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На основу члана 25. Закона о средствима у 
својини  Републике  Србије  («Сл. гласник  РС»  бр. 
53/95,  3/96,  32/97  и  41/02),  члана  4.  Одлуке  о 
грађевинском  земљишту  („Сл.  лист  општина,  бр. 
14/2003,  01/2005  и  19/2008)  и  члана  51.  Статута 
општине Књажевац („Сл. лист општина, бр. 4/2009), 
Општинско  веће  општине  Књажевац,  на  седници 
дана, 27.04. 2009. године, доноси

П Р О Г Р А М
ПРИБАВЉАЊА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА ПОТРЕБЕ 

ПРИХВАТИЛИШТА ЗА ПСЕ ЛУТАЛИЦЕ НА 
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ

За потребе изградње прихватилишта за псе 
луталице на територији општине Књажевац, а ради 
реализације Одлуке о поверавању послова хуманог 
хватања,  превоза,  смештаја,  збрињавања  и 
уништавања  животиња  луталица  на  територији 
општине  Књажевац  („Сл.  лист  општина,  број 
20/2008), планира се прибављање непокретности и 
то  земљиште  површине  0.20.00  ха  и  објеката 
изграђених  или  у  изградњи,  који  одговарају 
прописима за ове намене.

Реализација овог пројекта реализоваће се у 
две фазе.

Укупна  средства  потребна  за  реализацију 
овог пројекта износе:

I фаза, у току 2009. године: 
- средства из буџета општине у износу од 

500.000,00 динара, и
- средства из удруживања или других извора, 

у износу од 800.000,00 динара,

II фаза, у току 2010. године: 
- средства из буџета општине у износу од 

130.000,00 динара, и
- средства из удруживања или других извора, 

у износу од 600.000,00 динара.

Програм доставити Влади Републике Србије на 
сагласност.

Овај Програм ступа на снагу  наредног  дана од 
дана  објављивања  у  „Службеном  листу  општине 
Књажевац“.

Број: 463-14/2009-09    
27.04.2009. године    
К њ а ж е в а ц 

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,

Младен Радосављевић
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Општинска  управа  општине  Књажевац - 
Одељење за привреду и друштвене делатности, на 
основу члана 148. Закона о безбедности саобраћаја 
на  путевима  („Сл.  гласник  СРС“,  број  15/84,  5/86, 
21/90 и 28/91 и „Сл. гласник РС“, број 53/93, 67/93, 
48/94 и 101/2005), доноси 

Р Е Ш Е Њ Е
О ТЕХНИЧКОМ РЕГУЛИСАЊУ САОБРАЋАЈА

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ

Члан 1.

Решењем  о  техничком  регулисању 
саобраћаја  на  територији  општине  Књажевац 
утврђује  се  техничко  регулисање  саобраћаја  на 
локалним  путевима,  улицама  у  Књажевцу  и 
насељеним  местима  на  територији  општине 
Књажевац у циљу омогућавања безбедног одвијања 
саобраћаја. 

Овим  Решењем  одређују  се  све  мере  и 
решење  којима  се  утврђује  режим  саобраћаја  а 
нарочито:  усмеравање  транзитног,  теретног, 
бициклистичког,  запрежног  и  пешачког  саобраћаја, 
одређивање  једносмерних  путева  и  улица, 
утврђивање путева и улица у којима се забрањује 
саобраћај  или  саобраћај  одређене  врсте  возила, 
ограничења  брзине  кретања  за  све  или  поједине 
категорије  возила,  одређивање  простора  за 
паркирање  и  заустављање  возила,  аутобуска 
стајалишта,  такси  стајалишта,  утврђивање 
најбезбеднијег  начина  регулисања  саобраћаја  на 
појединим раскрсницама и сл. 

I УСМЕРАВАЊЕ САОБРАЋАЈА

Члан 2.

Кретање  моторних  возила  у  Књажевцу 
одвијаће се у свим улицама. 

У  улицама  које  су  у  саставном  делу 
магистралног  или  регионалног  пута  кроз  град 
дозвољено  је  кретање  моторних  возила  чије  је 
осовинско оптерећење до 10 тона. 
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У  осталим  улицама  у  граду  дозвољено  је 
кретање  моторних  возила  чије  је  осовинско 
оптерећење до 6 тона. 

Кретање моторних  возила за превоз земље 
за  производњу  глинено  опекарских  производа 
вршиће  се  улицама  Поручника  Атанацковића, 
Добривоја  Радосављевића  Бобија,  делом  Књаза 
Милоша,  Капларовој,  Бранке Динић,  Лоле Рибара, 
делом регионалног пута према Штипини.

За  свако  прекорачење  осовинског 
оптерећења  возила  из  става  2.  и  3.  овог  члана 
плаћа  се  накнада  за  сваки  појединачни  ванредни 
превоз, управљачу јавног пута, који издаје посебну 
дозволу  у  прописаном  року,  а  којим  се  одређују 
начин  и  услови  превоза  као  и  износ  накнаде  за 
ванредни превоз.

Лице које обавља ванредни превоз дужно је 
да  надокнади  штету  управљачу  јавног  пута 
причињену  обављањем  ванредног  превоза  на 
јавном путу.

Пре почетка превоза лице које је прибавило 
посебну  дозволу за  обављање ванредног  превоза 
да  без  одлагања  одмах  обавести  Полицијску 
станицу Књажевац.

Члан 3.

Кретање  аутобуса  у  линијском  превозу  у 
Књажевцу,  одвијаће  се  улицама;  Миле  Јулин,  22. 
децембар,  Књаза  Милоша,  Добривоја 
Радосављевића – Бобија, Капларова, Бранке Динић, 
Лоле  Рибара,  Карађорђева,  Цара  Душана,  Трг 
ослобођења, 9-те Бригаде, Војводе Путника,  Илије 
Бирчанина,  Краљевића  Марка,  4.  Јули, 
новопројектована  код  Дома  здравља  и  Васе 
Пелагића.

Члан 4.

Кретање  бицикла,  бицикла  са  мотором  и 
мотоцикла  дозвољава  се  у  свим  улицама  у 
Књажевцу  и  насељеним  местима  на  територији 
општине Књажевац. 

Члан 5.

Кретање  запрежних  возила  у  Књажевцу 
одвијаће се у свим улицама, осим у улицама: Књаза 
Милоша, Трг ослобођења и у делу улице Добривоја 
Радосављевића  Бобија  од  раскрснице  са  улицом 
Змајевом до улице Књаза Милоша.

Члан 6.

Кретање  пешака  дозвољава  се  на  свим 
локалним  путевима  на  територији  општине 
Књажевац  и  свим  улицама  у  Књажевцу  и 
насељеним  местима  на  територији  општине 
Књажевац  у  складу  са  прописаним  правилима 
саобрћаја. 

Члан 7.

Гоњење стоке забрањено је на свим улицама 
у граду. 

II УЛИЦЕ СА ПРАВОМ ПРВЕНСТВА ПРОЛАЗА

Члан 8.

Одређују  се  улице  са  правом  првенства 
пролаза у односу на остале у Књажевцу и то: 

-улица  Књаза  Милоша,  22.  децембар,  Трг 
ослобођења,  Карађоређева  и  Војводе  Путника  у 
односу на све улице које се укрштају са њима,

-  улица  Добривоја  Радосавqевића  у  односу 
на све улице са којима се укршта,

-улица Миле Јулиног у односу на све улице 
са којима се укршта, осим са улицом 22. децембар, 

-улица 9. бригаде у односу на све улице са 
којима се укршта, осим са улицом Књаза Милоша,

-улица  Бранка  Радичевића у  односу  на  све 
улице са којима се укршта, осим са улицом Књаза 
Милоша и Капларовом, 

-улица Цара Душана у односу на све улице са 
којима се укршта, осим са улицом Трг ослобођења и 
Капларовом, 

-улица  9.  август  у  односу  на  све  улице  са 
којима се укршта,  осим са улицом Капларовом,  9. 
бригаде и Јанка Катића, 

-улица Јанка Катића у односу на све улице са 
којима се укршта, осим са улицом Књаза Милоша и 
ул. Бранка Радичевића, 

-улицом Лоле Рибара у односу на све улице 
са  којима  се  укршта,  осим  са  улицом  Трг 
ослобођења и Карађорђевом, 

-улица 7. јули у односу на све улице са којима 
се укршта, осим са улицом Миле Јулиног, 

-улица  Милоша  Обилића  у  односу  на  све 
улице  са  којима  се  укршта,  осим  са  улицом 
Добривоја Радосављевића – Бобија, 

-улица Његошева у односу на све улице са 
којима се укршта, осим са улицом Милоша Обилића, 

-улица  Илије  Бирчанина  у  односу  на  све 
улице  са  којима  се  укршта,  осим  са  улицом 
Његошевом, 

-улица Поручника Атанацковића у односу на 
све  улице  са  којима  се  укршта,  осим  са  улицом 
Добривоја Радосављевића – Бобија, 

-улица  Ужичка  у  односу  на  све  улице  са 
којима се укршта, осим са улицом 22. децембар, 

-улица Стевана Лазаревића у односу на све 
улице са којима се укршта,  осим са улицом Илије 
Бирчанина, 

-улица  Октобарске  револуције  у  односу  на 
све улице са којима се укршта,

-улица Васе Пелагића у односу на све улице 
са  којима  се  укршта,  осим  са  државним  путем 
Књажевац – Бели Поток, 

-улица Дубравска у односу на све улице са 
којима се укршта, осим са улицом Миле Јулиног, 

-улица Капларова у односу на све улице са 
којима се укршта, осим са улицом Књаза Милоша,

-улица  Спасоја  Милкића  у  односу  на  све 
улице  са  којима  се  укршта,  осим  са  улицом 
Капларовом и Војводе Степе, 

-улица  Бранка  Металца  у  односу  на  све 
улице  са  којима  се  укршта,  осим  са  улицом 
Карађорђевом, 

-улица Др Савића у односу на све улице са 
којима се укршта,  осим са улицом Лоле рибара и 
Цара Душана, 

-улица Војводе Степе у односу на све улице 
са којима се укршта, осим са улицом Капларовом, 
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-део улице Светозара Марковића у односу на 
све  улице  са  којима  се  укршта,  осим  са  улицом 
Бранка Металца и Лоле Рибара, 

-улица 4. септембар у односу на све улице са 
којима се укршта,

-  улица  4.  Јули  у  односу  на  све  улице  са 
којима се укршта.

III ЈЕДНОСМЕРНЕ УЛИЦЕ

Члан 9

Једносмерне улице у Књажевцу су: 
-  улица Светозара Марковића са улазом  из 

улице Цара Душана до улице Лоле Рибара, 
- улица Али Агићева са улазом из улице Лоле 

Рибара, 
-  улица  Војводе  Путника  до  раскрснице  са 

улицом Љутомира Ђорђевића са улазом из улице 
Књаза Милоша, 

-  улица Бранка Ћопића са улазом из улице 
Војводе  Степе  у  смеру  кретања  према  улици 
Спасоја Милкића, 

- улица Капетана Божидара Митића у смеру 
кретања из Ужичке до улице 4. септембар, 

- улица Војислава Илића са улазом из улице 
Стевана Синђелића у смеру кретања према улици 
Змај Јове Јовановића, 

-  крак улице Станоја Главаша са улазом из 
улице  Добривоја  Радосављевића  Бобија  у  смеру 
кретања према улици Ђуре Хорватовића, 

- крак улице Бранка Радичевића са улазом из 
улице  Књаза  Милоша  код  улазa  у   зграду 
„Напредак“.  

IV СЛЕПЕ УЛИЦЕ

Члан 10.

Слепе улице у граду су: 
-  улица  Радомира  Ћирковића  са  улазом  из 

улице 22. Децембар. 
-  улица  Наташина  са  улазом  из  улице  9. 

август,
-  улица  Димитрија  Туцовића  са  улазом  из 

улице Књаза Милоша, 
-  улица  Косте  Рацина  са  улазом  из  улице 

Лоле Рибара,
- део улице Танаска Рајића,
-  део улице Јове Курсуле од раскрснице са 

улицом Змај Јове Јовановића, 
- део улице Ужичке од раскрснице са улицом 

4. септембар,
-  део  улице  Кеј  Вељка  Влаховића  од 

раскрснице са улицом Стевана Мокрањца, 
-  улица  Цветана  Лазаревића  са  улазом  из 

улице 22. децембар, 
-  улица Ђуре Ђаковића са улазом из улице 

Змај Јове Јовановића. 

V РАСКРСНИЦЕ

Члан 11.

Постављањем  вертикалном  светлосном  и 
хоризонталном  сигнализацијом  регулише  се 
саобраћај у Књажевцу на раскрсницама улица: 

Књаза Милоша и капларове, 
Књаза Милоша и 9-те бригаде.

VI ОГРАНИЧЕЊЕ БРЗИНЕ КРЕТАЊА

Члан 12.

Ограничава се брзина кретања возила у оба 
смера на 20 км/ч у улицама у Књажевцу:

• Јанка Катића од улице Књаза Милоша до 
улице Омладинске, 

• Омладинска  од  улице  Моше  Пијаде  од 
улице Јанка Катића, 

• Лоле Рибара од улице Трг ослобођења до 
улице Др Савића, 

• Др Савића од улице Лоле Рибара до улице 
Сретена Марковића, 

• Владимира  Назора  од  раскрснице  са 
улицом Дубравском до раскрснице са улицом Ивана 
Милутиновића,

• Ивана  Милутиновића  од  раскрснице  са 
улицом  Дубравском  до  раскрснице  са  улицом 
Владимира Назора

• Дубравска од раскрснице са улицом Ивана 
Милутиновића до раскрснице са улицом Владимира 
Назора

• Његошева, поред обданишта до раскрснице 
са улицом Ђуре Хорватовића.

Ограничава се брзина кретања возила у оба 
смера на 40 км/ч у улицама у Књажевцу:

• Војводе Путника до раскрснице са улицом 
Благоја Паровића, 

• 9. бригаде од раскрснице са улицом Књаза 
Милоша до краја улице, 

• Ђуре Хорватовића, 
• Капларова, 
• Добривоја  Радосављевића  Бобија  од 

раскрснице  са  улицом  Ђуре  Хорватовића  до 
сервиса „Подвис“, 

• Дубравска  од раскрснице са улицом Миле 
Јулиног  до  раскрснице  са  улицом  Ивана 
Милутиновића  и  од  раскрснице  са  улицом 
Владимира Назора

• Боре Станковића од раскрснице са улицом 
Војводе Путника до краја улице, 

• Бранка Металца, 
• Џервинска, 
• Хајдук Вељкова
• Илије Бирчанина.

Ограничава се брзина кретања возила у оба 
смера на 50 км/ч у улицама у Књажевцу:

• Књаза Милоша, целом дужином улице
• Миле Јулиног, целом дужином улице
• Лоле Рибара од прелаза преко железничке 

пруге до краја улице, 
• Карађорђева, целом дужином улице
• Цара Душана, 
• Бранке Динић,
• 7. Јули
• Трг ослобођења.

Ограничава се брзина кретања возила у оба 
смера на 60 км/ч у улицама у Књажевцу:

• 22.  децембар  од  раскрснице  са  улицом 
Књаза  Милоша,  Миле  Јулиног  и  7.  јула  до  краја 
улице, 
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• Добривоја  Радосављевића  Бобија  од 
сервиса „Подвис“ до краја улице. 

Ограничава се брзина кретања возила у оба 
смера  на  50  км/ч  у  свим  осталим  улицама  у 
Књажевцу.

VII ЗАУСТАВЉАЊЕ И ПАРКИРАЊЕ

Члан 13.

Забрањено  је  заустављање  и  паркирање  у 
Књажевцу у улицама: 

• Књаза  Милоша  од  броја  50  до  улице 
Капларове у оба смера, 

• Трг ослобођења од улице Цара Душана до 
броја 12 (до аутобуског стајалишта), 

• Карађоређевој   од  улице Хајдук Вељкове 
до  раскрснице  Трга  Ослобођења  са  улицом  Лоле 
Ребара, десна страна и од  улице Бранка Металца 
до  предузећа„Џервин“  десна  страна  у  смеру 
Сокобање,  осим  за  аутобусе  на  стајалишту  и  са 
супротне стране до улице 4. јули, осим за аутобусе 
на стајалишту, 

• Лоле Рибара од улице Трг ослобођења до 
улице Бранке Динић са десне и леве стране и од 
железничке  пруге  од  Џервинске  улице,  осим  за 
аутобусе јавног превоза на обележеном стајалишту 
из оба правца, 

• 22.  децембар  од  моста  на  Трговишком 
Тимоку до саобраћјног знака „Престанак насељеног 
места Књажевац“ са једне и друге стране осим за 
аутобусе на аутобуским стајалиштима, 

• Миле  Јулиног  лева  страна  до  улице 
Дубравске, 

• Илије Бирчанина лева и десна страна, 
• Његошева  од  улице  Милоша  обилића  до 

улице Илије Бирчанина, са десне стране, 
• Милоша Обилића, десна и лева страна
• Краљевића  Марка  према  улици  4.  Јули, 

десна страна
• Бранка  Радичевића  од  улице  Милана 

Пунчића до улице 9. бригаде, десна страна, 
• Јанка  катића  од  улице  Књаза  Милоша до 

улице Милана Пунчића у оба смера кретања, 
• Хајдук Вељкова десна и лева срана, 
• Бранка  Динић  десна  страна  у  смеру 

кретања према аутобуској станици, 
• Део  улице  Светозара  Марковића  који  је 

једносмеран, десна страна у смеру кретања, 
• Филипа  вишљића,  десна  страна  у  смеру 

кретања, 
• Џервинска, лева страна према улици Лоле 

рибара и десна страна, 
• Капларова од улице Бранка Радичевића до 

улице 9. август у оба смера, 
• Новопројектована код Дома здравља, десна 

страна у смеру кретања према улици Карађорђевој
• Добривоја Радосављевића Бобија са леве и 

десне стране коловоза и тротоара од улице Гавре 
Аничића према сервису, 

• Јове  Курсуле,  на  коловозу  и  тротоару  од 
раскрснице  са  улицом  Његошевом  и  Милоша 
Обилића, према улици Змај Јове Јовановића, у оба 
смера, 

• Змај  Јове  Јовановића,  од  улице  Јове 
Курсуле  према  улици  Добривоја  Радосављевића 
Бобија, десна страна, 

• 4.  јули  од  улице  Карађорђеве  према 
Здравственом  центру  са  леве  и  десне  стране  и 
испред  Здравственог  центра,  (улаз  Службе  хитне 
помоћи), 

• Бранка Радичевића од улице Јанка Катића 
према  улици  Капларовој,  десна  страна  и  према 
вашаришту десна страна, 

• 9.  бригаде  од  улице  Бранка  Радичевића, 
десна страна, до улице 9. Август,

• Карађорђева од улице Хајдук  Вељкове до 
Трга ослобођења, осим суботе и недеље у времену 
назначеном допунском  таблом испред  саобрћајног 
знака, 

• Бранка Радичевића од улице Капларове до 
улице  Јанка  Катића,  лева  страна  улице,  са 
постављањем  допунске  табле  забране  саобраћаја 
за  теретна  возила  од  7,00  до  14,00  средом  и 
суботом, 

• Књаза  Милоша  од  аутобуског  стајалишта 
„Југопетрол“ до раскрснице са улицом 9-те бригаде, 
десна страна. 

VIII ОДРЕЂИВАЊЕ ПРОСТОРА ЗА ПАРКИРАЊЕ

Члан 14.

Одређује  се  простор  за  паркирање  у 
Књажевцу  за  теретна  возила,  аутобусе,  тракторе, 
запрежна возила и то: 

-простор  са  леве  стране  улице  9.  бригаде 
(вашариште), на простору између уређеног паркинга 
и улице 9. август, 

-простор  јавне  површине  између  Ауто 
сервиса и скретања за Жлне

-обележени  саобраћајним  знаком  простор 
коловоза улице Бранка Радичевића испред зграде у 
којој се налази Царинарница,а десна страна само за 
камионе који се царине, са постављањем допунске 
табле.

Члан 15.

Одређују се простори за паркирање, посебно 
изграђени и обележени простори (паркинг простор) 
и  посебно  обележени  простори  (паркиралишта)  у 
Књажевцу за путничка возила и то: 

1. Паркинг простори

- у улици Милоша Обилића – испред зграде 
Општинске управе, 

-  у  улици  Сапсоја  Милкића  испред 
железничке станице, 

- у улици Стевана Мокрањца испред хотела 
„Тимок“, 

- у улици Спасоја Милкића испред пословних 
објеката

-  на  делу  улице  Бранка  Радичевића  код 
Тржног центра између стамбених зграда „Тимок 5“ и 
„Тимок 6“, 

-  на делу улице Бранка Радичевића између 
објеката Дома културе, „Тимок 5“ и „Тимок 2“

-  у  улици  9.  бригаде  са  леве  стране 
(вашариште), 
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- у улици 4. јули на уређеном и обележеном 
паркинг  простору  од  улице  Илије  Бирчанина  до 
новопројектоване улице, 

-  у  улици  новопројектованој  на  уређеном  и 
обележеном паркинг  простору од улице 4.  јули до 
улице Карађорђеве,

- у новопројектованој улици поред Центра за 
социјални  рад  једно  паркинг  место  обележити 
прописаним  ознакама  за  паркирање  особа  са 
инвалидитетом, 

- у улици 4. јули на уређеном и обележеном 
паркинг  простору  од  улице  Илије  Бирчанина  до 
новопројектоване  улице  једно  паркинг  место 
обележити  прописаним  ознакама  за  паркирање 
особа са инвалидитетом

-  у  кружном  току  на  тротоару  испред 
продавнице „Лукс“..

2. Паркиралишта

-  у  улици  Трг  ослобођења  од  моста  до 
раскрснице са улицом Цара Душана, 

- у улици 22. децембар на тротоару од „ИМТ-
а“ до „ТИНЕ“, са леве стране, 

-  у  улици  Војводе  Путника  са  леве  стране 
коловоза, до улице Љутомира Ђорђевића, 

-  у  улици  Трг  ослобођења  од  аутобуског 
стајалишта до улице Карађорђеве са једне и друге 
стране  улице  и  близу  апотеке  обележити  једно 
место прописаним ознакама за паркирање особа са 
инвалидитетом, 

-  у  улици  Карађорђевој  испред  зграде 
Техничке  школе  на  коловозу  и  тротоару  (косо 
паркирање), 

-  лева  страна  једносмерне  улице  Али 
Агићеве у смеру кретања, 

-  лева  страна  дела  једносмерне  улице 
Светозара Марковића у смеру кретања, 

-  у  улици  Књаза  Милоша  од  моста  на 
Сврљишком  Тимоку  до  привремених  монтнажних 
објеката  самосталних  занатлија  и  од  улице 
Капларове  до  улице  9.  бригаде  са  леве  и  десне 
стране улице и на тротоару испред зграда у улици 
Књаза Милоша број 50, 70 и 72,  и испред боја 30 
(десна  страна  улице)  обележити  једно  место 
прописаним  ознакама  за  паркирање  особа  са 
инвалидитетом, 

-  лева  страна  улице  Његошеве,  од 
раскрснице са улицом Милоша Обилића, до моста 
„Чивлик поток“, 

-  лева страна улице Бранка  Радичевића од 
улице  Јанка  Катића  до  улице  9-те  бригаде 
(паралелно  паркирање,  осим  за  теретна  моторна 
возила  са  постављањем  допунске  табле  забране 
паркирања од 7,00 до 14,00 средом и суботом, 

- десна страна улице Васе Пелагића, 
-  лева  страна  улице  7.  јули,  до  улице  4. 

септембар, 
-  десна  страна  улице  Миле  Јулиног  до 

раскрснице са улицом Дубравском,
- лева страна улице 9. бригаде до раскрснице 

са улицом Књаза Милоша („Југопетрол“), 
-  лева  страна  улице  Милоша  Обилића  до 

источног гробља, 
- улица Бранка Цветковића на почетку улице 

са леве и десне стране, 
-  у  улици  Бранка  Радичевића  поред  зграде 

„Тимок 2“, 
- у улици Књаза Милоша испред зграде 50, 

-  у  улици  Кеј  Димитрија  Туцовића  од 
раскрснице са улицом Књаза Милоша, лева страна 
(паралелно паркирање), 

- у улици Кеј Вељка Влаховића од службеног 
улаза  у  РК,  десна  страна  (паралелно  паркирање 
поред дрвореда). 

IX ТАКСИ СТАЈАЛИШТА

Члан 16.

Такси  стајалиште  је  одређена  и  уређена 
саобраћајна површина намењена за стајање такси 
возила у току рада такси возача. 

Такси  стајалишта  и  број  места  за  стајање 
такси возила одређују се у складу са Урбанистичким 
планом  града,  саобраћајно  техничким  условима  и 
мишљењем  Полицијске  станице   Књажевац, 
саобраћајне инспекције и управљача пута односно 
улице. 

Члан 17.

Такси стајалиште се обележава саобраћајним 
знаком и саобраћајним ознакама. 

Саобраћајни знак садржи ознаку „ТАХI“. 
Саобраћајном  ознаком  на  коловозу 

обележавају  се  жутом  (окер)  бојом,  број  места  за 
стајање такси возила и на почетку и на крају такси 
стајалишта исписује се ознака „ТАХI“.

О одржавању такси стајалишта, постављању 
и  одржавању  саобраћајних  ознака  на  коловозу 
стараће се управљач јавног пута. 

Члан 18.

Одређују се такси стајалишта у Књажевцу: 
- на посебно изграђеном паркинг простору и 

испред Железничке станице, 2 места, 
-  на  посебно  изграђеном  паркинг  простору 

испред хотела „Тимок“, 2 места, 
-  на  посебно  обележеном  простору  на 

коловозу у улици Књаза Милоша, испред броја 5, 5 
метара иза пешачког прелаза са леве стране улице 
4 места

- на посебно обележеном простору у улици 9. 
бригаде, код улаза у пијацу 3+3 места

- на паркинг простору испред Тржног центра 2 
места

-  у  новопројектованој  улици,  преко  пута 
апотеке „Bella dona“  3 места

-  на  посебно  обележеном  простору  на 
коловозу  улице  Трг  ослобођења  паралелно  са 
трианглом 3 места.

-  на  паркинг  простору  у  улици  Трг 
Ослобођења, испред „Комерцијалне банке“ 2 места

-  у  улици  Књаза  Милоша  код  „Старе 
барутане“ 5 места.. 

X ПЕШАЧКЕ ЗОНЕ

Члан 19.

Одређују се пешачке зоне у Књажевцу у: 
улици  Трг  ослобођења  од  капије  улаза  у 

Спомен парк до металног моста, 
део  улице  Кеј  Димитрија  Туцовића  испред 

административног центра, 



СТРАНА 6 „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ“ – БРОЈ 7 13.МАЈ 2009.

у делу улице Бранка Радичевића са улазом 
из  улице  Књаза  Милоша  до  улице  Ккапларове 
укључујући и простор око објекта Дома културе. 

Пешачке зоне обележавају се одговарајућим 
физичким покретним или непокретним препрекама. 

У  пешачким  зонама  може  се  дозволити 
одвијање  саобраћаја  доставним  возилима  у 
времену од 00,00 до 09,00 часова и то уз претходно 
прибављено решење општинског органа надлежног 
за послове саобраћаја.

XI ЛЕЖЕЋИ ПОЛИЦАЈЦИ

Члан 20.

Одређују  се  места  за  постављање лежећих 
полицајаца  у  коловоз  улица  и  постављање 
заштитних ограда у Књажевцу и то: 

код  ОШ  „Каплар“  на  улазу  у  школско 
двориште, у улици Др Савића, 

код ОШ „Вук Караџић“ у улици јанка Катића 
(улаз у школско двориште) и улици Омладинској, 

код ОШ „Дубрава“ у улици Владимира Назора 
испред  школског  улаза,  на  делу  улице  Дубравске 
између  раскрснице  ове  улице  са  улицом  Ивана 
Милутиновића и Владимира Назора и у улици Ивана 
Милутиновића,  између Дубравске  и раскрснице са 
улицом Владимира Назора, 

испред  обданишта  у  улици  Капларовој 
поставити само заштитну металну ограду, 

испред  обданишта  у  Његошевој  поставити 
заштитну металну ограду и 2 лежећа полицајца, 

испред  обданишта  у  улици  Пионирској 
поставити само заштитну металну ограду.

XII ПРИВРЕМЕНА ОБУСТАВА САОБРАЋАЈА

Члан 21.

Саобраћај се може привремено обуставити у 
појединим  улицама  или  делу  улице  у  Књажевцу, 
осим за приоритетна возила, уз  усмеравање истог 
другим правцима и прибављено решење надлежног 
општинског органа управе за послове саобраћаја а 
за  време  одржавања  традиционалних  вашара  и 
других манифестација. 

Решење  из  става  1.  овог  члана  мора  се 
прибавити  најкасније  15  дана  пре  обуставе 
саобраћаја  а  такође  време  и  место  обуставе 
објавити преко средстава јавног информисања. 

Привремена  обустава  саобраћаја  и 
усмеравање истог мора бити означена вертикалном 
саобраћајном сигнализацијом а иста постављена и 
уклоњена од стране организатора.

Члан 22.

Саобраћај  се  може  изузетно,  ако  је  то 
потребно и  оправдано,  привремено ограничити  на 
делу  улице  или коловозне траке,  ради  обављања 
делатности  уколико  не  утиче  на  несметано  и 
безбедно  одвијање  саобраћаја,  уз  прибављено 
решење  Општинског  органа  управе  надлежног  за 
послове саобраћаја и мишљења са датим условима 
МУП-а и управљача јавног пута.  

XIII АУТОБУСКА СТАЈАЛИШТА

Члан 23.

Одређују  се  места  аутобуских  стајалишта  у 
Књажевцу и то: 

- у улици Књаза Милоша, десна страна улице 
испред  монтажних  објеката  самосталних  радни, 
стајалиште  „Треска“  и  стајалиште  „Југопетрол“  и 
лева страна улице стајалиште  испред  зграде број 
171 и стајалиште „Тресибаба“, испред зграде бој 67, 

-  у  улици  Трг  ослобођења,  испред  Спомен 
парка  стајалиште  „Робна  кућа“  у  смеру  кретања 
према улици Књаза Милоша и испред зграде број 
14,  стајалиште   у  смеру  кретања  према  улици 
Карађорђевој, 

- у улици Карађорђевој, десна страна на око 
30 метара са улицом Бранка Металца, стајалиште 
„Болница“  и  даље  у  смеру  кретања  према 
Сокобањи,  користити  следе’а  стајалишта:  испред 
зграде  бр.  68,  спред  зграде  130  стајалиште  до 
саобраћајног  знака  „Престанак  насељеног  места 
Књажевац“  и  лева страна улице  у  смеру  кретања 
према  центру  града,  стајалиште  код  знака 
„Насељено  место  Књажевац“,  стајалиште  испред 
зграде  187,  стајалиште  испред  зграде  53,  и 
стајалиште испред зграде Центра за социјални рад 
на око 10 метара од раскрснице, 

- у улици Добривоја Радосављевића Бобија, 
стајалиште  после  улице  Станоја  Главаша  и 
стајалиште на око 30 метара после раскрснице са 
улицом Поручника Атанацковића, 

-  у  улици  Капларовој  испред  зграде  Дома 
војске на око 30 метара од раскрснице са улицом 
Књаза  Милоша  само  са  десне  стране  у  доласку 
према Железничкој станици, 

- у улици Миле Јулиног, десна страна улице, 
стајалиште  „Дубрава“  испред  Дома  културе  и  у 
супротном смеру испред зграде број 37, 

-  у  улици  22.  децембар,  испред  зграде 
портирнице  „ИМТ“  ,  стајалиште  „Бошево“  у  оба 
смера, 

-  у  улици Лоле Рибара,  само за приградски 
саобраћај и превоз ђака испред зграде ОШ „Каплар“ 
и портирнице „Бранке Динић“ у оба смера кретањка 
возила, 

Превозници  су  дужни  да  на  овим 
стајалиштима поставе прописане табле са називом 
и изводом из реда вожње.

Стајалиште  мора  да  буде  обележено 
прописним  саобраћајним  знацима,  мора  да  има 
настрешницу,  уздигнуту  површину  за  путнике  и 
корпу за отпатке.

Члан 24.

У  градском  превозу  путника  могу  се 
користити аутобуска стајалишта:

-  На релацији  Трговиште –  Дом здравља – 
Ластавичко Поље:

Трговиште  –  Трговиште  дом  –  Јеремијина 
кафана – Тара  - „Лаза“ кафана – „Спорт“ кафана – 
„Мали предах“ – „Аззаро“ – Војне баште 1 – Војне 
баште  2  –  Маринковић  1  –  Маринковић  2  – 
Продавница „Каја“  –  „Треска“  –  „Робна кућа  -  Дом 
здравља  -  Дом  старих  -  „Џервин“  –  Ластавичко 
Поље 2 и Ластавичко Поље. 

На  релацији  Ластавичко  Поље  –  Треска  – 
Дом здравља:

 Ластавичко  Поље –  Ластавичко  Поље 2  – 
Џервин – Дом старих – Дом здравља – Робна кућа – 
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„Треска“  –   продавница „Каја“  –  „Маринковић  2“  – 
„Маринковић 1“ – Војне баште 2 – Војне баште 1 – 
Дом војске – „Стандард“ – „Ерозија“ – Железничка 
станица – Робна кућа  и Дом здравља.  

Члан 25.

У  приградском  превозу  путника  могу  се 
користити следећа стајалишта:

- На релацији Књажевац – Горња Каменица – 
Кална – коњарник – Бабин Зуб:

Стајалишта градског превоза „Мали Предах“ 
–  „Спорт“  кафана  –  „Лаза“  кафана  –  „Тара“  – 
Јеремијина кафана – Трговиште дом – Трговиште и 
Дом старих – Робна кућа – Железничка станица – 
„Ерозија“  –  „  Треска“  –  Југопетрол  –  Дубрава  и 
приградска стајалишта:

Бараница  –  Жуковац  Р  –  Штрбац  –  Доња 
Каменица  –  Орничје  –  Габровачки  пут  –  Стара 
Кална  –  Кална  –  Иново  –  Вртовац  –  Балта 
Бериловац – Јањски мост – Црни Врх – Коњарник – 
Бабин зуб.

На релацији Књажевац – Кална – Ћуштица:
Сва  стајалишта  градског  и  приградкског 

превоза до Калне и даље: Иново – Вртовац – Балта 
Бериловац и Чуштица.

На релацији Књажевац – Минићево:
Робна  кућа  –  Дом  војске  –  Југопетрол  – 

Горње  Зуниче  –Доње  Зуниче  –  Дебелица  Р  – 
Минићево.

На релацији  Књажевац  –  Минићево –  Ново 
Корито:

Дом здравља – Југопетрол – ИМТ – Тина – 
Бошево – Липар – Горње Зуниче – Доње Зуниче – 
Равна Р – Јелашница Р – Минићево – Витковац – 
Петруша Р – Ошљане – Ошљане дом – Ошљане 
брдо – ново Корито.

На релацији Књажевац – Зубетинац – Влашко 
Поље:

Железничка станица – ОШ Каплар – „Бранка 
Динић“ – Штипина Р – Каличина 1 – Каличина 2 – 
Валевац  –  Дречиновац  –  Стогазовац  –  Лепена  – 
Доња Соколовица – Бучје 1 – Бучје 2 – Зубетинац 2 
– Зубетинац – Влашко Поље.

На релацији Књажевац – Васиљ – Подвис:
Стајалишта  Железничка  станица  –  Робна 

кућа  –  Дома  старих  –  Саставак  –  Балановац  – 
Васиљ – Карићево – Подвис – Ргоште – Бањица – 
Црвенски пут – Треска – Робна кућа – Кадијски крст 
– Ргошки пут.

 На релацији Кажевац – Васиљ – Бели Поток:
Стајалишта градског превоза, даље Саставак 

–  Балановац  –  Васиљ  –  Карићево  –  Церје  – 
Сврљишка Топла Р – Бели Поток и Божиновац Р.

На релацији Књажевац – Понор – Мучибаба:
Стајалишта Железничка станица – Дом војске 

– црвењски пут – Кадијски крст – Жлне – Понор – 
Крента – Мучибаба.

На  релацији  Књажевац  –  Штипина   - 
Минићево:

Штипина – Потркање – Равна – Дебелица – 
Минићево.
 

Члан 26.

У  међуградском  превозу  могу  се  користити 
стајалишта:

-  На  релацији  према  Зајечару  у  одласку  и 
доласку  стајалиште  Југопетрол   -  Дом  војске  – 
Бошево.

- На релацији према Пироту:
Стајалишта Југопетрол и Дом војске.
На релацији према Нишу:
У одласку и доласку стајалиште Дом војске и 

Црвењски пут.
- На реалцији према Сокобањи:
Стајалишта Робна кућа и Болница у доласку 

и одласку.

XIV РЕГУЛИСАЊЕ САОБРАЋАЈА У ОСТАЛИМ 
НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА И ЛОКАЛНИМ 

ПУТЕВИМА

Члан 27.

Саобраћај  у  насељу  Минићево  одвија  се 
делом  магистралног  пута  број  М-25,  (улица  Трг 
слободе),  регионалног  пута  број  Р-247  (улица 
Виткова) и осталим улицама. 

Улица  Трг  слободе  у  Минићеву  има 
првенство пролаза у односу на улицу Виткову и све 
улице  са  којима  се  укршта.  Улица  Виткова  у 
Минићеву има првенство пролаза у односу на све 
улице  са  којима  се  укршта,  осим  са  улицом  Трг 
слободе. 

Улица 25. септембар од Железничке станице 
до  раскрснице  са  улицом  трг  слободе  има 
првенство пролаза у односу на све остале улице са 
којима се укршта, осим са улицом Трг слободе. 

Члан 28.

Дозвољава се кретање свих врста возила 
у насељу Минићево у свим улицама и на путевима. 

Члан 29.

Ограничава  се  брзина  кретања  у  насељу 
Минићево у следећим улицама и то: 

-  Трг слободе испред Основне школе где је 
обележен пешачки прелаз у дужини од 200 метара 
на 40 км/ч, а остали део улице на 50 км/ч, 

-  на  делу  улице  Виткове  од  раскрснице  са 
улицом Трг слободе до изласка из села Витковца на 
50 км/ч., 

-  у  свим осталим улицама и  на путевима у 
Минићеву, примењиваће се ограничење на 40 км/ч, 
односно  према  условима  пута  али  не  више  од 
прописаног. 

Члан 30.

Одређује  се  простор  за  паркирање  у 
Минићеву и то: 

-  испред  Мотела  на  посебно  изграђеном 
простору  за  паркирање  и  тротоару,  у  улици  Трг 
слободе,  од  раскрснице  са  улицом  Витковом  и 
локалног  пута  за  Дреновац,  односно,  улице 
Тупижничке до моста на реци према Књажевцу. 

Члан 31.
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Забрањује  се  заустављање  и  паркирање  у 
улици Трг слободе са о бе стране и улици Витковој, 
од раскрснице са улицом Трг слободе. 

Члан 32.

Саобраћај у насељу Кална одвија се делом 
регионалног пута број Р-121 и осталим улицама. 

Део  регионалног  пута  који  пролази  кроз 
насеље Кална има првенство пролаза у односу на 
остале улице са којима се укршта. 

Члан 33.

Ограничава се брзина кретања у насељеном 
месту Кална, од раскрснице са регионалним путем 
Р-243 – улаз из правца Књажевца па до изласка из 
насељеног места Кална према Пироту на 50 км/ч. 

Члан 34.

Дозвољава се кретање свих врста возила, у 
свим  улицама  и  путевима  у  насељеном  месту 
Кална. 

Члан 35.

Одређује се простор за паркирање путничких 
возила  на  тротоарима  и  посебно  изграђеном 
простору  испред  хотела  и  зграде  месне 
канцеларије.

Члан 36.

Забрањује  се  заустављање  и  паркирање  у 
насељу Кална од табле насељеног места Кална из 
правца  Књажевца  па  до  табле  „завршетак 
насељеног места“ према Пироту са обе стране. 

Члан  37.

Саобраћај  у  насељима  Трговиште,  Штрбац, 
Доња Каменица, Горња Каменица и Саставак одвија 
се делом регионалног пута број Р-121, који пролази 
кроз ова насељена места и осталим улицама. 

Део регионалног пута број Р-121 који пролази 
кроз ова насељена места има првенство пролаза у 
односу на све улице и локалне путеве са којима се 
укршта. 

Члан 38.

Дозвољено је кретање свих врста возила на 
овом делу регионалног пута Р-121 који пролази кроз 
насељена  места  Трговиште,  Штрбац,  Доња 
Каменица, Горња Каменица као и на свим локалним 
путевима и улицама у овим насељеним местима. 

Члан 39.

Највећа  дозвољена  брзина  кретања  возила 
на делу регионалног пута Р-121 који пролази кроз 
насељена места: 

-  за  насеље  Трговиште  и  Саставак 
ограничава  се  брзина  кретања,  од  саобраћајног 
знака  „Насељено  место“  до  завршетка  насељеног 
места на 50 км/ч и 

- за насеље Штрбац, Доња Каменица и Горња 
каменица,  од  знака  насељеног  места  до  знака 
„завршетак насељеног места“ на 50 км/ч. 

Члан 40.

Забрањује  се заустављање и паркирање на 
регионалном  путу  Р-121,  од  саобраћајног  знака 
„насељено место“ Трговиште до саобраћајног знака 
„завршетак  насељеног  места  са  једне  и  друге 
стране  и  тротоарима  на  коловозу  у  насељима 
Штрбац, Доња Каменица и Горња Каменица. 

Члан 41.

Саобраћај  у  насељеним  местима  Јаловик 
Извор,  Иново,  Вртовац,  Балта  Бериловац,  Јања, 
Равно Бучје, одвија се делом регионалног пута бр. 
243,  који  пролази  кроз  ова  насељена  места, 
локалним путевима и осталим улицама. 

Део  регионалног  пута  који  пролази  кроз 
насеља има право првенства пролаза у односу на 
све  остале  путеве  и  улице  у  овим  насељеним 
местима са којима се укршта. 

Члан 42.

Дозвољено је кретање свих врста возила на 
делу регионалног пута Јаловик Извор број Р-243 и 
локалним  путевима  и  улицама  који  пролазе  кроз 
насеља  Иново,  Јаловик  Извор,  Втровац,  Балта 
Бериловац, Јања, Равно Бучје.

Члан 43.

Највећа дозвољена брзина кретања на делу 
регионалног  пута  бр.  Р-243,  који  пролази  кроз  и 
Јаловик Извор, Иново, Вртовац, Балта Бериловац, 
Јања,  Равно  Бучје,  од  саобраћајног  знака 
„насељено место“ до саобраћајног знака „завршетак 
насељеног места“ ограничава сена 50 км/ч. 

Члан 44.

Забрањује  се заустављање и паркирање на 
делу  регионалног  пута  бр.  Р-243,  од  саобраћајног 
знака  „насељено  место“  до  саобраћајног  знака 
„завршетак  насељеног  места“  са  једне  и  друге 
стране  насеља  Јаловик  Извор,  Иново,  Вртовац, 
Балта Бериловац, Јања, Равно Бучје.

Члан 45.

Саобраћај у насељеном месту Горње Зуниче 
одвија се делом магистралног пута број М-25, који 
пролази  кроз  насеље  Горње  Зуниче,  улицама  и 
локалним путевима. 

Део  магистралног  пута  М-25  који  пролази 
кроз ово насеље има првенство пролаза у односу на 
све улице и локални пут који се са њим укрштају.

Део локалног пута који пролази кроз насеље 
Горње  Зуниче  за  села  Берчиновац  и  Локва  има 
првенство  у  односу  на  све  улице  са  којима  се 
укршта у насељу, осим магистралног пута.

Део  локалног  пута  који  пролази  кроз 
насељено место Горње Зуниче са села Берчиновац 
и  Локву  има  првенство  пролаза  у  односу  на  све 
улице  са  којима  се  укршта  у  насељу,  осим 
магистралног пута број М-25. 
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Члан 46.

Највећа  дозвољена  брзина  кретања  возила 
на  делу  магистралног  пута  од  саобраћајног  знака 
„насељено место“  до знака  „завршетак  насељеног 
места“ ограничава се на 50 км/ч, а на локалном путу 
који пролази кроз насеља ограничава се на 40 км/ч. 

Члан 47.

Дозвољава се кретање свих врста возила на 
делу  магистралног  пута  број  М-25,  локалним 
путевима  и  улицама  које  пролазе  кроз  насеље 
Горње Зуниче. 

Члан 48.

Забрањује  се заустављање и паркирање на 
делу  магистралног  пута  и  локалног  пута,  од 
саобраћајног  знака  „насељено  место“  до 
саобраћајног знака „завршетак насељеног места“ са 
једне  и  друге  стране  у  насељеном  месту  Горње 
Зуниче. 

Члан 49.

Саобраћај у насељеном месту Доње Зуниче 
одвија се делом магистралног пута број М-25, који 
пролази  кроз  насеље  Доње  Зуниче,  улицама  и 
локалним путевима. 

Део  магистралног  пута  М-25  који  пролази 
кроз ово насеље има првенство пролаза у односу на 
све улице и локални пут који се са њим укрштају.

Део  локалног  пута  који  пролази  кроз 
насељено  место  Доње  Зуниче  за  село  Потркање 
има првенство  пролаза  у  односу на  све  улице  са 
којима се укршта у насељу, осим магистралног пута 
број М-25. 

Члан 50.

Највећа  дозвољена  брзина  кретања  возила 
на  делу  магистралног  пута  од  саобраћајног  знака 
„насељено место“  до знака  „завршетак  насељеног 
места“ ограничава се на 50 км/ч, а на локалном путу 
који пролази кроз насеља ограничава се на 40 км/ч. 

Члан 51.

Дозвољава се кретање свих врста возила на 
делу  магистралног  пута  број  М-25,  локалним 
путевима и улицама које пролазе кроз насеље Доње 
Зуниче. 

Члан 52.

Забрањује  се заустављање и паркирање на 
делу  магистралног  пута  и  локалног  пута,  од 
саобраћајног  знака  „насељено  место“  до 
саобраћајног знака „завршетак насељеног места“ са 
једне  и  друге  стране  у  насељеном  месту  Доње 
Зуниче. 

Члан 53.

Саобраћај  у  насељеним местима  Мањинац, 
Дебелица, Витковац, Петруша, Ново Корито, одвија 
се делом регионалног пута број Р-247, који пролази 

кроз насељена места, осталим улицама и локалним 
путевима. 

Део регионалног пута Р-247 који пролази кроз 
насељена  места  наведена  у  ставу  1.  овог  члана, 
има првенство пролаза у односу на остале улице и 
локалне путеве са  којима се укршта.

Део  локалног  пута  који  пролази  кроз 
насељено место Горње Зуниче са села Берчиновац 
и  Локву  има  првенство  пролаза  у  односу  на  све 
улице  са  којима  се  укршта  у  насељу,  осим 
магистралног пута број М-25. 

Члан 54.

Дозвољено је кретање свих врста возила на 
делу  регионалног  пута  број  Р-247,   улицама  и 
локалним  путевима  у   насељима  Мањинац, 
Дебелица, Витковац, Петруша и Ново Корито. 

Члан 55.

Највећа дозвољена брзина кретања на делу 
регионалног пута број Р-247 у насељеним местима 
Мањинац,  Дебелица,  Витковац,  Петруша  и  Ново 
Корито ограничава се на 50 км/ч.  

Члан 56.

Саобраћај  у  насељеним местима  Каличина, 
Валевац, Лепена, Доња Соколовица и Бучје одвија 
се делом регионалног пута број Р-247, који пролази 
кроз насељена места, осталим улицама и локалним 
путевима и улицама. 

Део регионалног пута Р-247 који пролази кроз 
насељена  места  наведена  у  ставу  1.  овог  члана, 
има првенство пролаза у односу на остале улице и 
локалне путеве са  којима се укршта.

Право  првенства  пролаза  имају  и  сви 
локални  путеви  у  односу  на  улице  у  насељеним 
местима  са  којима  се  укрштају  осим  са  делом 
регионалног пута Р-247.

Члан 57.

Дозвољено је кретање свих врста возила на 
делу регионалног пута број Р-247, који пролази кроз 
насеља  Каличина,  Валевац,  Лепена,  Доња 
Соколовица и Бучје и у свим 

 улицама и локалним путевима у  наведеним 
насељеним местима.

Члан 58.

Највећа дозвољена брзина кретања на делу 
регионалног  пута  број  Р-247   који  пролази  кроз 
насељена места Каличина, Валевац, Лепена, Доња 
Соколовица  и  Бучје   од  саобраћајног  знака 
„насељено место“ до саобраћајног знака „завршетак 
насељеног места“ ограничава се на 40 км/ч.

  
Члан 59.

Забрањује  се заустављање и паркирање на 
делу регионалног пута  Р-247 у насељеним местима 
Каличина,  Валевац,  Лепена,  Доња  Соколовица  и 
Бучје,  од саобраћајног  знака „насељено место“  до 
саобраћајног знака „завршетак насељеног места“ са 
обе стране  пута. 
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Члан 60.

Саобраћај  у  насељеном  месту  Бели  Поток 
одвија  се  делом  регионалног  пута  број  Р-246,  и 
локалним  путем  који  пролази  кроз  ово  насељено 
место. 

Део регионалног пута Р-246 који пролази кроз 
насељено  место  Бели  Поток   има  првенство 
пролаза у односу на локалне путеве са  којима се 
укршта.

Члан 61.

Највећа дозвољена брзина кретања на делу 
регионалног  пута  број  Р-246   који  пролази  кроз 
насеље  Бели  Поток   од  саобраћајног  знака 
„насељено место“ до саобраћајног знака „завршетак 
насељеног места“ ограничава се на 50 км/ч.  

Члан 62.

Забрањује  се  заустављање  и  паркирање 
возила на делу регионалног пута  Р-246 у насељу 
Бели Поток кроз које пролази, од саобраћајног знака 
„насељено место“ до саобраћајног знака „завршетак 
насељеног места“ са обе стране  пута. 

Члан 63.

Саобраћај  у  свим  осталим  насељеним 
местима, која нису наведена, на територији општине 
Књажевац одвија се локалним путевима и улицама 
у тим насељима. 

Локални  пут  који  пролази  кроз  насељено 
место има првенство пролаза у односу на све улице 
са којима се укршта. 

Члан 64.

Дозвољава се кретање свих врста возила на 
локалним  путевима  и  улицама  у  осталим 
насељеним местима територије општине Књажевац. 

Члан 65.

Највећа  дозвољена  брзина  кретања  на 
локалним  путевима  и  улицама  у  осталим 
насељеним  местима,  кроз  насељено  место,  од 
саобраћајног  знака  „насељено  место“  до 
саобраћајног  знака  „завршетак  насељеног  места“, 
ограничава се на 40 км/ч. 

Члан 66.

Забрањује  се  заустављање  и  паркирање 
возила на локалним путевима  осталих насеља који 
пролази  кроз  та  насеља,  од  саобраћајног  знака 
„насељено место“ до саобраћајног знака „завршетак 
насељеног места“ са обе стране  пута. 

Члан 67.

У осталим  насељеним местима и  локалним 
путевима  дозвољено  је  кретање  моторних  возила 
чије  је  осовинско  оптерећење  до  6  тона  за  путне 
правце  Црвење,  Радичевац,  Локва,  Дреновац, 
Равна,  Потркање,  Доње  Зуниче,  Горње  Зуниче, 
Ргоште,  Подвис,  Слатина,  Зоруновац  и  др.,  а  на 
магистралним  и  регионалним  путевима  чије  је 

осовинско оптерећење 10 тона као и за локални пут 
Црни Врх – Бабин зуб. 

Члан 68.

За  постављање  и  одржавање  саобраћајне 
сигнализације у смислу одредаба овог решења, уз 
закључивање уговора, стараће се управљач јавног 
пута  у  складу  са  саобраћајно  техничком 
документацијом. 

Члан 69.

Саобраћајно  техничку  документацију 
обавезан је да изради управљач јавног пута, а која 
се састоји из: 

1. Саобраћајно-техничке документације о 
постављању вертикалне и хоризонталне 
саобраћајне сигнализације, 

2. Ситуационог плана и стационаже 
вертикалне и хоризонталне саобраћајне 
сигнализације. 

3. Програма рада светлосно-саобраћајне 
сигнализације. 

4. Плана обележавања и постављања 
одговарајуће вертикалне и хоризонталне 
саобраћајне сигнализације. 

5.
Члан 70.

Овим Решењем ставља се ван снаге решење 
овог  одељења  број  344-72/2006-06  од  05.10.2006. 
године, 344-12/2007-06 од 28.2.2007. године и 344-
86/2007-06 од 29.11.2007. године.

Члан 71.

Ово  Решење  ступа  на  снагу  даном 
доношења,  а биће објављено у „Службеном листу 
општине Књажевац“.

Број: 344-44/2009-06
Књажевац, 13.5.2009. године

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ 
ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ

      ШЕФ ОДЕЉЕЊА
Марија Јеленковић, 
дипл. економиста
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