
На основу члана 5 став 5 Закона о путевима (``Службени лист РЦГ``, број 42/04 и 

``Службени лист ЦГ``, број  21/09, 54/09, 40/10, 73/10м 36/11 и 40/11), члана 51 став 3 

Закона о локалној самоуправи (``Службени лист РЦГ``, број 42/03, 28/04, 75/05, 13/06 и 

``Службени лист ЦГ``, број 88/09 и 10/14) и члана 32 Статута општине Андријевица 

(``Службени лист РЦГ- општински прописи``, број 21/04, 42/06 и ``Службени лист ЦГ  - 

општински прописи``, број 2/11) Скупштина општине Андријевица на сједници одржаној 

дана 22.07.2016. gодине, д о н и  ј е л а   ј е  

О Д Л У К У  

о мјерилима за категоризацију општинских путева 

Члан 1 

Овом одлуком прописују се мјерила за категоризацију општинских путева (локални 

путеви, градске улице и улице у насељима) и некатегорисаних путева.  

Члан 2 

Мјерила за категоризацију општинских путева у смислу ове одлуке могу бити примарна и 

секундарна.  

Примарним мјерилима одређује се друштвени, саобраћајни, привредни, туристички, 

историјски, културни, здравствени и спортско-рекреативни значај општинског пута.  

Секундарним мјерилима се утврђују техничке карактеристике пута.  

Члан 3 

На основу примарних мјерила општински путеви су категорисани као: 

- Путеви   I категорије 

Повезују мјесне центре са магистралним и региоланим путевима 

- Путеви II  категорије 

Саобраћајно повезују са локалним путевима сусједних општина.  

- Путеви III  категорије 

Повезују насељена мјеста са магистралним, регионалним и локалним путевима. 

Члан 4 

На основу секундарних мјерила општински путеви су категорисани као: 

- Путеви I категорије 



Путеви са двије коловозне траке минималне ширине 3 метра, максимални уздужни нагиб 

до 5% минимална ширина тротоара 1 метар, ријешен систем одвођенја атмосферских 

вода.  

- Путеви II категорије 

Путеви са двије коловозне траке минималне ширине 2,75 метара, максимални уздужни 

нагиб до 10%, са или без изграђених пјешачких стаза, са или без одвођенја атмосферских 

вода. 

- Путеви III  категорије 

Путеви са асфалтним коловозним застором ширине 2,75 метара, максимални уздужни 

нагиб до 12%, са или без тротоара, са или без одвођења атмосферских вода.  

Члан 5 

Поступак за одређивање и прекатегорисање општинских путева води Секретаријат 

локалне управе  општине Андријевица, по службеној дужности и  по захтјеву  МЗ.  

Поступак за категоризацију некатегорисаних путева води Секретаријат локалне управе 

општине Андријевица по захтјеву мјесних заједница и физичких лица, поступак се покреће 

писменим захтјевом.  

Члан 6 

Секретаријат за послове локалне управе општине Андријевица по покренутном поступку, 

образује стручну Комисију која оцјењује оправданост захтјева и услове за категоризацију.  

На основу налаза и мишљења Комисије из става 1 овог члана, Секретаријат за послове 

локалне управе општине Андријевица, спроводи даљи поступак на доношењу Одлуке о 

утврђивању категорије пута.  

Члан 7 

Ако стручна Комисија утврди да се некатегорисани пут користи за саобраћај по било ком 

основу, да је доступан већем броју корисника, да су ријешени имовинско-правни односи, 

да ширина попречног профила односно планум пута није мања од 2,70 м, да подужни 

нагиб није већи од 12% и да има проширење за мимоилажење, предложиће 

Секретаријату локалне управе, даљи поступак за проглашење и упис  у Регистар 

некатегорисаних путева.  

Уколико нијесу испуњени услови за утврђивање категорије пута Секретаријат локалне 

управе ће одбити захтјев и образложити разлоге одбијања.  

 

 



Члан 8 

Некатегорисани пут из члана 7 ове Одлуке,  Скупштина општина може прогласити 

локалним путем, ако стручна комисија утврди да повезује села и насеља на територији 

локалне заједнице, или ако се надовезује на одговарајуће путеве са сусједном локалном 

заједницом и да је од значаја за локални саобраћај, као и: 

а)  да су ријешени имовинско-правни односи на цијелој траси пута; 

б)  да је уписан у катастар непокретности као добро у општој употреби у државној својини; 

ц)  да је уређена комплетна пројектно-техничка документација; 

д)  да испуњава критеријуме из секундарних мјерила за категоризацију.  

Члан 9 

Категоризација планираног општинског пута одређује се Просторно-урбанистичким 

планом општине Андријевица.  

Члан 10 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ``Службеном листу Црне 

Горе – Општински прописи`` 
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Андријевица,22.07..2016. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АНДРИЈЕВИЦА 

ПРЕДСЈЕДНИК, 

др Звонко Вуковић,с.р. 

 

 

 

 

 

 

 



 


