
 На основу члана 157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени 
гласник РС, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13, 55/14, 96/15, 9/16, 24/18, 41/18 87/18, 23/19 и 
128/20 - др. закон), члана 4. и 7. Одлуке о техничком регулисању саобраћаја на 
путевима и улицама на подручју општине Неготин („Сл. лист општине Неготин“, бр. 
29/2012), члана 16. Одлуке о некатегорисаним путевима („Сл. лист општине Неготин“, 
бр. 11/2019), члана 69. Статута општине Неготин („Сл. лист општине Неготин“, бр. 
4/2019) и члана 3. и 25. Пословника о раду Општинског већа („Сл.лист општине 
Неготин“ бр. 23/08 и 35/2014), Општинско веће општине Неготин је на седници 
одржаној дана 23.09.2021. године, донело следеће 
 
 

РЕШЕЊЕ 
O ПРИВРЕМЕНОЈ ИЗМЕНИ РЕЖИМА ТЕХНИЧКОГ РЕГУЛИСАЊА 

САОБРАЋАЈА НА НЕКАТЕГОРИСАНОМ ПУТУ ШАРКАМЕН-ТРЊАНЕ КОЈИ 
ОД ЦЕНТРА ШАРКАМЕНА ДО РЕКЕ НОСИ К.П.БР. 5348/1 КО ШАРКАМЕН 
(ПОТЕС:СЕЛО), А ДАЉЕ ОД РЕКЕ ПРЕМА ТРЊАНУ НОСИ К.П.БР. 5797 КО 

ШАРКАМЕН (ПОТЕС:ТРЊАНСКО БРДО) УСЛЕД ОШТЕЋЕЊА ПУТНОГ 
ОБЈЕКТА-МОСТА 

 
 

Члан 1. 
 Овим решењем одређује се привремена измена режима техничког регулисања 
саобраћаја на некатегорисаном путу Шаркамен-Трњане који од центра Шаркамена до 
реке носи к.п.бр. 5348/1 КО Шаркамен (потес:село), а даље од реке према Трњану носи 
к.п.бр. 5797 КО Шаркамен (потес:Трњанско брдо) услед оштећења путног објекта-
моста, тако што се одређује привремена забрана саобраћаја моторних возила преко 
оштећеног моста док се исти не санира. 
 

Члан 2. 
 На основу овог Решења, задужује се управљач пута да постави адекватну 
саобраћајну сигнализацију. 
 

Члан 3. 
 Ово Решење ступа на снагу даном доношења. 
 

Члан 4. 
 Решење објавити на званичној интернет страници Општине Неготин. 
 
 
 
Број: 344-125/2021-III/07 
Датум: 23.09.2021. године 
Неготин 

 
 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
ПРЕДСЕДНИК, 

Владимир Величковић, дипл.педагог физичке културе, с.р. 
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Образложење 
 

 Правни основ за доношење Решења садржан је у члану 157. Закона о 
безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 
32/13, 55/14, 96/15, 9/16, 24/18, 41/18 87/18, 23/19 и 128/20 - др. закон), члановима 4. и 
7. Одлуке о техничком регулисању саобраћаја на путевима и улицама на подручју 
општине Неготин („Сл. лист општине Неготин“, бр. 29/2012), члану 16. Одлуке о 
некатегорисаним путевима („Сл. лист општине Неготин“, бр. 11/2019), члану 69. 
Статута општине Неготин („Сл. лист општине Неготин“, бр. 4/2019) и члановима 3. и 
25. Пословника о раду Општинског већа („Сл.лист општине Неготин“ бр. 23/08 и 
35/2014). 
 Чланом 157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима прописано је да 
техничко регулисање саобраћаја на државним путевима обавља министарство 
надлежно за послове саобраћаја, а на општинским путевима и улицама у насељима 
орган јединице локалне самоуправе надлежан за послове саобраћаја. 

Чланом 4. Одлуке о техничком регулисању саобраћаја на путевима и улицама 
на подручју општине Неготин прописано је да управљач пута поставља саобраћајну 
сигнализацију према потврђеном пројекту и одлуци о техничком регулисању 
саобраћаја. Члано 7. прописано је да ће Општинско веће одлуком привремено 
изменити режим техничког регулисања саобраћаја у редовним условима у случају 
елементарних непогода или ванредних догађаја због којих је настао прекид 
саобраћаја, односно због чега су знатно отежани услови саобраћаја, да предлог за 
доношење одлуке из подноси управљач пута и општинска саобраћајна инспекција. 

Члан 16. Одлуке о некатегорисаниим путевима прописано је „Ако се 
некатегорисани пут налази у таквом стању да се на њему не може одвијати саобраћај 
или се не може одвијати саобраћај појединих врста возила, или ако би саобраћај 
појединих врста возила наносио штету некатегорисаном путу, његовом делу или 
путном објекту, или ако се радови на одржавању пута не могу извести без обустављања 
саобраћаја или то захтевају други разлози безбедности саобраћаја и заштите пута, 
Општинско веће општине Неготин може, на предлог управљача пута, одељења 
општинске управе надлежног за инспекцијски надзор у области саобраћаја, органа 
унутрашњих послова надлежног за безбедност саобраћаја, да забрани саобраћај на том 
делу пута за сва или за поједине категорије возила на целом путу, његовом делу или 
путном објекту. Општа забрана саобраћаја на некатегорисаном путу, његовом делу 
може бити само привремена, а забрана саобраћаја за поједине категорије возила на 
некатегорисаном путу, његовом делу или путном објекту може бити привремена или 
стална. Забрана саобраћаја мора се објавити на погодан начин и означити 
одговарајућом саобраћајном сигнализацијом, као и другим потребним мерама 
обезбеђења.“ 

Чланом 69. Статута општине Неготин прописане су надлежности Општинског 
већа општине Неготин. 

Општинском већу општине Неготин достављен је предлог Инспектора за 
саобраћај и путеве, Одељења за инспекцијске послове општинске управе општине 
Неготин број 347-97/2021-IV/03 од 30.08.2021. године о доношењу одлуке о 
привременој измени режима техничког регулисања саобраћаја на некатегорисаном 
путу Шаркамен-Трњане који од центра Шаркамена до реке носи к.п.бр. 5348/1 КО 
Шаркамен (потес:село), а даље од реке према Трњану носи к.п.бр. 5797 КО Шаркамен 
(потес:Трњанско брдо) услед оштећења путног објекта-моста, тако што се одређује 
привремена забрана саобраћаја моторних возила преко оштећеног моста док се исти 
не санира. 
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 Имајући у виду напред наведено, Општинско веће општине Неготин донело је 
решење као у диспозитиву. 


