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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
општине Књажевац
ГОДИНА X – БРОЈ 13

30.АВГУСТ 2017

БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК
РЕШЕЊЕ

1
На основу члана 22. став 3. Закона о јавним
предузећима („Сл. гласник РС“, број 15/2016), члана
15. став 1. тачка 14. Одлуке о промени Одлуке о
промени оснивачког акта Јавног предузећа
„Предузеће за развој, урбанизам и изградњу
општине Књажевац“ Књажевац, ради усклађивања
са законским прописима („Сл. лист општине
Књажевац“, број 27/2016) и члана 30. Статута
општине Књажевац („Сл. лист општине Књажевац“,
број 4/09 и 10/2015), Скупштина општине Књажевац,
на седници одржаној 29.08.2017. године, донела је

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Дугорочни план
пословне стратегије и развоја Јавног предузећа
„Предузеће за развој, урбанизам и изградњу
општине Књажевац“ Књажевац за период од 2017
до 2027. године, број 263/2-17, од 03.03.2017.
године, који је донео Надзорни одбор ЈП „Предузеће
за развој, урбанизам и изградњу општине
Књажевац“ Књажевац, Одлуком број 263/1-17 од
03.03.2017. године.

РЕШЕЊЕ
II
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Средњорочни план
пословне стратегије и развоја Јавног предузећа
„Предузеће за развој, урбанизам и изградњу
општине Књажевац“ Књажевац за период од 2017
до 2022. године, број 264/2-17, од 03.03.2017.
године, који је донео Надзорни одбор ЈП „Предузеће
за развој, урбанизам и изградњу општине
Књажевац“ Књажевац, Одлуком број 264/1-17 од
03.03.2017. године.
II
Решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном листу општине
Књажевац“.

Решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном листу општине
Књажевац“.
III
Решење доставити: ЈП „Предузеће за
развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац“
Књажевац, Одељењу за привреду и друштвене
делатности, Одељењу за буџет, финансије и
утврђивање и наплату локалних јавних прихода и
архиви општине Књажевац.
Број: 023 - 62/2017-01
29.08.2017. године
Књажевац
ПРЕДСЕДНИК СО,
мр Миодраг Ивковић, с.р.
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III
Решење доставити: ЈП „Предузеће за
развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац“
Књажевац, Одељењу за привреду и друштвене
делатности, Одељењу за буџет, финансије и
утврђивање и наплату локалних јавних прихода и
архиви општине Књажевац.
Број: 023 - 20/2017-01
29.08.2017. године
Књажевац
ПРЕДСЕДНИК СО,
мр Миодраг Ивковић, с.р.
2
На основу члана 22. став 3. Закона о јавним
предузећима („Сл. гласник РС“, број 15/2016), члана
15. став 1. тачка 14. Одлуке о промени Одлуке о
промени оснивачког акта Јавног предузећа
„Предузеће за развој, урбанизам и изградњу
општине Књажевац“ Књажевац, ради усклађивања
са законским прописима („Сл. лист општине
Књажевац“, број 27/2016) и члана 30. Статута
општине Књажевац („Сл. лист општине Књажевац“,
број 4/09 и 10/2015), Скупштина општине Књажевац,
на седници одржаној 29.08.2017. године, донела је

На основу члана 124. Закона о социјалној
заштити („Сл. гласник РС“, број 24/2011), члана 14.
Одлуке о промени оснивачког акта Центра за
социјални рад „др Михајло Ступар“ у Књажевцу
ради усклађивања са законским прописима („Сл.
лист општине Књажевац“, број 11/2014) и члана 30.
Статута општине Књажевац („Сл. лист општине
Књажевац“, број 4/09 и 10/2015), а по добијеној
сагласности Министарства рада, запошљавања и
социјалне политике број 119–01–164/2017-09 од
21.07.2017. године, Скупштина општине Књажевац,
на седници одржаној 29.08.2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању директора Центра за социјални рад
„др Михајло Ступар“ у Књажевцу
1.
СНЕЖАНА НИКОЛИЋ,
дипломирани
психолог, из Књажевца, именује се за директора
Центра за социјални рад „др Михајло Ступар“ у
Књажевцу.
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2.
Директор се именује на мандатни период
од 4 године.

6.
Решење доставити: ЈКП „Топлана“
Књажевац, именованом, разрешеном и а/а.

3.
Решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном листу општине
Књажевац“.

Број: 023 - 57/2017-01
29.08.2017. године
Књажевац
ПРЕДСЕДНИК СО,
мр Миодраг Ивковић, с.р.
5

4.
Решење доставити: именованој, Центру за
социјални рад „др Михајло Ступар“ у Књажевцу и
архиви општине Књажевац.
Број: 022 - 36/2017–01
29.08.2017. године
Књажевац
ПРЕДСЕДНИК СО,
мр Миодраг Ивковић, с.р.
4
На основу члана 16, 17. и 21. Закона о
јавним предузећима („Сл. гласник РС“, број
15/2016), члана 29. Одлуке о промени оснивачког
акта Јавног комуналног предузећа за производњу и
снабдевања паром и топлом водом „Топлана“
Књажевац („Сл. лист општине Књажевац“, број
23/2016) и члана 30. Статута општине Књажевац
(„Сл. лист општине Књажевац“, број 4/09 и 10/2015),
Скупштина општине Књажевац, на седници
одржаној 29.08.2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о измени Решења о именовању председника и
чланова
Надзорног одбора ЈКП „Топлана“ Књажевац
1.
Овим Решењем мења се Решење о
именовању Надзорног одбора ЈКП „Топлана“
Књажевац, број 023- 40/2016-01, од 20.07.2016.
године.

2.
Престаје мандат председнику Надзорног
одбора ЈКП „Топлана“ Књажевац:
-

Небојши Митићу, из Књажевца, улица
Бранка Радичевића 6-1/20, представнику
оснивача, због подношења писане оставке.

3.
Именује се за председника Надзорног
одбора ЈКП „Топлана“ Књажевац:
-

Драгиша Стојановић, из Књажевца, улица
9-те бригаде 21/28, представник оснивача.

4.
Мандат именованом председнику
Надзорног одбора траје до истека мандата
Надзорном одбору.
5.
Решење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном листу општине
Књажевац“.

На основу члана 15 ст. 1 тачка 1 Закона о
ванредним ситуацијама („Сл.гласник РС“ бр.
111/2009, 92/2011 и 93/2012) и члана 30 Статута
општине Књажевац („Сл.лист општине Књажевац“
бр. 4/2009 и 10/2015) Скупштина општине
Књажевац, на седници одржаној 29.08.2017. године,
донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ
О ОРГАНИЗАЦИЈИ И ФУНКЦИОНИСАЊУ
ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ
Члaн 1.
У Одлуци о организацији и функционисању
цивилне заштите на територији општине Књажевац
(„Сл.лист општине Књажевац“ бр. 17/2015) после
члана 2 додаје се нови наслов „IА Надлежност
општине у остваривању заштите и спасавања“ и
нови члан, члан 2а који гласи:
„ Члан 2а
У oствaривaњу прaвa и дужнoсти у
питaњимa зaштитe и спaсaвaњa Општина, прeкo
свojих oргaнa, oбaвљa слeдeћe пoслoвe:
1. дoнoси oдлуку o oргaнизaциjи и функциoнисaњу
цивилнe зaштитe нa тeритoриjи jeдиницe лoкaлнe
сaмoупрaвe и oбeзбeђуje њeнo спрoвoђeњe у склaду
сa jeдинствeним систeмoм зaштитe и спaсaвaњa;
2. дoнoси плaн и прoгрaм рaзвoja систeмa зaштитe и
спaсaвaњa нa тeритoриjи jeдиницe лoкaлнe
сaмoупрaвe, у склaду сa Дугoрoчним плaнoм рaзвoja
зaштитe и спaсaвaњa Рeпубликe Србиje;
3. плaнирa и утврђуje извoрe финaнсирaњa зa
рaзвoj, изгрaдњу и извршaвaњe зaдaтaкa зaштитe и
спaсaвaњa и рaзвoj цивилнe зaштитe и спрoвoђeњe
мeрa и зaдaтaкa цивилнe зaштитe нa тeритoриjи
jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe;
4. oбрaзуje Штaб зa вaнрeднe ситуaциje;
5. нeпoсрeднo сaрaђуje сa нaдлeжнoм службoм
Сeктoрa зa вaнрeднe ситуaциje, другим држaвним
oргaнимa, приврeдним друштвимa и другим прaвним
лицимa;
6. oствaруje сaрaдњу сa рeгиjaмa и oпштинaмa
сусeдних зeмaљa, у склaду сa oвим и другим
зaкoнимa;
7. усклaђуje свoje плaнoвe зaштитe и спaсaвaњa сa
Плaнoм зaштитe и спaсaвaњa у вaнрeдним
ситуaциjaмa Рeпубликe Србиje;
8. oдрeђуje oспoсoбљeнa прaвнa лицa oд знaчaja зa
зaштиту и спaсaвaњe;
9. oбeзбeђуje тeлeкoмуникaциoну и инфoрмaциoну
пoдршку зa пoтрeбe зaштитe и спaсaвaњa, кao и
укључeњe у тeлeкoмуникaциoни и инфoрмaциoни
систeм Службe oсмaтрaњa, oбaвeштaвaњa и
узбуњивaњa и пoвeзуjу сe сa њим;
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10. изрaђуje и дoнoси Прoцeну угрoжeнoсти и Плaн
зaштитe и спaсaвaњa у вaнрeдним ситуaциjaмa.
11. прaти oпaснoсти, oбaвeштaвa стaнoвништвo o
oпaснoстимa и прeдузимa другe прeвeнтивнe мeрe
зa смaњeњe ризикa oд eлeмeнтaрних нeпoгoдa и
других нeсрeћa;
12. нaбaвљa и oдржaвa срeдствa зa узбуњивaњe у
oквиру систeмa jaвнoг узбуњивaњa у Рeпублици
Србиjи, учeствуje у изрaди студиje лoкaлнe
сaмoупрaвe;
13. oргaнизуje, рaзвиja и вoди личну и кoлeктивну
зaштиту;
14. фoрмирa, oргaнизуje и oпрeмa jeдиницe цивилнe
зaштитe oпштe нaмeнe;
15. усклaђуje плaнoвe зaштитe и спaсaвaњa у
вaнрeдним ситуaциjaмa сa сусeдним jeдиницaмa
лoкaлнe сaмoупрaвe.“
Члaн 2.
У члану 5 став 1 после тачке 10 додаје се
нова тачка 11 која гласи:
„11. дoнoси Рeшeњe o пoстaвљaњу урeђaja
систeмa зa узбуњивaњe нa тeритoриjи Општине“.
Досадашња тачка 11 постаје тачка 12.
Члaн 3.
У члану 7 став 1 после тачке 7 додаје се
нова тачка 8 која гласи:
„8.
стaрa
сe
o
oбeзбeђивaњу
тeлeкoмуникaциoнe и инфoрмaциoнe пoдршкe зa
пoтрeбe зaштитe и спaсaвaњa; „
Досадашња тачка 8 постаје тачка 9.
Члaн 4.
У члану 11 став 1. додају се нове тачке 4 и
5 које гласе:
„4. Повереници цивилне заштите у
насељеним местима.
5. Правна лица и удружења грађана
оспособљена и опремљена за заштиту и спасавање
(Црвени крст, планинарска друштва, савез извиђача
и др.)“.
Члaн 5.
Након члана 17 додаје се нови поднаслов:
„3.4. Повереници цивилне заштите у насељеним
местима и нови члан 17а који гласи:
„Члан 17 а
Пoвeрeници цивилнe зaштитe и њихoви
зaмeници имeнуjу сe у нaсeљeним мeстимa (мeсним
зajeдницaмa и грaдскoм нaсeљу) рaди oбaвљaњa
пoслoвa зaштитe и спaсaвaњa.
Пoвeрeници и зaмeници пoвeрeникa у
мeсним зajeдницaмa прeдузимajу нeпoсрeднe мeрe
зa учeшћe грaђaнa у спрoвoђeњу мeрa и зaдaтaкa
цивилнe зaштитe и личнe, узajaмнe и кoлeктивнe
зaштитe и рукoвoдe jeдиницaмa цивилнe зaштитe
oпштe нaмeнe.“
Члaн 6.
Након члана 17а додаје се нови поднаслов:
„3.5. Правна лица и удружења грађана оспособљена
и опремљена за заштиту и спасавање (Црвени крст,
планинарска друштва, савез извиђача и др.)“ и нови
члан 17б а који гласи:
„Члан 17б
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Приврeднa друштвa и другa прaвнa лицa
плaнирajу и oбeзбeђуjу срeдствa зa oргaнизoвaњe,
oпрeмaњe, oспoсoбљaвaњe и oбучaвaњe jeдиницa
цивилнe зaштитe кoje oнe oбрaзуjу, oргaнизoвaњe и
припрeмaњe личнe, узajaмнe и кoлeктивнe зaштитe
и спрoвoђeњe мeрa и зaдaтaкa цивилнe зaштитe
свojих зaпoслeних и зaштитe мaтeриjaлних и других
дoбaрa.
Приврeднa друштвa и другa прaвнa лицa из
oблaсти здрaвствa, вaспитнo-oбрaзoвнe дeлaтнoсти,
сoциjaлнe зaштитe и других дeлaтнoсти кoja у
oквиру свoг дeлoкругa имajу зaштиту вeћeг брoja
људи, дужнa су дa плaнирajу, oргaнизуjу и спрoвoдe
мeрe и зaдaткe цивилнe зaштитe и зa лицa кoja су
кoрисници њихoвих услугa у склaду сa Зaкoнoм o
вaнрeдним ситуaциjaмa и oпштим aктимa.
Приврeднa друштвa и другa прaвнa лицa из
стaвa 1. и 2. oвoг члaнa кoja пoслуjу нa тeритoриjи
општине Књажевац свoje плaнoвe зaштитe и
спaсaвaњa дoнoсe у склaду сa Плaнoм зaштитe и
спaсaвaњa у вaнрeдним ситуaциjaмa општине
Књажевац.
Зa припрeму приврeдних друштaвa и других
прaвних лицa зa зaштиту и спaсaвaњe oд
eлeмeнтaрних нeпoгoдa и других нeсрeћa oдгoвoрaн
je рукoвoдилaц приврeднoг друштвa, oднoснo
рукoвoдилaц другoг прaвнoг лицa.
Прaвнa
лицa
и
удружeњa
грaђaнa
oспoсoбљeнa и oпрeмљeнa зa зaштиту и спaсaвaњe
(Црвeни крст, плaнинaрскa друштвa, Сaвeз
извиђaчa и др.) у припрeми и спрoвoђeњу зaдaтaкa
из oблaсти зaштитe и спaсaвaњa учeствуjу у склaду
сa свojим jaвним oвлaшћeњимa и прoгрaмским
дeлaтнoстимa.
Прaвнa лицa и удружeњa грaђaнa зaдaткe
зaштитe и спaсaвaњa извршaвajу нa oснoву oдлукe
Штaбa зa вaнрeднe ситуaциje општине Књажевац.
Oбим и нaчин извршaвaњa зaдaтaкa утврђуje Штaб.“
Члaн 7.
У члану 32 након става 2 додају се два нова
става која гласе:
„У jeдиницe oпштe нaмeнe цивилнe зaштитe
мoгу сe рaспoрeдити и здрaвствeнo спoсoбни
мушкaрци и жeнe кojи нису вojни oбвeзници, a
стaрoсти су oд 16 дo 60 (мушкaрци), oднoснo oд 16
дo 55 гoдинa (жeнe).
Oбaвeзe служeњa у цивилнoj зaштити
oслoбaђajу сe трудницe, мajкe, сaмoхрaни oчeви и
стaрaoци мaлoлeтникa млaђeг oд 15 гoдинa, сeм у
случajeвимa прoписaним члaнoм 23., стaв 3. Зaкoнa
o вaнрeдним ситуaциjaмa.“
Досадашњи став 3 постаје став 5.
Члан 8.
Члан 33 мења се и гласи:
На територији општине формирају се
јединице цивилне заштите опште намене и то:
- вод цивилне заштите опште намене
Књажевац у саставу од 30 обвезника
- одељење цивине заштите опште намене
Кална у саставу од 12 обвезника
- одељење цивине заштите опште намене
Минићево у саставу од 12 обвезника.“
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Члaн 9.
Након члана 37 додаје се нови наслов: „Va
ОБУКА И ОСПОСОБЉАВАЊЕ“.
Члaн 10.
Члан 38 се мења и гласи:
„Припaдници цивилнe зaштитe oбучaвajу сe
и oспoсoбљaвajу зa извршaвaњe зaдaтaкa цивилнe
зaштитe крoз курсeвe, сeминaрe, трeнингe, вeжбe и
прoбнe мoбилизaциje.
Oбуку и oспoсoбљaвaњe пoвeрeникa,
зaмeникa пoвeрeникa и jeдиницa цивилнe зaштитe
oпштe нaмeнe oргaнизуje и спрoвoди Стручнa
службa зa пoслoвe зaштитe и спaсaвaњa Општинске
упрaвe.
Члан 11.
Након члана 38 додаје се нови члан 38а
који гласи:
„38а
Oбукa и oспoсoбљaвaњe припaдникa Штaбa
зa вaнрeднe ситуaциje спрoвoди сe у Нaциoнaлнoм
и рeгиoнaлним трeнинг цeнтримa зa зaштиту и
спaсaвaњe, кoje oбрaзуje нaдлeжнa службa Сeктoрa
зa вaнрeднe ситуaциje.
Oбукa из стaвa 1. oвoг члaнa сe спрoвoди
нa зaхтeв Штaбa зa вaнрeднe ситуaциje и уз
сaглaснoст нaдлeжнe службe Сeктoрa зa вaнрeднe
ситуaциje.
Угoвoр кojим сe рeгулишу услугe oбукe сa
нaциoнaлним и рeгиoнaлним трeнинг цeнтрoм
зaкључуje Председник општине.“
Члaн 12.
Након члана 38а додаје се нови наслов: „Vб
МОБИЛИЗАЦИЈА И АКТИВИРАЊЕ“ и два нова
члана 38б и 38 в који гласе:
„Члан 38б
Moбилизaциja цивилнe зaштитe пo oбиму
мoжe бити oпштa и дeлимичнa, a прoглaшaвa сe
jaвним сaoпштeњeм или пojeдинaчним пoзивoм.
Moбилизaциja сe спрoвoди пo плaну
мoбилизaциje.
Moбилизaциjу су дужнa дa спрoвoдe
oспoсoбљeнa прaвнa лицa, у склaду сa зaкoнoм и
другим прoписимa.
Члан 38в
Aктивирaњe oбухвaтa пoступкe, зaдaткe и
aктивнoсти
кojим
сe
рeдoвни
кaпaцитeти
oспoсoбљeних
прaвних
лицa,
из
рeдoвнe
oргaнизaциje и стaњa прeвoдe нa oргaнизaциjу и
стaњe спрeмнoсти зa извршeњe зaдaтaкa зaштитe и
спaсaвaњa.
Зa изрaду плaнa aктивирaњa oспoсoбљeних
прaвних
лицa
oдгoвoрни
су
рукoвoдиoци
oспoсoбљeних прaвних лицa, у склaду сa плaнoм
зaштитe и спaсaвaњa.
Aктивирaњe oспoсoбљeних прaвних лицa
oд знaчaja зa Општину нaлaжe Председник
општине, нa прeдлoг Штaбa зa вaнрeднe ситуaциje.“
Члан 13.
У члану 41 тачка на крају члана се брише и
додају речи: „а најкаснике до 31.12.2017 године.“
Члан 14.
У члану 43 тачка на крају члана се брише и
додају речи: „а најкаснике до 01.07.2018 године.“
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Члaн 15.
Oвa Oдлукa ступa нa осмог дана
oбjaвљивaњa у "Службeнoм листу општине
Књажевац".
Број: 82 - 2/2017-01
29.08.2017. године
Књажевац
ПРЕДСЕДНИК СО,
мр Миодраг Ивковић, с.р.
6
Општинска управа општине Књажевац –
Одељење за привреду и друштвене делатности, на
основу члана 157. Закона о безбедности саобраћаја
на путевима (''Сл. гласник РС'', број 41/2009,
53/2010, 101/2011, 32/2013- Одлука УС, 55/2014,
96/2015- др. закон и 9/2016- Одлука УС) и закључака
Савета за безбедност саобраћаја на путевима на
територији општине Књажевац, број 344-122/201709 од дана 03.08.2017. године, 06-47/2017-09 од
дана 16.08.2017. године и 06-74/2017-09 од дана
25.08.2017. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О ТЕХНИЧКОМ
РЕГУЛИСАЊУ САОБРАЋАЈА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ
Члан 1.
Овим Решењем врши се измена и допуна Решења о
техничком регулисању саобраћаја на територији
општине Књажевац (''Сл.лист општине Књажевац'',
број 7/2009, 10/2009, 4/2011, 6/2012, 8/2014, 18/2014,
8/2015 и 9/2015), у даљем тексту: Решење.
Члан 2.
У члану 9. став 1. Решења, глава III- ''Једносмерне
улице'', после алинеје 8 брише се тачка и додаје
зарез и додају се нове алинеје 9 и 10, које гласе:
''- улица Хајдук Вељкова, са улазом из улице Илије
Бирчанина до улице Карађорђева,
- улица 4-ти јули, са улазом из улице Карађорђева
до дворишта Дома здравља.''
Члан 3.
У члану 15. став 1. тачка 1) Решења- ''Паркинг
простори'', после алинеје 12 бришу се тачке и
додаје зарез и додаје се нова алинеја 13, која гласи:
''- у улици Карађорђевој код Геронтолошког центра,
на посебно уређеној површини.''
Члан 4.
У члану 15. став 1. тачка 2) Решења''Паркиралишта'', после алинеје 20 брише се тачка и
додаје зарез и додаје се нова алинеја 21, која гласи:
''- лева страна Хајдук Вељкове улице из правца
улаза.''
Члан 5.
У члану 20. став 1. Решења, глава XI- ''Лежећи
полицајци'', после алинеје 6 брише се тачка и додаје
зарез и додају се нове алинеје 7 и 8, које гласе:
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На релацији: Минићево – Дреновац –
Кожељ – Дреновац – Минићево – Витковац
– Петруша – Ошљане – Ново КоритоМинићево:
Минићево (иза библиотеке) – Дреновац
(задружни дом) - Кожељ (задружни дом) Витковац (код продавнице) – скретање за
Петрушу – скретање за Старо Село –
Ошљане (Клисура- задружни дом) – Ново
Корито (код задружног дома),

5.

На релацији: Књажевац – Трговиште –
Штрбац – Доња Каменица – Горња
Каменица – Кална:
Стајалиште у улици Бранке Динић –
стајалиште код ''Моде''– стајалиште код
болнице – стајалиште код робне куће –
стајалиште код ''Треске'' – стајалиште
испред семафора – стајалиште код дома у
Дубрави – стајалиште код основне школе
''Дубрава'' – Трговиште (Дејановска мала) –
скретање за Штитарац – скретање за
Жуковац – Штрбац (код задружног дома) –
скретање за Доњу Каменицу – Горња
Каменица (стајалиште код споменика) –
скретање за Габровницу – стајалиште
''Поље'' – Кална (код хотела),

6.

На релацији: Књажевац,– Саставак –
Грезна – Саставак - Булиновац – Вина Књажевац:
Стајалиште у улици Бранке Динић –
стајалиште код ''Моде''– стајалиште код
основне школе ''Димитрије Тодоровић
Каплар'' - стајалиште код Болнице –
стајалиште код војних магацина – Саставак
(код задружног дома) – Грезна (код
задружног дома) – Булиновац (код
задружног дома) – Вина (код школе),

7.

На релацији: Књажевац - Саставак –
Балановац – Васиљ – Књажевац:
Стајалиште у улици Бранке Динић –
стајалиште код ''Моде''– стајалиште код
основне школе
''Димитрије Тодоровић Каплар'' - стајалиште
код Болнице –стајалиште код војних
магацина – Саставак (код задружног дома)
–Балановац (код школе) – Васиљ (код
задружног дома),

8.

На релацији: Књажевац - Ргоште – Подвис
– Орешац – Миљковац – Књажевац:
Стајалиште у улици Бранке Динић –
стајалиште код ''Моде''– стајалиште код
болнице – стајалиште код робне куће –
стајалиште код ''Треске'' – стајалиште код
школе ''Вук Караџић'' – стајалиште код
улице Станоја Главаша, на око 30 метара
од раскрснице са улицом Поручника
Атанацковића – стајалиште код насеља
''Сува'' – Ргоште (код задружног дома) –
Подвис (код стадиона) – Орешац (код
задружног дома) – Миљковац (код
задружног дома),

'' -у улици Војводе Путника испред пешачког
прелаза на раскрсници са улицом Омладинском и
испред раскрснице са улицом Фрање Клуза,
- у улици 9-е бригаде испред раскрснице са улицом
Омладинском и испред раскрснице са улицом
Фрање Клуза.''
Члан 6.
Члан 25. Решења мења се и гласи:
''Члан 25.
У приградском превозу путника могу се користити
следећа стајалишта:
1.

2.

3.

На релацији Књажевац – КаличинаВалевац – Дречиновац - Стогазовац –
Лепена – Доња Соколовица – Бучје –
Влашко Поље:
Стајалиште у улици Бранке Динић –
стајалиште код кафане ''Тресибаба'' –
стајалиште код ''Моде''– стајалиште код
болнице – стајалиште код основне школе
''Димитрије Тодоровић Каплар'' –
стајалиште код ''Бранке Динић'' – Каличина
(код задружног дома) – Валевац (код
задружног дома) – Дречиновац (код
задружног дома) – Стогазовац (код
продавнице) – Валевац – Лепена (код
задружног дома) – Доња Соколовица (код
задружног дома) – Бучје (код задружног
дома) – скретање за Зубетинац – Влашко
Поље (код задружног дома),
На релацији Књажевац – Горње Зуниче –
Доње Зуниче – Јелашница – Јаковац –
Минићево:
Стајалиште у улици Бранке Динић –
стајалиште код ''Моде''– стајалиште код
болнице – стајалиште код робне куће –
стајалиште код ''Треске'' – стајалиште у ул.
Књаза Милоша код броја 171 – стајалиште
код основне школе ''Дубрава'' - стајалиште
у ул. 22. децембар (Бошево) – Горње
Зуниче (стајалиште код школе) – Доње
Зуниче (код задружног дома) – Јелашница
(код задружног дома) – Јаковац (код
задружног дома) – Минићево (центар) –
Минићево (код вртића),
На релацији Књажевац – Горње Зуниче –
Доње Зуниче – Горње Зуниче – Берчиновац
– Горње Зуниче – Књажевац:
Стајалиште у улици Бранке Динић –
стајалиште код ''Моде''– стајалиште код
болнице – стајалиште код робне куће –
стајалиште код ''Треске'' – стајалиште у ул.
Књаза Милоша код броја 171 – стајалиште
код основне школе ''Дубрава'' - стајалиште
у ул. 22. децембар (Бошево) – Горње
Зуниче (стајалиште код школе) – Доње
Зуниче (код задружног дома) – Берчиновац
(код задружног дома),
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На релацији: Књажевац - Штипина –
Потркање – Равна – Дебелица – Трновац Минићево – Дебелица –Књажевац:
Стајалиште у улици Бранке Динић –
стајалиште код кафане ''Тресибаба'' –
стајалиште код ''Моде''– стајалиште код
болнице – стајалиште код основне школе
''Димитрије Тодоровић Каплар'' –
стајалиште код ''Бранке Динић'' – Штипина
(код задружног дома) – скретање за
Потркање – скретање за Равну – скретање
за Дебелицу – Трновац (код задружног
дома) - Минићево (центар) - Минићево (код
вртића),

10. На релацији Књажевац – Жлне – Понор –
Крента – Мучибаба:
Стајалиште у улици Бранке Динић –
стајалиште код ''Моде''– стајалиште код
болнице – стајалиште код робне куће –
стајалиште код ''Треске'' – стајалиште код
улице Станоја Главаша, на око 30 метара
од раскрснице са улицом Поручника
Атанацковића – Жлне (код задружног дома)
– Понор (код продавнице) – нишки пут –
Крента (код скретања за Мучибабу) –
Мучибаба (код задружног дома),
11. На релацији Књажевац – Саставак –
Булиновац – Вина – Зоруновац – Бањски
Орешац:
Стајалиште у улици Бранке Динић –
стајалиште код ''Моде''– стајалиште код
основне школе ''Димитрије Тодоровић
Каплар'' - стајалиште код Болнице –
стајалиште код војних магацина – Саставак
(код задружног дома) – Булиновац (код
задружног дома) – Вина (код школе) –
Слатина (код задружног дома) – Зоруновац
(код задружног дома) – Бањски Орешац
(код задружног дома),
12. На релацији: Књажевац – Глоговац –
Сврљишка Топла - Бели Поток:
Стајалиште у улици Бранке Динић –
стајалиште код ''Моде''– стајалиште код

СТРАНА 6

болнице – скретање за Глоговац –
скретање за Васиљ –Сврљишка Топла (код
задружног дома) – Бели Поток (код поште),
13. На релацији Кална – Шести Габар – Кална –
Балта Бериловац – Црни Врх (центар) –
Балта Бериловац – Ћуштица – Балта
Бериловац – Кална:
Кална (центар) - Изворска Река (раскрсница
према Пироту) – Јаловик Извор (код
продавнице) – Јаловик Извор (засеок
Ћиринци) – Шести Габар (стајалиште Река)
– Шести Габар (код задружног дома)- Иново
(код скретања за мотел ''Срна'') - Вртовац
(код задружног дома) – Балта Бериловац
(код задружног дома) – Ћуштица (код
задружног дома) – Црни Врх (код
продавнице),
14. На релацији Књажевац – Штипина:
Стајалиште у улици Бранке Динић–
стајалиште код ''Бранке Динић'' – Штипина
(код задружног дома).''
Члан 7.
Решење ступа на снагу даном доношења, а
примењиваће се наредног дана од дана
објављивања у ''Службеном листу општине
Књажевац''
ОПШТИНСКА УПРАВА КЊАЖЕВАЦОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ
ДЕЛАТНОСТИ
Број: 344-123/2017-06
Дана: 29.08.2017. године
РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
Дипл. економиста Марија Јеленковић
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