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3. КАТЕГОРИЗАЦИЈА ПУТНЕ МРЕЖЕ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО САОБРАЋАЈА И ВЕЗА

АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА



ОСНОВНИ ПОЈМОВИ

Закон о јавним путевима Републике Српске („Службени гласник  

Републике Српске бр.89/13):

• Пут,

• Јавни пут и

• Некатегорисани пут.



КАТЕГОРИЈЕ ЈАВНИХ ПУТЕВА  У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

• Ауто-пут,

• Брзи пут,

• Магистрални пут,

• Регионални пут,

• Локални пут и

• Улице у насељу.



АУТОПУТ

• Аутопут је јавни пут изграђен и намијењен искључиво за 

саобраћај моторних возила, означен прописаним саобраћајним 

знаком и има двије физички одвојене коловозне траке за 

саобраћај из супротних смјерова, без укрштања са другим 

путем или жељезничком и трамвајском пругом у нивоу и у чији 

се саобраћај може укључити, односно искључити само на 

одређеним и посебно изграђеним прикључним јавним путевима 

на одговарајућу коловозну траку ауто-пута.

• Надлежност ЈП „Аутопутеви Републике Српске““ д.о.о Б. Лука 



БРЗИ ПУТ

• Брзи пут је јавни пут намијењен за саобраћај искључиво 

моторних возила, с једном или двије раздвојене коловозне траке, 

који има све раскрснице у два или више нивоа с попречним 

путевима и другим саобраћајницама (жељезничким или 

трамвајским пругама), по правилу нема зауставних трака и који је 

као такав означен прописаним саобраћајним знаком.

• Надлежност ЈП „Аутопутеви Републике Српске““ д.о.о Б. Лука 



МАГИСТРАЛНИ ПУТ 

• Магистрални пут је јавни пут који има функцију повезивања 

Републике Српске у Европски саобраћајни систем, остваривања 

континуитета Европских путева, саобраћајног повезивања 

цјелокупне или већег дијела територије Републике Српске са 

одговарајућим путевима у Федерацији БиХ и сусједним 

државама, омогућавање транзитног саобраћаја којим се 

остварује пролазак кроз јединице локалне самоуправе.

• Надлежност ЈП „Путеви Републике Српске“ д.о.о Бања Лука



РЕГИОНАЛНИ ПУТ 

• Регионални пут је јавни пут који повезује регионалне центре 

Републике Српске међусобно, преко којих се остварује 

рационална повезаност јединица локалне самоуправе са 

магистралним путевима и одговарајућом мрежом путева у 

Федерацији БиХ и сусједним државама.

• Надлежност ЈП „Путеви Републике Српске“ д.о.о Бања Лука



ЛОКАЛНИ ПУТ

• Локални пут је јавни пут који саобраћајно повезује насеља на 

територију јединице локалне самоуправе и са насељима из 

сусједне територије јединице локалне самоуправе као и са 

мрежом других јавних путева.

• Надлежност: Јединица локалне самоуправе



УЛИЦА У НАСЕЉУ

• Улица је дио јавног пута у насељу, са тротоаром и ивичњаком, 

поред које се најмање с једне стране налазе редови кућа или 

група зграда.

• Надлежност: Јединица локалне самоуправе



ПРИЈЕДЛОГ НОВЕ КАТЕГОРИЗАЦИЈЕ

• Ауто-пут, 

• Брзи пут, 

• Магистрални пут првог реда, 

• Магистрални пут другог реда, 

• Регионални пут првог реда, 

• Регионални пут другог реда, 

• Локални пут, 

• Улица у насељу



3. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ФУНКЦИОНАЛНУ КЛАСФИИКАЦИЈУ И 

КАТЕГОРИЗАЦИЈУ ПУТНЕ И УЛИЧНЕ МРЕЖЕ

РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО САОБРАЋАЈА И ВЕЗА

АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА



КРИТЕРИЈУМИ ZA KLASIFIKACIJU I KATEGORIZACIJU

Критерији за класификацију и категоризацију путне мреже у ЈЛС:

• Функционални,

• Административни,

• Саобраћајни и

• Грађевински.



ФУНКЦИОНАЛНИ КРИТЕРИЈУМ

• Даљински путеви или транзитни путеви повезују макроцентре у 

оквиру једне државе или између држава.

• Везни путеви повезују главне центре у оквиру неке области и 

остварују конекцију са даљинским путевима.

• Сабирни путеви сакупљају и дистрибуишу саобраћај, служе за

повезивање са путевима вишег реда.

• Приступни путеви омогућавају доступност објеката или других

просторних цјелина.



АДМИНИСТРАТИВНИ КРИТЕРИЈУМИ

Административни критеријуми представљају:

• Број становника

• Депопулација становника

• Демографске карактеристике ЈЛС

• Густина насељености

• Регулатива

• Ниво развијености ЈЛС.....



САОБРАЋАЈНИ КРИТЕРИЈУМИ

Саобраћајни критерији се формирају на основу:

• ПГДС

• Густина саобраћаја

• Брзине 

• Повезивање-конекција са другим саобраћајницама

• Вођење саобраћаја

• Густина и разгранатост мреже путева

• Технички елементи путне мреже (дужина дионице, ширина коловоза, 

закривљеност трасе, саобраћајни профил објекта пута (тунел, мост, 

закривљеност коловоза – кружни ток, ’’S’’ кривина...)



ГРАЂЕВИНСКО ТЕХНИЧКИ КРИТЕРИЈУМИ

Грађевинско технички критеријуми  се  формирају на основу:

• Топографије терена,

• Врсте коловозног застора,

• Носивости коловоза,



ПРЕМА ТОПОГРАФИЈИ ТЕРЕНА

• Равничарски,

• Брдски и

• Планински.



ПРЕМА ВРСТИ КОЛОВОЗНОГ ЗАСТОРА

• Савремени (битумен са агрегатом)

• Остали (шљунак, макадам, туцаник, калдрма…)



ПРЕМА НОСИВОСТИ КОЛОВОЗА

• Путеви са коловозом за веома тежак саобраћај

• Путеви са коловозом за тежак саобраћај

• Путеви са коловозом за средњи саобраћај

• Путеви са коловозом за лак саобраћај

• Путеви са коловозом за веома лак саобраћај



КРИТЕРИЈИ КАТЕГОРИЗАЦИЈЕ ПУТНЕ МРЕЖЕ

Ауто-путеви - АП :

• Намјењени повезивању РС у Европски саобраћајни систем.

• Транзитни саобраћај према посебном пропису.

• Континуитет Е-пута у складу са међународним споразумима.

• Искључиво су намјењени саобраћају моторних возила. 



КРИТЕРИЈИ КАТЕГОРИЗАЦИЈЕ ПУТНЕ МРЕЖЕ

Брзи путеви - БП :

• Брзо одвијање даљинског саобраћаја између већих средишта РС и БиХ.

• Повезани са ауто путевима и Системима ауто путева сусједних држава.

• Транзитни саобраћај према посебном пропису.

• Искључиво су намјењени саобраћају моторних возила. 



КРИТЕРИЈИ КАТЕГОРИЗАЦИЈЕ ПУТНЕ МРЕЖЕ

Магистрални путеви I реда – М1 :

• Повезује градове и значајна економска подручја РС и БиХ.

• Повезују путеве исте или више категорије у РС и БиХ као и са 

земљама окружења.

• Намјењени саобраћају свих учесника. 



КРИТЕРИЈИ КАТЕГОРИЗАЦИЈЕ ПУТНЕ МРЕЖЕ

Магистрални путеви II реда – М2 :

• Повезује регионалне центре у РС и БиХ.

• Повезани са путевима исте или више категорије у РС и БиХ.

• Намјењени саобраћају свих учесника. 



КРИТЕРИЈИ КАТЕГОРИЗАЦИЈЕ ПУТНЕ МРЕЖЕ

Основни услов да би јавни пут био Магистрални пут:

• Међурегионално повезивање између градова.

• Повезивање већих насељених мјеста са већим регионалним 

сједиштима у сусједним државама (преко 50 000 становника).

• ПГДС већи од 3000 па/дан. 

• Даљински пут за удаљености веће од 50 км.



КРИТЕРИЈИ КАТЕГОРИЗАЦИЈЕ ПУТНЕ МРЕЖЕ

Допунски услов да би јавни пут био Магистрални пут:

Повезивање јавног пута са :

• Међународним граничним прелазом,

• Аеродромом,

• Ријечном луком,

• Ауто путем/брзим путем,

• Националним парком,

• Културно историјским, природним, туристичким, здравственим или 

спортско рекреативним центром.



КРИТЕРИЈИ КАТЕГОРИЗАЦИЈЕ ПУТНЕ МРЕЖЕ

• Јавни пут који испуњава најмање два основна  и три допунска 

услова, рангира се као Магистрални пут I реда М1.

• Јавни пут који испуњава најмање један основни и два допунска 

услова, рангира се као Mагистрални пут II реда М2.



КРИТЕРИЈИ КАТЕГОРИЗАЦИЈЕ ПУТНЕ МРЕЖЕ

Основни услов да би јавни пут био Регионални пут:

• Повезивање између градова и сједишта општина.

• Повезивање између општина.

• Повезивање градова и општина на магистрални пут.

• ПГДС већи од 1000 па/дан. 

• Везни  пут за удаљености  до 50 км.



КРИТЕРИЈИ КАТЕГОРИЗАЦИЈЕ ПУТНЕ МРЕЖЕ

Допунски услов да би јавни пут био Регионални пут:

Повезивање јавног пута са :

• Међудржавним граничним прелазима,

• Ријечном луком,

• Жељезничком станицом,

• Робно дистрибутивним центром/терминалом,

• Културно историјским, природним, туристичким, здравственим или 

спортско рекреативним центром,

• Насељима већим од 300 становника, с тим да је удаљеност почетка 

насеља од категорисаног пута већа од 500 метара.



КРИТЕРИЈИ КАТЕГОРИЗАЦИЈЕ ПУТНЕ МРЕЖЕ

• Јавни пут који испуњава најмање два основна и три допунска услова, 

рангира се као Регионални пут I реда Р1.

• Јавни пут који испуњава најмање један основни и један допунски 

услов, рангира се као Регионални пут II реда Р2.



КРИТЕРИЈИ КАТЕГОРИЗАЦИЈЕ ПУТНЕ МРЕЖЕ

Осим наведених, постоје и други  критерији чија је испуњеност 

довољан услов за категорију пута:

• Приступни пут који повезује магистрални пут са ауто путем/брзим 

путем, кад је магистрални пут први јавни пут на који се ауто пут/брзи 

пут повезује, категоризује се као Магистрални пут.

• Приступни пут који повезује регионални пут са ауто путем/брзим 

путем, када је регионални пут први јавни пут на који се ауто пут/брзи 

пут повезује, категоризује се као Регионални пут.



КРИТЕРИЈИ КАТЕГОРИЗАЦИЈЕ ПУТНЕ МРЕЖЕ

• Јавни пут који спаја средиште општине са мрежом јавних путева 

може се рангирати најниже као Регионални пут II реда.

• Jавни пут у насељу, који има проценат локалног саобраћаја више од 

80 % или  чији је и почетак и крај  унутар једног насеља, не може имати 

ранг највише  Локални пут.

• Регионални пут који у непосредној близини има алтернативни 

праваца у виду магистралног пута, а истовремено има ПГДС мањи 

од 500 па/дан, прекатегорише се као Локални пут.



ЛОКАЛНИ ПУТ

• Локални пут је јавни пут који саобраћајно повезује насеља на 

територију јединице локалне самоуправе и са насељима из 

сусједне територије јединице локалне самоуправе као и са 

мрежом других јавних путева.

• Улица је дио јавног пута у насељу, са тротоаром и ивичњаком, 

поред које се најмање с једне стране налазе редови кућа или 

група зграда.

• Надлежност: Јединица локалне самоуправе



ЛОКАЛНИ  ПУТ

• Јавни пут је оспособљен да поднесе осовинско оптерећење од 

најмање 10 тона по осовини.

• Изузетно, Локални пут и улица у насељу су оспособљени да 

поднесу осовинско оптерећење од најмање 6 тона по осовини.

• Јавни пут има најмање двије коловозне/саобраћајне траке и двије 

ивичне линије.

• Изузетно Локални пут има само једну саобраћајну траку, с тим да 

зависно од прегледности пута, на растојању од 500 метара има 

одговарајуће проширење за мимоилажење возила.



НЕКАТЕГОРИСАНИ   ПУТ

• Некатегорисани пут су остали путеви који се користе за 

саобраћај по ма ком основу (сеоски, пољски, шумски, 

индустријски путеви, путеви на насипима за одбраану од поплаве, 

прилази на пут, бициклистичке стазе, простори око бензинских 

станица, ауто сервиса, путних база, ауто база, службе ’’помоћ-

информације’’, уређене површине за саобраћај пјешака, 

површине за заустављање и паркирање ради одмора и 

рекреације.



УЛИЦЕ  У  НАСЕЉУ

Улице се на основу критерија  разврставају на:

• Главне градске улице,

• Сабирне градске улице,

• Приступне градске улице,

• Јавне стазе. 



УЛИЦЕ  У  НАСЕЉУ

Главне градске улице  испуњавају сљедеће критерије :

• Повезују ЈЛС са сусједним ЈЛС и представљају наставак 

магистралних и регионалних путева у транзиту кроз територију ЈЛС,

• Повезују насеља или дијелове насеља на територији ЈЛС,

• Повезују улице између насеља унутар ЈЛС,

• Коловоз асфалтне конструкције,

• Двосмјеран ток саобраћаја,

• Осовинско оптерећење од најмање 10 тона по осовини.



УЛИЦЕ  У  НАСЕЉУ

Сабирне градске улице, испуњавају сљедеће критерије:

• Повезују насеља или дијелове насеља на територији ЈЛС са 

Главним градским улицама,

• Коловоз асфалтне конструкције,

• Двосмјеран или једносмјеран ток саобраћаја,

• Осовинско оптерећење од најмање 10 тона по осовини.



УЛИЦЕ  У  НАСЕЉУ

Приступне градске улице, испуњавају сљедеће критерије:

• Приступ затвореним просторним јединицама у појединим 

урбаним подручјима и дијеловима насеља (стамбени блокови 

или индивидуални стамбени објекти, индустријске зоне и слично...)

• Приступна улица у граду и насељу,

• Коловоз асфалтне конструкције,

• Двосмјеран или једносмјеран ток саобраћаја,

• Осовинско оптерећење од најмање 10 тона по осовини.
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