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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. 69. став 1. тачка 1. Статута општине Кнић (''Сл.гласник општине Кнић'',бр. 1/19) и 

чл. 6. став 1. тачка 1. Одлуке о Општинској управи општине Кнић (''Сл.гласник општине 

Кнић'',бр. 28/18),  

 

П р е д л а ж е 

 

ОПШТИНСКОМ ВЕЋУ ОПШТИНЕ КНИЋ, да на седници од _______2020. 

године, на основу члана 46. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи   (''Сл. гласник 

РС'' бр. 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18), члана 58. став 1.тачка 1. Статута 

општине Кнић ( ''Сл. гласник општине Кнић '', бр. 1/19) донесе  

 

З а к љ у ч а к 

  

ПРЕДЛАЖЕ СЕ СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ КНИЋ, да на седници од 

_______2020. године, на основу члана 32. став 1. тачка 4.  Закона о локалној самоуправи 

(„Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18), чл. 37. став 1. тачка 

4. Статута општине Кнић („Сл. гласник општине Кнић“ бр. 1/19), чл.151 став 2. Пословника 

о раду Скупштине општине Кнић („Сл. гласник општине Кнић“, бр. 4/19), донесе 

 

 

П Р О Г Р А М  
ОДРЖАВАЊА И РАЗВОЈА ОПШТИНСКИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА, 

ЈАВНЕ РАСВЕТЕ И ДРУГИХ КОМУНАЛНИХ И ЈАВНИХ ОБЈЕКАТА У 2021. 

ГОДИНИ У ОПШТИНИ КНИЋ 

 

 

 Програм обухвата  планиране радове  на одржавању и развоју општинских и 

некатегорисаних путева, јавне расвете и других комуналних и јавних објеката у 2021. 

години као и активности које ће се предузимати у изградњи нових и модернизацији 

постојећих путева, као и 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. 
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1. Путна привреда и комунална инфраструктура 

 

1.1. Редовно одржавање путева, путне инфраструктуре и објеката 

 

Редовно одржавање обухвата скуп активности, мера и радова, који се предузимају током 

дела или целе календарске године, на путној мрежи или на појединим деоницама пута, ради 

одржавања и очувања функционалне исправности  пута, путних објеката, саобраћајне 

сигнализације и опреме пута. 

 

 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 редовно одржавање путева планирана су средства у износу од 

20.000.000,00 динара и то: ( за местимично поправљање оштећења коловозне 

конструкције и осталих елемената пута, местимична површинска обрада коловозног 

застора, одржавање и уређење банкина и берми, одржавање косина насипа, усека и 

засека, чишћење и одржавање јаркова, ригола, пропуста и других делова система за 

одводњавање пута, замена деформисаних, дотрајалих или привремених пропуста за 

воду 12.000.000,00 динара. 

    Примена мера за уклањање снега и леда на коловозу јавног пута и саобраћајним 

површинама аутобуских стајалишта и паркиралишта 8.000.000,00 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 4/17") и чл.3. став 1. тачка 1. Статута ЈКП "Комуналац" Кнић („ 

Службени гласник општине Кнић" бр.18/16 и 4/17") за послове редовног одржавања улица и 

путева Скупштина општине Кнић је основала ЈКП "Комуналац" Кнић. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРЕДЛОГ 

3 

 

1.2. Изградња,  рехабилитација и реконструкција путних праваца 

 

 

 За ове намене се опредељују средства у износу од 74.300.000,00  динара, а која ће се 

искористити за следеће путне правце: 

 

 

Р.б. Путни правац Вредност 

1. 
Реконструкција пута у засеоку Брђани МЗ 

Рашковић 
2.200.000,00 

Образложење : 

Реконструкцијом наведеног путног правца засеок Брђани у ком живи око 20 активних 

домаћинстава се повезује са путем Брњица-Рашковић-Рибеш. 

 

 

 

Р.б. Путни правац Вредност 

2. Реконструкција пута у Брњици засеок Зечевићи 5.000.000,00 динара 

Образложење : 

Асфалтираће се засеок у ком живи 16 активних  домаћинстава од којих се већина бави 

пољопривредном производњом, а нека домаћинства запошљавају и већи број људи. 

Асфалтирањем наведеног путног правца општина Кнић кроз инфраструктурни развој  

 

  

Р.б. Путни правац Вредност 

3. Реконструкција путева у Дубрави 3.900.000,00 динара 

Образложење : 

Асфалтираће се два засеока у селу у коме до сада није асфалтиран ни један путни 

правац чиме се засеоци повезују са путем Гривац-Дубрава-Забојница.  

 

Р.б. Путни правац Вредност 

4. Реконструкција пута у Барама засеок Гај   4.500.000,00 динара 

Образложење : 

Извршиће се асфалтирање пута у засеоку са великим бројем домаћинстава. 

Асфалтирањем ће се спојити два краја села Баре. 
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Р.б. Путни правац Вредност 

5. 
Реконструкција пута у Претокама засеок 

Благојевићи 
4.000.000,00 динара 

Образложење : 

Почетак асфалтирања пута који повезује Претоке и Бумбарево Брдо. У наведеном 

засеоку живи велики број домаћинстава и њима ће се значајно побољшати квалитет 

живота.  

 

Р.б. Путни правац Вредност 

6. 
Реконструкција пута у Радмиловићу засеок 

Пољци 
4.900.000,00 динара 

Образложење : 

Наставак асфалтирања путевева на територији МЗ Радмиловић чиме ће се значајно 

побољшати квалитет путне инфраструктуре што ће плакшати пролаз као 

пољопривредној механизацији тако и грађанима.  

 

Р.б. Путни правац Вредност 

7. 
Реконструкција пута у Липници засеок 

Мајсторовићи 
4.700.000,00 динара 

Образложење : 

Асфалтираће се најгушће насељени засеок у Липници, а уједно се повезују и месне 

заједнице Липница и Гружа. 

 

 

8. 
Реконструкција пута на територији МЗ Опланић 

засеок Старо село  
4.500.000,00 динара 

Образложење : 

Асфалтирањем овог путног праваца великом броју домаћинстава омогућиће се трајно 

решење за несметан приступ својим парцелама и домаћинствима који је због 

конфигурације терена у протеклом периоду био значајно отежан. Као и у другим 

месним заједницама и овим асфалтирањем општина Кнић наставља са уређењем путне 

инфраструктуре у Претокама.  

 

 

 

 

Р.б. Путни правац Вредност 

9. Реконструкција улица у насељеном месту Кнић 4.000.000,00 динара 

Образложење : 

Наставак асфалтирања путева и улица на територији МЗ Кнић чиме се заокружује 

једна целина у инфраструктурном развоју МЗ Кнић.  



ПРЕДЛОГ 

5 

 

Р.б. Путни правац Вредност 

10. Реконструкција пута Љуљацима центар села 6.100.000,00 динара 

Образложење : 

 Наставак асфалтирања пута Опланић-Топоница-Љуљаци. 

 

 

 

 

 

 

 

   

11. 
Реконструкција пута у Пајсијевићу засеок Грчка 

коса 
4.500.000,00 динара 

Образложење : 

Овом реконструкцијом општина Кнић наставља политику повезивања места јер се на 

овај начин повезују села Пајсијевић и Лесковац и трајно се решава проблем овог 

путног правца који је због конфигурације терена било врло тешко одржавати у 

протеклом периоду. 

Р.б. Путни правац Вредност 

12. Реконструкција пута у Драгушици  4.000.000,00 динара 

Образложење : 

Асфалтирањем овог пута домаћинстава која живе у овом засеоку биће асфлтним путем 

повезан са државним путем Кнић – Топоница. 
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Р.б. Путни правац Вредност 

13. Реконструкције пута у Честину Росуље 5.500.000,00 динара 

Образложење : 

Наставак асфалтирања путева у Честину и то у најгушће насељеном делу ове Месне 

заједнице чиме се у једном од највећих села на територији општине Кнић значајно 

побољшава квалитет путне инфраструктуре. 

Р.б. Путни правац Вредност 

14. 
Реконструкција пута у Балосавама засеок 

Дубљаци 
7.000.000,00 динара 

Образложење : 

Асфалтирањем наведеног путног правца повезују се месне заједнице Честин и 

Балосаве чиме се знатно подиже квалитет живота грађана и олакшава саобраћај како 

пољопривредној механизацији тако и путничким аутомобилима. Наведени путни 

правац је значајан и за развој привреде и пољопривреде како на територији општине 

Кнић тако и у целом региону јер омогућава фирми Гружа аграр која у сезони 

запошљава преко 100 људи, а чије је седиште и чије су плантаже поред наведеног 

путног правца да кроз нове инвестиције за које је неопходна квалитетна 

инфраструктура шири своје пословање од чега ће пре свега  имати користи грађани 

општине Кнић. 

 

 

Р.б. Путни правац Вредност 

15. Реконструкција улица у насељеном месту Кнић 4.500.000,00 динара 

Образложење : 

Наставак асфалтирања путева и улица на територији МЗ Кнић чиме се заокружује 

једна целина у инфраструктурном развоју МЗ Кнић. 

Р.б. Путни правац Вредност 

16. Реконструкција пута у Лесковцу 5.000.000,00 динара 

Образложење : 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Одржавање прелаза преко железничких пруга 

 За одржавање прелаза преко железничке пруге опредељују се средства у износу од 

1.400.000,00 динара, а која се реализују на основу уговора између Општине Кнић и ЈП 

"Железнице Србије" 
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1.4. Средства Фонда за безбедност саобраћаја 

 За одржавање саобраћајне хоризонталне и вертикалне сигнализације, паркинг 

простора, аутобуских стајалишта, постављање нових  саобраћајних знакова и ограда на 

мостовима, поправку ударних рупа планирана су средства у износу од 2.500.000,00 динара. 

(Средства из Фонда за безбедност саобраћаја). 

 

1.5. Јавна расвета 

 Средства за јавну расвету опредељују се у укупном износу од 18.100.000,00 динара и 

то: 

- Стални трошкови за утрошену електричну енергију 14.000.000,00 

- Измештање мерних места и увођење нових линија јавне расвете 2.000.000,00 

-   Трошкови одобравања нових мерних места- прикључака 600.000,00 

-   Одржавање јавне расвете на територији општине Кнић  1.500.000,00 

 

 

1.5.1. Политика за увођење нових линија и сијаличних места:  

 

-  Приликом увођења нових линија и сијаличних места мора се поштовати 

политика општине Кнић везано за енергетску ефикасност јавне расвете.  

 

На основу исказаних потреба у овом Програму у 2021. години  за одржавање и развој 

општинских и некатегорисаних путева, јавне расвете и других комуналних и јавних  

објеката у 2021. години у општини Кнић потребна су средства у износу од динара: 

187.294.892,4 

 

Рд.б

р 

Буџ. 

Поз. 

Ек. 

Кл. 
ОПИС ТРОШКОВА 

Извори 

финанс

ирања 

БУЏЕТСКА 

СРЕДСТВА 

1.   Текући расходи   

1.1. 56-0 421 
Стални трошкови електричне енергије за 

уличну јавну расвету 
01 14.000.000,00 

1.2. 57-0 423 Мерна места и прикључци 01 600.000,00 

1.3. 69-0 424 Редовно одржавање путева 01 20.000.000,00 

1.4. 52-0 424 Одржавање јавних зелених површина 01 3.700.000,00 

1.5. 74-0 425 

Средства Фонда за безбедност саобраћаја 

која ће се користити према Програму 

коришћења средстава за финансирање 

унапређења безбедности саобраћаја на 

путевима у 2021.години на територији 

општине Кнић који доноси Општинско веће 

општине Кнић. Наведени износ представља 

50% средстава која се укупно планирају. 

01 2.500.000,00 
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1.6. 58-0 425 
Одржавање јавне расвете на територији 

општине Кнић 
01 1.500.000,00 

1.7. 70-0 425 

Одржавање општинских и некатегорисаних 

путева ( макадамских, атарских и 

некатегорисаних) 

01 16.000.000,00 

1.8. 78-0 425 Одржавање путева преко жел. пруге 01 1.400.000,00 

1.9. 67-0 451 Набавка контејнера 01 2.000.000,00 

   ОД РЕД. БР. 1.1 – 1.9.  61.700.000,00 

  
 

   

2   Капитална улагања   

2.1. 42-0 511 Пројектно планирање и надзор 01 15.100.000,00 

2.2. 42-0 511 
Пројекат парцелације и препарцелације за 

потребе предшколске установе 
01 200.000,00 

2.3. 55-0 511 
Пројекат водоснабдевања за осам села са 

системом рзав 
01 8.000.000,00 

2.4. 71-0 511 Надзор путеви 
01 

600.000,00 

2.5. 42-0 511 
Инвестиционо одржавање објеката јавне 

намене 

01 
8.000.000,00 

2.6. 
104-0 511 Енергетска санација-инвестиционо 

одржавање ОШ Рада Шубакић 

01 3.718.467,72 

105-0 511 07 8.676.424,68 

2.7. 59-0 511 

Измештање мерних места и увођење нових 

линија јавне расвете и уградња 

електроормана 

01 

2.000.000,00 

2.8. 71-0 511 
Реконструкција пута у Рашковићу засеок 

Брђани  

01 
2.200.000,00 

2.9. 
71-0 

511 
Реконструкција пута у Брњици засеок 

Зечевићи 

01 
5.000.000,00 

3.0. 71-0 511 Реконструкција путева у Дубрави 01 3.900.000,00 

3.1. 71-0 511 Реконструкција пута у Барама засеок Гај 01 4.500.000,00 

3.2. 
71-0 

511 
Реконструкција пута у Претокама засеок 

Благојевићи 

01 
4.000.000,00 

3.3. 
71-0 

511 
Реконструкција пута у Радмиловићу засеок 

Пољци 

01 
4.900.000,00 
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3.4. 
71-0 

511 
Реконструкција пута у Липници засеок 

Мајсторовићи 

01 
4.700.000,00 

3.5. 
71-0 

511 
Реконструкција путева у Опланићу засеок 

Цековићи и старо село 

01 
4.500.000,00 

3.6. 
71-0 

511 Реконструкција улица у Книћу I 
01 

4.000.000,00 

3.7 
71-0 

511 
Реконструкција пута у Љуљацима центар 

села 

01 
6.100.000,00 

3.8. 
71-0 

511 
Реконструкција пута у Пајсијевићу засеок 

Грчка коса 

01 
4.500.000,00 

3.9. 
71-0 

511 Реконструкција пута у Драгушици  
01 

4.000.000,00 

3.10. 
71-0 

511 
Реконструкција пута у Честину засеок 

Росуље 

01 
5.500.000,00 

3.11. 
71-0 

511 
Реконструкција пута у Балосавама засеок 

Дубљаци 

01 
7.000.000,00 

3.12. 
71-0 

511 Реконструкција улица у Книћу II 
01 

4.500.000,00 

3.13. 
71-0 

511 Реконструкција пута у Лесковцу 
01 

5.000.000,00 

3.14. 
99-0 

511 Реконструкција дома у Книћу друга фаза 
01 

5.000.000,00 

   
ОД РЕД. БР. 2.1 – 3.14.  125.594.892,4 

   
ОД РЕД. БР. 1.1. – 3.14.  187.294.892,4 

 

 

 

Извори прихода  

 

01   Приходи из Буџета                                   179.118.467,72 динара 

07   Трансфери од других нивоа власти                     8.676.424,68   динара 

 

УКУПНО:                     187.294.892,4   динара 
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О б р а з л о ж е њ е 

Програм одржавања и развоја општинских и некатегорисаних путева, јавне расвете и 

других комуналних и јавних објеката у 2021. години у општини Кнић је развојни програм 

којим се наставља континуитет развоја општине Кнић као у предходне три године. 

 Акценат је на унапређењу и развоју путне и комуналне инфраструктуре кроз 

поправку постојећих атарских, макадамских и некатегорисаних путева по месним 

заједницама али и изградњу нових путева. 

Средства за одржавање путне инфраструктуре планирана су у складу са Одлуком о 

општинским и некатегорисаним путевима ( Сл.гласник општине Кнић бр. 1/17, 18/17, 19/18) 

односно према категоризацији путева датој у самој одлуци. 

Планирано је и асфалтирање 16 нових путних праваца за шта су издвојена средства у 

износу од 74.300.000,00 динара. 

Планира се завршетак реконструкције дома културе у Книћу и реконструкција 

других домова на територији општине Кнић, а значајна средства су издвојена и за пројектно 

планирање и јавну расвету на територији наше Општине. 

 

 

 

 

 

 

 

Број : 30-1915/2020-05 

У Книћу: 04.12.2020. године 

 

        

         ОБРАДИО                                           

  

Канцеларија за ЛЕР и инвестиције             НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ  

        

     Дејан Радовановић с.р.                            Марина Петровић с.р.  


