Члан 3. 

Улица у смислу ове одлуке, је јавни пут у насељу који је као такав утврђен регулационим планом или 

планом парцелације или другим планским актом, или је изграђен и укњижен као основно средство 

општине Костајница. 

Члан 4. 

Критеријуми за разврставање локалних путева и улица су: 

а) значај за саобраћај и функцију повезивања, 

б) квалитет саобраћајне функције- техничке карактеристике пута, 

в) економски и туристички значај. 

Члан 5. 

Мјерила значаја јавног пута за саобраћај  и функцију повезивања су: 

1. Простор који повезује: 

- повезивање општине са сусједним општинама, 

- повезивања насеља на подручју општине, 

- повезивање унутар урбаног градског подручја. 

2. Саобраћајна функција: 

      - сабирни пут за повезивање саобраћаја на магистралне и регионалне путеве, 

      - повезујући и сабирни пут у општини и насељу, 

      - приступни пут у општини и насељу. 

Члан 6. 

Мјерила квалитета саобраћајне  функције-техничке карактеристике пута: 

1. Конструкција пута 

 - макадамски, 

 - асфалтни, 

 - ширина коловоза. 

2. Ток саобраћаја 

  - двосмјерни 

  - једносмјерни 



3. Осовинско оптерећење 

- најмање десет тона по једној осовини, 

- најмање шест тона по једној осовини, 

- испод шест тона по једној осовини. 

Члан 7. 

Да би јавни пут био сврстан у категорију локалног пута, мора да испуњава следеће критеријуме и мјерила: 

1. Простор који повезује: 

- повезивање општине са сусједним општинама или  

- повезивање насеља или дијелова насеља на подручју општине 

2. Саобраћајна функција: 

- сабирни пут за повезивање саобраћаја на магистралне и регионалне путеве или 

- повезивајући и сабирни пут у насељу 

3. Конструкција пута (застор): 

-макадамски или 

-асфалтни 

- најмање једна саобраћајна трака, која се састоји од серија проширења за мимоилажење возила, која 

морају бити изграђена у зависности од пута прегледне раздаљине, ширина коловоза треба да износи 

најмање 2,60 м са банкинама минималне ширине 0,50 м. 

4. Ток саобраћаја: 

-двосмјерни, 

5. Осовинско оптерећење: 

-најмање шест тона по једној осовини. 

Члан 8. 

Изузетно, као локални пут може се карактерисати и јавни пут који је намјењен за приступ културно-

историјским, и за општину значајним туристичко-рекреационим подручјима, која морају бити дефинисана 

планским актима или адекватним одлукама. 

Члан 9. 

Локални путеви утврђени на начин из члана 7. ове одлуке разврставају се у локалне путеве првог, другог и 

трећег реда, на основу следећих критеријума: 

- локални путеви првог реда су – повезујући путеви са асфалтном конструкцијом, ширине коловоза 3,0 м, 

са банкинама  са обје стране, ширине по 0,50 м и локални путеви на којима се одвија јавни линијски 

аутобусни саобраћај, 

-локални путеви другог реда су – повезујући и сабирни путеви са макадамском конструкцијом, ширине 

најмање 3,00 метра, укључујући и банкине са обе стране пута, 

- локални путеви трећег реда су- приступни путеви у насељу, са асфалтном или макадамском 

конструкцијом, ширине коловоза испод 3,00 метра. 

Члан 10. 

Улице се, на основу критеријума из ове одлуке, разврставају на: 

- главне градске улице 

- сабирне градске улице, 

- приступне градске улице, 

- улице у насељима, 

- јавне стазе. 

Члан 11. 

Главне градске улице су улице које испуњавају следеће критеријуме и мјерила: 

1. Простор који повезују: 

-повезивање општине Костајница са сусједним општинама и представљају наставак магистралних и 

регионалних путева у пролазу кроз општину  или  

-повезивање насеља или дијелова насеља на урбаном подручју општине 

2. Саобраћајна функција: 

-повезујуће улице између насеља унутар општине, 

 3.Конструкција улице: 

-асфалт, 

4. Ток саобраћаја: 

- двосмјерни 



5. Осовинско оптерћење: 

- најмање десет тона по једној осовини. 

Члан 12. 

Сабирне градске улице су улице које испуњавају следеће критеријуме и мјерила: 

1 Простор који повезује: 

- повезивање насеља или дијелова насеља на подручју општине са главним улицама, 

2. Саобраћајна функција: 

 -сабирна улица у насељу, 

3. Конструкција пута-улице: 

-асфалтна или макадамска, 

4. Ток саобраћаја: 

- двосмјерни или једносмерни. 

5. Осовинско оптерећење: 

-најмање шест тона по једној осовини. 

Члан 13. 

Приступне градске улице су улице које испуњавају следеће критеријуме и мјерила: 

1. Простор који повезује: 

- приступ затвореним просторним једницима у појединим урбаним подручјима и дијеловима насеља 

(стамбени блокови, или индивидуални стамбени објекти), индустријске зоне, центри за куповину и 

рекреацију и слично, 

2. Саобраћајна функција: 

- приступна улица у граду или насељу, 

3. Конструкција пута: 

-асфалт или макадам, 

4. Ток саобраћаја: 

-двосмјерни или једносмерни, 

5. Осовинско оптрећење: 

-најмање шест тона по једној осовини. 

Члан 14. 

Улице, које не испуњавају услове из чланова 11, 12. и 13. ове одлуке, разврставају се у јавне стазе. 

Члан 15. 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о утврђивању мјерила и критерија за одређивање 

локалних путева на подручју општине Костајница („Службени гласник општине Костајница“ број 4/09). 

Члан 16. 

    Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Костајница“. 

 

 

Број. 01-013-179/12                       

Датум: 31.05.2012. године 

                ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ   

                                                                                  Петар  Боројевић, инг.с.р. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


