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„Службени лист општине Неготин“

09. 07. 2008.

Председник општине Неготин, на основу чл.30 Одлуке о пословном простору општине Неготин (Службени
лист општине Неготин, број: 19 /2006), доноси

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ
ЗА ПРОЦЕНУ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ОПШТИНЕ НЕГОТИН

Именује се Комисија за процену пословног простора општине Неготин за пословни простор на коме је
носилац права коришћења Општина Неготин и индиректни корисници буџета Општине Неготин:
1. ГОРАН ЛЕПОЈЕВИЋ, дипл. инжењер грађевине
2. ДРАГИЦА ЖИВКОВИЋ, дипл. инжењер грађевине
3. ЉУБИША МИЛЕНОВИЋ, дипл. инжењер грађевине
Задаци Комисије су:
1. утврђивање површине, графичког приказа и стања пословног простора и обавештавање заинтересованих
лица за закуп односно коришћење о утврђеним чињеницама
2. сачињавање записника о стању пословног простора који се предаје закупцу односно кориснику
3. сачињавање записника о стању пословног простора који се враћа закуподавцу односно кориснику
4. процена потребе да се изведу радови на пословном простору ради извршења ситне оправке, оправке и
оклањања настале штете на пословном простору сагласно закљученим уговорима са закупцима односно
корисницима.
Рок за извршење задатака Комисије је три радна дана од дана достављања или саопштавања налога
Председника општине Неготин или Председника Комисије за комунално-стамбене делатности и урбанизам СО
Неготин, а налог се доставља односно саопштава непосредно или преко надлежног одељења општинске управе
за управљање пословним простором.
Висина наканаде за рад члановима Комисије се утврђује у висини која не може бити виша од накнаде коју
примају чланови сталних радних тела Скупштине општине Неготин.
Ступањем на снагу овог решења престаје да важи Решење о именовању Комисије за процену пословног
простора општине Неготин број 361-76/2006-II/01 од 04.09.2006.године.
Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у Службеном листу oпштине Неготин.

Број: 361-119/2008-II/01
Дана, 03.07.2008.године
Неготин

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Радмила Геров, дипл. инжењер електронике,с.р.

„Службени лист општине Неготин“
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Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено комуналне послове и општу управу општине Неготин, а
на основу члана 148. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Сл. гласник РС“,број: 53/82, 11/84,5/84,
21/90,28/91, 53/93,67/93,48/94 и 25/97) и члана 192. Закона о општем управном поступку („Сл.лист СРЈ“, број: 33/97 и
31/01), д о н о с и
РЕШЕЊЕ
О ТЕХНИЧКОМ РЕГУЛИСАЊУ САОБРАЋАЈА У ГРАДУ НЕГОТИНУ
I – Усмеравање саобраћаја
1.

Транзитни саобраћај

Како град Неготин има шест (6) улазно – излазних праваца, усмеравање истог је следеће:
А. Из правца Зајечар и Кладово који улази у Неготин улицом Бадњевском, за правац:
а. Југословенско бугарски гранични прелаз „Мокрање“ , Прахово и Радујевац
-од раскрснице улице Бадњевске, улице поред зелене пијаце и улице поред Болнице, одваја се лево улицом
поред болнице до кружног тока, од кружног тока улицом Аге Рогожинаревића до раскрснице са улицама
Стефаније Михајловић, Миомира Радосављевића – Пикија и 12. септембра;
за Прахово лево улицом Миомира Радосављевића – Пикија и надаље према Самариновцу и Прахову;
за Радујевац наставља улицом 12.септембар до раскрснице са улицом IX бригаде , одваја се лево улицом IX
бригаде и наставља Радујевачким путем према селу Радујевац;
за гранични прелаз „Мокрање“ улицом 12. септембар и улицом Тимочком до раскрснице са улицом
Хајдук Вељка, где скреће лево улицом Хајдук Вељка и Кобишничким путем према селу Кобишница и граничном
прелазу.
б. за Речку, Чубру и Мокрање село
- од раскрснице улице Бадњевске, улице поред зелене пијаце и улице поред болнице, одваја се десно
улицом поред зелене пијаце до раскрснице са улицом Генерала Гамбете и Илије Косића, продужава право улицом
Илије Косића, затим десно улицом Јована Чкаширановића и лево улицом Бранка Перића до раскрснице са улицом
Вера Радосављевић, скреће десно у улицу Вере Радосављевић и Карађорђеву према излазу из градске зоне.
за Чубру се одваја пут десно;
за Речку и Мокрање село се наставља право.
Б. из правца Прахова који улази у Неготин улицом Миомира Радосављевића – Пикија за правац:
а.југословенско – бугарски Гранични прелаз „Мокрање“ и Радујевац
- од раскрснице улица Миомира Радосављевића – Пикија, Стефаније Михајловић, 12.септембра и Аге
Рогожинаревић, скреће лево улицом 12.септембар, до раскрснице са ул. IX бригаде;
за Радујевац одваја се лево улицом IX бригаде и наставља Радујевачким путем према селу Радујевац;
за гранични прелаз „Мокрање“ наставља улицом 12.септембар и улицом Тимочком до раскрснице са
улицом Хајдук Вељка, где скреће лево улицом Хајдук Вељка и Кобишничким путем према селу Кобишница и
граничном прелазу.
б. Зајечар , Кладово и Речку, Чубру и Мокрање село
-од раскрснице улица Миомира Радосављевића – Пикија, Стефаније Михајловић, 12.септембра и Аге
Рогожинаревић, скреће десно улицом Аге Рогожинаревић до кружног тока, од кружног тока улицом поред болнице
до раскрснице са улицом Бадњевском;
за Зајечар и Кладово скреће десно улицом Бадњевском према излазу из градске зоне;
за Речку , Чубру и Мокрање село наставља право, улицом поред зелене пијаце до раскрснице са улицом
Генерала Гамбете и Илије Косића, продужава право улицом Илије Косића, затим десно улицом Јована
Чакширановића и лево улицом Бранка Перића до раскрснице са улицом Вера Радосављевић, скреће десно у улицу
Вере Радосављевић и Карађорђеву према излазу из градске зоне;
за Чубру и Мокрање село се наставља право.
Б. из правца Радујевац који улази у Неготин Радујевачким путем и ул. IX бригаде , за правац:
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а. Југословенско – бугарски гранични прелаз „Мокрање“
- од раскрснице ул. IX бригаде и 12. септембра одваја се лево улицом 12.септембра и улицом Тимочком до
раскрснице са улицом Хајдук Вељка, где скреће лево улицом Хајдук Вељка и Кобишничким путем према селу
Кобишница и граничном прелазу.
б.Прахово, Зајечар, Кладово и Речку (Чубру и Мокрање село)
- од раскрснице ул. IX бригаде и 12. септембра одваја се десно улицом 12. септембра до раскрснице са
улицама Миомира Радосављевића – Пикија, Стефаније Михајловић и Аге Рогожинаревић.
за Прахово одваја се десно улицом Миомира Радосављевића – Пикија према излазу из градске зоне,
за Зајечар, Кладово и Речку (Чубру и Мокрање село) наставља право улицом Аге Рогожинаревић до
кружног тока, од кружног тока улицом поред болнице до раскрснице са улицом Бадњевском.
за Зајечар и Кладово скреће десно улицом Бадњевском према излазу из градске зоне;
за Речку, Чубру и Мокрање село наставља право, улицом поред зелене пијаце до раскрснице са улицом
Генерала Гамбете и Илије Косића, продужава право улицом Илије Косића, затим десно улицом Јована
Чакширановића и лево улицом Бранка Перића до раскрснице са улицом Вера Радосављевић, скреће десно у улицу
Вере Радосављевић и Карађорђеву према излазу из градске зоне;
за Чубру се одваја пут десно;
за Речку и Мокрање село се наставља право.
Г. Из правца гранични прелаз „Мокрање“ који улази у Неготин Кобишничким путем и ул. Хајдук Вељка
, за правац;
а.Радујевац, Прахово, Зајечар, Кладово, Речка (Чубра и Мокрање село)
- од раскрснице улице Хајдук Вељка и Тимочке, скреће десно у улицу Тимочку, наставља право улицом 12.
септембар до раскрснице са улицом IX бригаде.
за Радујевац скреће десно у улицу IX бригаде и наставља право Радујевачким путем према излазу из
градске зоне;
за Прахово, Зајечар, Кладово и Речку (Чубру и Мокрање село) наставља право улицом 12. септембар до
раскрснице са улицама Миомира Радосављевића – Пикија, Стефаније Михајловић и Аге Рогожинаревић;
за Прахово одваја се десно улицом Миомира Радосављевића – Пикија према излазу из градске зоне;
за Зајечар, Кладово и Речку (Чубру и Мокрање село) наставља право улицом Аге Рогожинаревић до
кружног тока, од кружног тока улицом поред болнице до раскрснице са улицом Бадњевском;
за Зајечар и Кладово скреће десно улицом Бадњевском према излазу из градске зоне;
за Речку, Чубру и Мокрање село наставља право, улицом поред зелене пијаце до раскрснице са улицом
Генерала Гамбете и Илије Косића, продужава право улицом Илије Косића, затим десно улицом Јована
Чакширановића и лево улицом Бранка Перића до раскрснице са улицом Вера Радосављевић, скреће десно, у улицу
Вера Радосављевић и Карађорђеву према излазу из градске зоне;
за Чубру се одваја пут десно;
за Речку и Мокрање село се наставља право.
Д. из правца Букова који улази у Неготин Буковским путем, за правац:
а. Зајечар, Кладово, Прахово, Радујевац и гранични прелаз „Мокрање“
- на раскрсници улица Генерала Гамбете, улице поред зелене пијаце у Илије Косића одваја се лево улицом
поред зелене пијаде до раскрснице са улицом Бадњевском:
за Зајечар и Кладово одваја се лево улицом Бадњевском према излазу из градске зоне:
за Прахово, Радујевац и гранични прелаз „Мокрање“ наставља право улицом поред болнице до кружног
тока, од кружног тока улицом Аге Рогожинаревић до раскрснице са улицама Стефаније Михајловић, Миомира
Радосављевића – Пикија и 12. септембра;
за Прахово лево улицом Миомира Радосављевића – Пикија и надаље према Самариновцу и Прахову;
за Радујевац наставља улицом 12. септембар до раскрснице са улицом IX бригаде, одваја се лево улицом IX
бригаде и наставља Радујевачким путем према селу Радујевац ;
за гранични прелаз „Мокрање“ улицом 12. септембар и улицом Тимочком до раскрснице са улицом
Хајдук Вељка, где скреће лево улицом Хајдук Вељка и Кобишничким путем према селу Кобишница и граничном
прелазу.
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б. Речка, Чубра и Мокрање село
- на раскрсници улица Генерала Гамбете , улице поред зелене пијаце у Илије Косића одваја се десно улицом
Илије Косића затим десно улицом Јована Чакширановића и лево улицом Бранка Перића до раскрснице са улицом
Вера Радосављевић, скреће десно у улицу Вере Радосављевић и Карађорђеву према излазу из градске зоне,
за Чубру се одваја пут десно;
за Речку и Мокрање село се наставља право.
Ђ.из правца Речке, Чубра и Мокрање село који улази у Неготин, Мокрањским путем, односно
Карађорђевом улицом, за правац:
а.Зајечар, Кладово, Прахово, Радујевац, гранични прелаз „Мокрање“
- Карађорђевом улицом и улицом Вере Радосављевић до раскрснице са улицом Бранка Перића, скреће лево у
улицу Бранка Перића до раскрснице са улицама Даничићевом и Драгољуба Стефановића, скреће десно у улицу
Драгољуба Стефановића до улице Генерала Гамбете, скреће лево у улицу Генерала Гамбете до раскрснице са улицом
Илије Косића и улицом поред зелене пијаце:
за Буково продужава право.
за Зајечар, Кладово, Прахово, Радујевац гранични прелаз „Мокрање“, скреће десно у улицу поред
зелене пијаце до раскрснице са улицом Бадњевском.
за Зајечар и Кладово одваја се лево улицом Бадњевском, према излазу из градске зоне;
за Прахово, Радујевац и гранични прелаз „Мокрање“ наставља право улицом поред болнице до кружног
тока, од кружног тока улицом Аге Рогожинаревића до раскрснице са улицама Стефаније Михајловић, Миомира
Радосављевића – Пикија и 12. септембра.
за Прахово скреће лево у улицу Миомира Радосављевића – Пикија и продужава право према Самариновцу и
Прахову.
за Радујевац наставља улицом 12. септембар до раскрснице са улицом IX бригаде, одваја се лево улицом IX
бригаде и наставља Радујевачким путем према селу Радујевац;
за гранични прелаз „Мокрање“ улицом 12.септембар и улицом Тимочком до раскрснице са улицом Хајдук
Вељка, где скреће лево улицом Хајдук Вељка и Кобишничким путем према селу Кобишница и граничном прелазу.
2.
зоне.

Саобраћај теретних возила, трактора и мотокултиватора
Кретање ове категорије возила није дозвољено улицама уже градске
Забрана кретања истих је у следећим улицама:
- у ул. Бадњевска и Улица поред зелене пијаце и болнице;
- у ул. Генерала Гамбете и ул. Драгољуба Стевановића;
- у ул. Професора Костића и ул. Др. Станоја Нешића;
- у ул. Професора Костића и ул. Доситејева;
- у ул. Професора Костића и ул. Војводе Мишића;
- у ул. Кнеза Михајла и ул. Обилићева;
- у ул. Момчила Ранковића и ул. Обилићева;
- у ул. ЈНА ул. и Стојанке Радосављевић;
- у ул. IX бригаде и ул. ЈНА;
- у ул. Стефаније Михајловић;
- у ул. Авалској;
- у ул. Србе Јовановића.
Забрана кретања наведених возила биће обележена знаком вертикалне
сигнализације.

саобраћајне

3.Саобраћај возила која превозе опасне материје
а. Возила која превозе опасне материје из смера Зајечар, а чије је одредиште
ИХП Прахово и Југопетрол – инсталација Прахово, усмеравају се саобраћајницом М-25 Буково – раскрсница Кусјак
преко Самариновца (регионални пут P-2,5с), до раскрснице за село Прахово, затим лево према Прахову ,
Југопетролу и ИХП.
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б.Возила која превозе опасне материје чије је крајње одредиште у граду Неготин (бензинске пумпе) и друге
бензинске пумпе изван града, дозвољава се свим транзитним правцима описаним у тачки 1.
II – Улице- правци са правом првенства пролаза, раскрсница са кружним током саобраћаја,
једносмерне улице и слепе улице
1.

Улице – правци са правом првенства пролаза

Као улице са правом првенства пролаза одређују се следеће:
-ул. Генерала Гамбете и Станка Пауновића;
-ул. Кнеза Михајла и Гробљанска;
- ул. Војводе Мишића, Вере Радосављевић и Карађорђева;
-правац ул. поред болнице – Бадњевска улица (десно скретање);
-ул. Аге Рогожинаревић, 12. септембра, Тимочка до ул. Х. Вељка;
-правац ул.Тимочка – ул Хајдук Вељка (лево скретање);
-ул. Миомира Радосављевића – Пикија;
-ул. Професора Костића и Илије Косића у односу на ул. Радета Недељковића, Доситејеву, Омладинских
бригада, Др. Станоја Нешића, Добривоја Недељковића и Јована Чакширановића;
-ул. Др. Станоја Нешића у односу на ул. Краљевића Марка;
-ул. Драгољуба Стевановића у односу на ул. Професора Костића и Илије Косића;
-правац ул. Јована Чакширановића – Бранка Перића (лево скретање);
-ул. Доситејева у односу на ул. Брегалничку;
-ул. Бранка Перића од ул. Јована Чакширановића до ул. Вере Радосављевић и у односу на ул. Рајка
Боснића;
-ул. ЈНА до улице Хајдук Вељка;
-ул. Хајдук Вељка од ул. Обилићеве до ул. Тимочке, и у односу на део ул.Тимочке (део према вашаришту)
и ул. Маринка Благојевића;
-ул. Милентије Поповић у односу на ул. Наталије Николић;
-правац ул. Станоје Гачић – ул. Милентије Поповић (десно скретање);
-ул. Интернационалних бригада до ул. Ђуре Салаја;
-ул. Ђуре Салаја до улице поред зелене пијаце;
-ул. Љубе Нешића у односу на ул. Књаз Милош и Мире Винклајт;
-ул. Кнеза Милоша у односу на ул. Мире Винклајт;
-ул. Добриле Радосављевић у односу на ул. Мире Винклајт, Аце Патлиџановића, Љубе Нешића и ул. 4
јули;
-ул. Обилићева у односу на ул. Х. Вељка, Момчила Ранковића и Курсулину;
-ул. Момчила Ранковића у односу на ул. Стојанке Радосављевић;
-ул. Генерала Павла Илића у односу на ул. Његошеву;
-ул. Стефаније Михајловић у односу на ул. Церску;
-ул. Србе Јовановића у односу на ул. Церску;
-ул. Церска у односу на ул. Нишку;
-ул. Страхињића Бана у односу на ул. 7. јули и ул. 1 мај;
-ул. Радета Недељковића у односу на ул. Атанасија Стојановића;
-ул. Драгољуба Милинчића у односу на ул. 27. април, ул. Јована Јовановића Змаја и Мире Нешића;
-ул. Аце Патлиџановића у односу на ул. Милић – Настић, Оџину и ул. Драгољуба Милинчића;
-ул. Станоја Главаша у односу на ул. 27. април, ул. Мариоле Петровић,
Ул. Професора Ђорђа Вујића – Новака и ул. Миленка Брковић – Црног;
-ул. Браће Југовић у односу на ул. Танаска Рајића, Албанске споменице,
Марка Орешковића и Синише Станковића;
-ул. Дунавска у односу на ул.Буковску и Бранка Перића;
-ул. Слободана Пенезића у односу на ул. Маринка Благојевића и ул. Чучук Станину;
-ул. Тимочка у односу на ул. Чучук Станину, Слободана Пенезића и Васе Чарапића;
-ул. Чучук Станина у односу на ул. Васе Чарапића;
-ул. Добривоја Радосављевића и ул. Жарка Зрењанина до ул. Мише Анастасијевића;
-ул. Косте Тодоровића;
-ул. 28. март у односу на Косте Абрашевића и Шистекову;
-ул. Милутина Стојановића у односу на ул. Генерала Исаијева, Петра Мишића и Василија Мокрањца;
-ул. Ђердапска у односу на ул. Алексе Шантића, Фрушкогорску, Милана Радојевића и Боре Станковића;
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-ул. Мише Анастасијевића сем у односу на ул. Косте Тодоровића и М.Р.Пикија;
-ул. Сретена Вучковића сем у односу на ул. Косте Тодоровића и М.Р.Пикија;
-ул. Легетска сем у односу на ул. Косте Тодоровића и М.Р. Пикија;
-ул. Др. Тодора Бећирића у односу на ул. Небојше Митрића, Живојина Баџића и Симе Лозанића;
-ул. Станојла Стефановића у односу на ул. Бранка Вукосављевића, Саве Драгићевића и Јована
Атанацковића;
-ул. Панте Јаковљевића у односу на ул. Павла Чортановића, Миодрага Костића и Србе Бешира;
-ул. Бранка Ћопића у односу на ул. Боре Станковића;
-ул. Василија Мокрањца у односу на ул. Петра Мишића и ул. Совјетске армије;
2. Раскрсница са кружним током собраћаја
- раскраница са кружним током саобраћаја и то раскрасница следећих улица: улице поред болнице, улице
Србе Јовановића, улице Аге Рогожинаревића, улице Косте Тодоровића и прикључка са паркиралишта код болнице
3. Једносмерне улице
Улице у којима се саобраћај одвија у једном смеру су:
-ул. ЈНА на делу од раскрснице са улицама Бадњевска и Србе Јовановића до раскрснице са улицом
Стефаније Михајловић;
-ул. Станка Пауновића на делу од раскрснице са улицом Иве лоле Рибара до раскрснице са улицама
Војводе Мишића и Кнез Михајлове;
-ул. Војводе Мишића од раскрснице са улицама Станка Пауновића и Кнез Михајлове до раскрснице са
улицама Професора Костића, Љубе Нешића и
Вере Радосављевић;
-ул.Кнеза Михајла на делу од раскрснице са улицама Станка Пауновића и
Војводе Мишића до раскрснице са улицом Добриле Радосављевић;
-ул.Добропољска од улице Иве Лоле Рибара до раскрснице са улицом Др.
Станоја Нешића;
-ул. Др. Станоја Нешића на делу од раскрснице са Добропољском улицом
до раскрснице са улицама
Генерала Гамбете и Станка Пауновића;
-ул.Краљевића Марка од раскрнице са улицом Иве Лоле Рибара до
раскрснице са улицом Др. Станоја Нешића;
-ул. Иве Лоле Рибара од раскрнице са улицом Станка Пауновића до улице
Добропољске;
-Ул. Церска од раскрснице са улицом Стефаније Михајловић до раскрснице са Нишком улицом;
-ул. Аце Патлиџановић део од ул. Вере Радосављевић до ул. Добриле Радосављевић;
-ул. Стевана Синђелића од ул. Кнеза Михајла ка ул. Хајдук Вељка;
-ул. Саве Драгојевића од раскрснице са улицом Момчила Ранковића до ул. ЈНА, осим на делу до уласка на
паркиралиште код Копаоника;
-ул. Добривоја Недељковића, део од Илије Косића до Генерала Гамбете;
4 - Слепе улице
Слепе улице у граду су:
-ул. Краљевића Марка од Лоле Рибара до Трга Ђорђа Станојевића;
-ул. Момчила Ранковића од Саве Драгојевића до Трга Ђорђа
Станојевића;
-ул. Хајдук Вељка од ул. Обилићеве до улице Трг Стевана Мокрањца
-ул. Нишка;
-ул. Мире Нешића;
-ул. Крајинска;
-ул. Атанасија Стојановића;
-ул. Омладинских бригада;
-ул. Паковачка;
-ул. Беочинска;
-ул. Страше Пинџура;
-ул. Димитрија Беливакића;
-ул. Војислава Чурића;
-ул.Бадњевска, део према школи „ Бранко Радичевић“;
-ул. Милентија Поповића, део од ул. Станоја Гачића према Бадњевској,
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-ул. Дечанска, од ул. Косовске,
-ул. Албанске споменице;
-ул.Рајка Боснића;
-ул. Његошева од ул.7.јули;
-ул.Стојана Младеновића;
-ул. Др. Тодора Бећирића од ул. Легетске;
-ул. 23.српске дивизије;
-ул. Драгомана Радојичића;
-ул. Боре Лазаревића;
-ул. Бранка Вукосављевића;
-ул. Саве Драгичевића;
- ул. Јована Атанацковића;
- ул. Павла Чортановића;
- ул. Миодрага Костића;
- ул. Србе Бешира;
- ул. Др. Миливоја Петровића;
- ул. Милутина Петровића;
- ул. Антонија Урошевића;
- ул. Крајинског одреда;
- ул. Бранка Поповића;
- ул. Војкана Јеремића;
- ул. Небојше Митрића;
- ул. Живојина Баџића;
- ул. Симе Лозанића;
- 9. маја;
- ул. Милана Тодоровића;
- ул. 22.децембра;
- ул. Станојла Стефановића и
- ул. Шистекова.
III . ПАРКИРАЛИШТА И СТАЈАЛИШТА
1.

ПАРКИРАЛИШТА

а. Као место за паркирање путничких возила у граду одређују се следеће локације:
- простор на углу ул. ЈНА и ул. Саве Драгојевић а према Тргу Ђорђа Станојевића;
- ул. ЈНА испред градске библиотеке;
- простор испред хотела „Инекс“,
- у ул. ЈНА укосо паркирање са обе стране од раскрснице са улицом Трга Ђ.Станојевића до раскрснице са
улицом Стфаније Михајловић;
- у ул. Доситејевој са десне стране од ул. Професора Костића до ул. Станка Пауновића;
- у ул. Станка Пауновића укосо паркирање са десне стране од раскрснице са улицом Иве Лоле Рибара до
раскрснице са улицама Војводе Мишића и Кнеза Михајла;
- у ул. Хајдук Вељка са десне стране од ул. Обилићеве до Трга Стевана Мокрањца;
- ул. Церска од раскрснице са ул.С.Јовановића са десне стране – испред зграде банке (осим 3 паркинг места
за службена возила банке “ИНТЕСА“ ;
- у ул. Бадњевској са обе стране од ул. Србе Јовановића до Улице поред зелене пијаце и болнице;
- паркинг простор између ул. Бадњевске, Милентија Поповића и Улице поред зелене пијаце;
- паркинг простор поред улице Ђује Салаја – испред маркета,
- паркинг простор испред и поред МЦ „Неготин“,
- простор поред ул. Јована Динкића а поред улаза у стадион;
- у улици 12. септембар са десне стране од железничке станице до ул. IX бригаде;
- паркинг простор поред ул. Аце Патлиџановића са десне стране од ул. Гробљанска према ул. Д.
Милинчића;
- паркинг испред ресторана „Буково“ у ул. Буковски пут;
- простор испред ВХРО „Неготин“ са источне стране;
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- простор у ул. Гробљанска са десне стране( поред Електродистрибуције);
- простор поред Хале спортова;
- у улици Иве Лоле Рибара дуж десне ивице коловоза,
- у улици Војводе Мишића дуж десне ивице коловоза,
- у улици К. Михајловој са обе стране дуж ивице коловоза на делу где је она
једносмерна;
- у улици Краљевића Марка, од раскрснице са ул. Иве Лоле Рибара дуж
десне ивице коловоза;
- у улици Добропољска с десне стране, посматрано од раскрснице са
улицом Иве Лоле Рибара до раскрснице са улицом Др. Станоја Нешића;
- у улици Др. Станоја Нешића с десне стране, посматрано од раскрснице са
улицом Добропољска до раскрснице са улицом Станка Пауновића.
б.паркиралиште туристичких аутобуса
- северни део паркинг простора између ул. Бадњевске, Милентија Поповића и Улице поред зелене пијаце;
в. Паркиралиште теретних возила
- паркиралиште на десној страни излазног пута према Букову, Буковски пут бб, а преко пута објекта
„Пољотехна“;
г. наменска паркиралишта
- за возила Територијалне ватрогасне јединице – ул. Љубе Нешића са десне стране испред Ватрогасног дома;
− за возила запослених у згради општине Неготин, у улици Момчила Ранковића од ул. С. Радосављевић до ул.
Саве Драгојевића са леве стране, осим 3 паркинг места за лица са посебним потребама;
− за службена возила ОУП-а, у улици М.Ранковића проширени део са десне стране, од улице С. Радосављевић до
ул. Саве Драгојевића и простор испред зграде Полицијске станице Неготин;
- 3 паркинг места за службена возила банке “ИНТЕСА“, у ул. Церска од раскрснице са ул.С.Јовановића са десне
стране – испред зграде банке ;
д. привремено паркиралиште
- за све категорије возила – у улици Бадњевској, поред дома „Станко Пауновић“ – простор између два
домска улаза;
2.

СТАЈАЛИШТА

А. Стајалишта за аутобусе
а. За линијски превоз одређују се стајалишта:
- у Улици поред зелене пијаце у оба смера ( БУС – В. Влаховић);
- у Бадњевској улици, у оба смера;
- у ул. М.Р. Пикија код ул. 28. март, у оба смера;
- у ул. Карађорђевој код бензинске пумпе, у оба смера.
б. за линијски превоз као привремено, одређује се стајалиште:
- на простору између улица Јована Динкића, Милошевског пута и ул. Аге Рогожинаревића, у оба смера;
в. За уговорени превоз радника и ученика одређују се стајалишта:
- у ул. Г. П. Илића у оба смера;
- у ул. 12.септембар у оба смера;
- у ул. Бадњевској код музичке школе у оба смера;
- у ул. Станка Пауновића код ул. Лоле Рибара (школа В. Караџић);
- у ул. Добриле Радосављевић, код ул. Милић Настић Оџине, у оба смера,
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- у ул. Станоја Гачића код школе Б. Радичевић;
као и сва стајалишта редовног линијског превоза.
Б. стајалишта путничких такси возила
- у ул. 12.септембар код Аутобуске станице;
- испред Медицинског центра „Неготин“,
- на Тргу Ђорђа Станојевића испред Музичке школе;
- у ул. Карађорђева , поред парка испред бензинске пумпе;
- на јужном делу паркиралишта у улици поред зелене пијаце;
- у ул. Стојанке Радосављевић са десне стране према ул. ЈНА (број места ограничити на 2 или 3);
- у ул. Аце Патлиџановића, код гробља;
- испред Хотела „Инекс“.
В. Стајалиште теретних такси возила
- део робне пијаце код вашаришта а према ул. Тимочка;
- на десној страни излазног пута према Букову а преко пута објекта „Пољотехна“.
IV. БРЗИНА КРЕТАЊА И САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА
1.

Брзина кретања

Дозвољена брзина кретања моторних возила у граду Неготин се ограничава на 50 км/ч у улицама које се
налазе поред школа и дечијих установа на 40 км/ч.
2.

Саобраћајна сигнализација

а. Светлосна сигнализација
-на раскрсници ул. Бадњевске и Улице поред зелене пијаце и болнице са режимом редовног циклуса од
05,00 часова до 23,00 часова, а у остало време као трептач;
-на раскрсници ул. Генерала Гамбете и Улице поред зелене пијаце са режимом редовног циклуса од 05,00
часова до 23,00 часова, а у остало време као трептач;
-на раскрсници ул. Аге Рогожинаревић, Стефаније Михајловић , 12. септембра и Миомира Радосављевић –
Пикија са режимом редовног циклуса од 05,00 часова до 23,00 часова, а у остало време као трептач;
б. вертикална сигнализација
Вертикалном сигнализацијом посебно обележити:
- раскрсницу са кружним током собраћаја,
- паркинг просторе путничких возила,
- паркиралиште за туристичке аутобусе, као и путоказне табле за исте,
- паркиралиште за теретна возила као и путоказне табле за исте,
- наменска паркиралишта,
- БУС стајалишта.
в. Хоризонтална сигнализација
Хоризонталном сигнализацијом извршити обележавање паркинг места наменских паркиралишта , такси и
БУС стајалишта обележити жутом бојом или одговарајућом посебном ознаком.
г. остало
У улицама поред основних школа или дечјих установа, а према потреби и појавним облицима динамичког
саобраћаја, могу се применити на коловозу ГРБИНЕ, односно „лежеће полицајце“ са одговарајућом пратећом
сигнализацијом.
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V. ЗАБРАНЕ И ОСТАЛО
а. Забрана саобраћаја моторним возилима у пешачкој зони града Неготина

Забрањује се саобраћај моторним возилима у пешачкој зони града Неготина.
Пешачка зона града Неготина обухвата: део Трга Ђорђа Станојевића (поред улице ЈНА и споменика жртвама
фашизма, Робне куће и поред споменика Ђорђу Станојевићу), део Трга Стевана Мокрањца, део улице Краљевића
Марка, од улице Иве Лоле Рибара, поред парка до улице Саве Драгојевића.
Графички приказ пешачке зоне града Неготина чини саставни део овог решења.
Изузетно надлежни орган може да одобри пролаз, односно пролаз и заустављање моторним возилима у
пешачкој зони града Неготина:
1. возилима која врше снадбевање предузећа, продавница, угоститељских објеката и радњи, који немају
економски приступ са ободних улица, у времену од 04,00-06,00 сати, чија укупна маса не прелази 3,5 тоне;
2. санитетским возилима и возилима ватрогасне службе;
3. специјалним возилима за превоз новца, вредносних папира и поштанских пошиљки;
4. возилима ЈКП и других јавних предузећа чији је оснивач општина Неготин и јавних предузећа чији је
оснивач Република Србија, којима се врше интервенције;

5. возилима за потребе грађења, извођење радова на адаптацији, санацији и одржавању објеката, као и
возилима за постављање бина ради одржавања приредби и других свечаности;
6. возилима највиших функционера Републике Србије;
7. возилима представника страних држава;
8. возилима председника општине Неготин и возилима председника других општина;
9. возилима највиших црквених великодостојника СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ;
10. специјалним возилима за превоз затвореника;
11. возилима лица са посебним потребама;
Одобрење за пролаз, односно пролаз и заустављање моторних возила у пешачкој зони града Неготина издаје
Одељење за урбанизам, гарђевинарство, стамбено-комуналне послове и општу управу.
Одобрење за пролаз, односно пролаз и заустављање моторних возила у пешачкој зони града Неготина издаје
се применом одредаба Закона о општем управном поступку.
Моторна возила којима је одобрен пролаз, односно пролаз и заустављање у пешачкој зони града Неготина,
морају имати контролну карту коју издаје надлежни орган из става 5, осим возила из става 4 тачка 2 и 4.
Контролна карта садржи број решења којим је издато одобрење, период на који је издато одобрење, одобрено
време пролаза, односно пролаза и заустављања, датум, потпис и печат надлежног органа.
Контролна карта се истиче у горњем десном углу предњег ветробранског стакла с унутрашње стране возила.
б. забрана паркирања и заустављања

страна;

-у ул. Генерала Гамбете у оба смера;
-у ул. Војводе Мишића, од раскрснице са улицама С.Пауновића и Кнез михајловом са леве стране;
-у ул. Кнеза Михајла, од ул.Д:Радосављевић десна страна;
-у ул. Обилићевој од ул. Кнеза Михајла до ул. Хајдук Вељка оба смера, од ул. Х. Вељка до ул. ЈНА десна

-у ул. Добриле Радосављевић од ул. Мире Винклајт до ул. Кнеза Михајла оба смера;
-у ул. Србе Јовановића од Трга Ђорђа Станојевића до Церске у оба смера, од ул. Церске до кружног тока
лева страна;
-у ул. Страхињића Бана оба смера од ул. 12. септембар до ул. 7. јули;
-у ул. Хајдук Вељка са леве стране од ул. Обилићеве до Трга Стевана Мокрањца и са десне стране од ул.
Обилићеве према Кобишничком путу;
-у ул. ЈНА од ул. Г.П. Илића до ул. Хајдук Вељка у оба смера;
-у ул. Краљевића Марка лева страна од ул. Лоле Рибара до ул. Др. Станоја Нешића;
-у улици поред зелене пијаце у оба смера;
-у улици поред болнице десна страна од кружног тока до ул. Бадњевске;
-у ул. поред болнице десна страна од ул. Бадњевске до кружног тока осим за путничка возила;
-у ул. Момчила Ранковића од ул. Стојанке Радосављевић до ул. Обилићеве лева страна;
-у ул. Милентија Поповића у оба смера;
-у ул. Ђуре Салаја десна страна од ул. Милентија Поповића;
-у ул. Љубе Нешића десна страна од улице Вере Радосављевића и оба смера од ул. Мире Винклајт до ул.
Добриле Радосављевић;
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-у ул. Лоле Рибара лева страна од ул. Станка Пауновића;
-у ул. Доситејевој десна страна од ул. Станка Пауновића;
-у ул. Књаза Милоша лева страна од ул. Кнеза Михајла до ул. Мире Винклајт и оба смера од ул. Мире
Винклајт до ул. Љубе Нешића;
-у ул. Тимочкој у оба смера.
в. Забрана паркирања
-у ул. Бадњевској од Улице поред болнице и зелене пијаце према излазу из града, десна страна;
-у ул. Вере Радосављевић оба смера;
-у ул. Аге Рогожинаревић са десне стране од кружног тока,
-у ул. хајдук Вељка са леве стране од ул. Обилићеве;
-у ул. IX бригаде оба смера;
-у ул. Стефаније Михајловић оба смера;
-у ул. 12. септембар од ул. Аге Рогожинаревић до ул. Страхињића Бана у оба смера;
-у ул. ЈНА од раскрснице са ул. Стефаније Михајловић до ул. Г. П. Илића у оба смера;
-у ул. Саве Драгојевића обе стране.
г. Забрана скретања
-из Улице поред зелене пијаце у насеље Зелена пијаца.
д. Остало
Обавезно постављање саобраћајних знакова ограничења брзине кретања у склопу знака „назив насељеног
места“ (III-23) на улазним правцима граду, а у складу са овим Решењем.
Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи Решење о техничком регулисањ саобраћаја у граду
Неготин број:344-19/2005-III/01 од 20.05.2005.године.
Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Неготин“.
Број: 344-15/2008-IV/01
Датум: 25.06.2008.године
Неготин
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО, СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ОПШТУ
УПРАВУ
ШЕФ ОДЕЉЕЊА,
Јасна Миленовић, дипл.правник,с.р.
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