На основу члана 10. став 2. Закона о јавним путевима („Службени гласник
Републике Српске“, број: 89/13), члана 39. став 2. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 38. став 2. Статута
Oпштине Фоча („Службени гласник Oпштине Фоча”, број 8/17), Скупштина
Oпштине Фоча, на Двадесет трећој редовној сједници, дана 29.11.2018. године,
доноси

ОДЛУКУ
О МЈЕРИЛИМА И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА
КАТЕГОРИЗАЦИЈУ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА И УЛИЦА
НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ФОЧА

I
Овом одлуком утврђују се мјерила и критеријуми за разврставање локалних
путева и улица и њихова категоризација на подручју општине Фоча.
II
1) Локални пут је јавни пут који саобраћајно повезује територију Општине
Фоча, као и територију Општине Фоча са мрежом других јавних путева.
2) Некатегорисани пут је површина која се користи за саобраћај по било ком
основу и доступан је већем броју корисника.
III
Улица, у смислу ове одлуке, је дио јавног пута у насељу, са тротоаром и
ивичњаком, поред које се најмање с једне стране налазе редови кућа или група
зграда.
IV
Критеријуми за разврставање локалних путева и улица су:
- значај за саобраћај и функција повезивања,
- квалитет саобраћајне функције,
- туристички значај.
V
Мјерила значаја јавног пута за саобраћај и функцију повезивања су:
1. Простор који повезује:
- повезивање Општине са сусједним општинама,
- повезивање насеља на подручју Општине,
- повезивање унутар општинског урбаног 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.

VI
Мјерила квалитета саобраћајне функције – техничке карактеристике пута су:
1. Конструкција пута:
- макадамски,
- асфалтни,
- ширина коловоза,
2. Ток саобраћаја:
- двосмјерни,
- једносмјерни,
3. Осовинско оптерећење: најмање шест тона по једној осовини.
VII
Да би јавни пут био сврстан у категорију локалног пута, мора да испуњава
сљедеће 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
- повезујући и сабирни пут у насељу,
3. Конструкција пута (застор):
- макадамски или
- асфалтни,
- најмање једна саобраћајна трака, која се састоји од серије проширења за
мимоилажење возила, која морају бити изграђена у зависности од прегледне
раздаљине, ширина коловоза треба да износи најмање 3 m, са банкинама минималне
ширине 0,5m,
4. Ток саобраћаја: двосмјерни,
5. Осовинско оптерећење: најмање шест тона по једној осовини.
VIII
Локални путеви на територији општине Фоча подијељени су у двије
категорије:
- локални путеви I реда,
- локални путеви II реда.
IX
1) Локални путеви I реда су двосмјерни, повезујући путеви, у правилу са
асфалтним коловозним застором, коловозом ширине најмање 5,00 m, са банкинама
са обје стране пута, ширине по 0,50 mи са осовинским оптерећењем од шест 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 асфалтнимили макадамским коловозним застором.
X
Изузетно, као локални пут може се категорисати и јавни пут који је
намијењен за приступ културно - историјским и за Општину значајним туристичко рекреационим објектима и подручјима, која морају бити дефинисана планским
актом.

XI
Улице се, на основу критеријума и мјерила из ове одлуке, разврставају на:
- градске улице I реда,
- градске улице II реда,
- градске улице III реда,
- јавне стазе.
XII
Градске улице I реда (главне градске улице) су улице које испуњавају
сљедеће критеријуме и мјерила:
1. Простор који повезује: повезују насеља или дијелове насеља на урбаном
подручју Општине, као и улице које су повезане са регионалним и магистралним
путевима,
2. Саобраћајна функција: главне улице у насељу којима транзитира највећи
број становништва,
3. Конструкција пута: асфалтни,
4. Ток саобраћаја: двосмјерни,
5. Осовинско оптерећење: најмање шест тона по једној осовини.
XIII
Градске улице II реда (сабирне улице) су улице које испуњавају сљедеће
критеријуме и мјерила:
1. Простор који повезује: повезивање насеља или дијелова насеља на подручју
Општине са градским улицама I реда,
2. Саобраћајна функција: сабирна улица у насељу,
3. Конструкција пута: асфалтни,
4. Ток саобраћаја:
- двосмјерни,
- једносмјерни,
5. Осовинско оптерећење: најмање шест тона по једној осовини.
XIV
Градске улице III реда (приступне градске улице) су улице које испуњавају
сљедеће критеријуме и мјерила:
1. Простор који повезује: повезивање насеља или дијелова насеља на подручју
Општине са градским улицама II реда,
2. Саобраћајна функција: приступни пут у насељу,
3. Конструкција пута:
- асфалтни,
- макадамски,
4. Ток саобраћаја:
- двосмјерни,
- једносмјерни,
5. Осовинско оптерећење: најмање шест тона по једној осовини.
XV
Улице које не испуњавају услове из т. XII, XIII и XIV ове одлуке разврставају
се у јавне стазе.
XVI
Поступак за одређивање прекатегоризације путева води Одјељење за
просторно уређење и стамбено - комуналне послове, по захтјеву мјесне заједнице,
физичких лица и по службеној дужности.

XVII
1) Одјељење за просторно уређење и стамбено - комуналне послове по
покренутом поступку образује стручну комисију, која оцјењује оправданост захтјева
и испуњење улова предвиђених овом одлуком.
2) На основу налаза и мишљења комисије из подтачке 1. ове тачке, Одјељење
за просторно уређење и стамбено - комуналне послове спроводи даљи поступак на
доношењу одлуке о утврђивању категорије пута.
XVIII
Уколико нису испуњени услови за категоризацију или прекатегоризацију
путног правца предвиђен овом одлуком, надлежни орган за послове саобраћаја
обавијестиће подносиоца захтјева о неоправданости захтјева.
XIX
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о мјерилима и
критеријумима за одређивање локалних путева на подручју општине Фоча
(„Службени гласник Општине Фоча“, број 8/09).
XX
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику Општине Фоча“.

Број: 01-022-92/18
Фоча, 29.11.2018. године
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