ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ КНИЋ, на основу чл.52. став 1. тачка 1. Закона о
локалној самоуправи ( „ Сл.гласник РС “ , бр.129/07 ), чл.68. став 1. Статута општине Кнић
(„ Сл.гласник РС “ , бр. 95/08) и члана 11. став 1. тачка 1. и чл. 16. тачка 4. Одлуке о
општинској управи општине Кнић („ Сл.гласник општине Кнић “ , бр.1/08, 17/14 и 14/15)

Предлаже
ОПШТИНСКОМ ВЕЋУ ОПШТИНЕ КНИЋ, да на седници од _______ 2016. године, на
основу чл.46.став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( „Сл.гласник РС “ ,
бр.129/07),чл.59 став 1. тачка 1. Статута општине Кнић („ Сл.гласник РС “ , бр. 95/08) , и
чл.7 . став 1. тачка 1. Одлуке о Општинском већу општине Кнић („ Сл.гласник општине
Кнић “ , бр.1/08) донесе
Закључак
ПРЕДЛАЖЕ СЕ СКУПШТИНИ ОПШТИНИ КНИЋ, да на седници од _______.2016
годинe, на основу чл.32. став 1.тачка 4. Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС»,
бр.129/07), чл. 35. тачка 5. Статута општине Кнић («Сл. гласник РС »,бр.95/2008) и чл. 146.
став 2. Пословника о раду Скупштине општине Кнић («Сл. гласник РС »,бр. 95/08), донесе

ПРОГРАМ
ОДРЖАВАЊА И РАЗВОЈА ОПШТИНСКИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА,
ЈАВНЕ РАСВЕТЕ И ДРУГИХ КОМУНАЛНИХ И ЈАВНИХ ОБЈЕКАТА У 2017.
ГОДИНИ У ОПШТИНИ КНИЋ
Програм обухвата планиране радове на одржавању и развоју општинских и
некатегорисаних путева, јавне расвете и других комуналних објеката у 2017.години као и
активности које ће се предузимати у изградњи нових и модернизацији постојећих путева,
као и у изградњу нове и модернизацију постојеће комуналне инфраструктуре у складу са
планом потребних финансијских средстава за ове намене. Програм је урађен на основу
финансијских могућности буџета општине Кнић.
1. Путна привреда и комунална инфраструктура
1.1.

Редовно одржавање путева, путне инфраструктуре и објеката

Редовно одржавање путева и комуналне инфраструктуре обухвата одржавање:
коловоза, насипа, косина, мостова и других објеката и саобраћајне сигнализације.
Редовним одржавањем обухваћени су пре свега, путеви са асфалтним коловозом, а могу се
предузимати и активности на одржавању других општинских и некатегорисаних путева
када то захтевају потребе безбедности саобраћаја.
За потребе одржавања путева, путне инфраструктуре и путних објеката, поправку и
крпљење ударних рупа на коловозу, поправка улегнућа, слегање терена и других

деформација, чишћење дивљих депонија у путном појасу, поправку и одржавање коловоза
на мостовима, поправка и рехабилитација мостова, као и за потребе одржавања путева у
зимском периоду, организовање пунктова зимске службе, обезбеђење и постављање
потребног броја саобраћајних знакова, превентивно посипање коловоза одговарајућим
средствима ради спречавања стварања поледице и задржавања снега на коловозу и одвоз
отпада.) планирана су средства у износу од 25.000.000,00 динара.
На основу чл. 2. став 1. тачка 4. Одлуке о усклађивању пословања Јавног
комуналног предузећа ''Комуналац'' Кнић са Законом о јавним предузећима ("Службени
гласник општине Кнић" бр.17/16") и чл.3. став 1. тачка 1. Статута ЈКП "Комуналац" Кнић
("Службени гласник општине Кнић" бр.18/16") за послове редовног одржавања улица и
путева Скупштина општине Кнић је основала ЈКП "Комуналац" Кнић.

1.2.

Изградња,
рехабилитација и реконструкција путних праваца и
ревитализација пољских путева

За ове намене се опредељују средства у износу од 101.200.000,00 динара, а која ће
се искористити за следеће путне правце:
Р.б. Путни правац
Вредност
Наставак инвестиционог одржавања општинског
1.
4.000.000 динара
пута у Барама
Образложење :
Наставак инвестиционог одржавања локалног пута у Барама од асфалтног пута поред
гробља, а према Гривцу и Љуљацима.
Асфалтирањем наведеног путног правца који повезује три месне заједнице Баре,
Љуљаци и Гривац омогућиће се бољи живот и останак на селу великом броју
домаћинстава ( Ђекићи, Богићевићи, Витошевићи , Савићи...). У селу Баре годинама
уназад није улагано у путну инфраструктуру чиме је исто занемаривано, а реч је о
изузетно важном гравитационом подручју за села из северног дела општине у коме
су смештене јавне институције које су од значаја за грађане.
Р.б. Путни правац
Вредност
Инвестиционо одржавање некатегорисаног пута у
2.
6.000.000 динара
Бечевици
Образложење :
Наведени путни правац повезује МЗ Бечевицу и МЗ Борач и значајно повећава
квалитет живота великом броју домаћинстава који живе на горе наведеном путном
правцу. Истовремено омогућава пролаз пољопривредним машинама и у случају
потребе возилима јавних предузећа и установа.

Р.б. Путни правац
Вредност
Инвестиционо одржавање општинског пута у
3. Борчу (од асфалтног пута код скретања за цркву
6.000.000 динара
према Чаировићима)
Образложење :
Асфалтирањем наведеног путног правца подиже се ниво квалитета и безбедност
саобраћаја како пољопривредној механизацији тако и аутомобилима и камионима, а
омогућиће се и квалитетније повезивање са центром села засеоцима Чаировићи,
Миаиловићи, Лукићи и Милошевићи. Изградња путног правца је значајна из разлога
што се омогућавају услови за останак на селу, бољи квалитет живота, развој туризма
и пољопривреде.
Р.б. Путни правац
Вредност
Инвестиционо одржавање некатегорисаног пута у
4.
4.000.000 динара
засеоку Радоњићи МЗ Бумбарево Брдо
Образложење :
Асфалтирањем наведеног путног правца за преко двадесет домаћинстава ( Радоњићи,
Тодоровићи, Ненадовићи, Крунићи...) подиже се квалитет живота и омогућава им се
повезивање и боља комуникација са државним путем Равни Гај – Мрчајевци уз
развој пољопривредних активности.
Р.б. Путни правац
Вредност
Наставак реконструкције општинског пута у
5. Вучковици од државног пута I Б реда бр.15 до
7.000.000 динара
раскрснице за Барлове
Образложење :
Наставаком асфалтирања у Вучковици завршава се асфалтирање по пројекту
реконструкције некатегорисаног пута у Вучковици од државног пута I Б реда бр.15
до раскрснице за Барлове.
Завршавањем овог пројекта школа у Вучковици се повезује са државним путем I Б
реда бр.15 и доњом Вучковицом. Од посебног је значаја за опстанак школе у
Вучковици и омогућавање услова ученицима за прилаз школи. Постоји могућност
заједничког финансирања са Градом Крагујевцом.
Р.б. Путни правац
Вредност
Рехабилитација – инвестиционо одржавање
6. некатегорисаног пута у МЗ Гривац засеок
8.000.000 динара
Мићаковићи
Образложење :
Асфалтирањем наведеног путног правца пољопривредна домаћинства и велики део
села се повезују са асфалтним путем Гривац – Брњица.
Имајући у виду да се поменути путни правац налази на узвишењу и да је услед
поплава у предходном периоду више пута био оштећен и непроходан за саобраћај, на
овај начин се ти проблеми решавају у потпуности. Од значаја је за рурални развој
општине и поспешивање пољопривредних активности, као и за останак на селу.

Р.б. Путни правац
Вредност
Инвестиционо одржавање паркинг простора,
7.
5.000.000 динара
центра насеља и насељских улица у центру Груже
Образложење :
Имајући у виду да je центар Груже гравитационо подручје и седиште јавног и
привредног сектора за преко 10 села,а да до сада није асфалтирана ниједна насељска
улица улица и да исте користе поред грађана Груже и становници других насељених
места који јој гравитирају, на овај начин се знатно подиже квалитете њиховог
живота, олакшава саобраћај и прикључци на државни пут
Такође, у центру Груже не постоји ни једно асфалтирано и обележено паркинг место
па се аутомобили паркирају на тротоару поред државног пута Крагујевац – Краљево
што нарочито угрожава безбедност ученика што је велики проблем целе доње Груже
који ће се на овај начин решити.
Р.б. Путни правац
Вредност
Реконструкција некатегорисаног пута у Грабовцу
8.
6.000.000 динара
засеок Марића мала
Образложење :
Реконструкцијом наведеног путног правца преко двадесет домаћинстава се повезују
са асфалтним путем Кнић - Гружа . У овом подручју је присутно подизање нових
засада воћа са значајним инвестиционим улагањима што ће додатно подстаћи
пољопривредне активности.
Р.б.

Путни правац
Вредност
Инвестиционо одржавање некатегорисаног пута
9.
у МЗ Жуње и МЗ Гунцати (од асфалтног пута у
5.000.000 динара
МЗ Жуње према засеоку Парлог у МЗ Гунцати)
Образложење :
Асфалтирањем наведеног пута повезују се МЗ Жуње и МЗ Гунцати тј. њен највећи
неасфалтирани засеок Парлог у којем живи велики број породица. Омогућава се
боља и бржа комуникација између ова два села и побољшавају се услови за живот на
селу.
Р.б.

Путни правац
Вредност
Наставак реконструкције некатегорисаног пута
10.
4.000.000 динара
у МЗ Забојница поред игралишта
Образложење :
Наставком реконструкције завршиће се асфалтирање најоштећенија деоница пута
кроз центар МЗ Забојница.
Наведени путни правац повезује општину Кнић и град Крагујевац, а изузетно је
значајан и за теретни саобраћај будући да се преко њега врши транспорт каменог
материјала из мајдана у Рогојевцу за целу општину.

Р.б.

Путни правац
Вредност
Инвестиционо одржавање насељске улице за
11.
3.000.000 динара
Марјановиће у МЗ Кнић
Образложење :
Асфалтирањем наведеног пута завршава се асфалтирање путева и улица у центру МЗ
Кнић што је у складу са Планом генералне регулације за насељено место Кнић које је
седиште општине, а који је усвојен од стране СО Кнић. Пут повезује већи део насеља
са централном зоном Кнића и државним путем.
Р.б.

Путни правац
Вредност
Изградња
насељске
улице
и
пратеће
инфраструктуре – зграда поште – Агроцентар у
12.
6.000.000 динара
Книћу (Наставак изградње улице број 3 и
паркинга код зелене пијаце)
Образложење :
Наставком изградње улице број 3 у Книћу поменута улица са паркинг простором се
завршава у потпуности, а изградњом паркинга код зелене пијаце у Книћу решава се
проблем са паркинг простором у МЗ Кнић који је значајан и са сва остала места са
територије општине Кнић. У овој зони се налазе зелена пијаца, привредни објекат,
стамбене зграда, јавне институције то се и изградњом омогућавају услови за развој
пројекта Зоне унапређеног пословања у ужем урбаном језгру центра општине.
Р.б.

Путни правац
Вредност
Реконструкција општинског пута у Љубићу од
13.
6.000.000 динара
државног пута I Б реда бр.24 до центра села
Образложење :
Реконструкцијом наведеног пута у МЗ Љубић центар села се повезује са државним
путем I Б реда. Путни правац је значајан из разлога што се у том делу налази
фудбалско игралиште и дом културе и велики број домаћинстава.
Р.б.

Путни правац
Вредност
Реконструкција општинског пута у МЗ Претоке
од државног пута Крагујевац – Чачак код
14.
4.000.000 динара
насељеног места Бумбарево Брдо према центру
Претока
Образложење :
Наведеном реконструкцијом извршиће се поправка најоштећеније деонице пута
Бумбарево Брдо - Претоке која је од виталног значаја за комуникацију села са
државним путем и одвијање јавног саобаћаја.

Р.б.

Путни правац
Вредност
Наставак реконструкција општинског пута од
15.
5.000.000 динара
Топонице према Љуљацима
Образложење :
Наставак започете реконструкције којом се међусобно повезују више месних
заједница и директно путеви Крагујевац - Горњи Милановац и Топоница - Баре.
Значајно се побољшава комуникација и омогућава саобраћај возила,
пољопривредних машина, транспорта робе и пољопривредних производа.
Р.б.

Путни правац
Вредност
Изградња манипулативне саобраћајнице у
16.
3.000.000 динара
Пословној зони Равни Гај
Образложење :
Изградњом овог пута покреће се у инфраструктурни развој Пословне зоне Равни Гај
чиме ће она постати знатно примамљивија за потенцијалне инвеститоре.
Р.б.

Путни правац
Вредност
Наставак изградње општинског пута Брњица –
17.
5.000.000 динара
Рашковић - Рибеш
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. За ову инвестицију очекује и подршка
ЈП "Путеви Србије" код кога је већ поднет захтев.
Р.б. Путни правац
Вредност
18. Уређење ( ревитализација пољских путева )
14.200.000 динара
Образложење :
У сарадњи са Министарством пољопривреде и заштите животне средине планира се
ревитализација пољских путева која ће омогућити грађанима бољи приступ
обрадивим површинама, чиме ће се посредно допринети подстицању пољопривредне
производње. Ова активност представља наставак унапређења инфраструктуре на
територији општине Кнић. Планирана су средства из извора 01, а уколико се остваре
и средства из извора 07 то ће омогућити већи обухват путева. Путеви који ће бити
уређени биће дефинисани посебним програмом који ће усвојити Општинско веће.
1.3.
Одржавање прелаза преко железничких пруга
За одржавање прелаза преко железничке пруге опредељују се средства у износу од
2.000.000,00 динара, а која се реализују на основу уговора између Општине Кнић и ЈП
"Железнице Србије"

1.4.
Средства Фонда за безбедност саобраћаја
За одржавање саобраћајне хоризонталне и вертикалне сигнализације, паркинг
простора, аутобуских стајалишта, постављање нових саобраћајних знакова и одржавање
хоризонталне сигнализације и ограда на мостовима планирана су средства у износу од
2.000.000,00 динара. (Средства из Фонда за безбедност саобраћаја).
1.5.
Јавна расвета
Средства за јавну расвету опредељују се у укупном износу од 9.000.000,00 динара и
то:
-

Стални трошкови за утрошену електричну енергију 8.000.000,00
Трошкови улагања у енергетску ефикасност 1.000.000,00

1.5.1. Процедура за увођење нових линија и сијаличних места:
-

-

-

Савет месне заједнице подноси образложени захтев за увођење нове линије,
односно нових сијаличних места Комисији за јавну расвету и домове културе
коју формира Општинско веће општине Кнић. Комисија разматра поднети
захтев и Општинском већу општине Кнић подноси техничко-економски
извештај са предлогом за одобравање захтева.
Уколико захтев буде одобрен, Општинско веће општине Кнић издаје решење
којим се одређује линија, односно број сијаличних места, као и други
релевантни технички подаци.
Материјал и опрему за увођење нове линије и сијаличних места обезбеђују
грађани, односно месна заједница.

1.5.2. Процедура за реализацију програма енергетске ефикасноти
-

Комисија за јавну расвету и домове културе коју формира Општинско веће
општине Кнић сагледава стање и предлаже мере за унапређење енергетске
ефикасности на систему јавне расвете (замена сијалица и друге техничке
могућности за уштеду). На основу извештаја Комисије, Општинско веће доноси
Програм за унапређење енергетске ефикасности на основу кога ће бити
финансиране активности у 2017.години.

2. Развој и одржавање путне, комуналне и друге инфраструктуре у месним
заједницама
За реализацију програма и планова месних заједница за 2017.годину на развоју и
одржавању путне, комуналне и друге инфраструктуре у месним заједницама опредељују се
средства у укупном износу од 10.000.000,00 динара, а према распореду из табеле бр.1
Средства опредељена појединачно по месним заједницама у табели бр.1. могу да се
користе према програму развоја месне заједнице за 2017.годину, уз услов да је исти
усаглашен са опредељеним средствима и да је на исти сагласност дало Општинско веће
општине Кнић.. Средства се могу користити без учешћа грађана. У зависности од
исказаних планова развоја месних заједница, односно структури радова, примениће се
одредбе Закона о јавним набавкама.

Табела бр.1.
Ред.бр. Месна заједница
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

МЗ Борач
МЗ Брњица
МЗ Гривац
МЗ Гружа-Грабовац
МЗ Бајчетина
МЗ Балосаве
МЗ Баре
МЗ Бечевица
МЗ Бумбарево Брдо
МЗ Врбета
МЗ Вучковица
МЗ Губеревац
МЗ Гунцати
МЗ Драгушица
МЗ Дубрава
МЗ Жуње
МЗ Забојница
МЗ Кикојевац
МЗ Кнежевац
МЗ Кнић
МЗ Коњуша-Брестовац
МЗ Лесковац
МЗ Липница
МЗ Љубић
МЗ Љуљаци
МЗ Опланић
МЗ Пајсијевић
МЗ Претоке
МЗ Радмиловић
МЗ Рашковић
МЗ Суморовац
МЗ Топоница-Кусовац
МЗ Честин
СВЕГА

Укупна
средства.
330.000,00
250.000,00
280.000,00
500.000,00
160.000,00
230.000,00
400.000,00
300.000,00
250.000,00
280.000,00
290.000,00
400.000,00
330.000,00
230.000,00
230.000,00
290.000,00
290.000,00
200.000,00
240.000,00
700.000,00
300.000,00
280.000,00
290.000,00
250.000,00
300.000,00
280.000,00
250.000,00
270.000,00
250.000,00
270.000,00
250.000,00
500.000,00
330.000,00
10.000.000,00

Процедура за коришћење средстава:
2.1 . Коришћење средстава за развој и одржавање путне, комуналне и друге
инфраструктуре у месним заједницама
1. Месна заједница је у обавези да на основу усвојеног Плана развоја месне
заједнице за 2017.годину од стране Општинског већа, у остављеном року и на прописаном
обрасцу који утврђује Општинско веће поднесе захтев за извођење радова на територији
МЗ Општинској управи општине Кнић - организационој јединици надлежној за
инвестиције.
2. Општинска управа тј. организациона јединица надлежна за инвестиције је дужна
да изврши проверу усклађености поднетог захтева са усвојеним Планом развоја за
2017.годину и буџетом општине Кнић за 2017.годину, што оверава на поднетом захтеву.
Уколико је захтев у складу са Планом, овлашћено лице организационе јединице за
инвестиције са стручним лицем из система локалне адмиистраије, уколико је у локалној
администрацији запослено такво лице, а уколико нема таквог лица са надзорним органом
излази на терен и одређује обим, врсту и вредност радова које је потребно извести,
сачињава фотодокументацију на основу чега сачињава преглед истоврсности радова и
предлаже Општинској управи даље мере у правцу реализације активности, у складу са
законом о јавним набавкама.
3. Општинска управа спроводи даљи поступак у складу са законом.
4. Овлашћује се Општинско Веће општине Кнић да на предлог Општинске управе
- организационе јединице надлежне за инвестиције, средства опредељена за месне
заједнице које у остављеном року нису поднеле захтев за извођење радова, на основу
јавног позива може преусмерити, на оне месне заједнице које су обезбедиле учешће за
извођење радова. Учешће се доказује потврдом о уплати средстава на одређени рачун
јавних прихода, а уколико се учешће обезбеђује ангажовањем механизације или радне
снаге, вредност се процењује од стране стручног лица из система локалне адмиистраије,
уколико је у локалној администрацији запослено такво лице, а уколико нема таквог лица
од стране надзорног органа
Уколико се на јавни позив пријави више месних заједница средства се расподељују
по критеријумима које утврђује Општинско веће приликом расписивања јавног позива
(на пр. величина месне заједнице, број становника у чијем је интересу изградња објекта,
број деце, близина одређених јавних објеката, хитност радова и сл.)

2.2.

Инвестиционо
заједницама

и

текуће

одржавање

домова

културе

у

месним

За активности на инвестиционом и текућем одржавању домова културе у месним
заједницама опредељују се средства у укупном износу од 1.000.000,00 динара.
Наведена средства могу да се користе уколико су садржана у плану развоја месне
заједнице за 2017.годину, уз услов да је на исти сагласност дало Општинско веће општине
Кнић.

Процедура за коришћење средстава:
1. Месна заједница на основу јавног позива подноси захтев за инвестиционо,
односно текуће одржавање дома културе Општинској управи општине Кнић организационој јединици надлежној за инвестиције на прописаном обрасцу.
2. Општинска управа тј. организациона јединица надлежна за инвестиције је дужна
да изврши проверу усклађености поднетог захтева са усвојеним Планом развоја за
2017.годину и буџетом општине Кнић за 2017.годину, што оверава на поднетом захтеву.
Уколико је захтев у складу са Планом, овлашћено лице организационе јединице за
инвестиције обавештава Комисију за јавну расвету и домове културе коју формира
Општинско веће која излази на терен са стручним лицем из система локалне адмиистраије,
уколико је у локалној администрацији запослено такво лице, а уколико нема таквог лица са
надзорним органом и одређује обим, врсту и вредност радова које је потребно извести,
сачињава фотодокументацију пре увођења у посао и прати извођење радова. У зависности
од врсте радова примењују се одредбе Закона о планирању и изградњи.
Након изведених радова овлашћено лице организационе јединице надлежне за
инвестиције и Комисија за јавну расвету и домове културе сачињавају записник о
примопредаји који садржи врсту, обим и вредност радова који потписују председник МЗ
на чијој територији су изведени радови, представник организационе јединице надлежне за
инвестиције и стручно лице из система локалне адмиистраије.
3. На основу сачињеног записника извођач радова издаје фактуру односно ситуацију
која се уз записник о примопредаји доставља Општинској управи - органу надлежном за
финансије који обрађује документацију и извођачу се врши плаћање са буџета општине
Кнић.
На основу исказаних потреба у овом Програму у 2017. години за одржавање и
развој општинских и некатегорисаних путева, јавне расвете и других комуналних и
јавних објеката у 2017. години у општини Кнић потребна су средства у износу од
154.400.000,00 динара:
Рд.б
р

Буџ.
Поз.

Ек.
Кл.

Извори
финанс
ирања

БУЏЕТСКА
СРЕДСТВА

Текући расходи

1.
1.1.

ОПИС ТРОШКОВА

176

424

Редовно одржавање путева

01

25.000.000,00

01

2.000.000,00

01

2.000.000,00

1.2.

196

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.

1.3.

197

425

Одржавање путева преко жел пруге

1.4.

177

425

Развој путне мреже-реконструкција по МЗ

01

10.000.000,00

1.5.

175

425

Текуће поправке и одржавање објеката
(домови културе)

01

1.000.000,00

1.6.

199

425

Уређење (ревитализација пољских путева)

01

6.000.000,00

1.7.

198

425

Уређење (ревитализација пољских путева)

07

8.200.000,00

1.8.

174

421

Стални трошкови електричне енергије за
домове културе

01

200.000,00

1.9.

200

421

Стални трошкови електричне енергије за
уличну јавну расвету за 2017.годину.

01

8.000.000,00

ОД РЕД. БР. 1.1 – 1.9.

62.400.000,00

Капитална улагања

2
2.1.

178

511

2.2.

179

511

2.3.

180

511

2.4.

181

511

2.5.

182

511

2.6.

183

511

2.7.

184

511

2.8.

185

511

2.9.

186

511

2.10.

187

511

Пројектно планирање и надзор
Наставак инвестиционог одржавања
општинског пута у Барама
Инвестиционо одржавање некатегорисаног
пута у Бечевици
Инвестиционо одржавање општинског пута
у Борчу (од асфалтног пута код скретања за
цркву према Чаировићима)
Инвестиционо одржавање некатегорисаног
пута у засеоку Радоњићи МЗ Бумбарево
Брдо
Наставак реконструкције општинског пута у
Вучковици од државног пута I Б реда бр.15
до раскрснице за Барлове
Рехабилитација – инвестиционо одржавање
некатегорисаног пута у МЗ Гривац засеок
Мићаковићи
Инвестиционо одржавање паркинг
простора, центра насеља и насељских улица
у центру Груже
Реконструкција некатегорисаног пута у
Грабовцу засеок Марића мала
Инвестиционо одржавање некатегорисаног
пута у Жуњама и Гунцатима (од асфалтног
пута у Жуњама према засеоку Парлог)

01

4.000.000,00

13

4.000.000,00

13

6.000.000,00

13

6.000.000,00

13

4.000.000,00

01

7.000.000,00

01

8.000.000,00

13

5.000.000,00

01

6.000.000,00

13

5.000.000,00

2.11.

188

511

Наставак реконструкције некатегорисаног
пута у МЗ Забојница поред игралишта

01

4.000.000,00

2.12.

189

511

Инвестиционо одржавање насељске улице
за Марјановиће у МЗ Кнић

01

3.000.000,00

01

6.000.000,00

01

6.000.000,00

01

2.233.271,61

13

1.766.728,39

13

5.000.000,00

01

3.000.000,00

13

5.000.000,00

01

1.000.000,00

2.13.

190

511

2.14.

191

511

2.15.

192

511

2.16.

193

511

2.17.

194

511

2.18.

195

511

2.19.

201

511

Изградња насељске улице и пратеће
инфраструктуре – зграда поште –
Агроцентар у Книћу (Наставак изградње
улице број 3 и паркинга код зелене пијаце)
Реконструкција општинског пута у Љубићу
од државног пута I Б реда бр.24 до центра
села
Реконструкција општинског пута у МЗ
Претоке од државног пута Крагујевац –
Чачак од насељеног места Бумбарево Брдо
према центру Претока
Наставак реконструкције општинског пута
од Топонице према Љуљацима
Изградња манипулативне саобраћајнице у
Пословној зони Равни Гај
Наставак изградње општинског пута
Брњица – Рашковић - Рибеш
Трошкови улагања у енергетску ефикасност
јавне расвете за 2017.годину
ОД РЕД. БР. 2.1 – 2.19.

92.000.000,00

ОД РЕД. БР. 1.1. – 2.19.

154.400.000,00

Извори прихода
01
07
13

Приходи из Буџета
Донације од осталих нивоа власти
Нераспоређени вишак из претходног периода
УКУПНО:

104.433.271,61 динара
8.200.000,00 динара
41.766.728,39 динара
154.400.000,00 динара

Број : 30-1720/2016-01
У Книћу, 09.12.2016.године
НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Томислав Павловић

