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ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ КНИЋ, на основу члана 52. став 1. тачка 1.  

Закона о локалној самоуправи (''Сл.гл.РС'' бр.129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016 – др.закон и 

47/2018), члана 69. став 1. тачка 1. Статута општине Кнић (''Сл.гласник општине Кнић'' 

бр.1/2019)  и члана 6. став 1. тачка 1. Одлуке о општинској управи општине Кнић (''Сл.гласник 

општине Кнић'' бр.28/2018)   

       П р е д л а ж е 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋE ОПШТИНЕ КНИЋ,  на седници од _______2021. 

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 

_______2021. 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. 

3. 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 

 

 

 

ПРОГРАМ О ПРВОЈ ИЗМЕНИ ПРОГРАМА ОДРЖАВАЊА И РАЗВОЈА 

ОПШТИНСКИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА, ЈАВНЕ РАСВЕТЕ И 

ДРУГИХ КОМУНАЛНИХ И ЈАВНИХ ОБЈЕКАТА У 2021. ГОДИНИ У 

ОПШТИНИ КНИЋ 

 

 

 

Члан 1. 

 

 

У  Програму  одржавања и развоја општинских и некатегорисаних путева, јавне 

расвете и других комуналних и јавних објеката у 2021. години у општини Кнић  

( „Сл.гласник општине Кнић“ бр.28/20), врше се следеће измене и допуне:  

 

 

Члан 2. 

 

У делу 1. Путна привреда и комунална инфраструктура, а у под делу 1.1. Редовно  

одржавање путева, путне инфраструктуре и објеката мења се став 2 тако да гласи тако 

да гласи: „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 

30.000.000,00 динара  
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- 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 

25.500.000,00 динара. 

 

Члан 3. 

 

 

У делу 1. Путна привреда и комунална инфраструктура, а у под делу 1.2. Изградња, 

рехабилитација и реконструкција путних праваца мења се износ у табели под редним 

бројем 2 тако гласи 5.730.500,00 динара. 

Мења  се износ у табели под редним бројем 3 тако гласи 5.084.900,00 динара. 

Мења  се износ у табели под редним бројем 4 тако гласи 6.100.000,00 динара. 

 

Мења  се износ у табели под редним бројем 7 тако гласи 7.900.000,00 динара. 

Мења  се износ у табели под редним бројем 12 тако гласи 4.500.000,00 динара 

Табела са редним бројем 10 се брише у потпуности. 

Табела са редним бројем 12 се брише у потпуности 

Мења  се износ у табели под редним бројем 13 тако гласи 3.790.057,51 динара 

Табела са редним бројем 14 се брише у потпуности 

Табела са редним бројем 15 се брише у потпуности 

Мења  се износ у табели под редним бројем 16 тако гласи 4.500.000,00 динара 

 

 

Члан 4. 

 

У делу 1. Путна привреда и комунална инфраструктура, а у под делу 1.3. Одржавање 

прелаза преко железничких пруга мења износ тако да гласи 2.400.000,00 динара. 

 

Члан 5. 

 

У делу 1. Путна привреда и комунална инфраструктура под део 1.4. Средства фонда за 

безбедност саобраћаја се брише у потпуности. 

 

У делу 1. Путна привреда и комунална инфраструктура под део 1.5. Јавна расвета се 

мења тако да гласи:  

 

Средства за јавну расвету опредељују се у укупном износу од 18.005.603,00 динара и 

то: 

 

- Стални трошкови за утрошену електричну енергију 14.000.000,00 

- Измештање мерних места и увођење нових линија јавне расвете 1.605.603,00 

-   Трошкови одобравања нових мерних места- прикључака 600.000,00 

-   Одржавање јавне расвете на територији општине Кнић  1.800.000,00 
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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 

178.088.354,77 динара: 
 

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 30.000.000,00 

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

1.6. 58-0 425 
Одржавање јавне расвете на територији 

општине Кнић 
01 1.800.000,00 

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 2.400.000,00 

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

   ОД РЕД. БР. 1.1 – 1.9.  70.500.000,00 

  
 

   

2   Капитална улагања   

2.1. 42-0 511 Пројектно планирање и надзор 01 10.210.148,77 

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 7.080.000,00 

2.4. 71-0 511 Надзор путеви 
01 

409.500,00 

2.5. 42-0 511 
Инвестиционо одржавање објеката јавне 

намене 

01 
5.140.420,00 

2.6. 59-0 511 

Измештање мерних места и увођење нових 

линија јавне расвете и уградња 

електроормана 

01 

1.605.603,00 

2.7. 71-0 511 
Реконструкција пута у Рашковићу засеок 

Брђани  

01 
2.200.000,00 

2.8. 
71-0 

511 
Реконструкција пута у Брњици засеок 

Зечевићи 

01 
5.730.500,00 



НАЦРТ 

4 
 

 

2.9. 71-0 511 Реконструкција путева у Дубрави 01 5.084.900,00 

3.0. 216-0 511 Реконструкција пута у Барама засеок Гај 13 6.100.000,00 

3.1. 
71-0 

511 
Реконструкција пута у Претокама засеок 

Благојевићи 

01 
4.000.000,00 

3.2. 

71-0 

511 
Реконструкција пута у Радмиловићу засеок 

Пољци 

01 2.037.381,22 

216-0 13 2.862.618,78 

3.3. 
71-0 

511 
Реконструкција пута у Липници засеок 

Мајсторовићи 

01 
7.900.000,00 

3.4. 
71-0 

511 
Реконструкција путева у Опланићу засеок 

Цековићи и старо село 

01 
4.500.000,00 

3.5. 
71-0 

511 Реконструкција улица у Книћу I 
01 

4.000.000,00 

3.6. 
71-0 

511 
Реконструкција пута у Пајсијевићу засеок 

Грчка коса 

01 
4.500.000,00 

3.7. 
71-0 

511 
Реконструкција пута у Честину засеок 

Росуље 

01 
3.790.057,51 

3.08. 
71-0 

511 Реконструкција пута у Лесковцу 
01 

4.500.000,00 

3.9. 
99-0 

511 

Реконструкција дома у Книћу друга фаза 

01 
465.382,00 

4.0. 
201-0 

511 
07 

4.916.250,00 

4.1. 
200-0 

511 
13 

5.000.000,00 

4.2. 
202-0 

512 
07 

4.083.750,00 

4.3. 
204-0 

512 Дечије игралиште 
07 

4.000.000,00 

4.4. 
199-0 

511 ПДВ и надзор саобраћајница Равни Гај 
01 

7.371.843,49 

   
ОД РЕД. БР. 2.1 – 4.4.  107.588.354,77 

   
ОД РЕД. БР. 1.1. – 4.4.  178.088.354,77 

 

 

01   Приходи из Буџета                                  151.125.735,99 динара 

07   Трансфери од других нивоа власти                     13.000.000,00   динара 

13   Нераспоређени вишак из предходних година     13.962.618,78 

 

УКУПНО:                     178.088.354,77   динара 
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Члан 3. 

 

 

 У осталом делу Програм  одржавања и развоја општинских и некатегорисаних 

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

Кнић остаје непромењен.  

 

 

Члан 4. 

 

  Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Кнић“.                                             

О б р а з л о ж е њ е 

 

Програмом о првој измени Програма  одржавања и развоја општинских и 

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

години у општини Кнић увећава се позиција 69-0 Редовно одржавање путева како би 

ЈКП Комуналац Кнић по налогу Општине Кнић наставио са уређењем и поправком 

путева који омогућавају квалитетнији живот нашим грађанима.  

Дошло је и до увећања позиције одржавање јавне расвете због повећаног броја 

сијаличних места и значајног проширења јавне расвете и у 2021 години. 

Дошло је до промене на појединим позицијама за Реконструкцију путева на територији 

општине Кнић, јел је општина за одређени број путева конкурисала и очекује средства 

од Републике Србије тачније од ЈП Путеви Србије и надлежних Министарстава па на 

тим путним правцима не може изводити радове. 

Због добијања средстава од Републике Србије отворили смо нове позиције редоследом 

извођења радова ускладили позицију  Реконструкција дома културе Кнић који ће у 

наредним месецима бити потпуно обновљен и реконструисан. 

  

 

Број:401-1013/2021 

У Книћу, 06.07.2021. године 

  

                                                                   

РУКОВОДИЛАЦ КАНЦЕЛАРИЈЕ         НЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

        ЗА ЛЕР. И ИНВЕСТИЦИЈЕ                                                                                 

 

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

  

 

 

 

                                                                                      _______________________ 
 
    


