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УВОД

• Детаљна подјела јавних путева на подручју ЈЛС,

• Поставити основу за разумијевање постојећег стања и динамику

развоја јавних путева на подручју ЈЛС,

• Упоредна анализа параметара са другим сличним ЈЛС у Републици

Српској,

• Препоручује се кориштење мапа и других визуалних алата како би се

у анализи стања дала територијална димензија те кориштење

постојећих детаљних и урбанистичких планова уређења, просторних

планова уређења градова и Општина те регулационих планова.



УВОД

 Анализа стања је темељ за израду SWOT анализе и даље, за

утврђивање циљева, развојних приоритета и мјера.

 SWOT анализа:

• Снаге су подручја, ресурси и способности унутар подручја на које

се оно може ослонити у развоју, с највећим могућностима за успјех. 

• Слабости указују која подручја, ресурси и способности унутар

подручја ограничавају или онемогућују његов развој. 

• Прилике су подручја, ресурси и способности изван подручја које би

оно могло искористити за свој развој (повећати снаге и/или смањити

слабости). 

• Пријетње су ресурси и способности изван подручја који могу

угрозити његов развој (смањити снаге и/или повећати слабости). 



ПРИОРИТЕТИ РАЗВОЈА ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА

Дефинисање приоритета узима у обзир:

• Осигуравање усклађености: политике-стратешких усмјерења-

циљева-приоритета развоја на вишим и нижим територијалним

нивоиима,

• Усклађивање Стратегије развоја јавних путева с документима

просторног уређења,

• Информације с партнерских консултација које се одвијају паралелно

с поступком израде стратегије,

• Одлуке донесене на политичком нивоу,



ПРИОРИТЕТИ РАЗВОЈА ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА

• Модернизација дијела мреже локалних путева који још нема

савремени асфалтни коловоз,

• Повећање квалитете појединих дионица садашњих путева,

• Реконструкција траса садашњих дионица путева, почевши од

реконструкције оштрих кривина,

• Уклањање већих успона до изградње заобилазница. 



КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДЕФИНИСАЊЕ ПРИОРИТЕТА

Критеријуми за дефинисање приоритета су:

• Критеријум саобраћајних потреба,

• Конструктивни критеријуми,

• Критеријум друштвене оправданости,

• Економски критеријуми,

• Безбједносни критеријуми,

• Критеријуми околине.



САОБРАЋАЈНИ КРИТЕРИЈУМИ

• ПГДС,

• Дужина трасе

• Ширина коловоза,

• Закривљеност трасе

• Вертикално вођење трасе

• Међународно повезивању

• Саобраћајни профил тунела-недовољна висина

• Закривљеност коловоза

• Освјетљеност тунела



КОНСТРУКТИВНИ КРИТЕРИЈУМИ

• Врста коловозног застора,

• IRI индекс (индекс неравнине

• Дефлексија

• Стање коловозног застора

• Колотрази,

• Стање одоводње,

• Стање опреме пута,

• Косине,

• Стање објеката,

• тарост истих



БЕЗБЈЕДНОСНИ КРИТЕРИЈУМИ

• Број СН у узроку објекта пута,

• Смртно страдала лица на локацији путног објекта,

• Недостаци на дионици пута,

• Сужења коловоза,

• Учесталост бициклистичког и пјешачког саобраћаја,

• Заштитна ограда,

• Стање вентилације тунела,

• Системи надзора тунела.



ЕКОНОМСКИ КРИТЕРИЈУМИ

• Досадашња улагања,

• Претходни радови,

• Садашња вриједност,

• Потребна средства за интервенције на путу.



КРИТЕРИЈУМИ ОКОЛИНЕ

• Надморска висина

• Темпаратура, мања од 0 º С (број дана у години)

• Број дана под снијегом

• ......



РЕАЛИЗАЦИЈА СТРАТЕГИЈЕ

Реализација стратегије састоји се од минимално сљедећих корака:

• Одређивање динамике развоја локалних путева (изградња, 

реконструкција и одржавање),

• Одређивање дужине локалних саобраћајница које је потребно

изградити и одржавати сваке године,

• Утврђивање локалних саобраћајница које ће се градити и одржавати

једну годину,

• Израда пројеката саобраћајница (за које буде потребе),

• Рјешавање имовинско правних односа,

• Обезбјеђење буџетских средстава,

• Изградња, реконструкција и одржавање предметних саобраћајница. 



РЕАЛИЗАЦИЈА СТРАТЕГИЈЕ

Активност Носилац
активности

Временски период 2018-2028

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Приједлог приоритета 
градње

Надлежно
одјељење

Приједлог буџета Надлежно
одјељење

Усвајање буџета Скупштина
града/Општине



ИНДИКАТОРИ ПРАЋЕЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Индикатори се морају дефинисати ан начин:

 Дефиниција – описни дио показатеља (нпр. дужина изграђених путева),

 Јединица – мјерна јединица показатеља (нпр. број, километри, итд.),

 Опис – објашњава што тачно показатељ мјери,

 Почетна вриједност – са којом се показатељ касније пореди-потребно

је унијети вриједност и референтну годину,

 Циљ – што се очекује спровођењем стратегије-циљана вриједност

мора бити нумерички одређена те показати вриједности које се желе

постићи до краја реалиације,

 Учесталост праћења – навести колико се често прикупљају подаци

везани за поједини показатељ,

 Извор – навести гдје се могу пронаћи подаци везани за поједини

показатељ. 
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