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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА НОВА ВАРОШ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за послове инспекције
Број:344-70/2021-13
Датум:27.04.2021.године
НОВА ВАРОШ
Начелник Општинске управе Нова Варош, Мирел Рољевић, на основу члана 157. и 158. Закона о
безбедности саобраћаја на путевима ("Сл. гласник РС" бр. 41/2009, 53/10, 101/11, 32/13-Одлука УС, 55/2014, 96/2015-др.
закон, 9/2106-Одлука УС , 24/2018,412018 и 41/2018-др. закон), члана 136., 140. и 141. Закона о општем управном
поступку ("Сл, гласник РС", бр. 18/2016 и 95/2018-аутетично тумачење) и Записника Комисије за координацију послова
безбедности саобраћаја на путевима општине Нова Варош број: 06-57/2021-13, поступајући по службеној дужности,
доноси:
РЕШЕЊЕ
УТВРЂУЈЕ СЕ измена режима саобраћаја у редовним условима, тако што ће се двосмерни саобраћај за
моторна возила, у периоду од 1. новембра до 30. марта, одвијати у једном смеру, и то:
- на делу ул. „Ћамила Сијарића“, од ул. “ Карађорђева“, у смеру према северу, до ул. „Јевстатија
Караматијевића“,
- на делу ул „Јевстатија Караматијевића“, од ул. „Ћамила Сијарића“, у смеру према западу, до ул. „Зорана
Ђинђића“ и
- на делу ул. „Зорана Ђинђића“, од ул. „Јевстатија Караматијевића“, у смеру према југу, до ул.
„Карађорђева“.
Саобраћајну сигнализацију на основу овог решења и саобраћајног пројекта поставља управљач пута.
Саобраћајна сигнализација поставља се и одржава тако да их учесници у саобраћају могу на време и лако
уочити и дању и ноћу и правовремено поступити у складу са њиховим значењем.
Саобраћајни знакови морају се уклонити, допунити или заменити ако њихово значење не одговара
промењеним условима саобраћаја или захтевима безбедности и ако су оштећени или уништени.
Ово решење објавити у Службеном листу општине Нова Варош.
Образложење
Анализирајући приспели Записник Комисије за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима
општине Нова Варош број: 06-57/2021-13 од 19.04.2021. године у коме је дато мишљење да је потребно извршити
измену режима саобраћаја у деловима улица „Зорана Ђинђића“, „Јевстатија Караматијевића“ и „Ћамила Сијарића“, јер
је због техничких карактеристика истих угрожено безбедмо одвијање саобраћаја а наручито безбедност ђака и
анализирајући безбедност одвијања саобраћаја у напред наведеним улицама, утврђено је следеће:
-да су коловози предметних улица у појединим деловима ширине мање од 4 m, па је отежано и небезбедно
мимоилажење возила,
- да на истим у већем делу нема тротоара или је њихова ширина дост мања од прописане ширине од 1,6 m, па
се пешаци често крећу коловозом, и самим тим њихова безбедност је веома угрожена,
- да су улице „Зорана Ђинђића“ и „Ћамила Сијарића“ у великом успону,
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- да је одржавање улица у зимском периоду, како због двоснерног саобраћаја и паркираних возила, тако због
напред наведених техничких карактеристика, готово немогуће,
- да су радјуси раскрсница мали, па због истог угрожено је мимоилажење возила и у већем броју ситуација
иста су принуђена да се мимоилазе кретањем уназад и
- да су предметне улице приступне или су део „Зоне школе“, па самим тим на истим је велика фреквенција
ђака, који су уједно и најрањивија категорија у саобраћају.
Одредбама члана 157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Сл. гласник РС" бр. 41/2009, 53/10,
101/11, 32/13-Одлука УС, 55/2014, 96/2015-др. закон, 9/2106-Одлука УС , 24/2018,412018 и 41/2018-др. закон),
прописано је да на општинским улицама и путевима техничко регулисање саобраћаја обавља Орган јединице локалне
самоуправе надлежан за послове саобраћаја, док је чланом 158. истог Закона, прописано да се саобраћајно-техничким
мерама у насељу уређује режим саобраћаја, што обухвата и одређивање једносмерних улица.
На основу законских прописа и напред изнетог донето је решење као што гласи у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења допуштена је жалба Општинском већу општине
Нова Варош у року од 15 дана од дана достављања.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. ЈП „ 3. Септембар“ ,
2. Одељење за инвестиције и јавне набавке општине Нова Варош
3. ПС Нова Варош
4. А/А

НАЧЕЛНИК ОУ НОВА ВАРОШ
Мирел Рољевић
********************************************************************************************************
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