НАЦРТ

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ КНИЋ, на основу чл.52. став 1. тачка 1.
Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр. 129/07, 83/14-др. закон и 101/16-др.
Закон) чл.68. став 1. тачка 1. Статута општине Кнић (''Сл.гласник рс'',бр. 95/08 и
''Сл.гласник општине Кнић'',бр. 3/16) и чл.6. став 1. тачка 1. Одлуке о Општинској управи
општине Кнић (''Сл.гласник општине Кнић'',бр. 18/16),
Предлаже
ОПШТИНСКОМ ВЕЋУ ОПШТИНЕ КНИЋ, да на седници од _______2018.
године, на основу члана 46. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник
РС'' бр. 129/07, 83/14-др. закон и 101/16-др. закон), члана 59. став 1.тачка 1. Статута
општине Кнић (''Сл гласник РС '', бр. 95/08 и ''Сл. гласник општине Кнић '', бр.3/16)
донесе
Закључак
ПРЕДЛАЖЕ СЕ СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ КНИЋ, да на седници од
_______2018. године, на основу члана 32. став 1. тачка 4. Закона о локалној самоуправи
(„Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14-др. закон и 101/16-др. закон), чл. 35. став 1. тачка 5..
Статута општине Кнић („Сл. гласник РС“, бр. 95/08 и „Сл. гласник општине Кнић“ бр.
3/16), чл.146. Пословника о раду Скупштине општине Кнић („Сл. гласник РС“, бр. 95/08),
донесе
ПРОГРАМ О ТРЕЋОЈ ИЗМЕНИ ПРОГРАМА ОДРЖАВАЊА И РАЗВОЈА
ОПШТИНСКИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА, ЈАВНЕ РАСВЕТЕ И
ДРУГИХ КОМУНАЛНИХ И ЈАВНИХ ОБЈЕКАТА У 2018. ГОДИНИ У
ОПШТИНИ КНИЋ
Члан 1.
У Програму одржавања и развоја општинских и некатегорисаних путева, јавне
расвете и других комуналних и јавних објеката у 2018. години у општини Кнић (
„Сл.гласник општине Кнић“ бр.28/17) , врше се следеће измене и допуне:

У делу 1. Путна привреда и комунална инфраструктура, а у под делу 1.1. Редовно и
инвестиционо одржавање путева, путне инфраструктуре и објеката на страни. 1 став 2
се мења тако да гласи: „За потребе редовног одржавања путева, путне инфраструктуре
и објеката пута планирана су средства у износу од 26.550.000,00 динара“.
У делу 1. Путна привреда и комунална инфраструктура, а у под делу 1.2. Изградња,
рехабилитација и реконструкција путних праваца и ревитализација пољских путева на
страни. 2 износ 132.830.849,7 динара се мења тако да гласи 129.230.849,7 динара:
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У делу 1. Путна привреда и комунална инфраструктура, а у под делу 1.2. Изградња,
рехабилитација и реконструкција путних праваца и ревитализација пољских путева на
странама: 2,3,4,5 и 6 мења се табеларни део тако да гласи :
Р.б. Путни правац
Вредност
Наставак
инвестиционог
одржавања
1.
6.000.000 динара
некатегорисаног пута у Бечевици
Образложење :
Наставак инвестиционог одржавања некатегорисаног пута у Бечевици од
асфалтираног дела према Борчу.
Асфалтирањем наведеног путног правца који повезује месне заједнице Бечевица и
Борач омогућиће се бољи живот и останак на селу великом броју домаћинста. У селу
Бечевица годинама уназад није улагано у путну инфраструктуру чиме је исто
занемаривано па ће се на овај начин наставити са побољшањем путне инфраструктуре
овог села.

Р.б. Путни правац
Вредност
Наставак Инвестиционог одржавања пута у Борчу
2.
2.100.000 динара
(пут од цркве према Чаировићима)
Образложење :
Асфалтирањем путног праваца у Борчу завршиће се једна целина чије је асфалтирање
започето у 2017. Години..

Р.б. Путни правац
Вредност
Инвестиционо одржавање некатегорисаног пута у
3.
4.300.000 динара
засеоку Маснопоље МЗ Балосаве
Образложење :
Наставак асфалтирања наведеног путног правца за велики број домаћинстава значи
бољи квалитет живота, а омогућава им се повезивање и боља комуникација са
државним путем Крагујевац – Краљево уз развој пољопривредних активности.
Р.б. Путни правац
Вредност
Инвестиционо одржавање пута у Брњици (засеок
4.
3.000.000 динара
доња мала)
Образложење :
У месту у коме је врло мало улагано у путну инфраструктуру побољшава се квалитет
живота грађана и стварају инфраструктурни услови за останак људи на селу и развој
пољопривреде.
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Р.б. Путни правац
Вредност
5. Реконструкција пута Брњица-Рашковић-Рибеш
6.300.000 динара
Образложење :
Наставак изградње пута који повезује више месних заједница са центром општине и
државним путем Крагујевац – Чачак. Пут је од посебног стратешког значаја за
општину Кнић јер омогућава бољу саобраћајну комуникацију целе општине и
представља једну од виталних саобраћајница.
Р.б. Путни правац
Вредност
6. Реконструкција пута у Врбетима
4.300.000 динара
Образложење :
Наставак започете реконструкције јединог асфалтног пута у Врбетима.
Овом реконструкцијом асфалтни пут ће доћи до центра села чиме ће се значајно
подићи квалитет живота грађана и омогућиће им се повезовање са државним путем
Крагујевац-Краљево.

Р.б.

Путни правац
Вредност
Инвестиционо одржавање некатегорисаног пута у
7.
Губеревцуробљу-пут
од
државног
пута
6.500.000 динара
Крагујевац-Краљево према гробљу
Образложење :
Асфалтирањем наведеног пута велики број домаћинстава који живи на овом путном
правцу повезаће се са државним путем Крагујевац-Краљево и значајно ће им се
побољшати квалитет Живота.
Р.б.

Путни правац
Вредност
Инвестиционо одржавање пута у Гунцатима (пут
8.
8.500.000 динара
према засеоку Парлог)
Образложење :
Асфалтирањем овог пута велики број домаћинстава који живи у овом засеоку биће
асфлтним путем повезан са центром села, а уједно се повезују и месне заједнице Жуње
и Гунцати што значајно подиже квалитет људи и омогућава лакши пролаз људи и
механизације.
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Р.б.

Путни правац
Вредност
Наставак реконструкције пута у Липници (доња
9.
5.500.000 динара
мала)
Образложење :
Наставком наведене реконструкције у највећем засеоку у МЗ Липница велики број
домаћинстава добија асфалтни пут чиме се значајно подиже квалит њиховог живота
и стварају инфраструктурни услови за опстанак људи на селу.
Р.б. Путни правац
Вредностком
Наставак реконструкције пута од Љуљака према
10.
5.900.000 динара
Опланићу
Образложење :
Наставаком реконструкције наведеног пута за МЗ Љуљаке значи заокруживање једне
целине и значајно побољшање квалитета живота грађана, али и наставак повезивање
са Топоницом гравитационим центром горње Груже .

Р.б.

Путни правац
Вредност
Инвестиционо одржавање пута у Книћу (пут од
11.
8.000.000 динара
продавнице у Рибешу до асфалтног пута)
Образложење :
Асфалтирањем наведеног пута побољшава се квалитет живота људи у најнасељенијем
делу МЗ Кнић.

Р.б.

Путни правац
Вредност
Инвестиционо одржавање пута у Пајсијевићу
12.
3.800.000 динара
засеок Трењаци
Образложење :
За МЗ Пајсјевић која је једна од месних заједница са највећим бројем некатегорисаних
путева значи значајно подизање квалитета инфраструктуре и великом броју грађана
који живи у том засеоку побољшаће се квалитет живота и омогућиће се лакши
пролазак како људи тако и пољопривредне механизације.
Р.б.

Путни правац
Вредност
Инвестиционо одржавање пута у Радмиловићу
13.
6.000.000 динара
(Пут према школи)
Образложење :
Асфалтирањем овог пута покреће се развој инфрастеруктуре у селу у коме до сада
није асфалтиран ни један пут.
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Р.б.

Путни правац
Вредност
Инвестиционо одржавање пута у Честину (пут од
14. асфалтног пута Гружа-Честин према Тошићима и
3.800.000 динара
Старчевићима)
Образложење :
Асфалтира се засеок са великим бројем успешних пољопривредних домаћинстава
којима ће се на овај начин побољшати инфраструктура и квалитет живота.

Р.б.

Путни правац
Вредност
Инвестиционо одржавање пута у Опланићу
15.
3.500.000 динара
(засеок Цековићи)
Образложење :
Овим почетком асфалтирања путева у Опланићу развија се инфраструктура у селу са
великим потенцијалом за развој пољопривредне производње.

Р.б.

Путни правац
Вредност
Наставак изградње и реконструкције путева на
16. територији општине Кнић у оквиру пројекта
26.649.630 динара
градимо заједно за 2017. годину
Образложење :
Наставак радова на изградњи и реконструкцији путева из 2017. Године у оквиру
пројекта градимо заједно који се спроводи у сарадњи са Министарством Привреде.

Р.б. Путни правац
Вредност
17. Уређење (ревитализација пољских путева)
4.000.000 динара
Образложење :
Наставак уређења пољских путева на територији општине Кнић као основе за даљи
развој пољопривредне производње.

Р.б. Путни правац
Вредност
18. Изградња мостова у Борчу, Губеревцу и Лесковцу
14.661.219,7 динара
Образложење :
Општина Кнић је од Канцеларије за управљање јавним улагањима добила средства за
изградњу нових мостова у Борчу, Лесковцу и Губеревцу имајући у виду да су
постојећи мостови у таквом стању да било какав саобраћај преко њих више није
безбедан. Средства су обетбеђена у пуном износу без учешћа општине Кнић.
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Р.б.

Путни правац
Вредност
Инвестиционо одржавање пута у засеоку Салаши
29.
2.520.000,00 динара
МЗ Честин
Образложење :
Асфалтирањем наведеног пута побољшава се квалитет живота за велики број
домаћинстава.

Р.б.

Путни правац
Вредност
Инвестиционо одржавање пута у Претокама ( од
20. државног пута Крагујевац – Чачак, од насељеног
3.900.000,00 динара
места Бумбарево Брдо према центру Претока)
Образложење :
Инвестиционим одржавањем наведеног путног правца извршиће се поправка и
ојачање најоштећеније деонице наведеног путног правца.

У делу 1. Путна привреда и комунална инфраструктура, а у под делу 1.5. Јавна расвета
на страни. 7 износ „12.300.000,00 динара“ замењује се износом „13.900.000,00 динара“.
У делу 1. Путна привреда и комунална инфраструктура, а у под делу 1.5. Јавна расвета
на страни. 7 у тачки 1. износ „9.000.000,00 динара“ замењује се износом „10.600.000,00
динара“.

-

Рд.
бр

У делу 2. Развој и одржавање путне,комуналне и друге инфраструктуре у
месним заједницама, на странама 11, 12 и 13 мења се табеларни део тако да
гласи:

Буџ.
Поз.

Ек.
Кл.

1.
1.1.

67

421

1.2.

69

423

1.3.

88

1.4.
1.5.

ОПИС ТРОШКОВА
Текући расходи
Стални трошкови електричне енергије за
уличну јавну расвету

Извори
финанс
ирања

БУЏЕТСКА
СРЕДСТВА

01

10.600.000,00

Мерна места и прикључци

01

300.000,00

424

Редовно одржавање путева

01

26.550.000,00

64

424

Одржавање јавних зелених површина

01

2.000.000,00

95

425

Уређење (ревитализација пољских путева)

01

4.000.000,00
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1.6.

95

425

Средства Фонда за безбедност саобраћаја
која ће се користити према Програму
коришћења средстава за финансирање
унапређења безбедности саобраћаја на
путевима у 2017.години на територији
општине Кнић који доноси Општинско
веће општине Кнић. Наведени износ
представља 50% средстава која се укупно
планирају.

1.7

68

425

Одржавање јавне расвете на територији
општине Кнић

01

1.000.000,00

1.8.

68

425

Мерна места - ормари

01

600.000,00

1.9.

89

425

Развој путне мреже-реконструкција по МЗ

01

10.300.000,00

2.0.

95

425

Одржавање путева преко жел. пруге

01

1.500.000,00

01

2.000.000,00

ОД РЕД. БР. 1.1 – 2.0.

58.850.000,00

Капитална улагања

2
2.1.

90

511

Пројектно планирање и надзор

01

3.500.000,00

2.2.

66

511

Пројектно планирање-водоводи

13

1.500.000,00

2.3.

90

511

Надзор-градимо заједно 2017

01

600.000,00

2.4.

43-0

511

Инвестиционо одржавање домова културе

13

3.500.000,00

2.5.

91-13
91-20

511

Инвестиционо одржавање некатегорисаног
пута у Бечевици

13
01

1.044.504,05
4.955.495,95

2.6.

91-14

511

Инвестиционо одржавање пута у Борчу

01

2.100.000,00

2.7.

91-6

511

Инвестиционо одржавање пута у
Балосавама ( МАСНОПОЉЕ)

01

4.300.000,00

2.8.

91-2

511

Инвестиционо одржавање пута у Брњици

13

3.000.000,00

2.9.

91-11

511

Реконструкција пута Брњица-РашковићРибеш

13

6.300.000,00

91-5

511

Реконструкција пута у Врбетима

13

91-4

511

Инвестиционо одржавање некатегорисаног
пута у Губеревцу

13

6.500.000,00

91-0

511

Инвестиционо одржавање пута у
Гунцатима (засеок Парлог)

01

8.500.000,00

2.1
0.
2.1
1.
2.1
2.
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2.1
3.

91-9

511

2.1
4.

91-10

511

2.1
5.

91-12

511

2.1
6.

91-8

511

91-1

511

91-17

511

91-3

511

91-18

511

91-19

511

2.1
7.
2.1
8.
2.1
9.
2.2
0.
2.2
1.

2.2
2.

93-1
511

240-0
66-1
66-2

511

94

511

71

511

2.2
6.

71

511

2.2
7

251-0

511

2.2
3.
2.2
4
2.2
5.

Наставак реконструкције пута у Липницу
(доња мала)
Наставак реконструкције пута од Љуљака
према Опланићу
Инвестиционо одржавање путева у Книћу
(пут од продавнице у Рибешу до асфалтног
пута)
Инвестиционо одржавање пута у
Пајсијевићу ( засеок Трњаци)
Инвестиционо одржавање пута у
Радмиловићу (Пут према школи)
Инвестиционо одржавање пута у Честину
(према Тошићима и Старчевићима)
Инвестиционо одржавање пута у Опланићу
засеок Цековићи
Инвестиционо одржавање пута у засеоку
Салаши МЗ Честин
Инвестиционо одржавање пута у
Претокама ( од државног пута Крагујевац –
Чачак, од насељеног места Бумбарево Брдо
према центру Претока)
Наставак изградње и реконструкције
путева на територији општине Кнић у
оквиру пројекта градимо заједно 2017.
година
Обезбеђење снабдевања пијаћом водмТопоница
Изградња мостова у Борчу, Губеревцу и
Лесковцу
Изградња инфраструктуре за увођење
нових линија јавне расвете
Изградња система аутоматике на водовима
јавне расвете у циљу побољшања
енергетске ефикасности
Обавезе из 2017. године Инвестиционо
одржавање путева, улица и паркинга у
Гружи

01

5.500.000,00

13

5.900.000,00

01

8.000.000,00

01

3.800.000,00

01

6.000.000,00

01

3.800.000,00

01

3.500.000,00

01

2.520.000,00

01

3.900.000,00

13

24.853.118,55

01

1.796.511,45

01
13

1.000.000,00
1.000.000,00

13

14.661.219,7

01

1.000.000,00

01

500.000,00

01

4.066.893,61

ОД РЕД. БР. 2.1 – 2.27.

141.897.746,31

ОД РЕД. БР. 1.1. – 2.27.

200.747.746,31
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Извори прихода
01 Приходи из Буџета
13 Нераспоређени вишак из претходног периода

УКУПНО:

128.188.904,01 динара
72.558.842,30 динара

200.747.746,31

динара

Члан 2.
У осталом делу Програм одржавања и развоја општинских и некатегорисаних
путева, јавне расвете и других комуналних и јавних објеката у 2018. години у општини
Кнић остаје непромењен.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Кнић“.
Образложење
Програмом о трећој измени Програма одржавања и развоја општинских и
некатегорисаних путева, јавне расвете и других комуналних и јавних објеката у 2018.
години у општини Кнић врши се повећање позиције стални трошкови електричне
енергије за уличну јавну расвету како би се на апропријаци обезбедило довољно
средства за 2018. годину.
Тачније иако се децембарски рачун плаћа у јануару тј. оптерећује буџет 2019. године на
апропријаци морају бити обезбеђена средства и за месец децембар за буџетску 2018.
годину.
Врши се увећање позиције Редовно одржавање путева, а умањење позиције Уређење
(ревитализација пољских путева) јер Министарство Пољопривреде за 2018. годину није
определило средства за уређење пољских путева па је општина Кнић у 2018. години
санацију и уређење пољских путева извршила из својих средстава.
Такође врши се умањење на појединим позицијама путне инфраструктуре јер је након
спроведене јавне набавке дошло до значајне уштеде средстава.
Број:30-1742/2018
У Книћу, 21.11.2018 године
ОБРАДИО
КООРДИНАТОР КАНЦЕЛАРИЈЕ
ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ
УПРАВЕ

Дејан Радовановић

Љубица Ђуровљевић
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