
           На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број
88/2008), члана  72.  Пословника  о  раду Градског  већа  Града Ниша  („Службени лист
Града  Ниша”  број  1/2013) и  члана  12. Правилника  о  поступку  припреме,  израде  и
доставе материјала („Службени лист Града Ниша", број 125/2008)

Градско веће Града Ниша, на седници од  29.08.2014. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I  Утврђује се  Предлог   одлуке  о критеријумима за категоризацију општинских
путева и улица на територији Града Ниша.

II  Предлог  одлуке о критеријумима за категоризацију општинских путева и улица
на  територији  Града  Ниша доставља  се  председнику  Скупштине  Града  Ниша  ради
увршћивања у дневни ред седнице Скупштине Града. 

         III  За представника предлагача по овом предлогу на седници Скупштине Града
Ниша,  одређује  се Миодраг  Брешковић,  начелник  Управе  за  комуналне  делатности,
енергетику и саобраћај.  

Број: 1241-1/2014-03
У Нишу, 29.08.2014. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

     Проф.др Зоран Перишић



На основу члана 5. став 4 Закона о јавним путевима („Службени гласник РС“, бр.
101/2005,  123/2007, 101/2011,  93/2012  и  104/2013)  и  члана  37.  Статута  Града  Ниша
(„Службени лист Града Ниша“, бр. 88/2008), 

Скупштина Града Ниша на седници од ________ године, донела је

ОДЛУКУ 
О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈУ ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА И УЛИЦА

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША

I. ОСНОВНА ОДРЕДБА

Члан 1.
Oвом  одлуком  утврђују  се  критеријуми  за  категоризацију  општинских  путева  и

улица на територији Града Ниша

II. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈУ ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА И 
УЛИЦА

Члан 2.
Категоризација општинских путева и улица на територији Града Ниша врши се на

основу примарних и секундарних критеријума.

Члан 3.
Примарни критеријуми су:
1. Рачунска брзина прописана у km/h,
2. Ширина саобраћајне траке прописана у метрима (m),
3. Ширина заштитног појаса општинских путева и улица прописана у метрима (m) и
4. Ширина тротоара прописана у метрима (m).

Члан 4.
Секундарни критеријуми су:
1. Положај општинских путева и улица у односу на мрежу саобраћајница предвиђену

урбанистичким планом,
2. Физичка раздвојеност општинских путева и улица по смеровима вожње,
3. Постојање бициклистичких стаза или трака,
4. Постојање техничких средстава за успоравање саобраћаја и 
5. Постојање објеката за потребе пута – паркиралишта.

III. ПРЕЛАЗНA И ЗАВРШНA ОДРЕДБA

Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 

Града Ниша“.
Број: _________________
У Нишу, ________ године

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

Председник,

Проф. др Миле Илић



О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Одлуке о критеријумима за категоризацији општинских
путева и улица на територији  Града  Ниша су члан 5.  став 4  Закона  о јавним путевима
(„Службени гласник РС“, бр. 101/05, 123/07, 101/11, 93/12  и 104/2013) и члан 37. Статута
Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, бр. 88/2008), којима је прописана надлежност
Скупштине  Града  Ниша  да  донесе  одлуку  којом  ће  прописати  критеријуме  за
категоризацију општинских путева и улица.

Доношењем Уредбе о критеријумима за категоризацију државних путева ("Службени
гласник  РС",  бр.  37/2009)  и  Уредбе  о  категоризацији  државних  путева  ("Службеном
гласнику РС", бр. 105/2013 и 119/2013), којима су прописани критеријуми за категоризацију
државних путева I реда и државних путева II реда, као и извршено разврставање државних
путева  у  складу  са  утврђеним  критеријумима,  стекли  су  се  услови  за  утврђивање
критеријума за категоризацију општинских путева и улица на територији Града Ниша.

У  складу  са  наведеним,  овом  одлуком  прописују  се примарни  и  секундарни
критеријуми за категоризацију општинских путева и улица.

Као примарни критеријуми утврђени су: рачунска брзина, ширина саобраћајне траке,
ширина заштитног појаса општинских путева и улица и ширина тротоара.

Секундарни критеријуми утврђени су: положај општинских путева и улица у односу
на  мрежу  саобраћајница  предвиђену  урбанистичким  планом,  физичка  раздвојеност
општинских путева и улица по смеровима вожње, постојање бициклистичких стаза или
трака, постојање техничких средстава за успоравање саобраћаја и постојање објеката за
потребе пута – паркиралишта.

Дефинисање критеријума има за  циљ  прописивање  параметара  за  категоризацију
путева, и да спроведена категоризација омогући ефикасно функционисање путне мреже и
система њеног управљања и одржавања. Такође, критеријуми имају за циљ да дефинишу
саобраћајни  и  привредни  значај  општинских  путева  и  улица,  да  дефинишу  значај
општинских путева и улица, у функцији повезивања у простору, као и посебне околности и
услове којима се омогућава одређивање праваца општинских путева и улица на територији
града  Ниша,  узимајући  у  обзир  саобраћајно  –  техничке,  геометријске  и  грађевинске
карактеристике путева и улица. 

Имајући у виду наведено, Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај
израдила је нацрт Одлуке о критеријумима за категоризацију општинских путева и улица
на територији Града Ниша

У Нишу,
јул 2014. год.                    НАЧЕЛНИК

Миодраг Брешковић

http://www.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0514cc/51452.htm?encoding=%D0%8B%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0#zk119/13%23zk119/13
http://www.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0514cc/51452.htm?encoding=%D0%8B%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0#zk105/13%23zk105/13

