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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА НОВА ВАРОШ 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

Одељење за послове  инспекције 

Број: 344-198 / 2022-13 

Датум: 12.08.2022.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 Закључка Општинског већа општине Нова Варош број: 06-88/19/2022-03 од 05.08.2022. године, 
поступајући по службеној дужности, доноси: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 УТВРЂУЈЕ СЕ измена режима саобраћаја у редовним условима и то: 

 
1. На делу ул. “Карађорђева“, од укрштања са улицом -  попречна веза између ул.“ 

Карађорђева“ и ул. “Светог Саве“, на кат. парцелама бр. 1171/4 и 1170/2 КО Нова Варош, (У даљем 

тексту: ул.“Ружина башта“), до укрштања са ул. “Јањића брег“ и ул. “Слободана Никаћевича“, на следећи 
начин: 

 - укида се одвијање једносмерног саобраћаја за сва моторна возила, а успоставља се одвијање 

саобраћаја у два смера (режим двосмерног саобраћаја) за сва моторна возила, са једном саобраћајном 
траком по смеру, 

 - укида се подужно паркирање на коловозу улице, а успоставља се  забрана заустављања и 
паркирања и 

 - укида се дозвољена брзина кретања возила од 40 km/h, а уводи се ограничење брзине кретања 

возила од 30 km/h, почев, пре укрштања дела предметне улице“ Карађорђева“ са ул.“Ружина башта“, па 
све до укрштања са са ул. “Јањића брег“  и  ул. “Слободана Никаћевича“, у смеру према западу, као и 

целим делом предметне ул. “ Карађорђева“, у смеру према истоку.  

 
 2. У ул.“Ружина башта“, на следећи начин: 

 - укида се дозвољена брзина кретања возила од 40 km/h, а уводи се ограничење брзине кретања 

возила од 30 km/h. 
 

3. На делу ул. “Јањића брег“, пре укрштања са ул. “Слободана Никаћевича“ и ул. 

“Карађорђева“, на следећи начин: 
- укида се дозвољена брзина кретања возила од 40 km/h, а уводи се ограничење брзине кретања 

возила од 30 km/h, у смеру према истоку. 
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4.  На делу  ул. “Слободана Никаћевича“, пре укрштања  са ул. “Јањића брег“ и ул. 

“Карађорђева“, на следећи начин: 

  - укида се дозвољена брзина кретања возила од 40 km/h, а уводи се ограничење брзине 

кретања возила од 30 km/h, у смеру према истоку. 
 

 

Раније утврђено првенство пролаза при укрштању ул. “Карађорђева“ са ул.“Ружина башта“ и 
при укршатању ул. “Карађорђева“  са ул. “Јањића брег“ и ул. “Слободана Никаћевича“, остаје на снази.   

  

 За спровођење утврђеног режима саобраћаја мора се израдити саобраћајни пројекат и на улици 
поставити саобраћајна сигнализација према пројекту. 

На основу саобраћајног пројекта саобраћајну сигнализацију 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. 

  

О б р а з л о ж е њ е 

 

  Анализирајући приспели Закључак Општинског већа општине Нова Варош број: 06-
88/19/2022-03 од 05.08.2022. године,  и поступајући по исом, а увидом у документацију и изласком на 

лице места, утврђено је следеће: 

  -да се саобраћај у  ул. “Карађорђева“ одвјиа у једном смеру у правцу запада, 
 -да је ширина коловоза предметног дела ул. “Карађорђева“ 5,5m, 

-да на истом делу улице, већим делом изграђен тротоар чија је ширина мања од прописане 

ширине од 1,6 m, а на појединим местима готово да га нема, 

- да је обележено вертикалном и хоризонталном сигнализацијом подужно паркирање са десне 

стране, у смеру према западу, а све до укрштања са ул. “Јањића брег“, 

- да је предметни део ул.“Карађорђева“ при укрштању са ул. “Јањића брег“, улица са 
првенством пролаза, 

- да је ул.“Ружина башта“, при укрштању са ул. “Карађорђева“, улица са првенством пролаза, 

- да је 40 km/h  дозвољена брзина кретања возила у ул.“Карађорђева“, ул.“Ружина башта“, ул. 
“Јањића брег“ и ул. “Слободана Никаћевича“.  

- да је отежано мимоилажење возила на раскрсници ул. “Карађорђева“, са ул.“Ружина башта“, 

због техничких карактеристика и геометрије раскрснице (мале ширине коловоза  ул.“Ружина башта“ која 
износи 5m, великог успоно у истој улици, малог радијуса раскрснице и непрегледности). 

- да је отежано мимоилажење возила на раскрсници ул. “Карађорђева“, са ул. “Јањића брег“ и  

ул. “Слободана Никаћевича“, због веома лоших техничких карактеристика и геометрије раскрснице јер се 
ради о „У“ раскрсници, са малим радијусима раскрснице и слабом прегледности. 

  

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, одређивање простора за заустављање и паркирање, 

одређивање ефикасног и безбедног начина регулисања саобраћаја на раскрсницама, као и ограничење 
брзине за све или за поједине категорије возила. 

 
  На основу законских прописа и напред изнетог донето је решење као што гласи у 

диспозитиву. 
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 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, с.р. 

 
******************************************************************************************************** 

2 
На основу одредбе из члана 62. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике 

Србије“, број 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/2015, 80/2017 и 95/2018 – др. закон), члана 68. Статута Општине Нова 

Варош („Службени лист Општине Нова Варош“, број 4/19 и 4/20) и члана 2. Одлуке о одређивању надлежног органа за 

спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Нова 

Варош, број 06-8/11-1/2022-03, од 07.02.2022. године, Општинско веће општине Нова Варош, на седници одржаној 

05.08.2022. године,  доноси 

ОДЛУКУ 

О УТВРЂИВАЊУ НАКНАДЕ ЗА БЕСПРАВНО КОРИШЋЕЊЕ  

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ 

 

 

Утврђује се висина накнаде за бесправно коришћење пољопривредног земљишта у државној својини, која ће 

се користити у поступку израде вансудских поравнања за доле наведене агроекономске године: 

-       За агроекономску 2011/2012 - 31,83 еура/ха, што обрачунато по средњем курсу НБС на дан доношења одлуке 

износи 3.733,659 динара/ха;  

-       За агроекономску 2012/2013 - 53,16 еура/ха, што обрачунато по средњем курсу НБС на дан доношења одлуке 

износи 6.235,668 динара/ха;  

-       За агроекономску 2013/2014 - 53,16 еура/ха, што обрачунато по средњем курсу НБС на дан доношења одлуке 

износи 6.235,668. динара/ха;  

-       За агроекономску 2014/2015 - 10,59 еура/ха, што обрачунато по средњем курсу НБС на дан доношења одлуке 

износи 1.242,207 динара/ха;  

-         За агроекономску 2015/2016 - 495,63 еура/ха, што обрачунато по средњем курсу НБС на дан доношења одлуке 

износи 58.137,399 динара/ха;   

-        За агроекономску 2016/2017 - 90,30 еура/ха, што обрачунато по средњем курсу НБС на дан доношења одлуке 

износи 10.592,19. динара/ха;    

-        За агроекономску 2017/2018 - 94,50 еура/ха, што обрачунато по средњем курсу НБС на дан доношења одлуке 

износи 11.084,85 динара/ха;   

-         За агроекономску 2018/2019 - 111,57 еура/ха, што обрачунато по средњем курсу НБС на дан доношења одлуке 

износи 13.087,161 динара/ха;   
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-         За агроекономску 2019/2020 - 608,55 еура/ха, што обрачунато по средњем курсу НБС на дан доношења одлуке 

износи 71.382,915. динара/ха;   

-          За агроекономску 2020/2021 – 447,18 еура/ха, што обрачунато по средњем курсу НБС на дан доношења одлуке 

износи 52.454,214. динара/ха;   

-          За агроекономску 2021/2022 - 607,20 еура/ха, што обрачунато по средњем курсу НБС на дан доношења одлуке 

износи 71.224,56 динара/ха. 

Одлуку објавити у Службеном листу, на огласној табли и сајту општине Нова Варош.  

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ 

Број:06-88/17/2022-03 од 05.08.2022.године 

                                                                                                                                       ПРЕДСЕДНИК  

                                                                                                                             ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

                                                                                                                                Радосав Васиљевић 

  
******************************************************************************************************** 
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С А Д Р Ж А Ј  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Решење о измени режима саобраћаја у редовним условима у делу  улице Карађорђева 1 

2. Одлука о утврђивању накнаде за бесправно коришћење пољопривредног земљишта у државној својини 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Издавач: Општина Нова Варош, Нова Варош, Карађорђева 32 
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Одговорни уредник: Милка Радић 


