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На основу члана 39. став 2. Закона о јавним путеви-

ма (“Службени гласник Републике Српске”, број 89/13) и 
члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени 
гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 
24/12, 121/12, 15/16 и 57/16), министар саобраћаја и веза  
д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ВОЂЕЊУ ЕВИДЕНЦИЈЕ О ЈАВНИМ ПУТЕВИМА И 

ОБЈЕКТИМА НА ЈАВНИМ ПУТЕВИМА

Члан 1.
Овим правилником прописују се начин и услови изра-

де, вођења и коришћења евиденције о јавним путевима и 
објектима на јавним путевима, као и начини означавања и 
прикупљања података о јавним путевима.

Члан 2.
(1) Евиденција о јавним путевима и објектима на јавним 

путевима (у даљем тексту: евиденција о јавним путевима) 
је збир међусобно повезаних података који омогућавају 
преглед стања јавних путева, објеката на јавним путевима и 
саобраћаја, а који се на одговарајући начин и под одређеним 
условима користе за потребе управљања, грађења, одржа-
вања, заштите јавних путева и саобраћаја на њима, као и за 
потребе службених статистика, државних органа, међуна-
родних организација и других правних и физичких лица.

(2) Евиденција о јавним путевима води се за све јавне 
путеве.

Члан 3.
(1) Јавни пут је површина од општег значаја за сао-

браћај који свако може слободно да користи под условима 
одређеним Законом и коју је надлежни орган прогласио јав-
ним путем.

(2) Путни објекти су мостови, подвожњаци, надвожња-
ци, пропусти, тунели, галерије, потпорне конструкције, 
подземни и надземни пролази, објекти за наплату путарине, 
вијадукти, аквадукти, потпорни и обложни зидови и слично.

(3) Корисници евиденције о јавним путевима су упра-
вљачи пута.

Члан 4.
(1) Евиденцију о јавним путевима чине два основна 

дијела:
1) просторна евиденција - која садржи геореференци-

ране векторске податке о осама јавних путева, јединствени 
просторно-информациони систем јавних путева и друге те-
матске GIS слојеве неопходне за просторно анализирање и 
приказивање и

2) алфанумеричка евиденција - која садржи описне, 
бројчане и графичко-техничке податке о путевима и пут-
ним објектима.

(2) Просторна евиденција је основ евиденције о јавним 
путевима, гдје се на геореференциране векторске простор-
не податке оса путеви вежу користећи GIS технологију и 
примјењујући правила и техничке спецификације једин-
ственог просторно-информационог система, сви алфану-
мерички подаци о путевима, те се на тај начин могу про-
сторно лоцирати.

(3) Садржај просторне евиденције, правила за спро-
вођење и техничке спецификације приказани су у Прилогу 
1. овог правилника, који чини његов саставни дио.

(4) Алфанумеричка евиденција састоји се од обавезних 
и препоручљивих техничких података, и то:

1) обавезни технички подаци морају се континуирано 
прикупљати и уносити у евиденцију и

2) препоручљиви технички подаци могу се прикупљати 
континуирано или само за поједине анализе стања путева и 
објеката на њима, у зависности од потреба из члана 2. овог 
правилника.

(5) Садржај алфанумеричке евиденције, правила за 
спровођење и техничке спецификације приказани су у При-
логу 2. овог правилника, који чини његов саставни дио.

Члан 5.
(1) Јавно предузеће Путеви Републике Српске д.о.о. 

Бања Лука води евиденцију о јавним путевима у складу са 
одредбама Закона о јавним путевима и овог правилника.

(2) Јавно предузеће Путеви Републике Српске д.о.о. 
Бања Лука надлежно је за успостављање евиденције о јав-
ним путевима у складу са одредбама овог правилника.

(3) Јавно предузеће Путеви Републике Српске д.о.о. 
Бања Лука надлежно је за вођење евиденције о јавним пу-
тевима, за прикупљање, обраду, ажурирање, верификацију 
и одржавање података просторне евиденције, те примјену 
јединственог адресног система означавања јавних путева.

(4) Јавно предузеће Аутопутеви Републике Српске 
д.о.о. Бања Лука, Јавно предузеће Путеви Републике Срп-
ске д.о.о. Бања Лука, јединице локалне самоуправе и конце-
сионари (у даљем тексту: управљачи) надлежни су за при-
купљање, обраду, ажурирање, верификацију и одржавање 
техничких података алфанумеричке евиденције за јавне 
путеве, свако у својој надлежности.

Члан 6.
(1) За потребе спровођења дјелатности из члана 5. став 

3. овог правилника управљачи су дужни Јавном преду-
зећу Путеви Републике Српске д.о.о. Бања Лука ставити 
на располагање податке о геометрији јавних путева којим 
управљају, и то:

1) податке о промјени геометрије постојећих јавних 
путева које су настале као посљедица радова редовног и 
ванредног одржавања или других мјера,

2) податке о геометрији новоизграђених јавних путева 
или новоизграђених дијелова јавних путева који се односе 
на период од референтног ортофотоa Републике Српске, 
епоха 2012/2013, до дана ступања на снагу овог правилни-
ка.

(2) Подаци из става 1. овог члана морају се ставити на 
располагање у року од 60 дана од дана ступања на снагу 
овог правилника.

Члан 7.
(1) За потребе спровођења дјелатности из члана 5. став 

3. овог правилника управљачи су дужни Јавном предузећу 
Путеви Републике Српске д.о.о. Бања Лука континуирано 
стављати на располагање податке о геометрији јавних путе-
ва којима управљају, а најкасније у року од 60 дана од дана 
располагања истим, и то:

1) промјене геометрије постојећих јавних путева које су 
настале као посљедица радова редовног и ванредног одр-
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жавања или других мјера, одмах након завршетка радова 
или мјера,

2) геометрију новоизграђених путева или новоизграђе-
них дијелова путева који ће, на основу новог акта о кате-
горизацији јавних путева, постати јавни путеви, одмах по 
завршетку радова,

3) геометрију новокатегоризованих јавних путева који 
су, на основу новог акта о категоризацији јавних путева, на-
стали из некатегорисаних путева, одмах након ступања на 
снагу новог акта о категоризацији јавних путева и

4) геометрију планираних јавних путева на нивоу 
главног / извођачког пројекта за потребе планирања и при-
преме измјена и допуна акта о категоризацији јавних путе-
ва, те припреме измјена и допуна адресног система јавних 
путева одмах након израде главног / извођачког пројекта.

Члан 8.
Сви геометријски просторни подаци морају бити доста-

вљени и публиковани у координатном референтном систе-
му Републике Српске у складу са прописима који регулишу 
област премјера и катастра.

Члан 9.
(1) Jавно предузеће Путеви Републике Српске д.о.о. 

Бања Лука дужно је управљачима ставити на располагање 
податке из просторне евиденције о јавним путевима о гео-
метрији оса јавних путева и јединственог адресног система 
означавања јавних путева у сврху:

1) спровођења и ажурирања евиденције о јавним путе-
вима и

2) преноса и означавања адресног система на терену 
ради једнозначног прикупљања података о јавним путеви-
ма и објектима на њима.

(2) У складу са важећим актом о категоризацији јав-
них путева, Јавно предузеће Путеви Републике Српске 
д.о.о. Бања Лука прикупља, обрађује, верификује и ста-
вља на располагање управљачима податке о геометрији 
оса постојећих јавних путева (путеви, дионице, линкови, 
чворови, везе) и јединственом адресном систему, који се 
односе на период до дана ступања на снагу овог правил-
ника.

(2) Подаци из става 2. овог члана морају бити стављени 
на располагање у року од годину дана од дана ступања на 
снагу овог правилника.

(3) У циљу континуираног вођења, ажурирања и одржа-
вања евиденције о јавним путевима, Јавно предузеће Пу-
теви Републике Српске д.о.о. Бања Лука дужно је ставити 
на располагање управљачима податке о промјенама геоме-
трије оса јавних путева и јединственог адресног система у 
року од:

1) три мјесеца од дана ступања на снагу новог акта о 
категоризацији јавних путева и

2) три мјесеца од дана располагања подацима из члана 
7. став 1. овог правилника.

Члан 10.
(1) Подаци о евиденцији о јавним путевима морају се 

похрањивати у електронском облику, на начин који омо-
гућава проналажење, обраду, анализирање, приказивање и 
интероперабилност обрађених података у складу са усло-
вима и намјеном њихове обраде и анализе.

(2) Jавно предузеће Путеви Републике Српске д.о.о. 
Бања Лука осигурава техничке и програмске основе за 
уређење, вођење и коришћење евиденције о јавним путе-
вима, те преузимање и уношење података путем веб-апли-
кације.

(3) Приступ евиденцији о јавним путевима путем веб-
апликације омогућава се уз провјеру идентитета корисника, 
провјеру права приступа, те уз коришћење безбједносних 
протокола за пренос информација путем интернета да би се 
осигурао приступ подацима из евиденције о јавним путеви-
ма на начин који одреди Јавно предузеће Путеви Републике 
Српске д.о.о. Бања Лука.

(4) Управљачи су дужни, путем веб-апликације, уноси-
ти податке у алфанумеричку евиденцију о јавним путеви-
ма, те су одговорни за благовременост и тачност унесених 
података.

(5) Унос података могу вршити овлашћени радници 
управљача пута или друга лица која овласти управљач.

(6) Лица из става 5. овог члана добијају јединствени 
идентификациони број и лозинку којом се пријављују у 
евиденцију.

(7) Сваки унос, измјена или брисање података остају 
трајно записани у евиденцији на начин да се означава унос, 
измјена или брисање података заједно са датумом и вре-
меном, као и идентификационим бројем овлашћеног лица 
које податак уноси, мијења или брише.

(8) Евиденција о јавним путевима мора бити заштићена 
од недопуштеног коришћења, као и да је мијењају лица која 
нису за то овлашћена или од уништења.

Члан 11.
(1) Означавање дионица постојећих јавних путева 

управљачи врше најкасније у року од шест мјесеци од 
дана располагања геометријом оса постојећих јавних пу-
тева просторне евиденције из члана 9. овог правилника, а 
у складу са постојећом регулативом из области саобраћајне 
сигнализације и опреме пута и правилима за спровођење за 
дионице из Прилога 1. овог правилника, који чини његов 
саставни дио.

(2) Означавање дионица јавних путева који су промије-
нили геометрију осе пута усљед радова редовног и ванред-
ног одржавања или других мјера управљачи врше најкасни-
је у року од три мјесеца од дана располагања подацима о 
промјенама геометрије оса јавних путева из члана 9. став 
4. тачка 2) овог правилника, у складу са постојећом регула-
тивом из области саобраћајне сигнализације и опреме пута 
и правилима за спровођење за дионице из Прилога 1. овог 
правилника, који чини његов саставни дио.

(3) Означавање дионица нових јавних путева, јавних 
путева који су разврстани у другу категорију или су про-
мијенили ознаку јавног пута, у складу са актом о категори-
зацији јавних путева, управљачи врше најкасније у року од 
три мјесеца од дана располагања подацима о промјенама 
геометрије оса јавних путева из члана 9. став 4. тачка 1) 
овог правилника, у постојећој регулативи из области сао-
браћајне сигнализације и опреме пута и правилима за спро-
вођење за дионице из Прилога 1. овог правилника, који 
чини његов саставни дио.

(4) Управљачи врше означавање дионица на терену на 
оним јавним путевима којима управљају.

(5) У случају када дионица јавног пута пролази кроз 
подручја различитих управљача, означавање дионице на 
терену управљачи врше заједнички, споразумно.

Члан 12.
(1) За алфанумеричку евиденцију о јавним путевима 

техничке податке о стању и промјенама стања јавних пу-
тева и објеката на њима (у даљем тексту: технички подаци) 
осигуравају управљачи.

(2) Управљачи могу повјерити послове у вези са при-
купљањем техничких података или дијела техничких пода-
така другим стручно оспособљеним правним или физич-
ким лицима.

(3) Управљачи су дужни осигурати исправност и 
техничку усклађеност прикупљених података.

Члан 13.
(1) Технички подаци из члана 12. став 1. овог пра-

вилника прикупљају се на основу инвестиционе и 
техничке документације (главни и извођачки пројекат), 
прописаних геодетских и картографских подлога, фо-
тографија, видео-снимака, посебних мјерења, као и по-
себних описних образаца о стању јавних путева и обје-
ката на њима.
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(2) Обрасце за евиденцију техничких података о јавним 

путевима и објеката на њима из става 1. овог члана изра-
ђује Јавно предузеће Путеви Републике Српске д.о.о. Бања 
Лука.

(3) Обрасци из члана 2. овог правилника морају бити у 
дигиталном облику, са потребним атрибутима, те упутстви-
ма о значењу и начину њиховог уноса у обрасце.

(4) Документацију о стању и промјенама стања јавних 
путева и објеката на њима архивирају управљачи за оне јав-
не путеве којима управљају.

(5) Документација из става 4. овог члана мора бити ар-
хивирана за раздобље које је одређено законом или другим 
прописима.

Члан 14.
(1) У складу са дјелатностима из члана 5. став 4. овог 

правилника, управљачи су дужни унијети техничке податке 
у алфанумеричку евиденцију за постојеће јавне путеве нај-
касније у року од шест мјесеци од дана располагања пода-
цима у складу са чланом 9. став 2. овог правилника.

(2) С циљем континуираног вођења, ажурирања и одр-
жавања евиденције о јавним путевима управљачи су дужни 
уносити техничке податке у алфанумеричку евиденцију у 
сљедећем року:

1) одмах по насталим и утврђеним промјенама стања 
техничких података, на постојећим јавним путевима којима 
није промијењена геометрија осе пута,

2) два мјесеца од завршетка рока обиљежавања диони-
ца јавних путева на терену из члана 11. став 2. овог правил-
ника за промјене стања техничких података насталих као 
посљедица изведених радова редовног и ванредног одржа-
вања или других мјера и

3) два мјесеца од завршетка рока обиљежавања диони-
ца јавних путева на терену из члана 11. став 3. овог правил-
ника за промјене стања техничких података насталих као 
посљедица новог акта о категоризацији јавних путева.

(3) Подаци о стању путева и објеката на њима који се 
прикупљају на основу посебних мјерења морају се унијети 
у алфанумеричку евиденцију у року 30 дана након обавље-
них мјерења и обраде података из тих мјерења.

Члан 15.
(1) Основни подаци о осaма јавних путева са њиховим 

ознакама јавно су доступни путем интернета и могу се пре-
гледати на интерактивној карти.

(2) Коришћење евиденције о јавним путевима доступно 
је надлежном министарству и Републичкој управи за ин-
спекцијске послове путем веб-апликације.

(3) Подаци о јавним путевима доступни су без накнаде 
за потребе других органа управе, у складу са специфика-
цијом тражених података и посебно истакнутим метапода-
цима који се односе на извор, поријекло и временски оквир 
података.

(4) Подаци из евиденције о јавним путевима, на основу 
писменог захтјева, изјаве о намјени коришћења података и 
претходног одобрења одговорног лица, уз накнаду, доста-
вљају се и другим корисницима.

(5) О издатим подацима другим корисницима из става 
4. овог члана води се евиденција из које је видљиво којим 
су корисницима који подаци били достављени те за какву 
намјену и за коју висину накнаде.

(6) Управљач може одбити захтјев из става 5. овог чла-
на:

1) ако у захтјеву није прецизно наведена намјена кори-
шћења података,

2) ако тражени подаци нису на располагању или би зах-
тијевали значајније додатне обраде и

3) ако се ради о захтјеву корисника који је претходно 
користио податке у супротности са наведеном намјеном.

(7) Висину и начин обрачунавања накнаде за податке 
из става 4. овог члана утврђује Јавно предузеће Путеви Ре-

публике Српске д.о.о. Бања Лука уз сагласност надлежног 
министарства.

(8) Правним лицима која воде евиденције о јавним пу-
тевима, а која су наручиоци израде студија или истражива-
ња о јавним путевима, без накнаде се осигуравају потребни 
подаци за израду студија или истраживања, с тим да се на-
мјена, услови коришћење и повјерљивост података о јав-
ним путевима дефинишу уговором.

Члан 16.
Јавно предузеће Путеви Републике Српске д.о.о. Бања 

Лука дужно је успоставити евиденцију о јавним путевима 
најкасније у року од годину дана од ступања на снагу овог 
правилника.

Члан 17.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 13.01/345-2031/16
1. новембра 2016. године Министар,
Бања Лука Неђо Трнинић, с.р.

ПРИЛОГ 1.
ПРОСТОРНА ЕВИДЕНЦИЈА

I - АДРЕСНИ СИСТЕМ ОЗНАЧАВАЊА ЈАВНИХ ПУТЕВА
1. Модел података
На основу геометријских података нивелета јавних путева ра-

звијен је адресни систем означавања јавних путева (у даљем тек-
сту: адресни систем), који геометрију мреже јавних путева чини 
независном од промјена разврставања промјена тока вођења пут-
ног правца или промјена по субјекту управљања.

Моделовање топологије адресног система изведено је из саме 
структуре путне мреже у складу са стварним надлежностима упра-
вљача путева.

Тополошку структуру чине сљедећи елементи:
- чвор - тачкасти елемент,
- помоћни чвор - тачкасти елемент,
- линк - линијски елемент одређен почетним и завршним чво-

ром, без обзира на субјект управљања,
- веза - линијски елемент који не припада основном правцу 

пружања дионице пута, а одређен је међусобним односом чвора и 
помоћног чвора или два помоћна чвора,

- дионица - основни линијски елемент одређен почетним и за-
вршним чвором који припадају истом субјекту управљања,

- путни правац - линијски елемент коју чине једна или више 
дионица.

У техничком смислу, адресни систем дефинише се као систем 
који чине чворови, линкови, везе, дионице, путни правци, те скуп 
правила о њиховом међусобном односу и повезивању.

Осим тих тополошких елемената, у употреби се налази и по-
лигон, елемент који представља затворено подручје и није изведен 
из структуре путне мреже, али је неопходан за тзв. полигонску 
топологију (државне, ентитетске и општинске границе, техничке 
станице, катастарске честице, језера и друго).

Систем означавања јавних путева служи и субјектима упра-
вљања путевима (Јавно предузеће Аутопутеви Републике Српске, 
Јавно предузеће Путеви Републике Српске, локалне самоуправе, 
концесионари), али и корисницима (Министарство саобраћаја и 
веза Републике Српске, Министарство унутрашњих послова Ре-
публике Српске, Агенција за безбједност саобраћаја Републике 
Српске, Ауто-мото савез Републике Српске, Републичка управа за 
инспекцијске послове, Републичка управа цивилне заштите, хитна 
помоћ, ватрогасци, учесници у саобраћају итд.) за што једностав-
нију и прецизнију просторну идентификацију на путу.

2. Начин означавања јавних путева и смјерови путева
Јавни пут дефинисан је одговарајућим скупом, евиденционом 

ознаком, описом смјера пружања и дужином. Евиденционе ознаке 
по појединим скуповима јавних путева су:

Категорије јавних путева Евиденционе ознаке јавних 
путева

Ауто-путеви 1-49
Брзи путеви 50-99
Магистрални путеви I реда 100-499
Магистрални путеви II реда 500-999
Регионални путеви I реда 1000-4999


