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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) и Закључка 
Савета за безбедност саобраћаја, број 06-23/2014-09 од 
9.4.2014. године, доноси  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ  РЕШЕЊА  

О ТЕХНИЧКОМ РЕГУЛИСАЊУ САОБРАЋАЈА 
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ 

 
Члан 1. 

 

У Решењу о техничком регулисању 
саобраћаја на територији општине Књажевац („Сл. лист 
општине Књажевац“, број 7/2009,  10/09 и 6/2012),  члан 
25.мења се и гласи: 

 
У приградском превозу путника могу се 

користити следећа стајалишта: 
 

1. На релацији Књажевац  - Саставак  - Грезна – 

Балановац – Васиљ  

Стајалиште у улици Књаза Милоша испред броја 

171 – стајалиште код кафане Тресибаба - 

стајалиште код Комеријалне банке - стајалиште 

„Болница“ – стајалиште код војних магацина –  

Саставак (код задружног дома) – Грезна (код 

задружног дома) – Саставак – Балановац (код 

школе) – Васиљ (код задружног дома). 

 

2. На релацији Књажевац – Каличина – Валевац – 

Дречиновац – Стогазовац – Валевац – Лепена – 

Доња Соколовица  - Бучје – Зубетинац 

Стајалиште у улици Књаза Милоша испред броја 

171 – стајалиште код кафане Тресибаба – 

стајалиште код Комеријалне банке – стајалиште код 

школе Каплар – преко пута Бранке Динић – 

Каличина (задружни дом) – Валевац (задружни дом) 

– Дречиновац (задружни дом) – Стогазовац (код 

продавнице) – Валевац – Лепена (задружни дом) – 

Доња Соколовица (задружни дом) – Бучје (задружни 

дом) – скретање за Влашко Поље – Зубетинац 

(задружни дом) 

 

3. На релацији Књажевац – Штипина - Минићево 

Стајалиште у улици Књаза Милоша испред броја 

171 – стајалиште код кафане Тресибаба – 

стајалиште код Комеријалне банке – стајалиште код 

школе Каплар – стајалиште преко пута Бранке 

Динић – Штипина (задружни дом) – скретање за 

Потркање – скретање за Равну – скретање за 

Дебелицу – Минићево. 

 

4. На релацији Књажевац – Саставак – Булиновац 

– Вина – Зоруновац – Бањски Орешац 

Стајалиште у улици Књаза Милоша испред броја 

171 – стајалиште код кафане Тресибаба – 

стајалиште код Комеријалне банке -  стајалиште код 

школе Каплар – стајалиште „Болница“ – 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). 

 

5. На релацији Књажевац – Г. Зуниче – Д. Зуниче – 

јаковац – Минићево 

Стајалиште „Болница“ – стајалиште у улици Трг 

ослобођења „Робна кућа“ –стајалиште „Треска“ - 

стајалиште у улици Књаза Милоша испред броја 171 

–стајалиште у улици 22. Децембар „Бошево“ – 

Горње Зуниче (стајалиште код школе) – Доње 

Зуниче (код скретања за село) – скретање за 

Јелашницу (стари пут) – Јаковац (код задружног 

дома) – Минићево. 

 

6. На релацији Књажевац – Жлне – Понор – Крента 

- Мучибаба 

Књажевац стајалиште „Треска“ – стајалиште после 

улице Станоја Главаша, на око 30 м од раскрснице 

са улицом Поручника Атанацковића – Жлне (код 

задружног дома) – Понор (код продавнице) – нишки 
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пут – Крента (код скретања за Мучибабу) – 

Мучибаба (код задружног дома). 

 

7. На релацији Књажевац – Ргоште – Подвис - 

Орешац 

Књажевац стајалиште „Треска“ – стајалиште после 

улице Станоја Главаша, на око 30 м од раскрснице 

са улицом Поручника Атанацковића – Књажевац 

(стајалиште код насеља Сува) – Ргоште (код 

задружног дома) – Подвис (код стадиона) – Орешац 

(код задружног дома). 

 

8. На релацији Ћуштица – Балта Бериловац – 

Вртовац – Иново – Кална – Јаловик Извор – 

Шести Габар 

Стајалиште Ћуштица (код задружног дома) – Балта 

Бериловац (код задружног дома) – Вртовац (код 

задружног дома) – Иново – (код скретања за мотел 

Срна) – Кална (код хотела) – Изворска река 

(раскрница за Пирот) – Јаловик Извор (код 

продавнице) – Јаловик Извор (засеок Ћиринци) - 

Шести Габар (стајалиште Река) – Шести Габар 

(стајилште код задружног дома) – Ћуштица 

 

9. На релацији Књажевац – Трговиште – Штрбац – 

Г. Каменица - Кална 

Стајалиште испред Центра за социјални рад  – 

стајалиште у улици Трг ослобођења „Робна кућа –

стајалиште „Треска“ – стајалиште „Југопетрол“ – 

стајалиште у улици Миле Јулиног „ Дубрав“ – 

Трговиште (стајалиште у Дејановској мали) – 

Трговиште (стајалиште код скретања за Штитарац) 

– скретање за Жуковац – Штрбац (код задружног 

дома) – скретање за Доњу Каменицу – Горња 

Каменица (стајиште код споменика) – скретање за 

Габровницу – стајалиште Поље – Кална (код 

хотела). 

 

10. На релацији Кожељ – Дреновац – Минићево – 

Витковац – Ошљане – Ново Корито 

Кожељ (задружни дом)  - Дреновац (задружни дом) 

–Минићево (иза библиотеке) – Витковац (од 

продавнице) – скретање за Петрушу – скретање за 

Старо Село – Ошљане (Клисура, задружни дом) – 

Ново Корито (код задружног дома) 

 

11. На релацији Књажевац – Глоговац – Бели Поток 

Стајалиште код Комеријалне банке) - стајалиште 

„Болница“ – Књажевац (скретање за Ластавичко 

поље) – скретање за Глоговац – скретање за Васиљ 

– скретање за Сврљишку Топлу – Бели Поток (код 

поште). 

 

 

 

Члан 2.  
 

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

 
ОПШТИНСКА УПРАВА 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ 
ДЕЛАТНОСТИ 

ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ 

 
Број: 344-29/2014-06 
07.05. 2014. године 
Књажевац 

ШЕФ ОДЕЉЕЊА 

Марија Јеленковић, дипл. економиста 
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На основу  члана 51. Статута општине 
Књажевац („Сл.лист општине Књажвац“) бр.4/2009), 
члана 34. Одлуке о месним заједницама на територији 
општине Књажевац („Службени лист општине 
Књажевац“, бр. 5/2009 и 4/2013), а у вези са чланом   
101. став 1. тачка 2. Закона о буџетском систему („Сл. 
гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12 и 
62/13), Општинско веће општине Књажевац на седници 
одржаној дана 09.05.2014. године, доноси 

 
П Р А В И Л Н И К 

О ПРЕНОСУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ 
КЊАЖЕВАЦ МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА 

ОБРАЗОВАНИХ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 
КЊАЖЕВАЦ 

 
Члан 1. 

 

Овим Правилником о преносу средстава из 
буџета општине Књажевац месним заједницама 
образованих на територији општине Књажевац (у даљем 
тексту: Правилник) уређују  се ближи услови,  начин  и 
поступак преноса средстава, која општина Књажевац 
преноси месним заједницама образованих на територији 
општине Књажевац за задовољење потреба и интереса 
грађана на подручју месних заједница, као индиректних 
корисника буџета општине и која се  финансирају из 
буџета општине Књажевац.  

 
Члан 2. 

 

Средства која општина Књажевац преноси 
месним заједницама образованим на територији 
општине Књажевац се обезбеђују у буџету општине 
Књажевац. 

Општина Књажевац преноси средства месним 
заједницама образованим на територији општине 
Књажевац посебно за сваку месну заједницу по 
наменама: 

1. Средства за рад органа месне заједнице и за 
текуће трошкове,  

2. Средства за обављање послова из 
надлежности општине која су поверена месној 
заједници,  
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3. Средства за суфинансирање програма 
самодоприноса, који је уведен за подручје или део 
подручја месне заједнице,  

4. Средства за суфинансирање програма 
комуналне инфраструктуре у коме учествују грађани,  

5. Средства за финансирање програма на 
основу појединачних одлука.  
Месне заједнице користе средства у складу са 
финансијским планом, на који сагласност даје 
Општинско веће општине Књажевац.  
 

Члан 3. 
 

Пренос средстава месним заједницама, 
односно плаћање расхода из средстава буџета општине 
Књажевац,  врши се на основу поднетог, прописаног 
Захтева за плаћање и трансфер средстава (Образац 
ЗП).  

Месне заједнице уз захтев подносе и копије 
документације (рачун, уговор, решење и друго). Када се 
у прилогу захтева за плаћање налази предрачун,  
подносилац захтева у року од  15 дана по извршеном 
плаћању мора доставити рачун Одељењу за буџет, 
финансије и утврђивање и наплату локалних јавних 
прихода. 

Када месне заједнице подносе  захтев за 
пренос средстава за услуге, добра и радове који 
подлежу  Закону о јавним набавкама,  уз захтев, као 
доказ о спроведеном пострупку јавне набавке подносе : 
Одлуку наручиоца о расписивању јавне набавке, 
Записник комисије и одлуку о избору најповољнијег 
понуђача, Уговор између наручиоца и добављача, 
испостављену ситуацију или фактуру.  

 
Члан 4. 

 

Месне заједнице су у обавези да приликом 
подношења захтева за пренос новчаних средстава за 
извођење грађевинских, занатских и осталих радова на 
објектима нискоградње и високоградње, који се налазе 
на територији коју покрива месна заједница, приложе  
пројектну документацију, односно предмер и предрачун 
радова. 

Израду пројектне документације, односно 
предмера и предрачуна радова за потребе  месних 
заједница и надзор над извођењем радова, врши Јавно 
предузеће ''Дирекција за развој, урбанизам и изградњу 
општине Књажевац''  у складу са одредбама Закона о 
планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', број 72/2009, 
81/2009 и 24/2011). 

 
Члан 5. 

 

Одлуку, односно одобрење за пренос средстава 
посебно за сваку месну заједницу, након подношења  
захтева у складу са чланом 3. и 4. овог Правилника, за 
износ: 

до 100.000,00 динара доноси Председник 
општине 

преко 100.000,00 доноси Општинско веће. 
 
 

Члан 6. 
 

Месне заједнице су у обавези да користе 
пренета средства искључиво наменски, и у складу са 
позитивним законским прописима. 

 
Члан 7. 

 

Месне заједнице имају право да осигурају своје 
пословне просторије, у случају да исте нису осигуране 
од стране Општинске управе Књажевац.  

Осигурање се врши под најповољнијим 
условима за месну заједницу, које осигуравајућа кућа 
нуди.  

 
Члан 8. 

 

Месним заједницама се може одобрити набавка 
канцеларијског материјала, потребног за обављање 
послова из њихове надлежности, највише до 5.000,00 
динара на годишњем нивоу, посебно за сваку месну 
заједницу.  

 
Члан 9. 

 

Месним заједницама се може одобрити набавка 
материјала за одржавање хигијене у службеним 
просторијама, највише до 10.000,00 динара на 
годишњем нивоу, посебно за сваку месну заједницу.  

 
Члан 10. 

 

Месним заједницама се може одобрити набавка 
горива за потребе радних машина које се користе у 
месним заједницама.  

Приликом подношења захтева за набавку 
горива, месна заједница је дужна да истовремено 
подноси и извештај о ангажовању радних машина за 
претходни месец уз приложене одговарајуће радне 
налоге.  

 
Члан 11. 

 

Овај Правилник ступа на снагу даном 
доношења и има се објавити у "Службеном листу 
општине Књажевац".  

 
Број: 400 - 167/2014-09                                                       
09.05.2014. године                                                                                 
К њ а ж е в а ц 

ПРЕДСЕДНИК 
ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ 

     Милан Ђокић 
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