
РЕПУБЛИКА СРПСКА                                                                                    

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ               НАЦРТ 

 

 

На основу члана 9. став 4. и члана 20. 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 РАЗВРСТАВАЊУ, УПРАВЉАЊУ И ЗАШТИТИ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА 

И УЛИЦА У НАСЕЉУ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА 

 

I-ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

           Овом одлуком утврђују се локални и некатегорисани путеви на подручју општине Костајница и 

извори средстава за њихову изградњу, реконструкцију, одржавање и заштиту и одређује  – Одјељење за 

општу упарву-Одсјек за урбанизам и стамбено-комуналне послове, АДС општине Костајница, као 

надлежан орган којем се ти путеви повјеравају на управљање. 

 

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 значајан за саобраћај на 

подручју општине и који Скупштина општине одлуком утврди као локални пут. 

. 

Члан 3 

       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 локалани пут су 

јавни некатегорисани путеви. 

 

Члан 4. 

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 укњижњен као основно средство 

општине Костајница. 

 

 II- ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ 

 

Члан 5. 

Локални путеви на подручју општине Костјница разврставају се  на локалне путеве првог , 

другог и трећег реда. 

Локални путеви првог реда су: 

1. Л-01- локални пут – Тавија- Гробљева коса –Голобрађе, укупне дужине 4100м, ширина асфалтног 

коловоза 3,0, м+ банкине са обе стране пута са 0,50м, сабирни пут од локаланог значаја. Почетак пута 

је у Тавији иза улице (крај улице)Ћирила и Методија,-Гробљева коса (Гумњани) иде међом села 

Г.Слабиња и Календери и спаја се у Голобрађу са регионалним путем Р-475. 

2. Л-02- локални пут кроз село Петрињу, укупне дужине 3900 м, ширина асфалтног  коловоза 5 м + 

банкине са обе стране пута са 0,50м, сабирни пут од локалног значаја. Почетак пута је у селу 

Петриња-одваја се од магистралног пута М-14 ( иза кућног броја 16) затим пут иде кроз село и 

завршава на граници са општином К. Дубица и поново се спаја на магистрални пут М-14. (код кућног 

броја 164 Б). 

3. Л-03- Бришевци-Мракодол, укупне дужине 4800 м, ширина асфалтног коловоза 5 м + банкине са обе 

стране пута са 0,50м, пут од локалног значаја по којем се врши аутобусни саобраћај. Почетак пута је у 

Бришевцима, спој на М-14, (кућни број 15), иде кроз село Мракодол и завршава код ловачке 

куће,(кућни број 168). 



4. Л-04-Гумњани-Мраово Поље, укупне дужине 5500 м, од тога асфалтни коловоз 800 м остали дио је 

макадам, ширина коловоза асфалтног дијела је 2,60 м + банкине са обе стране пута са 0,50м. Почетак 

пута је раскрсница на Гробљовој коси, (спој са Л-01), пролази кроз село Гумњане и иде у Мраово 

Поље ( поред сабирног шахта водовода ) и спаја се са локалним путем у селу М.Поље.  

 

Локални путеви другог реда су: 

1. Л-05 -Г.Слабиња- Календери, укупна дужине 4000 м, ширине асфалтног коловоза 2,60 м +   банкине са 

обе стране пута са 0,50м, дужина асфалта 1000 м, остали дио  макадамски. Почетак пута је спој са 

путем Л-01, (кућни број 32), иде кроз село Календери и завршава на крају села (кућни број 62). 

2. Л-06- Петриња-Баринац, укупне дужине 2200 м, ширина асфалтног коловоза 3,00 м + банкине са обе 

стране пута са 0,50 м у дужини од 1000 м, остали дио је макадам просјечне ширине 4,00 м. Почетак 

пута је код кућног броја 46 и завршава код кућног броја 88. 

3. Л-07- Петриња-Калећани, укупне дужине 2500 м, ширина асфалтног коловоза 3,00м + банкине са обе 

стране пута са 0,50м у дужини од 1200 м, остали дио је макадам просјечне ширине 4,00 м.Почетак 

пута је код кућног броја 166 и завршава код кућног броја 116. 

4. Л-08- Г.Слабиња ( Боројевићи – Палије ), укупне дужине 4200 м, просјечна   ширина макадамског 

коловоза 4,00 м.Почетак пута је код кућног броја 10(засеок Боројевићи), а завршава код кућног броја  

53 (засеок Палије). 

5. Л-09- Г. Слабиња (Миљуши –Рисојевићи), укупне дужине 850 м, ширина асфалтног коловоза 3,0 м и 

2,60м. Почетак пута је раскрсница иза Миљуша(спој са Л-01и спаја се Л-08 (код Рисојевића, кућни 

број 1). 

6. Л-10 – Грдановац , пут кроз село, укупне дужине 1000 м, ширина пута 3,0м , дио асфалт дио макадам, 

Почетак пута код кућног броја (спој са М-14) 19, а завршетак иза кућног броја  83(спој са М-14). 

7. Л-11- Локални пут М. Поље, укупне дужине  2700м, просјечне ширине макадамског коловоза 4,0 м. 

Почетак пута код кућног броја 3  раскрсница (спој са Л-04), а завршетак пута иза кућног броја  61. 

8. Л-12- Пут кроз село Подошка, укупне дужине  2300м , просјечне ширине макадамског коловоза 3,50 

м. Почетак пута (спој са Р-475)код кућног броја  1, завршетак пута поновни излаз на Р-475 (иза кућног 

броја 21). 

9. Л-13- Локални пут у Зовику, укупне дужине 1200м, просјечне ширине макадамског коловоза 3,0 м. 

Почетак пута је спој са Р-475 (код кућног броја 1) заврштак код кућног броја 2). 

10. Л-14- Локални пут кроз село Побрђане, укупне дужине 3500 м, просјечне ширине 3,50 м. Почетак 

пута је спој са Р-475(Винковци), а завршава код кућног броја 67. 

 

Локални путеви трећег реда су: 

1. Л-15- Студена, укупне дужине 1000м, просјечна ширина макадамског коловоза 3,00 м. Почетак пута је 

спој са Р-475 (иза кућног броја 42-Штековић ), а завршава код кућног броја 37. 

2. Л-16- Бубњарица- Свети Вид- Ђукићи, укупне дужине  2700 м, ширина асфалтног коловоза 3,0 м у 

дужини од 500м , остали дио макадам ширине 4,0 м. Почетак пута је крај улице Бубњарица, а 

завршетак код кућног броја 16. 

3. Л-17- Мракодол ( Брдар- Станковић- Спој са улицом Петра Пеције), укупне дужине 1600 м, просјечна 

ширина макадамског коловоза 3,50м. Почетак пута је код ућног броја 57, а заврштак код кућног броја 

59б –улица Петра Пеције. 

4. Л-18- Мракодол (Свети Вид – Ђенадије), укупне дужине 1400м, просјечене ширине макадамског 

коловоза 3,50 м. Почетак пута (код Светог Вида) завршетак спој са Л-03 (код млина) 

5. Л-19, Г. Слабиња – Д. Слабиња,  Команда Баљске чете- граница к.о. Подошка. Укупне дужине 2000 м, 

просјечне ширине макадамског коловоза 3,50м. Почетак пута је спој са Р-475 у Г. Слабињи, а 

завршетак је граница к.о. Подошка (код команде Баљске чете). 

 

Члан 6. 

Некатегорисаним путевима у смислу чл. 2. став 4. Закона о путевима су и сви други сеоски, 

пољски, шумски , индустријски путеви, путеви за гробља, приступни путеви, а који нису наведени у 

овој одлуци, као и путеви на насипима за одбрану од поплаве, прилази на пут, бициклистичке стазе, 

простор око бензинских станица, ауто-сервиса, као и уређење саобраћајне површине, намијењене за 

кретање пјешака, те заустављање и паркирање возила ради одмора и рекреације. 



III- УЛИЦЕ 
Члан 7. 

     Улице се, на основу ове одлуке, разврставају на: 

- главне градске улице 

- сабирне градске улице, 

- приступне градске улице, 

- улице у насељима, 

- јавне стазе. 

 

1.  Главне градске улице су: 

 - Светосавска улица која је уједно и наставак магистралног пута М-14 према Новом Граду, укупне 

дужине 1674 м. Почетак улице је код кућног броја 1, а завршетак улице код кућног броја 172, означена са 

к.ч. 977,978 и 980 К.о. Костајница. 

- Улица Ранка Шипке која је уједно и наставак магистралног пута према К. Дубици, укупне дужине 324 м. 

Почетак улице је код кућног броја 1,  а завршетак улице је код кућнох броја 71, означена са к.ч. 983 и 

1199 к.о. Костајница. 

- Трг Краља Петра 1. Ослободиоца – улица која води према граничном прелазу са РХ, укупне дужине 

289м. Почетак улице од раскрснице са Светосавском (кућни број 1) завршетак на мостићу Унчица (кућни 

број 16)укључујући и одвојак према домаћој кухињи „Дадо“, означена са к.ч. 787/1. 

 

2. Сабирне градске улице су: 

 - Петра Пеције, укупне дужине 1218 м. Почетак раскрсница са Светосвском (кућни број 1), завршетак код 

кућног броја 59 б, означена са к.ч. 981, 982 ,1274 и 1103 К.О. Костајница. 

 - Ж. Ф. Т. , укупне дужине 695 м.  Почетак раскрница са улицом Петра Пеције (кућни број 1) , завршетак 

раскрсница са Бубњарицом (кућни број 29 а), означена са к.ч. 1438 к.о. Костајница. 

 - Бранка Ћопића, укупне дужине 1044. Почетак улице раскрсница са Светосавском (кућни број 2), 

звршетак на раскрсници са Светосавском (код кућног броја 91), означена са к.ч. 979,663 и 975 К.О. 

Костајница. 

- Васе Пелагића, укупне дужине 1004м. Почетак улице раскрсница са Светосавском (кућни број 1), 

завршетак на раскрсници са Светосавском код кућног броја 78 означена са к.ч.974 к.о. Костајница. 

-Улица Петра Петровића II Његоша (Тавија), укупне дужини 2472 м. Почетак наставак на улицу 

Устаничка (код кућног броја 1, завршетак  код кућног броја78 , означемна са к.ч. 1104 и 296 к.о. Тавија. 

- Устаничка улица, укупне дужине 578 м. Почетак улице  раскрсница са улицом  Петра Пеције (кућни 

број1) завршетак иза моста на ријеци Тваији (кућни број 49), означена са к.ч. 982 и 1258 к.о. Костајница. 

 

3. Приступне градске улицу су: 

 - Ђоке Мазалића,  дужине 299м, Козарска дужине 149 м, Радничка дужине 236 м, Палешка  дужине 78 м, 

Гумњанска дужине 445 м, Петра Боројевића, дужине 134 м, Младена Стојановића дужине 116м, 

Ватрогасна дужине 116 м, Крешимира Хајдића дужине 63 м, Иве Андрића дужине 160 м, Баљска улица 

дужине 917 м, Скендера Куленовића дужине 537 м, Зијада Диздаревића дужине  70 м, Ивана Горана  

Ковачића дужине 524 м, Џемала Биједића дужине 202 м, 27. јула дужине 94 м, Унска улица дужина 267 м, 

Брдска улица дужине 463 м, Мака Диздара дужине 337 м, Османа Ђикића дужине 272 м, Бубњарица 

дужине 831 м, Десанке Максимовић дужине 120 м, Војводе Мишића дужине 207 м, Гаврила Принципа 

дужине 79 м, Османа Карабеговића дужине 265 м, Вука Караџића дужине 324 м, Мирзе Делабашића 

дужине 133 м, Петра Боројевића дужина 134 м, Владимира Назора дужине 107 м, Владе Дивца дужине 70 

м,Ташли бунар дужине 874м, Петрињска дужине 87 м, 2 . маја дужине 405 м, Николе Тесле дужине 65 м, 

Младена Ољаче дужине 64 м, Петра Кочића дужине 101 м, Алексе Шантића дужине 258 м, Партизански 

пут дужине 433 м, Милоша Црњанског  дужине 111 м, Доситеја Обрадовића дужине 90 м, Бранислава 

Нушића дужине 102 м, Лазе Штековића дужине 144 м. 

 

4 .Улице у насељима су : 

 У Тавији : Јована Дучића, дужине 373 м, Љубе Јандрића дужине 226 м, Стевана Сремца дужине 770 м, 

Бранка Радичевића дужине 224 м, Јована Јовановића Змаја дужине 337 м, Жарка Згоњанина дужине 347 

м, Михајла Пупина дужине 648 м, Ћирила и Методије дужине 3160 м. 

 



IV- УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА И УЛИЦА 

 

Члан 8. 

           Локалним, некатегорисаним путевима и улицама, са свим припадајућим путним објектима и 

саобраћајном сигнализацијом управља надлежни општински орган за стамбено-комуналне послове, АДС 

општине Костајница,  на начин прописан Законом о јавним путевима, Правилником о одржавању јавних 

путева и објеката и другим на закону заснованим прописима и одредбама ове Одлуке. 

 

Члан 9. 

Одржавање локалних , некатегорисаних путева и улица врши се средствима буџета намјењеним за 

одржавање путева и улица. Приоритет у одржавању имају путеви и улице којима саобраћа јавни 

аутобусни саобраћај.Одржавање некатегорисаних путева и осталих приступних путева врши се у сарадњи 

са представницама одбора – корисника пута-мјештана. 

 

Члан 10. 

Одражавање локалних путева врши се најмање једанпут годишње, а по потреби и више пута у току 

године односно зависно од потребе стање јавних локалних путева и улица проузроковане временским 

приликама или настанком већих оштећења услед више силе.  

Годишњи план одржавања локалних путева и улица као модернизацију (реконструкцију-асфалтирање) 

предлаже Начелник општине и Одсјек за стамбено-комуналне послове општине Костајница, а усваја га 

Скупштина општина на сједници.  

По завршеној години Скупштини се подноси извјештај о реализацији годишњег плана одржавања. 

 

Члан 11. 

Зимски период  одржавања путева и улица обухвата период од 15. новембра текуће године до 15. марта 

наредне године, с тим што зависно од временских прилика и метерелошких прогноза тај период може 

почети прије, односно завршити касније.  

Одсјек за урбанизам и стамбено –комуналне послове припрема и предлаже План рада зимске службе, а 

Начелник општине усваја  план и преко Одсјека стара се о реалиазацији истог. 

V- ЗАШТИТА ПУТЕВА И УСЛОВИ ВРШЕЊА САОБРАЋАЈА 

Члан 12. 

Под заштитом путева , у смислу ове Одлуке, подразумјева се нарочито: заштита путева од оштећења 

трупа пута, путних и грађевинских објеката за одводњу, саобраћајне сигнализације, контрола тежине, 

осовинског оптерећења, димензија возила  и терета приликом ванредног превоза, спречавање бесправне 

градње у трупу пута као и обавјештавање корисника пута о стању проходности путева и улица. 

 

Члан 13. 

Превоз возилима чија укупна тежина, осовински притисак и димензије не одговарају прописима 

односно техничком стању јавног пута и улица сматрају се ванредним превозом (изузев аутубуса за превоз 

путника). 

Ванредни превоз врши се на основу дозволе у којој се одређују услови и начин превоза.  

Дозволу за ванредни превоз на јавном локалном путу издаје надлежни Одсјек за стамбено-комуналне 

послове у сарадњи са сабраћајном инспекцијом.  

За ванредни превоз плаћа се накнада у корист буџета општине Костајница.  

Средства од накнаде за ванредни превоз су намјенска средства и могу се користити само за 

одржавање путева.  

Ванредни превоз се регулише Уредбом о регулисању висине накнаде за ванредне превозе на путевима 

Републике Српске („ Службени гласник Републике Српске“, број 65/06, 110/09). 

 

 



Члан 14. 

На јавном путу могу се изузетно одобрити радови који се на други начин не могу извести или би 

њихово извођење захтјевало сразмјерно велике трошкове и то: попречно постављање у трупу пута  

водовода, канализације, подземних каблова и сл.  

Одобрење за извођење радова на путевима издаје надлежни општински орган за стамбено-комуналне 

послове.  

Одобрењем се одређују услови и начин извођења радова као и режим саобраћаја за вријеме извођења 

радова.  

Ако извођач радова на јавном путу захтјева прекид саобраћаја или посебан режим саобраћаја, извођач 

радова је дужан прибавити посебно одобрење од органа надлежног за послове саобраћаја. 

Штету насталу услед прекорачења одређеног времена за прекид саoбраћаја и усљед не придржавања 

одређених услова и начина извођења радова сноси извођач радова. 

 

Члан 15. 

Ширина појаса локалних и некатегорисаних путева у коме не могу да се подижу живице, ограде и 

засади износи најмање 1,0 м рачунајући од спољне ивице путног појаса.  

Власници и корисници земљишта поред путева , живица, ограда и засада подижу и одржавају тако да 

не ометају прегледност пута и не угрожавају безбедност саобраћаја. 

Одржавање шуме поред локалних и нелкатегорисаних путева врши се поткресавањем стабала, тако да 

се обезбједи ваздушни простор изнад пута најмање 4,50 метра. 

 

Члан 16. 

Поред заштите локалних путева побројаним у претходним члановима ове Одлуке примјењују се 

чланови од 37. до 57. Закона о јавним путевима, а који се односе на градњу објеката уз путеве, постављање 

реклама и натписа уз путеве, уклањање возила и др. 

VI-СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ И ФИНАНСИРАЊЕ ПУТЕВА 

Члан 17. 

Средства за изградњу, реконструкцију,одржавање и заштиту локалних и некатегорисаних путева као 

и улица обезбјеђују се: донаторским средствима, домаћих и страних улагача, кредитних средстава, буџета 

општине, прихода оствареним од пратећих дјелатности, концесија и осталих прихода остварених посебним 

прописом, накнада за ванредни превоз предвиђеним овом Одлуком, накнадом за постваљање рекламних 

натписа у заштитном појасу пута, накнада за коришћење земљишта поред пута и накнаде за постваљање 

инсталација у трупу пута и путном појасу. 

VII- НАДЗОР НАД ИЗВРШАВАЊЕМ ОДЛУКЕ  

Члан 18. 

Послове надзора над спровођењем ове Одлуке, а које се односе на јавне путеве, врше надлежни 

инспектори за саобраћај и комунална полиција у складу са законом. 

 

Члан 19. 

Странке у поступку обављања инспекцијске контроле дужни су инспекторима пружити сву 

потребну помоћ и на њихово тражење ставити им на располагање сву потребну документацију за обављање 

инспекцијског надзора. 

 

 

 

 



VIII- КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 20. 

Новчаном казном од 2.000,00 до 6.000,00 КМ казниће се за прекрешај превозник ако : 

1. Врши ванредни превоз ствари без дозволе за ванредни превоз или супротно условима утврђеним у 

дозволи за ванредни превоз, 

2. Користи возило у саобраћају на јавним путевима оптерећено преко дозвољеног осовинског оптерећења, 

као и када користи возило или скуп возила која по димнзијама, односно највећој дозвољеној маси 

прелази највеће дозвољене димнзије, односно масу прописану нормама и прописима који  уређују ову 

област, 

3. Одбије захтјевану контролу осовинског притиска укупно допуштене масе или димнзија, 

4. Подиже живице, ограде, засаде и дрвеће поред пута супротно овој Одлуци, 

5. На јавном путу или улици у насељу изводи радове без одобрења, 

6. Самовољом или непажњом  спријечи одвијање саобраћаја на путу. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у превознику новчаном казном од 500,00 

до 1.500,00 КМ. 

За прекрашај из става 1. овог члана казниће се и возач моторног и прикључног возила наовчаном казном 

од 150,00 до 450,00 КМ. 

  

Члан 21. 

 Новчаном казном од 100,00 КМ до 1.000,00 КМ казниће се физичко лице за прекршаје из члана 20. ове 

Одлуке. 

 

IX-ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 22. 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о разврставању, управљању и заштити 

локалних путева и улица у насељу („Службени гласник општине Костајница“ број 2/05). 

 

Члан 23. 

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

Костајница“. 

 

 

Број: 01-013-184/12 

Датум: 31.05.2012.године                                                                                                 

 

                                                                                                            ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

                               Петар Боројевић, инг.с.р. 

 

 

 

 


