
 
На основу члана 10. став 2. Закона o јавним путевима (''Службени гласник 
Републике Српске'', број 89/13) и чл. 36. и 87. Статута Општине Градишка 
(''Службени гласник Општине Градишка'', број 4/17) Скупштина општине Градишка  
на сједници одржаној дана 25.10.2018. године доноси: 
 
 
О Д Л У К У 
 
о утврђивању мјерила и критеријума за одређивање локалних путева 
и улица у насељима на подручју општине Градишка 
 
 

Члан 1. 
 
Овом одлуком се утврђују мјерила и критеријуми за одређивање локалних путева 
и улица у насељима на подручју општине Градишка (у даљем тексту: Општина). 

 
Члан 2. 

 

(1) Локални путеви, у смислу ове одлуке, су јавни путеви који повезују насеља на 
територији Општине, или повезују територију Општине са мрежом других јавних 
путева или који су значајни за саобраћај на подручју Општине, и које Скупштина 
општине одлуком утврди као такве на основу мјерила и критеријума из ове одлуке. 
 
(2) Некатегорисани путеви су површине које се користе за саобраћај и које су 
доступне већем броју корисника, а који не испуњавају критеријуме прописане овом 
одлуком за сврставање у локалне путеве. 

 
Члан 3. 

 
Улица, у смислу ове одлуке, је дио јавног пута у насељу, са тротоаром и ивичња-
ком, поред које се најмање са једне стране налазе редови кућа или група зграда. 

 
Члан 4. 

 
Критеријуми за разврставање локалних путева и улица су: 
1) значај у смислу саобраћајног повезивања и 
2) квалитет у смислу техничких карактеристика пута. 

 
Члан 5. 

 
Мјерила за утврђивање значаја јавног пута и улица су: 
1) мјерила у смислу саобраћајног повезивања: 
- повезивање путева и улица на магистралне и регионалне путеве, 
- повезивање Општине са сусједним општинама, 
- међусобно повезивање већих насеља или сједишта мјесних заједница  на   
подручју Општине, 
- број становника насељеног мјеста или мјесне заједнице 
- повезивање одређених локалитета унутар једне мјесне заједнице и 
- повезивање унутар градског урбаног подручја, 
2) мјерила у смислу техничких карактеристика пута: 
1. Конструкција пута (застор): 
- асфалтни и 
- макадамски  
2. Коловозне карактеристике: 
- двије саобраћајне траке одговарајуће ширине, 
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- једна саобраћајна трака одговарајуће ширине са проширењима за мимоилажење и 
- једна саобраћајна трака одговарајуће ширине без проширења, 
3. Осовинско оптерећење: - најмање 6 тона по једној осовини 
4. Ток саобраћаја: 
- двосмјерни и 
- једносмјерни. 
 

Члан 6. 
 

Да би јавни пут био сврстан у категорију локалног пута мора да испуњава крите-
ријуме и мјерила како слиједи: 
 
1) Саобраћајна функција - простор који повезује: 
- повезивање пута на магистралне и регионалне путеве или 
- повезивање Општине са сусједним јединицама локалне самоуправе или 
- међусобно повезивање већих насеља или сједишта мјесних заједница на 
подручју Општине, 
2) Конструкција пута (застор): 
- асфалтни или 
- макадамски, 
3) Ширина коловоза: 
- двије саобраћајне траке са банкинама минималне ширине 0,5 m или 
- једна саобраћајна трака са проширењима за мимоилажење, која се састоји од 
серије проширења за мимоилажење возила која морају бити изграђена у 
зависности од прегледне раздаљине, а ширина коловоза треба да износи најмање 
3 m, са банкинама минималне ширине 0,5 m, 
4) Осовинско оптерећење: најмање 6 тона по једној осовини, 
5) Ток саобраћаја: двосмјерни. 

 
Члан 7. 

 
Локални путеви утврђени на начин из члана 6. ове одлуке разврставају се у при-
марне, секундарне и терцијарне локалне путеве на основу сљедећих критеријума: 
 

1) Локални путеви I реда су двосмјерни, повезујући путеви, у правилу са 
асфалтним коловозним застором, ширине коловоза најмање 5,00 m, са банкинама 
са обје стране пута ширине по 0,50 m и осовинским оптерећењем од најмање 6 
тона по једној осовини, те локални путеви који не испуњавају претходне услове, 
али су од изузетног значаја за Општину, 
2) Локални путеви II реда су повезујући и сабирни путеви, те приступни путеви у 
насељу, са асфалтним или макадамским коловозним застором. 
3) Локални путеви III реда су путеви са малим обимом саобраћаја и разноликошћу 
корисника. 

 
Члан 8. 

 
Улице се, на основу критеријума и мјерила из ове одлуке, разврставају на: 
1) улице I реда, 
2) улице II реда, 
3) улице III реда и 
4) јавне стазе. 
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Члан 9. 
 
(1) Улице I реда (главне градске улице) су улице које испуњавају сљедеће 
критеријуме и мјерила: 
1) Саобраћајна функција – простор који повезује: повезивање дијелова насеља са 
магистралним и регионалним путевима који пролазе кроз насеље, 
2) Конструкција пута (застор): асфалтни, 
3) Ток саобраћаја: двосмјерни, 
4) Осовинско оптерећење: најмање 6 тона по једној осовини. 
 
(2) Улице II реда (сабирне градске улице) су улице које испуњавају сљедеће 
критеријуме и мјерила: 
1) Саобраћајна функција - простор који повезује: повезивање дијелова насеља са 
улицама I реда (главним градским улицама), 
2) Конструкција пута (застор): асфалтни, 
3) Ток саобраћаја: двосмјерни или једносмјерни, 
4) Осовинско оптерећење: најмање 6 тона по једној осовини. 
 
(3) Улице III реда (приступне градске улице) су улице које испуњавају сљедеће 
критеријуме и мјерила: 
1) Саобраћајна функција - простор који повезује: повезивање дијелова насеља са 
улицама II реда (сабирним градским улицама), 
2) Конструкција пута (застор): асфалтни или макадамски, 
3) Ток саобраћаја: двосмјерни или једносмјерни, 
4) Осовинско оптерећење: најмање 6 тона по једној осовини. 

 
Члан 10. 

 
(1) Улице које не испуњавају услове из члана 9. ове одлуке разврставају се у јавне 
стазе. 
(2) Јавне стазе могу бити: пјешачке и бициклистичке. 
 

Члан 11. 
 

Приликом пројектовања локалних путева и улица на подручју Општине мора се 
обезбједити  да исти могу поднијети осовинско оптерећење од најмање 6 тона по 
осовини.   
 

Члан 12. 
 
Поступак категоризације путева и улица води Одјељење за комуналне и стамбене 
послове по службеној дужности или по захтјеву мјесне заједнице, односно 
физичких лица. 

 
Члан 13. 

 
Одјељење за комуналне и стамбене послове по покренутом поступку оцјењује 
оправданост захтјева и испуњење услова предвиђених овом Одлуком, те 
спроводи даљи поступак на доношењу Одлуке о одређивању категорије пута, 
односно улице. 
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Члан 14. 

 
Уколико нису испуњени услови за категоризацију или прекатегоризацију путног 
правца, а који су предвиђени овом Одлуком, надлежно одјељење ће обавијестити 
подносиоца захтјева о неоправданости захтјева. 

 
Члан 15. 

 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
Гласнику општине Градишка“.                  
 
 
 
Број: 01-022-446/18 
Дана: 25.10.2018. године 
ГрадишкаПРЕДСЈЕДНИК  
СКУПШТИНЕ OПШТИНЕ      
Миленко Павловић 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


