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РЕПУБЛИКА СРПСКА       ПРИЈЕДЛОГ 

ОПШТИНА СТАНАРИ                                                                

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 4, члана 45, став 8, чланова 52. и 53. и члана 63, став 2. и 7. Закона 

о јавним путевима („Службени гласник РС“, број: 89/13), члана 39, став 2, тачка 2. Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16) и члана 37. Статута општине 

Станари („Службени гласник општине Станари“, број: 5/17), Скупштина општине 

Станари, на сједници, одржаној ____________доноси 

 

О Д Л У К У 

о измјени и допуни Одлуке о разврставању, управљању и заштити  

локалних и некатегорисаних путева на подручју општине Станари 

 

I 

Мијења се и допуњује Одлука о разврставању, управљању и заштити локалних и 

некатегорисаних путева на подручју општине Станари („Службени гласник општине 

Станари“, број: 5/15), тако што се члан 33. мијења и гласи: 

 

„Накнада по квадратном  метру земљишта, зависно од сврхе за коју се користи, износи: 

- прилаз бензинској пумпи 2,00 КМ/м2, 

- прилаз паркиралишту 1,00КМ/м2, 

- прилаз ауто-сервису  2,00КМ/м2 

- прилаз угоститељском и трговачком објекту 2,00 КМ/м2, 

- прилаз објектима за остале пословне сврхе  2,00 КМ/м2, 

- за индивидуалне прилазе стамбеним објектима уз локалне путеве 0,10 КМ/м2, 

- прилази пољопривредним парцелама 0,05 КМ/м2, 

- за телекомуникацијске и електричне каблове 0,15 КМ/м, 

- за цјевоводе до 200 мм промјера 1,00 КМ/м, 

- за цјевоводе већег промјера 2,00 КМ/м, 

- за подземне инсталације канализационе мреже 0,20КМ/м, 

- за постављање разводних ормарића телекомуникацијске, кабловске и електро-

мреже износи 10 КМ по комаду. 

 

2) Висина накнаде коју корисник плаћа утврђује се уговором о закупу закљученом између 

управљача пута и корисника путног земљишта. 
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3) Уговор из става 2. овог члана садржи: ознаку уговорних страна, површину путног 

земљишта које је предмет уговора, висину накнаде, вријеме на које се закључује уговор, 

начин плаћања накнаде, отказни рок и друге одредбе.  

4) Изузетно од става 1. овог члана, накнаде за коришћење на основу закупа путног 

земљишта не наплаћују се у случајевима када је корисник јединица локалне самоуправе, 

републички орган управе, породице погинулих бораца и породице у статусу социјалне 

помоћи, само за прилаз стамбеним објектима.“   

II 

Члан 36. мијења се и гласи:   

„1) Накнаде за издавање сагласности за локацију, изградњу или доградњу објеката и 

прикључак на јавне путеве обрачунавају се у складу са чланом 5. Уредбе о висини накнаде 

за прикључивање на јавни пут и изградњу објеката у путном и заштитном појасу пута 

(„Службени гласник Републике Српске“ број: 93/15), у висини од 70% цијене одређене 

Уредбом за локалне путеве и у висини од 50% цијене за некатегорисане путеве. 

2) Изузетно од става 1. овог члана, накнада за издавање сагласности не наплаћује се у 

случајевима када је инвеститор радова јединица локалне самоуправе, републички орган 

управе, породице погинулих бораца и породице у статусу социјалне помоћи, само за 

прилаз стамбеним објектима.  

3) Имаоци и корисници објеката, из става 1. овог члана, у случају реконструкције јавног 

пута дужни су да поступају према налогу Одјељења за просторно уређење, стамбено-

комуналне послове и екологију и према потреби дислоцирају или прилагоде постављене 

објекте новопројектованој ситуацији, и то о властитом трошку. 

4) Висину накнаде и начин плаћања утврђује својим рјешењем Одјељење за просторно 

уређење, стамбено-комуналне послове и екологију, приликом издавања сагласности за 

локацију, изградњу или доградњу објеката и прикључака на јавне путеве. 

5) Ради заштите локалног пута и путних објеката може се забранити кориштење 

постојећих прикључака под условом да постоји могућност кориштења другог прикључка.“ 

III 

Иза члана 36. додају се нови одјељци и нови чланови: 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 

45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 и 56, како слиједи: 
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„РЕГУЛИСАЊЕ ВИСИНЕ НАКНАДЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ НАТПИСА У 

ЗАШТИТНОМ ПОЈАСУ ЈАВНИХ ПУТЕВА 

 

Члан 37. 

Правно лице, предузетник и физичко лице, односно власник рекламног паноа, 

рекламне заставе, заставе са натписом, уређаја за сликовно или звучно оглашавање или 

обавјештавање, као и других натписа, може постављати исте у путном и заштитном појасу 

локалних/некатегорисаних путева само на основу рјешења којим се одобрава постављање 

натписа. 

Члан 38. 

Власник натписа дужан је, о свом трошку, одржавати натпис у уредном стању. У 

случају непридржавања одредби из претходног члана ове Одлуке, натпис ће се уклонити 

на терет власника рекламног паноа, а по налогу комуналне полиције. 

Члан 39. 

1) Накнада за постављање натписа на слободностојећим носачима, укључујући и објекте 

расвјете уз паное, фиксиране рекламне паное и слично, у путном и заштитном појасу 

локалних и некатегорисаних путева општине Станари, по натпису износи: 

а) накнада за постављање једностраних натписа 25,00 КМ/м2, 

б) накнада за постављање двостраних натписа 50,00 КМ/м2, 

в) накнада за постављање свијетлећих натписа 70,00 КМ/м2. 

2) Годишње накнаде, из става 1. овог члана, утврђују се за календарску годину сразмјерно 

времену коришћења у току године. 

3) У случају престанка коришћења натписа у току године власник је дужан натпис 

уклонити одмах, о свом трошку, и о томе писмено обавјестити надлежно одјељење 

општине Станари. 

Члан 40. 

1) Изузетно од члана 39. ове Одлуке, накнаде за постављање натписа не наплаћују се у 

сљедећим случајевима: 

а) промовисање у циљу повећања безбједности саобраћаја од стране органа надлежног за 

безбједност саобраћаја, 

б) промовисања осталих видова саобраћаја који су од општег интереса, 
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в) натписи, обавјештења и оглашавања о туристичким, културним и спортским догађајима 

или другим догађајима од значаја за општину Станаре. 

2) У случајевима, из става 1. овог члана, потребно је прибавити мишљење Одјељења за 

просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију. 

 

РЕГУЛИСАЊЕ ВИСИНЕ НАКНАДЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ У ПУТ 

И ПУТНИ И ЗАШТИТНИ ПОЈАС ЈАВНОГ ПУТА 

Члан 41. 

Правна лица, предузетници и физичка лица могу користити земљиште које 

обухвата труп пута, банкине и путни појас до катастарске међе локалног пута са 

катастарском међом других власника, за постављање и одржавање објеката, опреме и 

подземних водова - водоводне мреже, канализационе мреже, електроенергетске мреже, 

телекомуникацијске мреже, каблови кабловске телевизије, нафтоводне мреже, гасоводне 

мреже и друге мреже; изводне телекомуникацијске, електроенергетске и кабловске 

разводне ормариће и базне станице може се вршити само на основу сагласности Одјељења 

за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију општине Станари, тако да 

се тиме не ометају радови на редовном одржавању, заштити и реконструкцији локалних и 

некатегорисаних путева општине Станари. 

Члан 42. 

Правна лица, предузетници и физичка лица (корисници путног земљишта) ће у 

складу са чланом 53, став 1. Закона о јавним путевима, платити једнократну накнаду за 

издавање сагласности за постављање и одржавање објеката, опреме и инсталације који се 

налазе у трупу пута, путном појасу и заштитном појасу локалних и некатегорисаних 

путева општине Станари. 

Члан 43. 

1) Накнада за давање сагласности за постављање и одржавање инфраструктурних водова  

(водоводне мреже, канализационе мреже, електроенергетске мреже, телекомуникацијске 

мреже, каблови кабловске телевизије, нафтоводне мреже, гасоводне мреже, базне станице 

и слично), кроз труп пута, путни појас, заштитни појас и путне објекте локалних путева 

износи:  

а) са прекопом трупа пута (по сваком прекопу) 250,00 КМ, 

б) са бушењем трупа пута (по сваком бушењу) 180,00 КМ, 

в) овјешење на објекте или кроз објекте 250,00 КМ, 
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г) разни прикључци за пословне објекте 180,00 КМ, 

д) разни прикључци на стамбене објекте 60,00 КМ, 

ђ) паралелно са осовином пута, поред трупа пута износи 300 КМ/км. 

2) Накнада за давање сагласности за прелаз далековода (високих или ниских напона) 

изнад путева којим управља општина Станари износи 180,00 КМ по једном прелазу. 

3) Накнада за издавање сагласности за постављање базне станице износи 500,00 КМ. 

4) Накнаде за издавање сагласности из овог члана, а које се односе на некатегорисане 

путеве општине Станари умањују се за 30%. 

Члан 44. 

У висини накнаде, из члана 43. ове Одлуке, нису садржане накнаде за коришћење 

земљишта, које се обрачунавају годишње у складу са чланом 33. ове Одлуке. 

Члан 45. 

1) Корисници из члана 41. ове Одлуке подносе захтјев за издавање сагласности Одјељењу 

за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију. 

 2) Уз захтјев се прилаже сљедећа документација: 

а) ситуација са уцртаном микролокацијом објекта, опреме и инсталација, 

б) неопходна техничка рјешења, 

в) друга документација, зависно од врсте објекта и локације. 

3) Документацију из става 2. овог члана корисник обезбјеђује о свом трошку. 

Члан 46. 

Изузетно од члана 41. ове Одлуке, накнаде за издавање сагласности за постављање 

и одржавање објеката, опреме и инсталације које се налазе у трупу пута, путном појасу и 

заштитном појасу локалних и некатегорисаних путева општине Станари не наплаћују се у 

случајевима када је инвеститор јавно предузеће чији је оснивач општина Станари, 

јединица локалне самоуправе или републички орган управе. 

Члан 47. 

Ванредни превоз је превоз недјељивих терета и терета који се не могу превести на 

други начин, који заједно са возилом посједују масу или осовинско оптерећење веће од 

дозвољеног, односно димензије веће од прописаних. 
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Члан 48. 

(1) Накнада за ванредни превоз (у даљем тексту: накнада) обрачунава се и наплаћује за 

превоз празних или натоварених моторних возила, специјалних, радних или прикључних 

возила, као и за скупове возила која сама, или заједно са теретом, прекорачују највеће 

дозвољене димензије, или масу, или осовинско оптерећење прописано законом и 

прописима донесеним на основу закона.  

(2) Накнаду из става 1. овог члана плаћа превозник, односно власник моторног возила који 

врши ванредни превоз, по сваком ванредном превозу. 

Накнаде за прекорачење дозвољених димензија  

Члан 49. 

(1) За прекорачење највеће дозвољене дужине возила накнада износи: 

- ако возило празно или са теретом прелази дозвољену дужину до 20м.........0,10КМ/км 

- ако возило празно или са теретом прелази дозвољену дужину преко 20м.....0,20КМ/км 

(2) За прекорачење највеће дозвољене ширине возила од 2,55м накнада износи: 

- ако возило празно или са теретом има ширину од 2,56 м до 3м ...................0,10КМ/км 

- ако возило празно или са теретом има ширину од 3,01м до 4м ....................0,20КМ/км 

- ако возило празно или са теретом има ширину преко 4м..............................0,30КМ/км 

(3) За прекорачење највеће дозвољене висине возила од 4м накнада износи: 

- ако возило празно или са теретом има висину од 4,01м до 4,5м ..................0,10КМ/км 

- ако возило празно или са теретом има висину преко 4,5 м .............................0,20 КМ/км 

 

Члан 50. 

(1) Када возило, са или без терета, прекорачује дозвољену дужину, ширину или висину на 

више мјеста, обрачунава се само највећа димензија из сваког прекорачења. 

(2) Накнада за прекорачење дозвољених димензија обрачунава се посебно за свако 

прекорачење. 

(3) У случају да возило, са или без терета, прекорачује више димензија, укупна накнада 

представља збир накнада за прекорачење по појединим димензијама. 
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Накнаде за прекорачење дозвољене укупне масе 

Члан 51. 

Када возило само, или са прикључним возилом, прекорачује дозвољену укупну масу (24  

т), накнада се плаћа за сваку тону прекорачења, и то: 

- од 25 до 30 тона .....................0,15 КМ /км, 

- од 31 до 40 тона......................0,30 КМ/ км, 

- преко 40 тона..........................1,10 КМ/ км. 

Члан 52. 

(1) Ако је ограничено осовинско оптерећење на путу или дионици пута, онда је 

ограничена и укупна дозвољена маса, и то: 

- ако је осовинско оптерећење ограничено на 6 (шест) тона, у том случају дозвољена 

укупна маса је ограничена на 24 (двадесет четири) тоне, 

-  ако је осовинско оптерећење ограничено на 8 (осам) тона, у том случају дозвољена 

укупна маса је ограничена на 32 (тридесет двије) тоне. 

(2) Накнада из става 1. овог члана Одлуке обрачунава се по формули:  

Н= Ј х Л х Т, гдје је:  

Н- накнада у КМ, Ј- јединични износ накнаде (КМ/км), Л – дужина релације (км) и Т- број 

тона које прекорачују дозвољену укупну масу (т). 

(3) Дозвољену укупну масу од 24 тоне представља збир масе возила и масе терета на 

возилу.                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Накнаде за прекорачење дозвољеног осовинског оптерећења 

Члан 53. 

Када возило, са или без прикључног возила, на једној или више једноструких 

осовина, или на двострукој, трострукој или вишеструкој осовини, прекорачује дозвољено 

осовинско оптерећење, накнада се плаћа у КМ по километру на сљедећи начин: 

1. При дозвољеном оптерећењу на путу од 10 тона/осовини, у зависности од прекорачења 

оптерећења у тонама накнада износи: 

1,0-3,0 тоне ............................1,90 КМ/km, 

3,01-6,00 тона.........................6,00 КМ/km, 
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6,01-9,00 тона.......................13,00 КМ/km, 

9,01-12,00 тона.....................20,00 КМ/km. 

 

2. При дозвољеном оптерећењу на путу од 8 тона/осовини, у зависности од прекорачења 

оптерећења у тонама накнада износи: 

1,0-3,0 тоне ............................2,00 КМ/km, 

3,01-6,00 тона.........................7,00 КМ/km, 

6,01-9,00 тона.......................15,00 КМ/km, 

9,01-12,00 тона.....................30,00 КМ/km. 

 

3. При дозвољеном оптерећењу на путу од 6 тона/осовини, у зависности од прекорачења 

оптерећења у тонама накнада износи: 

1,0-3,0 тоне ............................2,00 КМ/km, 

3,01-6,00 тона.........................9,00 КМ/km, 

6,01-9,00 тона.......................25,00 КМ/km, 

9,01-12,00 тона.....................60,00 КМ/km. 

 

Члан 54. 

Уколико је на одређеном путу, односно дионици пута ограничено осовинско 

оптерећење за једну осовину, подразумијева се да је ограничено осовинско оптерећење и 

за двоструку осовину (троструку осовину итд), и то: 

- код ограничења осовинског оптерећења на 8 тона по једној осовини, ограничено је 

осовинско оптерећење на двострукој осовини на 12,8 тона; 

- код ограничења осовинског оптерећења на 6 тона по једној осовини, ограничено је 

осовинско оптерећење на двострукој осовини на 9,6 тона; 

- вишеструком осовином сматра се (двострука, трострука и тако даље) осовина код 

које међусобно растојање сусједних осовина износи 1м до 2м и која је 

конструисана тако да аутоматски изједначава оптерећење на сусједним осовинама 

те вишеструке осовине, а укупно дозвољено осовинско оптерећење такве двоструке 

осовине износи 16 тона, троструке 24 тоне, четвороструке 32 тоне и тако даље, ако 

је на путу дозвољено осовинско оптерећење за једну (једноструку соло) осовину од 

10 тона. 
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Члан 55. 

Када ванредни превоз прекорачује истовремено дозвољено осовинско оптерећење и 

дозвољену укупну масу, накнада се обрачунава и наплаћује за свако прекорачење 

појединачно. 

Начин обрачуна и наплате накнада и административних трошкова 

Члан 56. 

  Накнада за административне трошкове за издавање рјешења за ванредни превоз износи 

100 КМ. 

IV 

Досадашњи чланови 37, 38, 39, 40, 41. и 42.  постају чланови 57, 58, 59, 60, 61 и 62. 

V 

У члану 61. (Казнене одредбе) тачка 2. након броја 14 брише се тачка зарез и додаје се „и 

члан 43“, исти члан тачка 3. иза броја 26. се додаје „и члан 39“ и тачка 10. испред броја 35 

се додаје „члан 17“, те након броја 35 се брише тачка и додаје „и члан 48“.  

VI 

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

гласнику општине Станари“. 

 

 

Број:                                                                              ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ   

Датум:                                                                           ____________________________         

                                                                                                  Остоја Стевановић   
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О б р а з л о ж е њ е 

Правни основ за доношење ове Одлуке је члан 4, члан 45. став 8. чланови 52. и 53. 

и члан 63. став 2. и 7. Закон о јавним путевима („Службени гласник РС“, број: 89/13) који 

прописују да јединица локалне самоуправе доноси акт којим се утврђује висина накнаде за 

кориштење јавних путева који су у надлежности ЈЛС, затим уредбе о висини накнаде за 

прикључивање на јавни пут и изградњу објеката у путном и заштитном појасу пута 

(„Службени гласник РС“, број: 93/15), уредбе о висини накнаде за постављање и 

одржавање објеката, опреме и инсталације које се налазе у трупу пута, путном појасу и 

заштитном појасу пута („Службени гласник РС“, број: 93/15), уредбе о висини накнаде за 

коришћење путног земљишта („Службени гласник РС“, број: 59/15), уредбе о висини 

накнаде за ванредне превозе („Службени гласник РС“, број: 37/15), уредбе о накнадама за 

постављање натписа у заштитном појасу јавних путева („Службени гласник РС“, број; 

52/14) које детаљније регулишу ову област, те Закон о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“број 97/16) којим су регулисане надлежности скупштине, као и Статутом 

општине.  

 

Доношење Одлуке о измјени и допуни Одлуке о разврставању, управљању и 

заштити локалних и некатегорисаних путева на подручју општине Станари је неопходно, 

како би се могле утврдити висине и начин плаћања накнада за кориштење путног 

земљишта локалних и некатегорисаних путева општине Станари. 

 

За имплементацију ове Одлуке нису потребна финансијска средства, али се очекује 

одређени прилив новчаних средстава у буџет општине, по основу обрачуна накнада за 

коришћење. 

              На основу горе наведеног, приједлог Одлуке се доставља Скупштини општине на 

разматрање и усвајање. 

 

 

  

ОБРАЂИВАЧ                                                                                   ПРЕДЛАГАЧ 

Одјељење за просторно уређење,                                                                 Начелник општине 

стамбено-комуналне послове и екологију 

                                                                       

 


