
 

ССЛЛУУЖЖББЕЕННИИ  ГГЛЛААССННИИКК    
ООППШШТТИИННЕЕ  ККННИИЋЋ 

Година: 2022. Број: 2. Кнић, 01.03.2022. Цена 100,00 дин. Претплата: 700,00 дин. 

 
АКТ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 01.03.2022. године, на основу члана 

6. став 2. , члана 43. став 1. и члана 47. став 2. и 3. Закона о буџетском систему (''Службени 

гласник РС'', 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 

142/2014, 68/2015 – др.закон, 103/2015, 99/2016,113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 

118/2021),  члана 32. став 1. тачка 2.  Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 

129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон, 47/2018 и 11/2021- др. закон), чл. 37. став 1. тачка 

2. Статута општине Кнић („Службени гласник општине Кнић“, бр. 1/2019 и 14/2021), чл.151. став 

2. и члана 152. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Кнић („Службени гласник 

општине Кнић“, бр. 4/2019),  донела је 

 

ОДЛУКУ  

О ПРВОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2022. 

ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

 

 Овом Одлуком врши се измена и допуна Одлуке о буџету општине Кнић за 2022. годину 

(„Службени гласник општине Кнић“ број 22/21), (у даљем тексту: Одлука, у одговарајућем 

падежу) 

 

 I ОПШТИ ДЕО 

 

Члан 2. 

 

 Мења се члан 1. Одлуке, тако да гласи: 

Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Kнић за 2022. годину (у даљем 

тексту: буџет)  састоје се од: 

 
Опис Износ 

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА   

1. Укупни приходи и примања од нефинансијске имовине 519,266,008.32 

1.1 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему: 519,266,008.32 

буџетска средства 497,700,000.00 

сопствени приходи 0.00 

остали извори 21,566,008.32 

1.2 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 0.00 

2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 573,442,187.24 

2.1 ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему: 422,313,014.12 

текући буџетски расходи 408,827,341.34 

расходи из сопствених прихода 0.00 
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расходи из осталих извора 13,485,672.78 

2.2 ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ  у чему: 151,129,173.12 

текући буџетски издаци 81,372,658.66 

издаци из сопствених прихода 0.00 

издаци из осталих извора 69,756,514.46 

БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ 54,176,178,92 

Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) 7,500,000.00 

УКУПАН ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ 61,676,178,92 

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА   

Примања од продаје финансијске имовине   

Примања од задуживања   

Неутрошена средства из претходних година 61,676,178,92 

Издаци за отплату главнице дуга   

Издаци за набавку финансијске имовине (за набавку домаћих хартија од вредности) 0 

НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ 61,676,178,92 

 

 Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима: 

Опис 
Економ. 

класиф. 
Износ 

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
  519,266,008.32 

1. Порески приходи  71 259,581,000.00 

1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим 

самодоприноса) 
711 168,400,000.00 

1.2. Самодопринос 711180 0.00 

1.3. Порез на фонд зарада 712 1,000.00 

1.3. Порез на имовину 713 69,300,000.00 

1.4. Остали порески приходи 714 15,380,000.00 

1.5. Други порески приходи 716 6,500,000.00 

2. Непорески приходи, у чему: 74 23,943,000.00 

поједине врсте накнада са одређеном наменом (наменски приходи)   5,300,000.00 

приходи од продаје добара и услуга   14,305,000.00 

3. Меморандумске ставке 77 1,000.00 

4. Донације 732 0.00 

4. Трансфери 733 235,741,008.32 

5. Примања од продаје нефинансијске имовине 8 0.00 

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (ЗБИР 

1+2+3) 

  580,942,187.24 

1. Текући расходи 4 422,313,014.12 

1.1. Расходи за запослене 41 107,441,400.02 

1.2. Коришћење роба и услуга 42 176,989,134.10 

1.3. Отплата камата 44 0.00 

1.4. Субвенције 45 16,800,000.00 

1.5. Социјална заштита из буџета 47 22,000,000.00 
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1.6. Остали расходи, у чему: средства резерви 48+49+464+465 38,384,557.00 

1.7. Трансфери 463 60,697,923.00 

2. Издаци за набавку нефинансијске имовине 5 151,129,173.12 

3. Издаци за набавку финансијске имовине 62 7,500,000.00 

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И 

ЗАДУЖИВАЊА 
  0.00 

1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске 

имовине 
92 0.00 

2. Задуживање 91 0.00 

2.1. Задуживање код домаћих кредитора 911 0.00 

2.2. Задуживање код страних кредитора 912 0.00 

ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ   0.00 

3. Отплата дуга 61 0.00 

3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима 611 0.00 

3.2. Отплата дуга страним кредиторима 612 0.00 

3.3. Отплата дуга по гаранцијама 613 0.00 

4. Набавка финансијске имовине 6211 0.00 

НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ 

ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 13) 
3 53,501,922.61 

НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ 

ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 14) 
3   

НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ДОНАЦИЈА ИЗ ПРЕТХОДНИХ 

ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 15) 
3 1,612,572.00 

НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ТРАНСФЕРА ОД ДРУГИХ 

НИВОА ВЛАСТИ (класа 3, извор финансирања 17) 
3 6,561,684.31 

 

Буџетски дефицит, као разлика између укупног износа прихода и примања остварених по 

основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа расхода и издатака за набавку 

нефинансијске имовине, утврђен је у укупном износу  од  54,176,178.92 динара.  

Укупни фискални дефицит утврђен је у укупном износу 61,676,178.92 динара. 

За покриће утврђеног дефицита користиће се нераспоређен вишак прихода и примања из 

ранијих година у износу од 53,501,922.61 динара, неутрошена средства донација из ранијих 

година у износу од 1,612,572.00 динара и неутрошена средства трансфера од других нивоа 

власти у износу од 6,561,684.31 динара. 

 

 

 

 

Јавни приходи и примања по врстама утврђују се у следећим износима: 
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Расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине по економској класификацији 

утврђују се у следећим износима: 
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Расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине по функционалној класификацији, 

утврђују се у следећим износима: 

 
 

Члан 3. 

  

Мења се члан 4. Одлуке, тако да гласи: 

Расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине, по програмској класификацији, 

утврђују се у следећим износима:  
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Члан 4. 

 

   Мења се члан 5. Одлуке, тако да гласи: 

Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2022. годину и наредне две године,  

исказани су у табели: 
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II ПОСЕБАН ДЕO 

 

Члан 5. 

 

Мења се члан 6. Одлуке, тако да гласи: 

Укупни расходи и издаци у износу од 580,942,187.24 динара, финансирани из свих извора 

финансирања распоређују се по корисницима и врстама издатака и то: 
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Страна 16. – Број 2.                                      Службени гласник општине Кнић                                           01.03.2022. 

 

 

Draft  



01.03.2022.                             Службени гласник општине Кнић                                  Број 2. – страна 17 

 

 

Draft  



Страна 18. – Број 2.                                      Службени гласник општине Кнић                                           01.03.2022. 

 

 

Draft  



01.03.2022.                             Службени гласник општине Кнић                                  Број 2. – страна 19 

 

 

Draft  



Страна 20. – Број 2.                                      Службени гласник општине Кнић                                           01.03.2022. 

 

 

Draft 
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Члан 6. 

 

 Остали чланови ове Одлуке остају непромењени. 

 

Члан 7. 

 

Ова Oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику 

општине Кнић''.  

 

 

Број: 401-254/2022-03         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

У Книћу: 01.03.2022.године                 Светлана Анђелић с.р. 
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

Одлуке о првој измени и допуни одлуке о буџету општине Кнић за 2022. годину 

Правни основ 

 

Правни основ за доношење Oдлуке о првој измени и допуни одлуке буџету општине Кнић 

за 2022. годину садржан је у члану 6. став 2., члану 43. став 1. и члану 47. став 2. и 3. Закона о 

буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 

62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014,68/2015, 103/2015, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 

72/2019, 149/2020 и 118/21), члану 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени 

гласник РС", број 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 – др. закон, 47/2018 и 111/2021 – др. 

закон),  и члану 37. став 1. тачка 2. Статута општине Кнић („Службени гласник општине Кнић“, 

број 1/2019 и 14/21).  

РАЗЛОЗИ ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ ОДЛУКЕ 

Основни разлози за израду предлога Одлуке о првој измени и допуни Одлуке о буџету 

општине Кнић за 2022. годину јесу: 

1. Распоред пренетих неутрошених средстава из претходних година у складу са чланом 30. 

Закона о буџетском систему у износу од 61.676.178,92 динара 

2. Усклађивање прихода имајући у виду остварење прихода  

3. Прерасподела трошкова и издатака, искључивање поједних расхода и издатака из плана, 

као и потреба планирања нових расхода и издатака на основу предлога ребаланса 

финансијских планова буџетских корисника. 

 

ПРОМЕНЕ КОЈЕ СЕ ПРЕДЛАЖУ РЕБАЛАНСОМ БУЏЕТА У ОПШТЕМ И ПОСЕБНОМ ДЕЛУ 

БУЏЕТА 

 

На основу прве измене и допуне Одлуке о буџету општине Кнић за 2022. годину извршено 

је усклађивање прихода и примања и расхода и издатака на вишем нивоу у односу на Одлуку о 

буџету општине Кнић за 2022. годину. Планирани су приходи и примања у укупном износу од 

519.266.008,32 динара од чега приходи из буџета износе 497.700.000,00 динара и из осталих 

извора 21.566.008,32 динара.  Сагледавањем реализације прихода у претходној години и 

проценом њиховог остварења у текућој години, првом изменом и допуном Одлуке о буџету 

општине Кнић за 2022. годину увећани су порески приходи и приходи по основу продаје добара 

и услуга. Извршена је расподела нераспоређеног вишка прихода и примања (извор 13) у износу 

од 53.501.922,61 динара, неутрошених средстава донација из претходних година (извор 15) у 

износу од 1.612.572,00 динара и неутрошених средстава трансфера од других нивоа власти (извор 

17) у износу од 6.561.684,31 динара. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПОТРЕБНИХ СРЕДСТАВА ПО КОРИСНИЦИМА 

БУЏЕТА (РАСХОДИ) 

 

У посебном делу Одлуке о првој измени и допуни одлуке о буџету општине Кнић за 2022. 

годину исказане су измене финансијских планова корисника буџетских средстава, односно 

расходи и издаци буџетских корисника у складу са економском, функционалном и програмском 

класификацијом према изворима финансирања, дефинисаним у члану 29. Закона о буџетском 

систему. На основу измењених финансијских планова корисника, извршене су измене по 

економским класификацијама. 
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У оквиру раздела 1-Скупштина општине планирана су средства за накнаде у натури- 

поклони за Нову годину- новчане честитке за децу запослених као и увећање расхода  у оквиру 

пројекта „Дан општине“ и дотације невладиним организацијама. 

 У оквиру раздела 2- Председник општине планирана су средства за накнаде у натури- 

поклони за Нову годину- новчане честитке за децу запослених. 

У оквиру раздела 3- Општинско веће планирана су средства за накнаде у натури- поклони 

за Нову годину- новчане честитке за децу запослених. 

У оквиру раздела 4- Општинска управа извршена је измена финансијског плана 

искључивањем појединих расхода и издатака за које је утврђено да се неће реализовати, 

прерасподела расхода као и планирање нових расхода и издатака. Увећана су средства за сталне 

трошкове, пројектно техничку документацију и опрему. 

Обезбеђена су додатна средства у износу од 4.000.000,00 динара за реконструкцију домова 

културе као и за услуге стручног надзора у износу од 70.000,00 динара. 

Предвиђена су додатна средства за дотације невладиним организацијама у износу од 

500.000,00 динара.  

Опредељена су средства у износу од 4.800.000,00 динара за изградњу водоводне мреже у 

оквиру радне зоне Равни Гај и услуге стручног надзора у износу од 100.000,00 динара. 

За измештање мерних места, увођење нових линија јавне расвете и уградњу 

електроромана планирана су додатна средства у износу од 1.000.000,00 динара као и услуге 

надзора. 

Планирана су средства у укупном износу од 1.174.874,71 динара за финансирање 

активности које ће бити спроведене на основу Програма коришћења средстава остварених од 

накнаде за коришћење шума и шумског земљишта.  

Распоређена су пренета неутрошена средства из претходне године намењена финансирању 

активности планираних Програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта 

општине Кнић за 2022. годину, тако да укупна средства за наведени Програм износе 1.106.518,05 

динара. 

Програму Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура опредељено је 

124.690.000,00 динара. Планирано је додатних 12.200.000,00 динара за реконструкцију 

саобраћајне инфраструктуре на територији општине, тако да укупан износ средстава за наведене 

намене износи 62.200.000,00 динара. Планирана су средства у износу од 7.500.000,00 динара за 

техничко опремање ЈКП Комуналац Кнић, путем увећања учешћа у капиталу ЈКП. Опредељена 

су средства за изградњу сервисне саобраћајнице у Гружи - прва фаза у износу од 7.600.000,00 

динара као и за услуге стручног надзора за наведене радове у износу од 150.000,00 динара. За 

одржавање железничких пруга планирано је увећање од 120.000,00 динара на основу уговорене 

вредности. 

Основној школи „Рада Шубакић“ Гружа одобрена су средства у износу од 2.131.532,00 

динара за радове на санацији и реконструкцији крова и реконструкцији електроенергетске 

инсталације – громобранске инсталације школе у Пајсијевићу. 

У овиру програма Средње образовање и васпитање извршена је прерасподела средстава на 

основу предлога финансијског плана корисника. 

За финансирање спортских организација опредељено је додатних 1.300.000,00 динара на 

основу предлога Спортског савеза општине Кнић. 

Предвиђена су средства у износу од 8.510.000,00 динара за финансирање изградње дечијих 

игралишта у Гружи и Топоници као и 100.000,00 динара за услуге стручног надзора. 

 

ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ БУЏЕТА ОПШТИНЕ 

ПУ „ЦВЕТИЋ“ КНИЋ 

Предшколској установи „Цветић“ намењено је 52.535.921,31 динара и то из средстава 

буџета општине 47.015.833,00 динара и средстава из осталих извора у износу од 5.520.088,31 
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динара, која укључују и пренета неутрошена средства из 2021. године на основу предлога измене 

финансијског плана корисника. 

 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

Месним заједницама се укупно опредељује 6.607.258,77 динара за финансирање и 

измирење законских обавеза. 

 

 ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ И БИБЛИОТЕКА 

За установу Центар за културу и библиотека опредељено је 14.390.571,00 динара на 

основу предлога измене финансијског плана корисника. Обезбеђена су додатна средства за 

сталне трошкове, услуге по уговору, специјализоване услуге, пројектну документацију, опрему и 

нематеријалну имовину, као и  додатна средства за финансирање активности у оквиру пројекта 

„Добричино праскозорје“. 

 

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ КНИЋ 

Туристичкој организацији општине Кнић  намењено је 7.413.734,00 динара тако да је 

предложени план расхода и издатака на вишем нивоу у односу на постојећи у складу са 

предлогом корисника. Опредељена су додатна средства за социјална давања, услуге по уговору, 

материјал и опрему. 

 

Реализација расхода и издатака ће се вршити у складу са остварењем прихода и 

примања поштујући при томе принципе приоритета и хитности остварења појединих 

расхода. 

 

У прилогу су и табеле са програмима, активностима, пројектима, циљевима и 

индикаторима, као и прилог 1 који се односи на број запослених и масу средстава за плате. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



01.03.2022.                             Службени гласник општине Кнић                                  Број 2. – страна 29 

 

 

Draft 

 

 

 

 

ПРОГРАМ / ПA / 

Пројекат 
Шифра Циљ Индикатор 

Вредност у 

базној 

години 

(2020) 

 

 

 

 

 

 

Очекивана 

вредност 

2021 

 

 

 

 

 

 

Циљана 

вредност 

2022 

 

 

 

 

 

 

Циљана 

вредност 

2023 

 

 

 

 

 

 

Циљана 

вредност 

2024 

 

 

 

 

 

 

Средства из 

буџета 

 

 

 

 

 

 

Сопствени и 

остали 

приходи 

У

к

у

п

н

а

 

с

р

е

д

с

т

в

а 

1 –Становање, 

урбанизам и 

просторно 

планирање 

 

 

1101 Просторни развој 

у складу са 

плановима 

Проценат 

покривености 

територије 

урбанистичком 

планском 

документацијом 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

3.500.000,00 

 

 

0,00 

 

 

3.500.000,00 

Просторно и 

урбанистичко 

планирање 

 

0001 

 

 

 

 

 

Повећање 

покривености 

територије 

планском и 

урбанистичком 

документацијом 

 

Број усвојених 

планова 

генералне 

регулације у 

односу на број 

предвиђених 

планова вишег 

реда 

1 0 1 1 

 

 

1 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 

Означавање назива 

улица, тргова и 

зграда 

0006 Означавање 

назива улица и 

кућних бројева 

Набавка стубова 

за постављање 

таблица улица и 

кућних бројева и 

постављање 

  169  

 

 500.000,00 0,00 500.000,00 

2 – Комуналне 

делатности 

1102 Рационално 

снабдевање водом 

за пиће 

Цена воде по м3 44,73 69,58 69,58 69,58 69,58 34.810.000,00 4.800.000,00 39.610.000,00 

Управљање/одржа

вање јавним 
0001 

Адекватно 

управљање јавним 

Укупан број 

интервенција по 

200 

 

200 

 

200 

 

200 

 

200 19.310.000,00 0,00 19.310.000,00 
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осветљењем осветљењем 

 

поднетим 

иницијативама 

грађана за 

замену светиљки 

kада престану да 

раде 

 

 

  

 

 

 

Одржавање јавних 

зелених површина 
0002 

Максимална 

могућа 

покривеност 

насеља и 

територије 

услугама уређења 

и одржавања 

зеленила 

Број м2 јавних 

зелених 

површина на 

којима се уређује 

и одржава 

зеленило 

27.980 

 

 

27.980 

 

 

27.980 

 

27.980 

 

 

27.980 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 

Одржавање 

чистоће на 

површинама јавне 

намене 

0003 

Максимална 

могућа 

покривеност 

насеља и 

територије 

услугама 

одржавања 

чистоће јавних 

површина 

Степен 

покривености 

територије 

услугама 

одржавања 

чистоће јавно-

прометних 

површина (број 

улица које се 

чисте у односу 

на укупан број 

улица у 

граду/општини) 

- - 10% 10% 10% 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 

 

 

 

ЗОО хигијена 

 

 

 

 

 

 

0004 

Унапређење 

заштите од 

заразних и других 

болести које 

преносе животиње 

Број ухваћених и 

збринутих паса и 

мачака луталица 

 

 

100 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 

Управљање и 

одржавање 

водоводне 

инфраструктуре и 

снабдевање водом 

за пиће 

0008 

Адекватан 

квалитет 

пружених услуга 

водоснабдевања 

Број кварова по 

км водоводне 

мреже 

4 4 4 4 

 

 

 

4 7.180.000,00 4.800.000,00 11.980.000,00 
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4- Развој туризма 1502 
Повећање прихода 

од туризма 

Проценат 

повећања броја 

ноћења 

10 20 30 30 

 

 

30 

 

7.163.734,00 1.424.874,71 8.588.608,71 

Управљање 

развојем туризма 

0001 Повећање 

квалитета 

туристичке 

понуде и услуге 

Проценат 

реализације 

програма равоја 

туризма општине 

у односу на 

годишњи план 

 

 

80% 

 

 

80% 

 

 

90% 

 

 

90% 

 

 

90% 

 

 

4.793.734,00 

 

 

974.874,71 

 

 

5.768.608,71 

Промоција 

туристичке понуде  

0002 Адекватна 

промоција 

туристичке 

понуде општине 

на циљаним 

тржиштима 

Број догађаја 

који промовишу 

туристичку 

понуду општине 

у земљи и/или 

иностранству на 

којима учествује 

ТО општине 

 

Број 

дистрибуираног 

пропагандног 

материјала 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

3500 

 

 

15 

 
 

 

 

3500 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

4000 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 
4000 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 
4000 

 

 

1.830.000,00 

 

 

0,00 

 

 

1.830.000,00 

 

Пројекат Ликовна 

колонија 

Гружанска јесен 

 

 

 

 

 

 

 

4001 

 

Промоција 

сеоског туризма 

кроз уметност 

 

Број ликовних 

уметника на 

колонији 

 

 

 

Број ноћења 

током колоније 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

120 

 

15 

 

 

 

 

120 

 

15 

 

 

 

 

120 

 

15 

 

 

 

 

120 

 

540.000,00 

 

450.000,00 

 

990.000,00 

5 – 

Пољопривреда и 

рурални развој 

0101 Раст производње и 

стабилност 

дохотка 

произвођача 

 

 

 

Удео 

регистрованих 

пољопривредних 

газдинстава у 

укупном броју 

пољопривредних 

газдинстава 

70% 70% 

 

 

 

 

 

 

 

70% 

 

 

 

 

 

 

 

70% 

 

 

 

 

 

 

 

70% 

 

 

 

 

 

 

 

18.650.000,00 706.518,05 19.356.518,05 

Подршка за 

спровоћење 

пољопривредне 

0001 

 

 

 

Број едукација 

намењених 

пољопривредним 

 

3 

 

 

4 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

8.600.000,00 

 
706.518,05 

 

9.306.518,05 
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политике у 

локалној заједници 

Стварање услова 

за развој и 

унапређење пољ. 

производње 

произвођачима 

на територији 

општине 

 

Број учесника 

едукација 

 

Број 

регистрованих 

пољопривредних 

газдинстава која 

су корисници 

директног 

плаћања у 

односу на 

укупан број 

пољопривредних 

газдинстава 

 

Број 

регистрованих 

пољопривредних 

газдинстава која 

су корисници 

кредитне 

подршке у 

односу на 

укупан број 

пољопривредних 

газдинстава 

 

 

 

 

 

280 

 

 

 

303 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

119 

 

 

 

 

300 

 

 

 

280 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70 

 

 

 

 

355 

 

 

 

300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150 

 

 

 

 

350 

 

 

 

320 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180 

 

 

 

 

350 

 

 

 

320 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200 

 

Мере подршке 

руралном развоју 
0002 

Унапређење 

руралног развоја 

Број 

регистрованих 

пољопривредних 

газдинстава која 

су корисници 

мера руралног 

развоја у односу 

на укупан број 

пољопривредних 

газдинстава 

Број жена 

носилаца 

регистрованих 

пољопривредних 

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

10.050.000,00 0,00 10.050.000,00 
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Draft 

газдинстава који 

су корисници 

мера руралног 

развоја 

6 – Заштита 

животне средине 

0401 Унапређење 

управљања 

комуналним и 

осталим отпадом 

Проценат 

становништва 

покривеног 

услугом 

прикупљања 

комуналног 

отпада 

80 

 

80 80 80 80 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 

Управљање 

заштитом животне 

средине 

 

 

 

 

 

 

0001 

Испуњење обавеза 

у складу са 

законима у 

домену постојања 

стратешких и 

оперативних 

планова као и 

меразаштите 

 

Усвојен програм 

заштите животне 

средине са 

акционим 

планом 

не не не не 

 

 

 

 

 

не 
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 

7 –Организација 

саобраћаја и 

саобраћајна 

инфраструктура 

 

0701 Развијеност 

инфраструктуре у 

контексту 

доприноса социо 

економском 

развоју 

Дужина 

изграђених 

саобраћајница 

које су у 

надлежности 

општине (у км) 

 

 

6,670 

 

 

7 

 

 

15 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

93.699.480,17 

 

38.510.519,83 

 

 

 

132.210.000,00 

Управљање и 

одржавање 

саобраћајне 

инфраструктуре 

0002 Одржавање 

квалитета путне 

мреже кроз 

реконструкцију и 

редовно 

одржавање 

асфалтног 

покривача 

 

Број километара 

санираних и/или 

реконструисаних 

путева 

 

 

 

250 

 

 

 

 

 

 

 

250 

 

 

 

 

 

 

 

250 

 

 

 

 

 

 

 

250 

 

 

 

 

 

 

 

250 

 

 

 

 

 

 

 

80.949.480,17 

 

 

38.510.519,83 

 

 

119.460.000,00 

Унапређење 

безбедности 

саобраћаја 

0005 Смањење броја 

саобраћајних 

незгода 

Број 

регистрованих 

саобраћајних 

незгода 

32 30 

 

30 

 

30 

 

30 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 

Пројекат: сервисна 

саобраћајница у 

Гружи I фаза 

5006 Побољшање 

развијености 

путне 

инфраструктуре 

Дужина 

саобраћајнице 

(м) 

  103,81   7.750.000,00 0,00 7.750.000,00 

8 – Предшколско 2002 Повећање Проценат 70 80 90 100 100 47.015.833,00 5.520.088,31 52.535.921,31 
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Draft 

васпитање обухвата деце 

предшколским 

васпитањем и 

образовањем 

уписане деце у 

односу на број 

укупно 

пријављене деце 

Функционисање и 

остваривање 

предшколског 

васпитања и 

образовања 

0002 

Унапређење 

квалитета 

предшколског 

образовања и 

васпитања 

 

Број посебних и 

специјалних 

програма у 

објекту пред. 

установе 

 

Проценат 

стручних 

сарадника који 

су добили 

најмање 24 бода 

за стручно 

усавршавање 

кроз учешће на 

семинарима на 

годишњем нивоу 

у односу на 

укупан број 

сарадника 

2 

 

 

 

 

 

 

 

14 

3 

 

 

 

 

 

 

 

16 

6 

 

 

 

 

 

 

 

26 

6 

 

 

 

 

 

 

 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44.450.833,00 5.520.088,31 49.970.921,31 

Пројекат  

Логопед. Психолог 

и соматопед  

4002 Деца којој је 

потребна додатна 

васпитно 

образовна 

подршка, 

остварила су 

напредак у 

области говора 

Повећан број 

деце са 

правилним 

говором 

 200 220 230 250 500.000,00 0,00 500.000,00 

Пројекат Енглески 

језик 

4003 Повећан дечији 

развој и 

напредовање 

Сва деца ппп 

укључена у рани 

развој, учење 

енглеског језика, 

што је довело до 

обогаћивања 

дечијег искуства 

 60 160 160 160 500.000,00 500.000,00 500.000,00 
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Draft 

Пројекат здрава 

исхрана 

4004 Квалитетно 

планирање и 

органиована 

исхрана деце 

Извештај 

института за 

јавно здравље о 

енергетској 

вредности и 

безбедности 

хране и израђени 

јеловници у 

складу са 

правилником о 

исхрани 

 

 200 230 240 250 500.000,00 0,00 500.000,00 

Пројекат Школица 

спорта 

4005 Развити љубав 

према спорту и 

интересовању за 

њега 

Смањити 

проценат лошег 

држања теле код 

деце 

 

 

 200 220 230 250 500.000,00 0,00 500.000,00 

Пројекат Стручни 

сарадник – педагог 

4006 Израђена 

документација 

установе, 

извештаји рада 

тимова, извештаји 

самовредновања, 

записници 

извештаја ВОВ и 

педагошког 

колегијума 

Унапређена је 

култура рада ПУ 

као заједнице 

учења и 

развијени 

квалитетнији 

програми 

  директор, 

22 

васпитача 

и 

мед.сестре 

као 

директни 

и 270 деце 

као 

индиректн

и 

корисници 

пројекта 

директор, 

22 

васпитача 

и 

мед.сестре 

као 

директни и 

270 деце 

као 

индиректн

и 

корисници 

пројекта 

директор, 

22 

васпитача 

и 

мед.сестр

е као 

директни 

и 270 

деце као 

индирект

ни 

корисниц

и 

пројекта 

565.000,00 0,00 565.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

9 – Основно 

образовање 

 

 

 

 

 

 

 

 

2003 

Потпуни обухват 

основним 

образовањем и 

васпитањем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обухват деце 

основним 

образовањем 

(разложено 

према полу) 

 

Стопа прекида 

основног 

образовања 

(разложено 

према полу) 

 

 

 

женски 409 

мушки 402 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

женски 396 

мушки 364 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

женски 

384 

мушки 

358 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

женски 

362 

мушки 338 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

женски 

368 

мушки 

354 

 

 

 

0 

 

 

 

 

45.917.069,00 0,00 45.917.069,00 
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Draft 

 

 

 

Унапређење 

доступности 

основног 

образовања деци 

из осетљивих 

група 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проценат деце 

која се школују у 

редовним 

основним 

школама на 

основу 

индивидуалног 

образовног 

плана (ИОП2) у 

односу на 

укупан број деце 

одговарајуће 

старосне групе 

 

 

 

2,27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,07 

Реализација 

делатности 

основног 

образовања 

0001 Обезбеђени 

прописани услови 

за васпитно 

образовни рад са 

децом у основним 

школама 

 

Просечан број 

ученика по 

одељењу 

(разврстани по 

полу) 

 

 

 

 

женски 6,93 

мушки 5,77 

 

 

 

 

 

 

 

женски 

6,98 

мушки 5,48 
 

 

 

 

женски 

6,26 

мушки 

6,65 

 

 

 

 

 

 

женски 

6,71 

мушки 

5,97 

 

 

 

 

 

 

 

 

женски 

6,37 

мушки 

5,97 

 

 

 

 

 

 

 

45.417.071,00 0,00 45.417.071,00 

Пројекат -

Aсистент у 

настави 

4007 Помоћ у 

социјализацији 

ученика са 

тешкоћама у раду 

 

 

Сарадња са 

другом децом 

 

Поштовање 

правила 

понашања 

задовољавају

ћа 

 

 

задовољавају

ће 

 

задовољава

јућа 

 

 

задовољава

јуће 

 

 

задовољав

ајућа 

 

 

задовољав

ајуће 

задовољав

ајућа 

 

 

задовољав

ајуће 

задовоља

ва 

јућа 

 

задовоља

вајућа 

499.998,00 0,00 499.998,00 

10 – Средње 

образовање 
2004 

Повећање 

обухвата 

средњошколског 

образовања 

Број деце која су 

обухваћена 

средњим 

образовањем 

женски 115 

мушки 74 

 

 

женски 91 

мушки 135 

 

 

женски 

110 

мушки 

145 

женски 

110 

мушки 145 

 

женски 

110 

мушки 

145 

13.280.854,00 0,00 13.280.854,00 
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Draft 

 

 

 

Унапређење 

доступности 

средњег 

образовања 

 

(разложен по 

полу) 

 

Број објеката 

који су 

прилагодили 

простор за децу 

са 

инвалидитетом у 

односу на 

укупан број 

објеката средњих 

школа 

 

Проценат деце 

која се школују у 

средњим 

школама на 

основу 

индивидуалног 

плана (ИОП2) у 

односу на 

укупан број деце 

одговарајуће 

старосне групе 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,4 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,1 

Реализација 

делатности 

средњег 

образовања 

0001 Обезбеђени  

прописани услови 

за васпитно 

образовни рад у 

СШ и безбедно 

одвијање наставе 

 

Унапређење 

квалитета услуга 

социјалне заштите 

 

Просечан број 

ученика по 

одељењу 

 

 

 

 

Број ученика 

који похађају 

ваннаставне 

активности/у 

односу на 

укупан број 

ученика 

23 

 

 

 

 

 

 

40 

 

21 

 

 

 

 

 

 

45 

22 

 

 

 

 

 

 

50 

 

23 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

24 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

13.280.854,00 0,00 13.280.854,00 

 

 

 

 

 

 

 

11 - Социјална и 

дечија заштита 

0902 Повећање 

доступности права 

и услуга социјалне 

заштите 

Проценат 

корисника мера 

и услуга 

социјалне и дечје 

заштите који се 

финансирају из 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

22.880.000,00 1.100.000,00 23.980.000,00 
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Draft 

буџета општине 

у односу на 

укупан број 

становника 

 

Проценат 

корисника 

локалних 

социјалних 

услуга у односу 

на укупан број 

корисника 

социјалне и 

дечије заштите 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Једнократне 

помоћи и други 

облици помоћи 

 

 

 

 

0001 

Унапређење 

заштите 

сиромашних 

Број корисника 

једнократне 

новчане помоћи 

у односу на 

укупан број 

грађана 

300 

 

 

 

 

 

 

300 

 

 

 

 

 

 

300 

 

 

 

 

 

 

300 

 

 

 

 

 

 

300 

 

 

 

 

 

 

2.500.000,00 1.100.000,00 3.600.000,00   

Обављање 

делатности 

установа социјалне 

заштите 

0005 

Унапређивање 

услуга социјалне 

заштите за децу и 

породицу 

Број услуга 

300 300 300 300 300 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 

Дневне услуге у 

заједници 

 

 

 

 

 

0016 

Унапређење 

доступности и 

ефикасности 

дневних услуге у 

заједници за стара 

лица 

Јединични 

трошкови по 

сату 

439 405 405 405 405 4.600.000,00 0,00 4.600.000,00 

Пројекат Сигурна 

кућа и 

прихвалитиште 

4008 

Обезбеђивање 

услуга смештаја 

Број корисника 

услуга 

прихватилишта 

 

5 

 

 

10 

 

 

 

10 

 

 

 

10 

 

 

 

10 

 

 

 

400.000,00 0,00 400.000,00 

Пројекат 

Студентске 

стипендије 

4009 

Виши ниво 

образованости 

младих 

Број студената 

 

20 20 20 20 20 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 
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Draft 

Пројекат Поправка 

обеката за 

социјално 

угрожене 4010 

Унапређивање 

услуга социјалне 

заштите за децу и 

породицу 

 

Проценат 

буџетских 

издвајања за 

породицу 

материјално 

угрожених 

лица/породица 

1 1 1 1 1 400.000,00 0,00 400.000,00 

Подршка 

реализацији 

програма 

активности 

Црвеног крста 

0018 

Социјално 

деловање –

олакшавање 

људске патње 

пружањем 

неопходне 

ургентне помоћи 

лицима у 

невољи,развијање

м солидарности 

међу људима 

организовањем 

различитих 

облика помоћи 

Број 

дистрибуираних 

пакета за 

социјално 

угрожено 

становништво 

4000 150 150 150 

 

 

 

 

 

 

150 
1.480.000,00 0,00 1.480.000,00 

Подршка деци и 

породици са децом 
0019 

Унапређење 

популационе 

политике 

Број мера 

материјалне 

подршке 

намењен мерама 

локалне 

популационе 

политике (нпр. 

подршка 

материнству, 

подршка 

родитељима, 

накнада за 

новорођену 

децу) 

3 3 3 3 3 8.300.000,00 0,00 8.300.000,00 

Подршка рађању и 

родитељству 
0020 

Подршка 

породицама да 

остваре жељени 

број деце 

Просечан износ 

давања за мере 

подршке рађању 

по рођеном 

детету 

24.276,32 24.583,00 24.657,53 24.657,53 24.657,53 2.100.000,00 0,00 2.100.000,00 

12 – Здравствена 1801 Унапређење Покривеност         
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Draft 

заштита здравља 

становништва 

становништва 

примарном 

здравственом 

заштитом 

 

 

 

86% 

 

 

 

 

 

90% 

 

 

 

 

 

90% 

 

 

 

 

 

90% 

 

 

 

 

 

90% 

 

9.846.000,00 

 

0,00 

 

9.846.000,00 

Мртвозорство 0002 

Стручно 

одређивање 

времена и узрока 

смрти 

Број умрлих 

лица 
170 170 170 170 150 200.000,00 0,00 200.000,00 

Пројекат Кућно 

лечење, 

палијативно 

збрињавање и 

пружање  хитне 

медицинске 

помоћи на терену 

4011 Побољшање 

квалитета живота 

пацијената 

обухваћених 

пројектом 

Број 

дијагностичко –

терапијских 

процедура 

 

Број прегледа 

службе хитне 

медицинске 

помоћи 

 

Број посета у 

Служби кућног 

лечења 

5660 

 

 

 

6257 

 

 

 

 

2550 

30000 

 

 

 

7000 

 

 

 

 

10500 

 

 

31000 

 

 

 

7200 

 

 

 

 

11000 

31000 

 

 

 

7200 

 

 

 

 

11500 

31000 

 

 

 

7200 

 

 

 

 

11500 

3.460.000,00 0,00 3.460.000,00 

Пројекат Лекари 

специјалисти 

4012 Побољшање 

квалитета 

здравствених 

услуга у Дому 

здравља Кнић 

Број очитаних 

плочица за ПА 

тест 

 

Број урађених 

ултразвучних 

прегледа 

 

 

1000 

 

 

 

235 

 

1000 

 

 

 

400 

 

1200 

 

 

 

500 

 

1300 

 

 

 

500 

 

1500 

 

 

 

500 

 

690.000,00 0,00 690.000,00 

Пројекат Мере и 

подршка развоју 

популационе 

политике 

4013 950моција 

репродуктивног 

здравља 

адолесцената и 

популациона 

едукација 

 

 

Број одржаних 

радионица 

 

 

Број учесника у 

радионицама 

 

25 

 

 

 

500 

25 

 

 

 

550 

30 

 

 

 

600 

30 

 

 

 

600 

30 

 

 

 

600 

1.950.000,00 0,00 1.950.000,00 

Повећана 

дост.ст.лицима из 

4014 Побољшање 

квалитета живота 

Број 

дијагностичко-

  5000 5000 5000 3.546.000,00 0,00 3.546.000,00 
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Draft 

удаљених насеља пацијената 

обухваћених 

пројектом 

терапијских 

прегледа 

 

 

Укупан број 

превентивних 

прегледа лекара 

у служби опште 

праксе 

 

 

 

600 

 

 

 

600 

 

 

 

600 

13 – Развој 

културе и 

информисања 

1201 Подстицање 

развоја културе  

Укупан број 

чланова 

удружења 

грађана из 

области културе 

200 300 350 350 350 14.190.571,00 400.000,00 14.590.571,00 

Функционисање 

локалних установа 

културе 

0001 

Обезбеђивање 

редовног 

функционисања 

установа културе 

Број запослених 

у установама 

културе у односу 

на укупан број 

запослених у 

ЈЛС 

5 5 5 6 6 11.590.571,00 0,00 11.590.571,00 

Јачање културне 

продукције и 

уметничког 

стваралаштва 

 

 

 

 

 

0002 

 

 

 

 

 

 

 

 

Унапређење 

разноврсност 

културне понуде 

Број програма и 

пројеката 

подржаних од 

стране општине 

намењених 

осетљивим 

друштвеним 

групама 

10 10 12 12 12 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00 

Остварвање и 

унапређивање 

јавног интереса у 

области јавног 

информисања 

 

 

 

 

 

0004 

Повећана понуда 

квалитетних 

медијских 

садржаја из 

области 

друштвеног 

живота локалне 

заједнице 

Број 

програмских 

садржаја 

подржаних на 

конкурсима 

јавног 

информисања 

 1 1 1 1 200.000,00 0,00 200.000,00 

Добричино 

праскозорје 

 

 

 

4015 

Афирмација 

дечијих 

уметничких 

Броја 

новонасталих 

радова 

18 24 48 48 48 800.000,00 400.000,00 1.200.000,00 
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Draft 

талената 

14 – Развој спорта 

и омладине 

1301 Обезебеђење 

услова за бављење 

спортом  свих 

грађана и 

грађанки општине 

Број спортских 

организација 

преко којих се 

остварује јавни 

интерес у 

области спорта 

23 

 

 

 

 

 

 

25 

 

25 25 25 

 

12.800.000,00 8.510.000,00 21.310.000,00 

Подршка 

локалним 

спортским 

организацијама, 

удружењима и 

савезима 

0001 

Унапређење 

подршке 

локалним 

спортским 

организацијама 

преко којих се 

остварује јавни 

интерес у области 

спорта  

Број годишњих 

програма 

спортских 

организација 

финансираних од 

стране општине 

2 2 2 2 2 12.600.000,00 0,00 12.600.000,00 

Спровођење 

омладинске 

политике 

0005 Подршка 

активном 

укључивању 

младих у 

различите 

друштвене 

активности 

Број младих 

жена корисника 

услуга 

 

Број младих 

корисника 

услуга мера 

омладинске 

политике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

400 

 

100 

 

 

 

 

400 

 

100 

 

 

 

 

400 

100.000,00 0,00 100.000,00 

Пројекат дечија 

игралишта у 

Гружи и Топоници 

5005 

Обезбеђивање 

услова за разоноду 

деце 

Број деце 

корисника 

игралишта 

  200 200 200 100.000,00 8.510.000,00 8.610.000,00 

15 – Опште 

услуге локалне 

самоуправе 

0602 Одрживо управно 

и финансијско 

функционисање 

општине у складу 

са надлежностима 

и пословима ЛС 

Суфицит или 

дефицит 

локалног буџета 

Суфицит Суфицит Суфицит Суфицит Суфицит 142.970.151,83 13.593.761,66 156.563.913,49 

Функционисање 

локалне 

самоуправе и 

градских општина 

 

0001 

 

 

 

Функционисање 

управе 

Проценат 

попуњености 

радних места 

која 

подразумевају 

100 100 100 100 100 112.205.946,06 

 

5.889.010,02 118.094.956,08 
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вођење управног 

поступка 

Функционисање 

месних заједница 
0002 

Обезбеђено  

задовољавање  

потреба и 

интереса локалног 

становништва 

деловањем месних 

заједница 

 

Број 

иницијатива/пре

длога месних 

заједница према 

општини у вези 

са питањима од 

интереса за 

локално 

становништво 

33 33 33 33 33 6.287.258,77 320.000,00 6.607.258,77 

Општинско/градск

о 

правобранилаштво 

0004 

Заштита 

имовинских права 

и интереса 

општине  

 

 

Број правних 

мишљења која су 

дата органима 

општине, 

стручним 

службама и 

другим правним 

лицима чија 

имовинска и 

друга права 

заступа 

80 100 100 100 100 2.006.947,00 0,00 2.006.947,00 

Текућа буџетска 

резерва 
0009 

       5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 

Стална буџетска 

резерва 
0010 

       1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 

Управљање у 

ванредним 

ситуацијама 

0014 

Изградња 

ефикасног 

превентивног 

система заштите и 

спасавања на 

избегавању 

последица 

елементарних и 

дугих непогода 

Број 

идентификовани

х објеката 

критичне 

инфраструктуре 

(нпр. 

трафостаница)  

10 10 10 10 

 

 

10 1.130.000,00 270.168,00 1.400.168,00 

Партерно уређење 

парка испред ДК у 

Книћу 

 

 

5001 

Уређен парковски 

простор и 

постављен 

постамент 

Стевана 

Книћанина 

Број посетилаца 

дома културе у 

Книћу 

  2.000 2.000 2.000 3.150.000,00 7.114.583,64 10.264.583,64 

Реконструкција 

домова културе 

 

 

5003 

Стварање услова 

за подстицање 

развоја културе 

Број посетилаца 

културних 

манифестација 

  1.000 1.000 1.000 12.190.000,00 0,00 12.190.000,00 
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16 – Политички 

систем локалне 

самопуправе 

 

 

2101 

Ефикасно и 

ефективно 

функционисање 

органа политичког 

система локалне 

самоуправе 

      22.071.916,00 0,00 22.071.916,00 

Функционисање 

скупштине 

 

0001 

Функционисање 

локалне 

скупштине 

 

 

Број седница 

скупштине 

8 9 10 10 10 8.928.103,00 0,00 8.928.103,00 

Функционисање 

извршних органа 
0002 

Функционисање 

Извршних органа 

Број седница 

извршних органа 

14 17 15 15 15 10.993.813,00 0,00 10.993.813,00 

Пројекат Дан 

општине 
4016 

Адекватна 

промоција 

општине 

Број награђених 

ученика, 

студената и 

запослених 

10 10 10 10 10 1.450.000,00 0,00 1.450.000,00 

Пројекат Избори 

за савете МЗ 

 

 

4017 

Спровођење 

избора за савете 

месних заједница 

Број месних 

заједница 

33 33 33 33 33 700.000,00 0,00 700.000,00 

17 – Енергетска 

ефикасност и 

обновљиви 

извори енергије 

0501 

Смањење расхода 

за енергију 

 

Процентуално 

учешће расхода 

за набавку 

енергије у 

укупним 

расходима 

0,76 0.79 0.7 0.7 0.7 5.904.391,00 8.676.424,68 14.580.815,68 

Енергетска 

реконструкција 

ОШ Рада Шубакић 

 

5002 

Побољшање 

енергетске 

ефикасности 

зграде школе 

Смањење 

трошкова 

грејања 

 

 

 

 

 

10% 15% 20% 3.904.391,00 8.676.424,68 12.580.815,68 

Спровођење мера 

енергетске 

ефикасности 

5004 

Смањење 

потрошње 

енергије 

Број стамбених 

објеката 

  30 30 30 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 

УКУПНО:         497.700.000,00 83.242.187,24 580.942.187,24 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 01.03.2022. 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, 47/18 и 111/21-др.закон), чл. 3. став 1. тачка 4. Статута општине Кнић („Сл. 

гласник општине Кнић“ бр. 1/19 и 14/21), чл.151.став 2. Пословника о раду Скупштине општине 

Кнић („Сл. гласник општине Кнић“, бр. 4/19),  донела је 

 

 

ПРОГРАМ О ПРВОЈ ИЗМЕНИ ПРОГРАМА ОДРЖАВАЊА И РАЗВОЈА ОПШТИНСКИХ 

И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА, ЈАВНЕ РАСВЕТЕ И ДРУГИХ КОМУНАЛНИХ И 

ЈАВНИХ ОБЈЕКАТА У 2022. ГОДИНИ У ОПШТИНИ КНИЋ 

 

 

Члан 1. 

 

У  Програму  одржавања и развоја општинских и некатегорисаних путева, јавне расвете и 

других комуналних и јавних објеката у 2022. години у општини Кнић  

( „Сл.гласник општине Кнић“ бр.22/21), 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  

 

- 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 20.000.000,00 динара. 

 

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

површинама аутобуских стајалишта и паркиралишта 10.000.000,00 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 4 

тако гласи 6.000.000,00 динара. 

Мења  се износ у табели под редним бројем 5 тако гласи 4.000.000,00 динара. 

Мења  се износ у табели под редним бројем 10 тако гласи 6.000.000,00 динара. 

Додаје се табела са редним бројем 11 „Сервисна саобраћајница-приступна улица у насељеном 

месту Гружа“ са износом 7.600.000,00 динара. 

Додаје се табела са редним бројем 12 „Реконструкција пута у Драгушици“ са износом 
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4.500.000,00 динара. 

Додаје се табела са редним бројем 13 „Реконструкција пута у Лесковцу“ са износом 5.000.000,00 

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 2.520.000,00 динара. 

 

Члан 5. 

 

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 19.005.603,00 динара и то: 

 

- Стални трошкови за утрошену електричну енергију 14.000.000,00 

- Измештање мерних места и увођење нових линија јавне расвете 3.500.000,00 

-   Трошкови одобравања нових мерних места- прикључака 600.000,00 

-   Одржавање јавне расвете на територији општине Кнић  1.000.000,00 

 

На основу исказаних потреба у овом Програму у 2022. години  за одржавање и развој 

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

објеката у 2022. години у општини Кнић потребна су средства у износу од                                                        

207.629.259,32  динара: 
 

Рд.б

р 

Буџ. 

Поз. 

Ек. 

Кл. 
ОПИС ТРОШКОВА 

Извори 

финанс

ирања 

БУЏЕТСКА 

СРЕДСТВА 

1.   Текући расходи   

1.1. 68-0 421 
Стални трошкови електричне енергије за 

уличну јавну расвету 
01 14.000.000,00 

1.2. 69-0 423 Мерна места и прикључци 01 600.000,00 

1.3. 89-0 424 Редовно одржавање путева 01 30.000.000,00 

1.4. 64-0 424 Одржавање јавних зелених површина 01 2.000.000,00 

1.5. 70-0 425 
Одржавање јавне расвете на територији 

општине Кнић 
01 1.000.000,00 

1.6. 90-0 425 

Одржавање општинских и некатегорисаних 

путева ( макадамских, атарских и 

некатегорисаних) 

01 16.000.000,00 

1.7. 93-0 425 Одржавање путева преко жел. пруге 01 2.520.000,00 

   ОД РЕД. БР. 1.1 – 1.7.  66.120.000,00 
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2   Капитална улагања   

2.1. 45-0 511 Пројектно планирање  01 8.599.800,00 

2.2. 67-0 511 Пројекат водоснабдевања са система Рзав 01 7.080.000,00 

2.3. 88-0 423 Надзор путеви 
01 

1.240.000,00 

2.4. 221-0 423 Надзор за изградњу водовода 
01 

100.000,00 

2.5. 227-0 423 
Надзор на изградњи сервисне 

саобраћајнице у Гружи 

01 
150.000,00 

2.6. 223-0 423 
Надзор на изградњи дечијих игралишта у 

Гружи и Топоници 

01 
100.000,00 

2.7. 58-0 423 
Надзор на одржавању објеката јавне 

намене 

01 
190.000,00 

2.8. 116-0 454 Спровођење мера енергетске ефикасности 
01 

2.000.000,00 

2.9. 59-0 511 Реконструкција домова културе 
01 

12.000.000,00 

3.0. 45-0 511 
Инвестиционо одржавање објеката јавне 

намене 

01 
564.060,00 

3.1. 

55-0 423 

Партерно уређење дома Културе Кнић 

01 
3.150.000,00 

56-0 511 

57-0 511 07 7.114.583,64 

3.2. 

118-0 511 
Енергетска санација-инвестиционо 

одржавање ОШ Рада Шубакић 

01 
3.904.391,00 

117-0 423 

119-0 511 07 8.676.424,68 

3.3. 
71-0 511 Измештање мерних места и увођење нових 

линија јавне расвете и уградња 

електроормана 

01 3.450.000,00 

69-0 423 80.000,00 

3.4. 
91-0 

511 Реконструкција пута у Гунцатима 
01 4.989.480,17 

92-0 13 10.519,83 

3.5. 92-0 511 Реконструкција пута у Гривцу 13 6.000.000,00 

3.6. 
92-0 

511 
Реконструкција пута у Грабовцу - 

Срећковићи 

13 
5.300.000,00 

3.7. 92-0 511 Реконструкција пута у Врбетима 13 6.000.000,00 

3.8. 
91-0 

511 
Реконструкција пута у Брестовцу 

Симовићи 

01 
4.000.000,00 

4.0. 
91-0 

511 Реконструкција пута Борач-Бечевица 
01 

5.000.000,00 

4.1. 
91-0 

511 Реконструкција пута у Забојници 
01 200.000,00 

92-0 13 3.800.000,00 

4.2. 
92-0 

511 Реконструкција пута у Суморовцу 
13 

5.400.000,00 
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4.3. 
92-0 

511 Реконструкција улица у Книћу 
13 

6.000.000,00 

4.4. 
92-0 

511 Реконструкција пута у Губеревцу 
13 

6.000.000,00 

4.5. 
226-0 

511 
Сервисна саобраћајница-приступна улица у 

насељеном месту Гружа 

01 
7.600.000,00 

4.6. 
226-0 

511 Реконструкција пута у Драгушици 
13 

4.500.000,00 

4.7. 
226-0 

511 Реконструкција пута у Лесковцу 
13 

5.000.000,00 

4.8. 
222-

01 513 
Изградња дечијих игралишта у Гружи и 

Топоници 

13 
8.510.000,00 

4.9. 
228-0 

511 
Изградња водовода за индустријску зону до 

насељеног места Љубић 

13 
4.800.000,00 

   
ОД РЕД. БР. 2.1 – 4.9.  141.509.259,32 

   
ОД РЕД. БР. 1.1. – 4.9.  207.629.259,32 

 

 

01   Приходи из Буџета                                                 140.017.731,17         динара 

07   Трансфери од других нивоа власти                     15.791.008,32         динара 

13   Нераспоређени вишак из предходних година    51.820.519,83         динара 

 

УКУПНО:                                                          207.629.259,32       динара 

                   

  

 

Члан 6. 

 

 У осталом делу Програм  одржавања и развоја општинских и некатегорисаних путева, 

јавне расвете и других комуналних и јавних објеката у 2022. години у општини Кнић остаје 

непромењен.  

 

Члан 7. 

 

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

Кнић“.                                             
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 01.03.2022. године, на основу 

члана 92. Закона о буџетском систему („Сл.гласник РС“,бр. 54/09, 73/10, 101/10,101/11, 

93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16,113/17, 95/18, 

31/19, 72/19, 149/20 и 118/21), члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи 

(„Сл.гласник РС“, бр.129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон, 47/18 и 111/21-др.закон), 

члана 37. став 1. тачка 6. Статута општине Кнић („Службени гласник општине Кнић“, 

бр.1/19 и 14/21) и члана 151. став 2. и члана 152. став 1. Пословника о раду Скупштине 

општине Кнић („Службени гласник општине Кнић“, бр. 4/19) донела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

 

О екстерној ревизији Завршног рачуна буџета општине Кнић 

за 2021. годину 

 

Члан 1. 

 

 Завршни рачун буџета општине Кнић за 2021. годину, подлеже екстерној ревизији 

коју ће обавити екстерни ревизор, односно лице које испуњава услове за обављање послова 

ревизије финансијских извештаја прописаних Законом којим се уређује рачуноводство и 

ревизија. 

 

Члан 2. 

 

 Завршни рачун буџета општине Кнић за 2021. годину, садржаће и извештај екстерне 

ревизије о финансијским извештајима који су саставни део Завршног рачуна буџета 

општине Кнић за 2021. годину. 

 

Члан 3. 

 

 Избор лица из члана 1. ове Одлуке извршиће се у складу са одредбама Закона о 

јавним набавкама. 

Члан 4. 

 

 Овлашћује се председник општине Кнић да са лицем из члана 3. ове Одлуке закључи 

Уговор о регулисању међусобних односа у вези са обављањем послова ревизије Завршног 

рачуна буџета општине Кнић за 2021. годину. 

 

Члан 5. 

 

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

општине Кнић“. 

 

 

Број: 401-107/2022-01                                                              ПРЕДСЕДНИК  СКПШТИНЕ                                         

У Книћу: 01.03.2022. године                                                           Светлана Анђелић с.р. 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 01.03.2022. године, на основу 

члана 20. и чл. 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр.129/07, 83/14-

др. закон, 101/2016-др. закон, 47/18 и 111/21-др.закон), члана 60. Закона о превозу путника 

у друмском саобраћају („Службени гласник РС“, бр. 68/15, 41/18, 44/18-др.закон, 83/18, 

31/19 и 9/20), и члана 37. став 1. тачка 6. Статута општине Кнић (,,Сл.гласник општине 

Кнић“, бр. 1/19, 14/21), и чл.151. и 152. став 2. Пословника о раду Скупштине општине 

Кнић (,,Сл.гласник општине Кнић“, бр.04/19),  донела је 

 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  

ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ  

АУТОБУСКИХ СТАЈАЛИШТА У ДОМАЋЕМ ЛИНИЈСКОМ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА  

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ 

 

Члан 1. 

 

У Одлуци о утврђивању аутобуских стајалишта у домаћем линијском превозу 

путника на територији општине Кнић („Службени гласник општине Кнић“, бр.18/2017) 

мења се члан 3. тако да гласи: 

„Члан 3. 

 

На територији општине Кнић одређују се следећа аутобуска стајалишта: 

 

I ЗА ГРАДСКИ И ПРИГРАДСКИ ПРЕВОЗ ОДРЕЂУЈУ СЕ АУТОБУСКА 

СТАЈАЛИШТА 

НАСЕЉЕНО МЕСТО: КНИЋ 

Редни 

број 

Назив стајалишта Назив и категорија пута и ближа одредница / 

Улица и број (катастарска парцела) 

 

1. 

Табла Кнић  

из оба смера 

Дп.бр. Ib реда бр.46,  

Ул.Равногајска бр.81 и бр.70 

 

2. 

Рибеш 

из оба смера 

Дп.бр. Ib реда бр.46,  

Ул.Цара Лазара бр.2 и  

Ул.Војводе Стевана Книћанина бр.1 

 

3. 

Центар Кнића 

из оба смера 

Дп.бр. Ib реда бр.46,  

Ул.Војводе Стевана Книћанина бр.119 и бр.124 

 

4. 

Богићевићи 

из оба смера 

Дп.бр. Ib реда бр.46,  

уз кп. бр. 1528/5 и 1526/3, КО Кнић 

 

5. 

Милорадовићи 

из оба смера 

Дп.бр. IIb реда бр.380 

уз кп.бр.840/3, КО Кнић 

 

6. 

Фабрика Рибеш 

из оба смера 

Оп.пут I реда бр.5 

уз кп.бр.2562/10 и 2562/4, КО Кнић 

 

7. 

Мајдан 

из оба смера 

Оп.пут I реда бр.2 

уз кп.бр.2198/2 и 2197/1, КО Кнић 

 

 НАСЕЉЕНО МЕСТО: ГРУЖА 

 

1. 

Центар 

из оба смера 

Дп.бр. Ib реда бр.24, 

Ул. Деспота Стефана бр.101 и бр.142 
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НАСЕЉЕНО МЕСТО: ГРАБОВАЦ 

 

1. 

Шумари 

из оба смера 

Дп.бр. Ib реда бр.24, 

Ул.Деспота Стефана бр.35 и бр.62 

 

2. 

Млекара 

из оба смера 

Оп.пут I реда бр.2 

Ул.Николе Тесле бр.2 и бр.1 

 

3. 

Божанићи 

из оба смера 

Оп.пут I реда бр.2 

Ул.Краља Александра Ујединитеља бр.86 и 67, 

 КО Грабовац 

 

4. 

Код Гробља 

из оба смера 

Оп.пут I реда бр.2 

Ул.Краља Александра Ујединитеља  

уз кп.бр.929 и 846, КО Грабовац 

 

5. 

Марићи 

из оба смера 

Оп.пут I реда бр.2 

Ул.Краља Александра Ујединитеља бр.1 и  

Ул.Николе Тесле бр.62, КО Грабовац 

 

НАСЕЉЕНО МЕСТО: ТОПОНИЦА 

 

1. 

Центар 

из оба смера 

Оп.пут I реда бр.1 

Ул.Српских Владара бр.1 и ул.Светог саве бр.1 

 

НАСЕЉЕНО МЕСТО: КУСОВАЦ 

 

1. 

Скретање за Кусовац 

из оба смера 

Оп.пут I реда бр.1 

Ул.Светог Саве бр.60 и бр.63 

 

НАСЕЉЕНО МЕСТО: ГУБЕРЕВАЦ 

 

1. 

Центар 

из оба смера 

Дп.бр. Ib реда бр.24, 

Ул.Губеревачка бр.94 и бр.59 

 

2. 

Скретање за Закуту 

из оба смера 

Дп.бр. Ib реда бр.24, 

уз кп. бр. 101/3 и 315/2, КО Губеревац 

 

3. 

Крунићи 

из оба смера 

Дп.бр. Ib реда бр.24, 

уз кп. бр. 101/1 и 1923/2, КО Губеревац 

 

4. 

Код Дома 

из оба смера 

Оп.пут II реда бр.12 

Ул. Школска бр.58 и 67 , КО Губеревац 

 

5. 

Вучје поље 

из оба смера 

Оп.пут II реда бр.12 

уз кп.бр.1095/2 и 1098/1, КО Губеревац 

 

6. 

Раскрсница за Срндаковац 

из оба смера 

Оп.пут II реда бр.12 

уз кп.бр.1178 и 1176, КО Губеревац 

 

7. 

Трњаци 

из оба смера 

Оп.пут II реда бр.12 

Ул.Шумари бр.4 и 9  , КО Губеревац 

 

НАСЕЉЕНО МЕСТО: БАРЕ 

 

1. 

Центар 

из оба смера 

Дп.бр. IIа реда бр.177, 

Ул.Баранска бр.46 и бр.37, КО Баре 

 

2. 

Код Амбуланте 

из оба смера 

Дп.бр. IIа реда бр.177, 

Ул.Баранска бр.83 и бр.68, КО Баре 

 Скретање за Ђекиће Дп.бр. IIа реда бр.380, 
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3. из оба смера Ул.Книћанска бр.73 и  

ул.Драгише Витошевића бр.1, КО Баре 

 

НАСЕЉЕНО МЕСТО: ЧЕСТИН 

 

1. 

Скретање за Манастир 

Каменац 

из оба смера 

Дп.бр. Ib реда бр.24, 

уз кп. бр. 1849/1 и 1835, КО Честин 

 

2. 

Томовића куће 

из оба смера 

Оп.пут II реда бр.3 

Ул.Кнеза Лазара бр.24 и 37, КО Честин 

 

3. 

Милутинова чесма 

из оба смера 

Оп.пут II реда бр.3 

Ул.Кнеза Лазара бр.84 и 111, КО Честин 

 

4. 

Ловачки дом 

из оба смера  

Оп.пут II реда бр.3 

уз кп. бр. 1183/2 и 1164, КО Честин 

 

5. 

Река 

из оба смера 

Оп.пут II реда бр.3 

Ул.Петра Туцаковића бр.58 и 73, КО Честин 

 

6. 

Дубљаци 

из оба смера  

Оп.пут II реда бр.4 

Ул.Манастирска бр.1 и 2, КО Честин 

 

7. 

Скретање за Балосаве 

из оба смера 

Оп.пут II реда бр.4 

Ул.Манастирска бр.58 и 69, КО Честин 

 

8. 

Манастир Каменац 

 

Оп.пут II реда бр.4 

Ул.Манастирска бр.86, КО Честин 

           

НАСЕЉЕНО МЕСТО: БАЛОСАВЕ 

 

1. 

Ранковићи 

из оба смера  

Дп.бр. Ib реда бр.24, 

Ул.Деспота Стефана 181 и 218, КО Балосаве 

 

2. 

Путарева кућа 

из оба смера 

Дп.бр. Ib реда бр.24, 

уз кп. бр. 1519/1 и 1558/1, КО Балосаве 

 

3. 

Скретање за Врбета 

из оба смера 

Дп.бр. Ib реда бр.24, 

уз кп. бр. 1668/1, КО Балосаве и 810/3, КО 

Врбета 

 

4. 

Код Дома 

из оба смера 

Оп.пут II реда бр.11 

Ул.Балосавска бр.26 и 43, КО Балосаве 

 

5. 

Дачовићи 

из оба смера 

Оп.пут II реда бр.11 

Ул.Балосавска бр.44 и уз кп.бр.509, КО 

Балосаве 

 

6. 

Луковићи 

из оба смера 

Оп.пут II реда бр.11 

Ул.Балосавска бр.110 и уз кп.бр.59/1, КО 

Балосаве 

 

НАСЕЉЕНО МЕСТО: ВУЧКОВИЦА 

 

1. 

Вучковица 

из оба смера  

Дп.бр. Ib реда бр.24, 

Ул.Томе Вучића Перошића бр.2, КО 

Вучковица и 

уз.кп.бр.632/1, КО Голочело 

 

2. 

Равни гај 

из оба смера 

Дп.бр. Ib реда бр.24, 

Ул.Данице и Косте Шамановић бр.70 и 99, КО 
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Вучковица 

 

3. 

Раскрсница 

из оба смера 

Оп.пут I реда бр.1 

Ул.Борачка бр.30 и 41, КО Вучковица  

 

4. 

Код Цркве 

из оба смера 

Оп.пут II реда бр.12 

Ул.Јеврема и Милеве Барлов бр.45 и 52, 

 КО Вучковица 

 

НАСЕЉЕНО МЕСТО: ЉУБИЋ 

 

1. 

Љубић 

из оба смера 

Дп.бр. Ib реда бр.24, 

Ул.Равни гај бр.81 и уз кп.бр.689, КО Љубић 

 

2. 

Раскрсница за Косу 

из оба смера 

Оп.пут II реда бр.7 

уз кп.бр.1167 и 1043, КО Љубић 

 

3. 

Централа Оп.пут II реда бр.7 

Ул.Љубићка бр.30 и 37, КО Љубић 

 

НАСЕЉЕНО МЕСТО: КИКОЈЕВАЦ 

 

1. 

Кикојевац 

из оба смера 

Дп.бр. IIа реда бр.177, 

уз кп.бр.205/1, КО Кикојевац и  

кп.бр.1953, КО Добрача 

 

2. 

Скретање за Добрачу 

из оба смера 

Дп.бр. IIа реда бр.177, 

уз кп.бр.139, КО Кикојевац и  

кп.бр.1974/1, КО Добрача 

 

3. 

Код Дома 

из оба смера 

Оп.пут II реда бр.14 

Ул.Гружанска бр.32 и 39, КО Кикојевац 

 

4. 

Миливојевића кућа 

из оба смера 

Оп.пут II реда бр.14 

Ул.Гружанска бр.50 и уз кп.бр.374, КО 

Кикојевац 

     

НАСЕЉЕНО МЕСТО: БУМБАРЕВО БРДО 

 

1. 

Центар 

из оба смера 

Дп.бр. Ib реда бр.46,  

Ул.Карађорђева бр.40 и 41, КО Бум.Брдо 

 

2. 

Табла за Претоке 

из оба смера 

Дп.бр. Ib реда бр.46,  

уз кп.бр.311, КО Бум.Брдо и  

кп.бр.385, КО Гунцати 

 

НАСЕЉЕНО МЕСТО: ГУНЦАТИ 

 

1. 

Раскрсница 

из оба смера 

Дп.бр. Ib реда бр.46,  

уз кп.бр.55/16, КО Гунцати и  

кп.бр.50/4, КО Жуње 

 

2. 

Скретање за Пољце 

из оба смера 

Оп.пут II реда бр.1 

Ул.Гружанска бр.2 и уз кп.бр.1068, КО 

Гунцати 

 

3. 

Код Продавнице 

из оба смера 

Оп.пут II реда бр.1 

Ул.Вука Караџића 7 и 8, КО Гунцати 

 



Страна 64. – Број 2.                                      Службени гласник општине Кнић                                           01.03.2022. 

 

 

Draft 

НАСЕЉЕНО МЕСТО: ЖУЊЕ 

 

1. 

Раскрсница 

из оба смера 

Оп.пут II реда бр.1 

уз кп.бр.103/3, КО Жуње и  

уз кп.бр.286/1 КО Гунцати 

 

2. 

Јанковићи 

из оба смера 

Оп.пут II реда бр.1 

Ул.Жуњска бр.63 и уз кп.бр.751/1, КО Жуње 

 

3. 

Код школе 

из оба смера 

Оп.пут II реда бр.1 

Ул.Жуњска бр.29 и 38, КО Жуње 

 

НАСЕЉЕНО МЕСТО: КУСОВАЦ 

 

1. 

Спакићи 

из оба смера 

Оп.пут II реда бр.15 

Ул.Солунских бораца бр.311 и 425, КО 

Кусовац 

 

2. 

Раскрсница за Борач 

из оба смера 

Оп.пут I реда бр.1 

Ул.Светог Саве бр.91 и 98, КО Кусовац 

 

НАСЕЉЕНО МЕСТО: БОРАЧ 

 

1. 

Жарковина 

из оба смера 

Оп.пут I реда бр.1 

Ул.Радича Поступовића бр.2914 и 2714/2, КО 

Борач 

 

2. 

Колаковићи 

из оба смера  

Оп.пут I реда бр.1 

Ул.Радича Поступовића бр.1928 и 710/1, КО 

Борач 

 

3. 

Центар 

из оба смера 

Оп.пут I реда бр.1 

Ул.Деспота Стефана Лазаревића бр.24 и 27,  

КО Борач 

 

НАСЕЉЕНО МЕСТО: РАДМИЛОВИЋ 

 

1. 

Гробље 

из оба смера 

Оп.пут I реда бр.3 

уз кп.бр.420/1 и 462, КО Радмиловић 

 

2. 

Пољци 

из оба смера 

Оп.пут I реда бр.3 

Ул.Краљице Марије Карађорђевић бр.73 и 78,  

КО Радмиловић 

 

НАСЕЉЕНО МЕСТО: ДРАГУШИЦА 

 

1. 

Код задружне штале 

из оба смера 

Дп.бр. IIа реда бр.380, 

Ул.Краља Петра Ослободиоца бр.18 и 23, 

 КО Драгушица 

 

2. 

Код продавнице 

из оба смера 

Дп.бр. IIа реда бр.380, 

Ул.Краља Петра Ослободиоца бр.41 и  

уз кп.бр.828/2, КО Драгушица 

 

НАСЕЉЕНО МЕСТО: ГРИВАЦ 

 

1. 

Код продавнице у центру 

из оба смера 

Дп.бр. IIа реда бр.380, 

Ул.Богородичина бр.18 и 33, КО Гривац 

 Код моста Дп.бр. IIа реда бр.380, 
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2. из оба смера Ул.Богородичина бр.3 и 4, КО Гривац 

 

3. 

Код ваге 

из оба смера 

Оп.пут I реда бр.4 

Ул.Гружанска бр.7 и 10, КО Гривац 

 

4. 

Код базена 

из оба смера 

Оп.пут I реда бр.4 

Ул.Корићанска бр.31 и 48, КО Гривац 

 

НАСЕЉЕНО МЕСТО: ЉУЉАЦИ 

 

1. 

Код продавнице у центру 

из оба смера 

Дп.бр. IIа реда бр.177, 

Ул. Краља Милана Обреновића бр.95 и 110,  

КО Љуљаци 

 

2. 

Код  Дома 

из оба смера 

Оп.пут I реда бр.7 

Ул.ДР Драгослава Срејовића бр.96 и 101,  

КО Љуљаци 

 

НАСЕЉЕНО МЕСТО: ОПЛАНИЋ 

 

1. 

Код продавнице у центру 

из оба смера 

Дп.бр. IIа реда бр.380, 

Ул.Гружанска бр.23 и 26, КО Опланић 

 

2. 

Код моста 

из оба смера 

Дп.бр. IIа реда бр.380, 

уз кп.бр.1606/4 и 1566/2, КО Опланић 

 

3. 

Вељовићи 

из оба смера 

Дп.бр. IIа реда бр.380, 

Ул.Гружанска бр.65 и 62, КО Опланић 

 

4. 

Банковићи 

из оба смера 

Дп.бр. IIа реда бр.380, 

уз кп.бр.1660/1 и 1657, КО Опланић 

 

НАСЕЉЕНО МЕСТО: ЛИПНИЦА 

 

1. 

Шевари 

из оба смера 

Оп.пут II реда бр.5 

Ул.Рудничка бр.22 и 23, КО Липница 

 

2. 

Пусто поље 

из оба смера 

Оп.пут II реда бр.5 

Ул.Рудничка бр.44 и 63, КО Липница 

 

3. 

Код Дома 

из оба смера 

Оп.пут II реда бр.5 

Ул.Рудничка бр.80 и 89, КО Липница 

 

4. 

Код школе 

из оба смера 

Оп.пут II реда бр.5 

Ул.Рудничка бр.128 и 133, КО Липница 

 

5. 

Барака 

 

Оп.пут II реда бр.5 

уз кп.бр.1676/2, КО Липница 

 

НАСЕЉЕНО МЕСТО: ЛЕСКОВАЦ 

 

1. 

Школа 

 

Оп.пут II реда бр.6 

Ул.Лесковачка бр.1, КО Лесковац 

 

2. 

Војска 

из оба смера 

Оп.пут II реда бр.6 

Ул.Котленичка бр.9 и 14, КО Губеревац 

 

НАСЕЉЕНО МЕСТО: ПАЈСИЈЕВИЋ 

 

1. 

Тодосијевићи 

из оба смера 

Оп.пут II реда бр.2 

Ул.Пајсијевачка бр.15 и 24, КО Пајсијевић 

 Радаковићи Оп.пут II реда бр.2 
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2. из оба смера Ул.Пајсијевачка бр.54 и 45, КО Пајсијевић 

 

3. 

Код продавнице 

из оба смера 

Ул.Косте Шамановића бр.23 и 32,  

КО Пајсијевић 

 

4. 

Код Дома 

 

Ул.Косте Шамановића бр.52,  

КО Пајсијевић 

 

НАСЕЉЕНО МЕСТО: ВРБЕТА 

 

1. 

Продавница 

 

Оп.пут II реда бр.9 

уз кп.бр.408, КО Врбета 

 

2. 

Пућова продавница 

из оба смера 

Оп.пут II реда бр.9 

Ул.Главна бр.26 и уз кп.бр.889/1, КО Врбета 

 

НАСЕЉЕНО МЕСТО: КНЕЖЕВАЦ 

 

1. 

Прва централа 

из оба смера 

Оп.пут II реда бр.13 

Ул.Краља Петра бр.1 и Ул.Изворска уз 

кп.бр.429, КО Кнежевац 

 

2. 

Код Дома 

 

Оп.пут II реда бр.13 

Ул.Ловачка бр.19, КО Кнежевац 

 

 

НАСЕЉЕНО МЕСТО: ПРЕТОКЕ 

 

1. 

Раскрсница 

из оба смера 

Оп.пут I реда бр.3 

Ул.Јеремије Гагића бр.2 и 3, КО Претоке 

 

НАСЕЉЕНО МЕСТО: РАШКОВИЋ 

 

1. 

Скретање за школу 

из оба смера 

Оп.пут I реда бр.5 

Ул.Рашковачка уз кп.бр.482/3 и 448/2, 

КО Рашковић 

 

2. 

Јовановићи 

из оба смера 

Оп.пут I реда бр.5 

Ул.Омладинска уз кп.бр.189 и 347/1, 

КО Рашковић 

 

НАСЕЉЕНО МЕСТО: СУМОРОВАЦ 

 

1. 

Суморовац 

из оба смера 

Оп.пут I реда бр.1 

Ул.Главна бр.9 и 10, КО Суморовац 

 

НАСЕЉЕНО МЕСТО: БРЊИЦА 

 

1. 

Раскрсница 

из оба смера 

Оп.пут I реда бр.1 

Ул.Борачки пут бр.19 и 20, КО Брњица 

 

2. 

Продавница 

из оба смера 

Оп.пут I реда бр.5 

Ул.Павла Јуришића Штурма бр.24 и 23, Ко 

Брњица 

 

3. 

Код базена 

из оба смера 

Оп.пут I реда бр.5 

Ул.Горњомалска уз кп.бр.174 и 178/1, КО 

Брњица 

 



01.03.2022.                             Службени гласник општине Кнић                                  Број 2. – страна 67 

 

 

 

НАСЕЉЕНО МЕСТО: ЗАБОЈНИЦА 

 

1. 

Раскрсница 

из оба смера 

Оп.пут I реда бр.4 

Уз кп.бр.587/1 и 2619/1, КО Забојница 

 

2. 

Центар 

из оба смера 

Оп.пут I реда бр.4 

Ул.Патријарха Павла бр.22 и 25, КО Забојница 

 

3. 

Араповићи 

из оба смера 

Ул.Патријарха Павла бр.84 и  

уз кп.бр.1587, КО Забојница 

 

4. 

Парезановићи 

из оба смера 

Оп.пут I реда бр.4 

Ул.Неше Лептира уз кп.бр.2015/4 и 2115/1, 

 КО Забојница 

 

5. 

Код Пумпице 

из оба смера 

Оп.пут I реда бр.4 

Ул.Мочилска бр.37, КО Суморовац и  

уз кп.бр.2339 КО Забојница 

 

НАСЕЉЕНО МЕСТО: ДУБРАВА 

 

1. 

Продавница 

из оба смера 

Оп.пут I реда бр.4 

Ул.Дубравска бр.13 и уз кп.бр.215/2, КО 

Дубрава 

 

2. 

Пауновићи 

из оба смера 

Оп.пут I реда бр.4 

Ул.Дубравска уз кп.бр.292, КО Дубрава и  

уз кп.бр.1558, КО Гривац 

 

НАСЕЉЕНО МЕСТО: БЕЧЕВИЦА 

 

1. 

Школа 

из оба смера 

Оп.пут I реда бр.6 

Ул.Милановачка бр.89 и  

уз кп.бр.686/2, КО Бечевица 

 

2. 

Код Чесме 

из оба смера 

Оп.пут I реда бр.6 

Ул.Милановачка бр.27 и  

уз кп.бр.286/2, КО Бечевица 

 

НАСЕЉЕНО МЕСТО: БРЕСТОВАЦ 

 

1. 

Борићи 

из оба смера 

Оп.пут I реда бр.6 

Ул.Живадина Стевановића бр.81 и  

уз кп.бр.394/1, КО Брестовац 

 

2. 

Млин 

из оба смера 

Оп.пут I реда бр.6 

Ул.Живадина Стевановића бр.27 и  

уз кп.бр.631/1, КО Брестовац 

 

3. 

Скретање за Коњушу 

из оба смера 

Оп.пут I реда бр.6 

Ул.Живадина Стевановића бр.20 и 1, КО 

Брестовац 

 

4. 

Продавница 

из оба смера 

Оп.пут I реда бр.6 

Ул.Живадина Стевановића бр.4 и  

Уз кп.бр.77/3, КО Брестовац 

 

НАСЕЉЕНО МЕСТО: КОЊУША 

 Савићи Оп.пут I реда бр.6 
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Draft 

1. из оба смера Ул.Таковског устанка бр.6 и  

уз кп.бр.573/1. КО Коњуша 

 

2. 

Код гробља 

из оба смера 

Оп.пут I реда бр.6 

Ул.Таковског устанка бр.25 и 32, КО Коњуша 

 

3. 

Скретање за Тодоровиће 

из оба смера 

Оп.пут I реда бр.6 

Ул.Таковског устанка уз кп.бр.457/2 и 

 433/2, КО Коњуша 

 

II ЗА MЕЂУМЕСНИ ПРЕВОЗ ОДРЕЂУЈУ СЕ АУТОБУСКА СТАЈАЛИШТА 

 

НАСЕЉЕНО МЕСТО: КНИЋ 

Редни 

број 

Назив стајалишта Назив и категорија пута и ближа одредница / 

Улица и број (катастарска парцела) 

 

1. 

Табла Кнић  

из оба смера 

Дп.бр. Ib реда бр.46,  

Ул.Равногајска бр.81 и бр.70 

 

2. 

Рибеш 

из оба смера 

Дп.бр. Ib реда бр.46,  

Ул.Цара Лазара бр.2 и  

Ул.Војводе Стевана Книћанина бр.1 

 

3. 

Центар Кнића 

из оба смера 

Дп.бр. Ib реда бр.46,  

Ул.Војводе Стевана Книћанина бр.119 и бр.124 

 

4. 

Богићевићи 

из оба смера 

Дп.бр. Ib реда бр.46,  

уз кп. бр. 1528/5 и 1526/3, КО Кнић 

 

5. 

Милорадовићи 

из оба смера 

Дп.бр. IIb реда бр.380 

уз кп.бр.840/3, КО Кнић 

 

6. 

Фабрика Рибеш 

из оба смера 

Оп.пут I реда бр.5 

уз кп.бр.2562/10 и 2562/4, КО Кнић 

 

7. 

Мајдан 

из оба смера 

Оп.пут I реда бр.2 

уз кп.бр.2198/2 и 2197/1, КО Кнић 

 

 НАСЕЉЕНО МЕСТО: ГРУЖА 

 

1. 

Центар 

из оба смера 

Дп.бр. Ib реда бр.24, 

Ул. Деспота Стефана бр.101 и бр.142 

 

НАСЕЉЕНО МЕСТО: ГРАБОВАЦ 

 

1. 

Шумари 

из оба смера 

Дп.бр. Ib реда бр.24, 

Ул.Деспота Стефана бр.35 и бр.62 

 

2. 

Млекара 

из оба смера 

Оп.пут I реда бр.2 

Ул.Николе Тесле бр.2 и бр.1 

 

3. 

Божанићи 

из оба смера 

Оп.пут I реда бр.2 

Ул.Краља Александра Ујединитеља бр.86 и 67, 

 КО Грабовац 

 

4. 

Код Гробља 

из оба смера 

Оп.пут I реда бр.2 

Ул.Краља Александра Ујединитеља  

уз кп.бр.929 и 846, КО Грабовац 

 

5. 

Марићи 

из оба смера 

Оп.пут I реда бр.2 

Ул.Краља Александра Ујединитеља бр.1 и  
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Ул.Николе Тесле бр.62, КО Грабовац 

 

НАСЕЉЕНО МЕСТО: ТОПОНИЦА 

 

1. 

Центар 

из оба смера 

Оп.пут I реда бр.1 

Ул.Српских Владара бр.1 и ул.Светог саве бр.1 

 

 

НАСЕЉЕНО МЕСТО: КУСОВАЦ 

 

1. 

Скретање за Кусовац 

из оба смера 

Оп.пут I реда бр.1 

Ул.Светог Саве бр.60 и бр.63 

 

НАСЕЉЕНО МЕСТО: ГУБЕРЕВАЦ 

 

1. 

Центар 

из оба смера 

Дп.бр. Ib реда бр.24, 

Ул.Губеревачка бр.94 и бр.59 

 

2. 

Скретање за Закуту 

из оба смера 

Дп.бр. Ib реда бр.24, 

уз кп. бр. 101/3 и 315/2, КО Губеревац 

 

3. 

Крунићи 

из оба смера 

Дп.бр. Ib реда бр.24, 

уз кп. бр. 101/1 и 1923/2, КО Губеревац 

 

4. 

Код Дома 

из оба смера 

Оп.пут II реда бр.12 

Ул. Школска бр.58 и 67 , КО Губеревац 

 

5. 

Вучје поље 

из оба смера 

Оп.пут II реда бр.12 

уз кп.бр.1095/2 и 1098/1, КО Губеревац 

 

6. 

Раскрсница за Срндаковац 

из оба смера 

Оп.пут II реда бр.12 

уз кп.бр.1178 и 1176, КО Губеревац 

 

7. 

Трњаци 

из оба смера 

Оп.пут II реда бр.12 

Ул.Шумари бр.4 и 9  , КО Губеревац 

 

 

НАСЕЉЕНО МЕСТО: БАРЕ 

 

1. 

Центар 

из оба смера 

Дп.бр. IIа реда бр.177, 

Ул.Баранска бр.46 и бр.37, КО Баре 

 

2. 

Код Амбуланте 

из оба смера 

Дп.бр. IIа реда бр.177, 

Ул.Баранска бр.83 и бр.68, КО Баре 

 

3. 

Скретање за Ђекиће 

из оба смера 

Дп.бр. IIа реда бр.380, 

Ул.Книћанска бр.73 и  

ул.Драгише Витошевића бр.1, КО Баре 

 

НАСЕЉЕНО МЕСТО: ЧЕСТИН 

 

1. 

Скретање за Манастир 

Каменац 

из оба смера 

Дп.бр. Ib реда бр.24, 

уз кп. бр. 1849/1 и 1835, КО Честин 

 

2. 

Томовића куће 

из оба смера 

Оп.пут II реда бр.3 

Ул.Кнеза Лазара бр.24 и 37, КО Честин 

 

3. 

Милутинова чесма 

из оба смера 

Оп.пут II реда бр.3 

Ул.Кнеза Лазара бр.84 и 111, КО Честин 

 Ловачки дом Оп.пут II реда бр.3 
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4. из оба смера  уз кп. бр. 1183/2 и 1164, КО Честин 

 

5. 

Река 

из оба смера 

Оп.пут II реда бр.3 

Ул.Петра Туцаковића бр.58 и 73, КО Честин 

 

6. 

Дубљаци 

из оба смера  

Оп.пут II реда бр.4 

Ул.Манастирска бр.1 и 2, КО Честин 

 

7. 

Скретање за Балосаве 

из оба смера 

Оп.пут II реда бр.4 

Ул.Манастирска бр.58 и 69, КО Честин 

 

8. 

Манастир Каменац 

 

Оп.пут II реда бр.4 

Ул.Манастирска бр.86, КО Честин 

 

НАСЕЉЕНО МЕСТО: БАЛОСАВЕ 

 

1. 

Ранковићи 

из оба смера  

Дп.бр. Ib реда бр.24, 

Ул.Деспота Стефана 181 и 218, КО Балосаве 

 

2. 

Путарева кућа 

из оба смера 

Дп.бр. Ib реда бр.24, 

уз кп. бр. 1519/1 и 1558/1, КО Балосаве 

 

3. 

Скретање за Врбета 

из оба смера 

Дп.бр. Ib реда бр.24, 

уз кп. бр. 1668/1, КО Балосаве и 810/3, КО 

Врбета 

 

4. 

Код Дома 

из оба смера 

Оп.пут II реда бр.11 

Ул.Балосавска бр.26 и 43, КО Балосаве 

 

5. 

Дачовићи 

из оба смера 

Оп.пут II реда бр.11 

Ул.Балосавска бр.44 и уз кп.бр.509, КО 

Балосаве 

 

6. 

Луковићи 

из оба смера 

Оп.пут II реда бр.11 

Ул.Балосавска бр.110 и уз кп.бр.59/1, КО 

Балосаве 

 

НАСЕЉЕНО МЕСТО: ВУЧКОВИЦА 

 

1. 

Вучковица 

из оба смера  

Дп.бр. Ib реда бр.24, 

Ул.Томе Вучића Перошића бр.2, КО 

Вучковица и 

уз.кп.бр.632/1, КО Голочело 

 

2. 

Равни гај 

из оба смера 

Дп.бр. Ib реда бр.24, 

Ул.Данице и Косте Шамановић бр.70 и 99, КО 

Вучковица 

 

3. 

Раскрсница 

из оба смера 

Оп.пут I реда бр.1 

Ул.Борачка бр.30 и 41, КО Вучковица  

 

4. 

Код Цркве 

из оба смера 

Оп.пут II реда бр.12 

Ул.Јеврема и Милеве Барлов бр.45 и 52, 

 КО Вучковица 

 

НАСЕЉЕНО МЕСТО: ЉУБИЋ 

 

1. 

Љубић 

из оба смера 

Дп.бр. Ib реда бр.24, 

Ул.Равни гај бр.81 и уз кп.бр.689, КО Љубић 

 

2. 

Раскрсница за Косу 

из оба смера 

Оп.пут II реда бр.7 

уз кп.бр.1167 и 1043, КО Љубић 
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3. 

Централа Оп.пут II реда бр.7 

Ул.Љубићка бр.30 и 37, КО Љубић 

 

НАСЕЉЕНО МЕСТО: КИКОЈЕВАЦ 

 

1. 

Кикојевац 

из оба смера 

Дп.бр. IIа реда бр.177, 

уз кп.бр.205/1, КО Кикојевац и  

кп.бр.1953, КО Добрача 

 

2. 

Скретање за Добрачу 

из оба смера 

Дп.бр. IIа реда бр.177, 

уз кп.бр.139, КО Кикојевац и  

кп.бр.1974/1, КО Добрача 

 

3. 

Код Дома 

из оба смера 

Оп.пут II реда бр.14 

Ул.Гружанска бр.32 и 39, КО Кикојевац 

 

4. 

Миливојевића кућа 

из оба смера 

Оп.пут II реда бр.14 

Ул.Гружанска бр.50 и уз кп.бр.374, КО 

Кикојевац 

 

НАСЕЉЕНО МЕСТО: БУМБАРЕВО БРДО 

 

1. 

Центар 

из оба смера 

Дп.бр. Ib реда бр.46,  

Ул.Карађорђева бр.40 и 41, КО Бум.Брдо 

 

2. 

Табла за Претоке 

из оба смера 

Дп.бр. Ib реда бр.46,  

уз кп.бр.311, КО Бум.Брдо и  

кп.бр.385, КО Гунцати 

 

НАСЕЉЕНО МЕСТО: ГУНЦАТИ 

 

1. 

Раскрсница 

из оба смера 

Дп.бр. Ib реда бр.46,  

уз кп.бр.55/16, КО Гунцати и  

кп.бр.50/4, КО Жуње 

 

2. 

Скретање за Пољце 

из оба смера 

Оп.пут II реда бр.1 

Ул.Гружанска бр.2 и уз кп.бр.1068, КО 

Гунцати 

 

3. 

Код Продавнице 

из оба смера 

Оп.пут II реда бр.1 

Ул.Вука Караџића 7 и 8, КО Гунцати 

 

 

НАСЕЉЕНО МЕСТО: ЖУЊЕ 

 

1. 

Раскрсница 

из оба смера 

Оп.пут II реда бр.1 

уз кп.бр.103/3, КО Жуње и  

уз кп.бр.286/1 КО Гунцати 

 

2. 

Јанковићи 

из оба смера 

Оп.пут II реда бр.1 

Ул.Жуњска бр.63 и уз кп.бр.751/1, КО Жуње 

 

3. 

Код школе 

из оба смера 

Оп.пут II реда бр.1 

Ул.Жуњска бр.29 и 38, КО Жуње 

 

НАСЕЉЕНО МЕСТО: КУСОВАЦ 

 

1. 

Спакићи 

из оба смера 

Оп.пут II реда бр.15 

Ул.Солунских бораца бр.311 и 425, КО 
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Кусовац 

 

2. 

Раскрсница за Борач 

из оба смера 

Оп.пут I реда бр.1 

Ул.Светог Саве бр.91 и 98, КО Кусовац 

 

НАСЕЉЕНО МЕСТО: БОРАЧ 

 

1. 

Жарковина 

из оба смера 

Оп.пут I реда бр.1 

Ул.Радича Поступовића бр.2914 и 2714/2, КО 

Борач 

 

2. 

Колаковићи 

из оба смера  

Оп.пут I реда бр.1 

Ул.Радича Поступовића бр.1928 и 710/1, КО 

Борач 

 

3. 

Центар 

из оба смера 

Оп.пут I реда бр.1 

Ул.Деспота Стефана Лазаревића бр.24 и 27,  

КО Борач 

 

НАСЕЉЕНО МЕСТО: РАДМИЛОВИЋ 

 

1. 

Гробље 

из оба смера 

Оп.пут I реда бр.3 

уз кп.бр.420/1 и 462, КО Радмиловић 

 

2. 

Пољци 

из оба смера 

Оп.пут I реда бр.3 

Ул.Краљице Марије Карађорђевић бр.73 и 78,  

КО Радмиловић 

 

НАСЕЉЕНО МЕСТО: ДРАГУШИЦА 

 

1. 

Код задружне штале 

из оба смера 

Дп.бр. IIа реда бр.380, 

Ул.Краља Петра Ослободиоца бр.18 и 23, 

 КО Драгушица 

 

2. 

Код продавнице 

из оба смера 

Дп.бр. IIа реда бр.380, 

Ул.Краља Петра Ослободиоца бр.41 и  

уз кп.бр.828/2, КО Драгушица 

 

НАСЕЉЕНО МЕСТО: ГРИВАЦ 

 

1. 

Код продавнице у центру 

из оба смера 

Дп.бр. IIа реда бр.380, 

Ул.Богородичина бр.18 и 33, КО Гривац 

 

2. 

Код моста 

из оба смера 

Дп.бр. IIа реда бр.380, 

Ул.Богородичина бр.3 и 4, КО Гривац 

 

3. 

Код ваге 

из оба смера 

Оп.пут I реда бр.4 

Ул.Гружанска бр.7 и 10, КО Гривац 

 

4. 

Код базена 

из оба смера 

Оп.пут I реда бр.4 

Ул.Корићанска бр.31 и 48, КО Гривац 

 

НАСЕЉЕНО МЕСТО: ЉУЉАЦИ 

 

1. 

Код продавнице у центру 

из оба смера 

Дп.бр. IIа реда бр.177, 

Ул. Краља Милана Обреновића бр.95 и 110,  

КО Љуљаци 

 

2. 

Код  Дома 

из оба смера 

Оп.пут I реда бр.7 

Ул.ДР Драгослава Срејовића бр.96 и 101,  
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КО Љуљаци 

 

НАСЕЉЕНО МЕСТО: ОПЛАНИЋ 

 

1. 

Код продавнице у центру 

из оба смера 

Дп.бр. IIа реда бр.380, 

Ул.Гружанска бр.23 и 26, КО Опланић 

 

2. 

Код моста 

из оба смера 

Дп.бр. IIа реда бр.380, 

уз кп.бр.1606/4 и 1566/2, КО Опланић 

 

3. 

Вељовићи 

из оба смера 

Дп.бр. IIа реда бр.380, 

Ул.Гружанска бр.65 и 62, КО Опланић 

 

4. 

Банковићи 

из оба смера 

Дп.бр. IIа реда бр.380, 

уз кп.бр.1660/1 и 1657, КО Опланић 

 

НАСЕЉЕНО МЕСТО: ЛИПНИЦА 

 

1. 

Шевари 

из оба смера 

Оп.пут II реда бр.5 

Ул.Рудничка бр.22 и 23, КО Липница 

 

2. 

Пусто поље 

из оба смера 

Оп.пут II реда бр.5 

Ул.Рудничка бр.44 и 63, КО Липница 

 

3. 

Код Дома 

из оба смера 

Оп.пут II реда бр.5 

Ул.Рудничка бр.80 и 89, КО Липница 

 

4. 

Код школе 

из оба смера 

Оп.пут II реда бр.5 

Ул.Рудничка бр.128 и 133, КО Липница 

 

5. 

Барака 

 

Оп.пут II реда бр.5 

уз кп.бр.1676/2, КО Липница 

 

НАСЕЉЕНО МЕСТО: ЛЕСКОВАЦ 

 

1. 

Школа 

 

Оп.пут II реда бр.6 

Ул.Лесковачка бр.1, КО Лесковац 

 

2. 

Војска 

из оба смера 

Оп.пут II реда бр.6 

Ул.Котленичка бр.9 и 14, КО Губеревац 

 

НАСЕЉЕНО МЕСТО: ПАЈСИЈЕВИЋ 

 

1. 

Тодосијевићи 

из оба смера 

Оп.пут II реда бр.2 

Ул.Пајсијевачка бр.15 и 24, КО Пајсијевић 

 

2. 

Радаковићи 

из оба смера 

Оп.пут II реда бр.2 

Ул.Пајсијевачка бр.54 и 45, КО Пајсијевић 

 

3. 

Код продавнице 

из оба смера 

Ул.Косте Шамановића бр.23 и 32,  

КО Пајсијевић 

 

4. 

Код Дома 

 

Ул.Косте Шамановића бр.52,  

КО Пајсијевић 

 

НАСЕЉЕНО МЕСТО: ВРБЕТА 

 

1. 

Продавница 

 

Оп.пут II реда бр.9 

уз кп.бр.408, КО Врбета 

 

2. 

Пућова продавница 

из оба смера 

Оп.пут II реда бр.9 

Ул.Главна бр.26 и уз кп.бр.889/1, КО Врбета 
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НАСЕЉЕНО МЕСТО: КНЕЖЕВАЦ 

 

1. 

Прва централа 

из оба смера 

Оп.пут II реда бр.13 

Ул.Краља Петра бр.1 и Ул.Изворска уз 

кп.бр.429, КО Кнежевац 

 

2. 

Код Дома 

 

Оп.пут II реда бр.13 

Ул.Ловачка бр.19, КО Кнежевац 

 

НАСЕЉЕНО МЕСТО: ПРЕТОКЕ 

 

1. 

Раскрсница 

из оба смера 

Оп.пут I реда бр.3 

Ул.Јеремије Гагића бр.2 и 3, КО Претоке 

 

НАСЕЉЕНО МЕСТО: РАШКОВИЋ 

 

1. 

Скретање за школу 

из оба смера 

Оп.пут I реда бр.5 

Ул.Рашковачка уз кп.бр.482/3 и 448/2, 

КО Рашковић 

 

2. 

Јовановићи 

из оба смера 

Оп.пут I реда бр.5 

Ул.Омладинска уз кп.бр.189 и 347/1, 

КО Рашковић 

 

НАСЕЉЕНО МЕСТО: СУМОРОВАЦ 

 

1. 

Суморовац 

из оба смера 

Оп.пут I реда бр.1 

Ул.Главна бр.9 и 10, КО Суморовац 

 

НАСЕЉЕНО МЕСТО: БРЊИЦА 

 

1. 

Раскрсница 

из оба смера 

Оп.пут I реда бр.1 

Ул.Борачки пут бр.19 и 20, КО Брњица 

 

2. 

Продавница 

из оба смера 

Оп.пут I реда бр.5 

Ул.Павла Јуришића Штурма бр.24 и 23, Ко 

Брњица 

 

3. 

Код базена 

из оба смера 

Оп.пут I реда бр.5 

Ул.Горњомалска уз кп.бр.174 и 178/1, КО 

Брњица 

 

НАСЕЉЕНО МЕСТО: ЗАБОЈНИЦА 

 

1. 

Раскрсница 

из оба смера 

Оп.пут I реда бр.4 

Уз кп.бр.587/1 и 2619/1, КО Забојница 

 

2. 

Центар 

из оба смера 

Оп.пут I реда бр.4 

Ул.Патријарха Павла бр.22 и 25, КО Забојница 

 

3. 

Араповићи 

из оба смера 

Ул.Патријарха Павла бр.84 и  

уз кп.бр.1587, КО Забојница 

 

4. 

Парезановићи 

из оба смера 

Оп.пут I реда бр.4 

Ул.Неше Лептира уз кп.бр.2015/4 и 2115/1, 

 КО Забојница 

 

5. 

Код Пумпице 

из оба смера 

Оп.пут I реда бр.4 

Ул.Мочилска бр.37, КО Суморовац и  
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уз кп.бр.2339 КО Забојница 

 

НАСЕЉЕНО МЕСТО: ДУБРАВА 

 

1. 

Продавница 

из оба смера 

Оп.пут I реда бр.4 

Ул.Дубравска бр.13 и уз кп.бр.215/2, КО 

Дубрава 

 

2. 

Пауновићи 

из оба смера 

Оп.пут I реда бр.4 

Ул.Дубравска уз кп.бр.292, КО Дубрава и  

уз кп.бр.1558, КО Гривац 

 

НАСЕЉЕНО МЕСТО: БЕЧЕВИЦА 

 

1. 

Школа 

из оба смера 

Оп.пут I реда бр.6 

Ул.Милановачка бр.89 и  

уз кп.бр.686/2, КО Бечевица 

 

2. 

Код Чесме 

из оба смера 

Оп.пут I реда бр.6 

Ул.Милановачка бр.27 и  

уз кп.бр.286/2, КО Бечевица 

 

НАСЕЉЕНО МЕСТО: БРЕСТОВАЦ 

 

1. 

Борићи 

из оба смера 

Оп.пут I реда бр.6 

Ул.Живадина Стевановића бр.81 и  

уз кп.бр.394/1, КО Брестовац 

 

2. 

Млин 

из оба смера 

Оп.пут I реда бр.6 

Ул.Живадина Стевановића бр.27 и  

уз кп.бр.631/1, КО Брестовац 

 

3. 

Скретање за Коњушу 

из оба смера 

Оп.пут I реда бр.6 

Ул.Живадина Стевановића бр.20 и 1, КО 

Брестовац 

 

4. 

Продавница 

из оба смера 

Оп.пут I реда бр.6 

Ул.Живадина Стевановића бр.4 и  

Уз кп.бр.77/3, КО Брестовац 

 

НАСЕЉЕНО МЕСТО: КОЊУША 

 

1. 

Савићи 

из оба смера 

Оп.пут I реда бр.6 

Ул.Таковског устанка бр.6 и  

уз кп.бр.573/1. КО Коњуша 

 

2. 

Код гробља 

из оба смера 

Оп.пут I реда бр.6 

Ул.Таковског устанка бр.25 и 32, КО Коњуша 

 

3. 

Скретање за Тодоровиће 

из оба смера 

Оп.пут I реда бр.6 

Ул.Таковског устанка уз кп.бр.457/2 и 

 433/2, КО Коњуша 

 

Члан 2. 

 

У осталом делу Одлука остаје непромењена. 
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Члан 3. 

 

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

општине Кнић“. 

 

Број:220-1486/21-01                                           ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИН  

У Книћу:01.03.2022. године                                                             Светлана Анђелић с.р. 

 

 

 

СКУПШТИНA ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 01.03.2022. године, на основу 

члана 29. став 1. тачка 1. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним 

ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр. 87/2018), чл. 37. став 1. тачка 32.  Статута општине 

Кнић („Службени гласник општине Кнић“, бр.1/19 и 14/21), чл. 151. став 2. и чл. 152. став 

1. Пословника о раду Скупштине општине Кнић („Службени гласник општине Кнић“, 

бр.4/19), донела је 

 

ОДЛУКУ О ОРГАНИЗАЦИЈИ И ФУНКЦИОНИСАЊУ 

ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ 

 

Овом одлуком дефинише се организација цивилне заштите на територији општине 

Кнић (у даљем тексту: Општине) посебно у делу који се односи на начела по којима се 

поступа у систему смањења ризика од катастрофа, субјекте и снаге система смањења 

ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама, дужностима општинских 

органа у заштити и спасавању, обавезе израде процене ризика од катастрофа, плана 

заштите и спасавања, плана смањења ризика од катастрофа, образовање штаба за ванредне 

ситуације, одређивање повереника и заменика повереника цивилне заштите у насељеним 

местима, формирање јединица цивилне заштите опште намене и специјализоване јединице 

цивилне заштите за узбуњивање, одређивање субјеката од посебног значаја за заштиту и 

спасавање, финансирање и друга питања. 

 

НАЧЕЛА 

 

Члан 1. 

 

Овом одлуком обезбеђује се доследна примена начела заштите и спасавања утврђена 

Законом о посебно: начело приоритета, начело примарне улоге локалних заједница, начело 

равноправности и заштите људских права, начело партиципативности и солидарности и 

начело информисања јавности. 

 

Начело приоритета 

Смањење ризика од катастрофа и заштита и спасавање људи и материјалних и 

културних добара на територији Општине представља најважнији приоритет у односу на 

све друге облике друштвеног и јавног живота. У том смислу, сваки грађанин има право на 

заштиту без обзира на пол, националну или било коју другу припадност. 

 

 



01.03.2022.                             Службени гласник општине Кнић                                  Број 2. – страна 77 

 

 

 

 

Начело примарне улоге локалних заједница 

Органи Општине и  сви субјекти и снаге смањења ризика од катастрофа на простору 

Општине имају примарну улогу у управљању ванредном ситуацијом и одговорни су за 

правовремен и ефикасан први организовани одговор у случају најаве или настанка неке 

опасности која угрожава животе и здравље људи и материјална добра на простору 

Општине. 

 

Начело равноправности и заштите људских права  

Органи Општине, штаб за ванредне ситуације и субјекти од посебног значаја за 

заштиту и спасавање старају се о обезбеђивању  принципа равноправности полова, односно 

воде рачуна да ни једна наредба, одлука, радња или мера не сме бити на штету женског 

пола, а такође се обезбеђује принцип да и жене равноправно учествују у активностима 

превентивне заштите и оперативним активностима заштите и спасавања људи и 

материјалних добара  у ванредним ситуацијама. Такође, дужни су да воде рачуна о заштити 

људских права а посебно о заштити сиромашних, старих, болесних, деце, трудница и 

других рањивих група на простору Општине. 

 

Начело партиципативности и солидарности   

Сви грађани на простору Општине који буду угрожени неком катастрофом имају 

обавезу међусобне солидарности и узајамне помоћи, као и право на помоћ, не само у 

спасавању живота и здравља, већ и у обезбеђивању основних услова за живот и имају 

приоритет у услугама које пружају хуманитарне организације које делују на простору 

Општине. 

 

Начело информисања јавности 

Председник општине и Штаб за ванредне ситуације имају обавезу да правовремено 

и истинито обавештавају јавност о упозорењима да се очекује нека опасност и поступцима 

које треба да предузму, односно о последицама опасности која је задесила простор 

Општине. Информисање вршити на редовним и ванредним саопштењима и на 

конференцијама за медије. 

 

СУБЈЕКТИ И СНАГЕ СИСТЕМА СМАЊЕЊА РИЗИКА ОД КАТАСТРОФА И 

УПРАВЉАЊА ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА 

 

Члан 2. 

 

Субјекти система смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним 

ситуацијама у Општини су: 

1. Скупштина општине, 

2. Председник општине, 

3. Општинско веће, 

4. Општинска управа и њени органи, 

5. Субјекти од посебног значаја за заштиту и спасавање. 

 

Снаге система смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама 

на територији Општине су: 
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1. штаб за ванредне ситуације 

2. повереници и заменици повереника цивилне заштите, 

3. јединице цивилне заштите опште намене, 

4. јединица за узбуњивање, 

5. екипа Црвеног крста и 

6. грађани и удружења грађана. 

 

Скупштина општине 

 

Члан 3. 

 

У остваривању своје улоге у систему смањења ризика од катастрофа и управљања 

ванредним ситуацијама на територији Општине, а у складу са одредбама Закона, 

Скупштина Општине врши следеће послове: 

- доноси Одлуку о организацији и функционисању цивилне заштите на територији 

јединице локалне самоуправе, на предлог надлежног штаба и обезбеђује његово 

спровођење; 

- образује Штаб за ванредне ситуације; 

- разматра извештај председника Општине о битним питањима из области смањења 

ризика од катастрофа, управљања ванредним ситуацијама и отклањању последица 

ванредних ситуација; 

- доноси план и програм развоја система заштите и спасавања на територији 

јединице локалане самоуправе; 

- планира и утврђује изворе финансирања за развој, изградњу и извршавање задатака 

заштите и спасавања и развој цивилне заштите и спровођење мера и задатака цивилне 

заштите на територији општине; 

- обавља и друге послове у складу са законом и другим прописима. 

  

Председник општине 

 

Члан 4. 

 

У остваривању своје улоге у области смањења ризика од катастрофа и управљања 

ванредним ситуацијама на територији Општине, применом одредаба Закона и других 

прописа, председник општине врши следеће послове: 

- Стара се о спровођењу закона и других прописа из области смањења ризика од 

катастрофа  и управљања ванредним ситуацијама; 

- Врши функцију команданта Штаба за ванредне ситуације општине Кнић и 

руководи његовим радом; 

- У сарадњи са замеником и начелником штаба предлаже постављање осталих 

чланова Штаба за ванредне ситуације; 

- Доноси Одлуку о проглашењу и укидању ванредне ситуације на територији 

Општине, на предлог Општинског Штаба за ванредне ситуације; 

- Врши активирање субјеката од посебног значаја; 

- Доноси наредбу о мобилизацији једница цивилне заштите на својој територији; 

- Руководи заштитом и спасавањем и наређује мере утврђене законом и другим 

прописима; 
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- Усмерава и усклађује рад општинских органа и правних лица чији је општина 

оснивач у спровођењу мера заштите и спасавања; 

- Остварује сарадњу са начелником Шумадијског управног округа и Окружним 

штабом за ванредне ситуације, као и са штабовима за ванредне ситуације суседних ЈЛС у 

циљу јединственог и усклађеног деловања у ванредним ситуацијама; 

- Стара се о организацији и спровођењу мобилизације грађана, правних лица и 

материјалних добара у циљу укључења истих у активности заштите и спасавања; 

- Одлучује о увођењу дежурства општинским органима и другим правним лицима у 

ванредној ситауцији; 

- Планира и преко Скупштине општине и Општинског већа обезбеђује буџетска 

средства намењена  за смањење  ризика од катастрофа и управљање ванредним ситуацијама 

и отклањању последица ванредних ситуација; 

- На захтев или по сопственој процени извештава Скупштину општине о стању на 

територији и о предузетим активностима у ванредној ситуацији; 

- Разматра и одлучује о другим питањима из области заштите и спасавања из своје 

надлежности. 

 

Општинско веће 

 

Члан 5. 

 

У остваривању своје улоге у области смањења ризика од катастрофа и управљања 

ванредним ситуацијама на територији Општине, применом одредаба Закона и других 

прописа, Општинско веће врши следеће послове: 

- Разматра предлог Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на 

територији Општине, на предлог Штаба за ванредне ситуације и доставља Скупштини на 

усвајање; 

- Усваја (доноси) Процену ризика од катастрофа за територију Општине након 

добијања сагласности од МУП-а - Сектора за ванредне ситуације, 

- Усваја (доноси) План заштите и спасавања Општине након добијања сагласности 

од МУП-а - Сектора за ванредне ситуације; 

- Усваја (доноси) План смањења ризика од катастрофа за територију Општине на 

основу Процене ризика од катастрофа; 

  - Доноси акт о одређивању субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање за 

територију Општине, на предлог надлежног Штаба; 

- Доноси акт о формирању јединица цивилне заштите опште намене и јединице за 

узбуњивање; 

- Разматра висину насталих штета од елементарних непогода и доставља захтеве за 

помоћ од Владе; 

- Образује Комисију за процену штете настале од елементарних непогода; 

- Одлучује о накнади штете настале од елементарних непогода и других несрећа; 

- Одлучује о додели помоћи грађанима који су претрпели штете у ванредним 

ситуацијама, у складу са расположивим финансијским средствима; 

- Успоставља ситуациони центар у складу са актом о организацији и 

функционисању цивилне заштите, а у зависности од техничких и материјалних могућности; 

- Предлаже акта која доноси Скупштина општине; 

- Предузима хитне и превентивне мере у циљу смањења ризика од катастрофа; 
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- Обавља и друге послове утврђене законом. 

 

Општинска управа 

 

Члан 6. 

 

Одељења општинске управе у оквиру својих надлежности у систему смањења 

ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама обављају следеће послове  и 

задатке: 

- обезбеђује успостављање и функционисање ситуационог центра, уз сагласност 

председника Општине, у складу са техничким и материјалним могућностима Општине; 

- носилац је активности на изради Процене ризика од катастрофа Општине; 

- носилац је активности на изради Плана смањења ризика од катастрофа; 

- носилац је активности на изради Плана заштите и спасавања; 

- учествује у припремама, организацији и извођењу привременог померања или 

евакуације угроженог становништва; 

- учествује у припремама и спровођењу збрињавања настрадалог становништва; 

- стара се  око обезбеђења неопходних средстава за рад  Штаба за ванредне 

ситуације Општине; 

- стара се о планирању и имплементацији урбанистичких мера заштите и спасавања 

у делу који се односи на израду и усвајању просторних планова Општине; 

- набавља и одржава средства за узбуњивање у оквиру система јавног узбуњивања у 

Републици Србији, учествује у изради студије покривености система јавног узбуњивања за 

територији Општине; 

- стара се о обезбеђивању телекомуникационе и информационе подршке за потребе 

заштите и спасавања; 

- организује, развија и води личну и узајамну заштиту у свим органима Општине; 

- учествује у организацији, формирању, опремању и обучавању јединица цивилне 

заштите опште намене и једнице за узбуњивање; 

- остварују сарадњу са организационим јединицама Сектора за ванредне ситуације –

Управе за ванредне ситуације у Крагујевцу; 

- обавља и друге послове заштите и спасавања у складу са законом и другим 

прописима. 

 

Штаб за ванредне ситуације 

 

Члан 7. 

 

За руковођење и координацију рада субјеката и снага система за смањење ризика од 

катастрофа на територији Општине формира се Штаб за ванредне ситуације у чији састав 

улазе: 

- председник општине – командант штаба; 

- заменик председника општине – заменик команданта штаба; 

- представник Сектора за ванредне ситуације – начелник штаба; 

- начелник Општине управе – члан штаба; 

- председник Скупштине – члан штаба; 

- представник (1-3) Општинског већа – члан штаба; 
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- директор јавног комуналног предузећа – члан штаба; 

- директор  здравствене установе – члан штаба; 

- директор Центра за социјални рад – члан штаба; 

- руководилац електродистрибуциног предузећа – члан штаба; 

- начелник Полицијске станице – члан штаба; 

- командир ватрогасне јединице – члан штаба; 

- секретар Црвеног крста – члан штаба; 

- и других на основу предлога команданта и начелика штаба. 

Поред надлежности дефинисаних Законом, Општински штаб у случају ванрeдне  

ситуације може наредити и следеће мере: 

- ангажовање (употребу) једница цивилне заштите опште намене, грађана и 

материјалних средстава у ванредним ситуацијама; 

- увођење дежурства субјектима од посебног значаја за заштиту и спасавање и 

другим правним лицима; 

- ангажовање (употребу) субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање; 

- посебан режим обављања одређених комуналних делатсноти; 

- посебне мере и поступке хигијенско-профилактичког карактера; 

- посебан режим саобраћаја или забрану саобраћаја локалним путевима; 

- евакуацију становништва; 

- одређивање другачијег распореда радног веремена; 

- посебне приоритете у испоруци комуналних и других производа и пружању услуга 

(воде, електричне енергије, јавног превоза и сл.); 

- привремену забрану приступа и кретања у појединим угроженим подручјима; 

- привремену забрану коришћења одређених покретних и непокретних ствари 

власницима, односно корисницима; 

- обезбеђење обавезног поштовања наређених мера од стране становништва и 

правних лица у организовању и спровођењу евакуације и других активности у заштити и 

спасавању; 

- корисницима, односно власницима стамбених зграда, станова, пословних 

просторија и других зграда да приме на привремени смештај угрожена лица из угроженог 

подручја; 

- и друге мере. 

 

Стручно-оперативни тимови 

 

Члан 8. 

 

Општински штаб за ванредне ситуације може да образује стручно-оперативне 

тимове, као своја помоћна стручна, саветодавна и оперативна тела, за следеће опасности и 

мере цивилне заштите: 

- стручно оперативни тим за заштиту и спасавање од поплава; 

- стручно оперативни тим за заштиту и спасавање од земљотреса; 

- стручно оперативни тим за заштиту и спасавање од клизишта и ерозија;  

- стручно оперативни тим за заштиту и спасавање од епидемија и пандемије;     

- стручно оперативни тим за заштиту и спасавање од ТТ несрећа, 

- стручно оперативни тим за евакуацију; 

- стручно оперативни тим за збрињавање угроженог становништва; 
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- стручно оперативни тим за асанацију терена; 

- стручно оперативни тим за прву и медицинску помоћ: 

- и др. по процени штаба за ванредне ситуације.   

У састав стручно оперативних тимова улазе стручњаци и руководећи кадрови из 

органа или институција надлежних и компентентих за одређену опасност; представници 

општинских органа; представници здравствених, образовних и научних установа, 

привредних друштава и других правних лица у чијем делокругу су,  поред осталих и 

послови од значаја за заштиту и спасавање у ванредним ситуацијама. 

Општински штаб за ванредне ситуације може формирати нове или расформирати 

већ формиране стручно оперативне тимове у зависности од идентификованих опасности у 

ажурираној или новој Процени ризика од катастрофа за територију Општине. 

 

Ситуациони центар 

 

Члан 9. 

 

Ситуациони центар се може образовати у оквиру Општинске управе у ситуацији 

проглашења ванредне ситуације на простору Општине, који ће успоставити непрекидан рад 

са циљем правовременог информисања грађана о ситуацији на терену и о поступцима које 

грађани треба да предузимају у одређеној опасности. 

Поред наведеног, ситуациони центар обавља и следеће послове: пријем наредби, 

закључака и препорука од надлежних органа, преношење наредби, закључака и препорука 

Општинског штаба надлежним органима и службама општине, месних заједница и снагама 

заштите и спасавања, прикупља податке и информације о угроженом становништву и 

доставља  их Штабу за ванредне ситуације или Сектору за ванредне ситуације, као и 

податке о интервенцијама снага заштите и спасавања на терену. 

 

 

Субјекти од посебног значаја  за заштиту и спасавање 

 

Члан 10. 

 

Субјекте од посебног значаја, односно привредна  друштва и друга правна лица  која 

егзистирају на простору Општине, а која  у свом саставу располажу са људским и 

материјалним ресурсима који се могу искористити у заштити и спасавању људи и 

материјалних добара, одређује Општинско веће својим актом који обухвата: 

- јавна комунална предузећа која се финансирају из буџета локалне самоуправе; 

- здравствене установе; 

- хуманитаране организације и др.  

На основу плана заштите и спасавања, а на предлог штаба за ванредне ситуације, 

Општинска управа субјектима одређује задатке у заштити и спасавању. 

Трошкове стављања у приправност и ангажовање субјеката од посебног значаја за 

заштиту и спасавање, падају на терет буџета Општине. 

Општинска управа припрема уговоре за реализацију задатака, а потписују их 

председник општине. 
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Субјекти од посебног значаја имају обавезу планирања и припремања ефикасног и 

правовременог ангажовања и извршавања задатака постављених од стране Опшштинског 

штаба за ванредне ситуације. 

 

Остала привредна друштва и друга правна лица 

 

Члан 11. 

 

Сва привредна друштва и друга правна лица на простору Општине су у обавези да 

учествују у заштити и спасавању на основу налога Штаба за ВС, а у складу са својом 

делатношћу и људским и материјалним ресурсима. 

Трошкови настали учешћем привредних друштава и других правних лица у 

спровођењу мера заштите и спасавања, надокнађују се из  буџета Општине. 

 

  

Хуманитарне организације и удружења грађана 

 

Члан 12. 

 

 Организација Црвеног крста и друге хуманитарне организације и удружења, која 

своју делатност обављају на територији Општине учествују у планирању, припремама и 

спровођењу задатака заштите и спасавања и пружања помоћи становништву погођеном 

последицама катастрофа. Ангажовање хуманитарних организација и удружења грађана 

врши Општински штаб за ванредне ситуације. 

 

Грађани 

 

Члан 13. 

 

У извршавању задатака заштите и спасавања дужни су да учествују сви способни 

грађани од 18 до 60 година старости на простору Општине укључујући и стране 

држављане, сем трудница и мајки са децом до десет година старости и самохрани 

родитељи. 

 За потребе заштите и спасавања грађани су дужни да поштују све наредбе и друге 

мере које доноси Општински штаб за ванредне ситуације, а које се односе на њихово 

поступање и учешће у случају ванредних ситуација, затим да омогуће извођење 

неопходних радова за заштиту и спасавање на својим непокретностима, као и да дају на 

коришћење непокретне ствари, возила, машине, опрему, материјално-техничка и друга 

материјална средства (вода, храна, одећа, обућа, грађевински и други производи). За ствари 

и материјална средства дата на коришћење, као и за штету насталу извођењем радова на 

непокретностима за потребе заштите и спасавања, грађани имају право на накнаду која се 

исплаћује по тржишним ценама из буџетских средстава општине. 
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Повереници цивилне заштите 

 

Члан 14. 

 

За организацију и спровођење превентивних мера заштите и покретање почетних 

активности у случају појаве или најаве опасности по људе и материјална добра, Општински 

штаб за ванредне ситуације именује поверенике и заменике повереника цивилне заштите у 

следећим месним заједницама: 

1. МЗ Бајчетина  1 повереник и 1 заменик 

повереника; 

2. МЗ Балосаве 1 повереник и 1 заменик 

повереника; 

3. МЗ Баре 2 повереника и 2 заменика 

повереника; 

4. МЗ Бечевица 1 повереник и 1 заменик 

повереника; 

5. МЗ Борач 1 повереник и 1 заменик 

повереника; 

6. МЗ Брњица 1 повереник и 1 заменик 

повереника; 

7. МЗ Бумбарево Брдо 1 повереник и 1 заменик 

повереника; 

8. МЗ Врбета 1 повереник и 1 заменик 

повереника; 

9. МЗ Вучковица 1 повереник и 1 заменик 

повереника; 

10. МЗ Гривац 1 повереник и 1 заменик 

повереника; 

11. МЗ Гружа - Грабовац 2 повереника и 2 

заменика повереника; 

12. МЗ Губеревац 1 повереник и 1 заменик 

повереника; 

13. МЗ Гунцати 1 повереник и 1 заменик 

повереника; 

14. МЗ Драгушица 1 повереник и 1 заменик 

повереника; 

15. МЗ Дубрава 1 повереник и 1 заменик 

повереника; 

16. МЗ Жуње 1 повереник и 1 заменик 

повереника; 

17. МЗ Забојница 1 повереник и 1 заменик 

повереника; 

18. МЗ Кикојевац 1 повереник и 1 заменик 

повереника; 

19. МЗ Кнежевац 1 повереник и 1 заменик 

повереника; 
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20. МЗ Кнић 3 повереника и 3 заменика 

повереника; 

21. МЗ Коњуша - Брестовац 1 повереник и 1 

заменик повереника; 

22. МЗ Лесковац 1 повереник и 1 заменик 

повереника; 

23. МЗ Липница 1 повереник и 1 заменик 

повереника; 

24. МЗ Љубић 1 повереник и 1 заменик 

повереника; 

25. МЗ Љуљаци 1 повереник и 1 заменик 

повереника; 

26. МЗ Опланић 1 повереник и 1 заменик 

повереника; 

27. МЗ Пајсијевић 1 повереник и 1 заменик 

повереника; 

28. МЗ Претоке 1 повереник и 1 заменик 

повереника; 

29. МЗ Радмиловић 1 повереник и 1 заменик 

повереника; 

30. МЗ Рашковић 1 повереник и 1 заменик 

повереника; 

31. МЗ Суморовац 1 повереник и 1 заменик 

повереника; 

32. МЗ Топоница - Кусовац 2 повереника и 2 

заменика повереника; 

33. МЗ Честин 1 повереник и 1 заменик 

повереника. 

 

Поверници и заменици повереника у насељеним местима предузимају непосредне 

мере за учешће грађана у спровођењу мера и задатака цивилне заштите и личне и узајамне 

заштите. 

Најважније мере које предузимају повереници и заменици повереника цивилне 

заштите у насељеним местима општине су: 

- обавештавају штаб за ванредне ситуације о насталој опасности у зони своје 

одгворности; 

- активирање и ангажовање становништва и координирање њиховим активностима 

на спасавању живота угрожених и имовине на угроженом подручју; 

- упознају грађане са знацима за узбуњивање и о поступцима грађана на знак 

опасности; 

- организовање личне и узајамне заштите у зони своје одговорности; 

- учешће у активностима организације и вршења евакуације угроженог 

становништва са угроженог подручја; 

- учешће у активностима организације и спровођења збрињавања угроженог 

становништва; 

- информишу Општински штаб о броју порушених објеката, повређених и 

угрожених грађана којима је потребна помоћ, о броју закрчених саобраћајница, кварова на 
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електро, водоводној и гасној мрежи, поплављеним подручјима и другим подацима који се 

односе на заштиту и спасавање грађана и њихове имовине. 

Сви субјекти од посебног значаја за заштиту и спасавање Општине, Општинска 

управа, привредна друштва и друга правна лица на простору општине одређују своје 

поверенике. 

Именовање повереника и заменика повереника у насељеним местима извршиће 

Општински штаб за ванредне ситуације у року од 30 дана од дана доношења ове одлуке. 

Предлоге за именовање повереника и заменике повереника утврдиће Општинска управа на 

предлог Савета МЗ. 

Поверенике именовати у складу са критеријумима из Правилника о раду повереника 

и заменика повереника цивилне заштите и критеријумима за њихово именовање. 

 

Јединице цивилне заштите 

 

Члан 15. 

 

За потребе оперативног деловања у акцијама заштите и спасавања људи и 

материјалних добара на простору Општине формирају се јединице цивилне заштите опште 

намене и јединица за узбуњивање. 

Јединица цивилне заштите опште намене, ранга вода опште намене, броји укупно 30 

обвезника цивилне заштите.  

План попуне јединица цивилне заштите опште намене предвиђа и план попуне 

општом резервом у величини од тридесет посто од плана попуне основне јединице цивилне 

заштите опште намене, тј. 9 припадника опште резерве. 

Специјализована јединица цивилне заштите за узбуњивање, ранга одељења за 

узбуњивање, образује се у складу са Одлуком о личној и материјалној формацији јединица 

цивилне зашптите које образују јединице локалне самоуправе. 

Јединице из става 1. овог члана формира Општинско веће, у складу са Проценом 

ризика од катастрофа, Уредбом о јединицама цивилне заштите, намени и задацима, 

мобилизацији и начину употребе и у складу са буџетом Општине. 

Јединице цивилне заштите опште намене ангажују се у гашењу пожара на 

отвореном, за изградњу заштитиних насипа, црпљење воде, за рашчишћавање  из 

рушевина, за предузимање активности при евакуацији, збрињавању и заштити живота и 

здравља угрожених људи, животиња, материјалних и културних добара и животне средине, 

као и за предузимање превентивних мера од настанка опасности. 

 

Лична и узајамна заштита 

 

Члан 16. 

 

Лична и узајамна заштита је облик организовања грађана за спровођење личне 

заштите и самопомоћи и пружање помоћи другим особама којима је та помоћ неопходна. 

Лична и узајамна заштита као најмасовнији облик припремања и организованог 

учешћа грађана у заштити и спасавању обухвата мере и поступке њихове непосредне 

заштите и спасавања у пословним и стамбеним згарадама и другим објектима  где живе и 

раде. 
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На основу процене угрожености, општинска управа набавља средства за личну и 

узајамну заштиту и друга средства за заштиту и спасавање на угроженим територијама и 

то: средства за пружање прве помоћи, средства за гашење почетних и мањих пожара, 

расчишћавање урушених објеката и откопавања плитко затрпаних, чишћење површина од 

снежних наноса и леда, приручна средства за дезинфекцију и деконтаминацију. 

 

Мере цивилне заштите 

 

Члан 17. 

 

За потребе заштите и спасавања становништва на простору општине, сви субјекти 

смањења ризика од катастрофа, а посебно Општинско веће, Штаб за ванредне ситуације, 

Општинска управа и субјекти од посебног значаја планирају, организују и предузимају 

мере цивилне заштите, поштујући специфичност њиховог садржаја и њихову примену кроз 

мере и активности по појединим опасностима. Планским документима разрађују се мере 

заједничке за све опасности које угрожавају територију јединице локалне самоуправе и то: 

- узбуњивање становништва; 

- евакуација становништва и стоке; 

- збрињавање угроженог становништва; 

- прва и медицинска помоћ и  

- асанација. 

 

Међуопштинска сарадња 

 

Члан 18. 

 

Општина успоставља сарадњу са суседним општинама у припремама, планирању, 

организацији и спровођењу система смањења ризика од катастрофа. У том смислу 

усклађује се Процена ризика од катастрофа и поједина планска решења у Плану заштите и 

спасавања. Посебна сарадња остварује се са суседним општинама по питању израде Плана 

смањења ризика од катастрофа за све заједничке ризике. 

 

Обучавање 

 

Члан 19. 

 

Обуку припадника јединица цивилне заштите опште намене и повереника и 

заменика повереника цивилне заштите планира Општинска управа. 

За потребе организовања и извођења обуке, обезбеђују се финансијска средства из 

буџета Општине. 

 

Финансирање 

 

Члан 20. 

 

Општинска управа у сарадњи са Општинским већем планира и предлаже 

Скупштини општине да у Буџету усвоји финансијска средства потребна за функционисање 
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система смањења ризика од катастрофа и управљање ванредним ситуацијама на простору 

општине. 

За ову намену обезбеђују се и други извори финансирања кроз пројекте, програме, 

донације, помоћи и др. 

За потребе заштите и спасавања становништва и материјалних добара од 

елементарних  непогода, техничко-технолошких несрећа и опасности, из буџета општине 

финансираће се следеће активности: 

- организовање, опремање и обучавање штаба за ванредне ситуације; 

- органиизовање, опремање и обучавање јединице цивилне заштите опште намене; 

- обука повереника и заменика повереника цивилне заштите; 

- трошкови ангажовања субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање; 

- изградња система за узбуњивање на територији општине; 

- набавка, одржавање, смештај, чување и осигурање посебне опреме за јединице 

цивилне заштите опште намене; 

- организација и спровођење мера и задатака цивилне заштите из делокруга рада 

општине; 

- санирање штета насталих природном и другом незгодом, у складу са материјалним 

могућностима; 

- и друге послове у складу са законом и другим прописима. 

Наведене активности се, поред средстава из буџета, реализују и путем донација, 

поклона и других видова помоћи, у складу са законом, као и наменски пренетим 

средствима из Републичког буџета. 

 

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 21. 

 

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

општине Кнић“. 

Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да важи Одлука о организацији и 

функционисању цивилне заштите на територији општине Кнић („Службени гласник 

општине Кнић“ бр. 14/2013 и 16/2019). 

 

 

Број: 217-1542/2021-01                                                   ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

У Книћу: 01.03.2022. године                                                   Светлана Анђелић с.р.    
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 01.03.2022. године, на 

иницијативу Месне заједнице Губеревац, на основу члана 5. Закона о комуналним 

делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 88/11, 104/16 и 95/18), члана 20. став 1. тачка 2. Закона 

о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14, 101/16, 47/18 и 111/21) и члана 

14. став 1. тачка 2. Статута Општине Кнић („Сл. гласник општине Кнић“, бр. 1/19 и 14/21), 

донела је 

 

О Д Л У К У 

 

Члан 1. 

 

            Приступа се активностима на преузимању сеоског водовода у насељеном месту 

Губеревац и давању на коришћење и управљање ЈКП „Комуналац“ Кнић, сходно члану 5. 

Закона о комуналним делатностима. 

Члан 2. 

 

           Општина Кнић ће обезбедити геодетско снимање и евидентирање постојеће 

водоводне мреже, израду пројектно-техничке документације, као и друге активности 

неопходне за поступак преузимања.  

Члан 3. 

 

          Поступак преузимања спроводиће се фазно, у складу са техничким могућностима 

ЈКП „Комуналац“ Кнић, као и расположивим финансијским средетвима за ове намене. 

 

Члан 4. 

 

         Након спровођења поступка преузимања, размотриће се могућност проширења 

водоводне мреже за остале кориснике. 

Члан 5. 

 

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

општине Кнић“. 

 

Број: 325-267/2022-01    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

У Книћу: 01.03.2022. године                                                        Светлана Анђелић с.р. 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 01.03.2022. године, на основу 

чл. 9., 20.,23.,26., 27., 28., 42., 46., 47., 48. и 53. Закона о планском систему Републике 

Србије („Сл. гласник РС“, бр. 30/18) a у складу са чланом 3. Уредбе о обавезним 

елементимна плана развоја аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе (,,Сл. 

гласник РС“, бр.107/2020), члана 21. став 1. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник 

РС“ бр. 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон, 47/18 и 111/21-др.закон), члана 20. Закона 

о улагањима („Сл. гласник РС“ бр. 89/2015, 95/2018)  и чл. 37. став 1. тачка 4. Статута 

општине Кнић („Сл.гласник општине Кнић“, бр. 1/19 и 14/21), донела је 

 

О Д Л У К У 

о измени Одлуке о приступању изради Плана развоја општине Кнић за период 2021-

2027. године 

 

Члан 1. 

У Одлуци о приступању изради Плана развоја општине Кнић за период 2021-2027. 

године („Службени гласник општине Кнић“, бр.28/20), мења се период на који се израђује 

План развоја општине Кнић тако да у називу Одлуке уместо „за период 2021-2027.године“ 

стоји „за период 2022-2028. године“. 

Члан 2. 

У осталом делу Одлука остаје неизмењена. 

 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог  дана од дана објављивања у ,,Службеном гласнику 

општине Кнић.“ 

 

 
Број:110-109/22-01                                                            ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

У Книћу: 01.03.2022. године                                                       Светлана Анђелић с.р. 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 01.03.2022. године, на основу 

члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“,бр. 129/07, 

83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон), члана 47. Закона о јавно-

приватном партнерству („Сл.гласник РС“, бр.88/11, 15/16 и 104/16), члана 37. став 1. тачка 

31. Статута општине Кнић („Сл.гласник општине Кнић“, бр.1/19 и 14/21) и члана 152. став 

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

донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на коначан нацрт Уговора о јавно-приватном 

партнерству за замену, рационализацију и одржавање дела система јавног осветљења 

применом мера уштеде енергије на територији општине Кнић 

 

 

Члан 1. 

 

Даје се сагласност на коначан нацрт Уговора о јавно-приватном партнерству за 

замену, рационализацију и одржавање дела система јавног осветљења применом мера 

уштеде енергије на територији општине Кнић, укључујући и прилоге који чине његов 

саставни део, а обавезни је део конкурсне документације за Јавну набавку за избор 

приватног партнера и доделу јавног уговора о јавно-приватном партнерству за замену, 

рационализацију и одржавање дела система јавног осветљења применом мера уштеде 

енергије на територији општине Кнић. 

 

Члан 2. 

 

Решење ступа на снагу даном доношења а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Кнић“. 

 

 

Број:110-317/22-01                                                            ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

У Книћу:01.03.2022. године                                                        Светлана Анђелић с.р. 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 01.03.2022. године, на основу 

члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр. 129/07, 

83/2014-др.закон,1016/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон),члана 38. став 1-5. Закона о 

удружењима (''Сл.гласник РС'', бр.51/09, 99/11-др.закон и 44/18-др.закон), члана 3. и члана 

5. став Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за 

финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења (''Сл.гласник РС'', бр. 

16/18) и члана 37. став 1.тачка 6. Статута општине Кнић („Сл.гласник општине Кнић“, 

бр.1/19 и 14/21), донела је 

 

ПРАВИЛНИК 

О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О КРИТЕРИЈУМИМА И ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ 

СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ЗА РЕАЛИЗОВАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ОД 

ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈА РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА СА 

ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ КНИЋ 

 

Члан 1. 

 

Мења се члан 8. Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава 

удружењима за реализовање програма и пројеката од јавног интереса која реализују 

удружења грађана са територије општине Кнић („Сл.гласник општине Кнић“, бр.19/2018) 

тако да гласи: 

„Оцена и избор пројеката који ће се финансирати средствима из буџета општине Кнић 

врши се применом следећих основних критеријума: 

 

Критеријуми Објашњење критеријума Број бодова 

Дужина постојања 

удружења? 

Удружења која постоје до 5 

година добијају 10 бодова, 

Удружења која постоје дуже 

од 5 година добијају 20 

бодова. 

20 

Капацитет удружења 

предлагача пројекта и 

капацитет партнера на 

пројекту 

Да ли је предлагач пројекта 

до сада успешно реализовао 

пројекте које је 

суфинансирала општина 

Кнић? 

Да ли је реализовао пројекте 

других донатора? 

Какви су кадровски 

капацитети удружења? 

20 

Дефинисани циљеви 

пројекта, циљна група и 

корисници пројекта, број 

директних и индиректних 

корисника пројекта и 

њихове потребе 

Да ли су циљеви пројекта 

дефинисани, достижни у 

предвиђеном времену 

трајања пројекта и да ли 

недвосмислено 

представљају решење 

20 



01.03.2022.                             Службени гласник општине Кнић                                  Број 2. – страна 93 

 

 

 

уочених проблема у 

локалној заједници, односно 

могу да задовоље јавни 

интерес? 

Да ли су циљна група и 

корисници јасно 

дефинисани? 

Да ли је представљена 

процена броја директних и 

индиректних корисника 

пројекта? 

У ком обиму ће потребе 

циљне групе и корисника 

пројекта бити задовољене- 

обим задовољења јавног 

интереса? 

Одрживост пројекта Да ли ће се активности 

пројекта наставити и после 

финансирања пројекта 

средствима из буџета 

општине Кнића и на који 

начин ће се спроводити и 

финансирати активности 

пројекта по престанку 

финансирања средствима из 

буџета општине Кнић? 

Да ли је пројекат одржив у 

институционалном и 

развојном смислу- да ли ће 

пројектне активности бити 

спровођене и по истеку 

времена за спровођење 

пројекта у оквиру којег ће се 

финансирати/суфинансирати 

средствима из буџета 

општине Кнић? 

10 

 

Очекивани резултати и 

ефекти пројекта 

Да ли су резултати и ефекти 

пројекта мерљиви? 

Да ли ће очекивани 

позитивни ефекти бити 

далекосежни- у ком року се 

очекују позитивни ефекти 

на директне и индиректне 

кориснике пројекта? 

10 

Економичност буџета 

пројекта и однос трошкова 

и очекиваних резултата и 

Да ли су трошкови 

усклађени са предложеним 

пројектним активностима? 

10 
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ефеката Да ли су трошкови пројекта 

реални? 

Да ли ће  очекивани 

позитивни ефекти 

надмашити потенцијалне 

негативне ефекте 

спровођења пројекта и 

његове трошкове? 

Да ли је однос између 

процењених трошкова и 

очекиваних резултата и 

ефеката задовољавајући? 

Суфинансирање пројекта из 

других извора 

Да ли је удружење 

предлагач пројекта/учесник 

конкурса обезбедило 

сопствено новчано учешће 

или други вид учешћа и/или 

суфинансирање пројекта из 

других извора? 

10 

Укупно:  100 

 

Општина Кнић може, приликом расписивања Јавног конкурса, утврдити и допунске 

критеријуме који су специфични за одређену област, укључујући следеће критеријуме: 

- Обезбеђено партнерство(да ли удружење предлагач пројекта/учесник конкурса има 

обезбеђено партнерство са неким од актера из приватног, јавног или невладиног 

сектора за потребе спровођења пројекта, са јасно дефинисаним међусобним правима 

и обавезама у вези пројектних активности); 

- Иновативност пројектне идеје и 

- Друге допунске критеријуме у складу са потребама задовољења јавног интереса. 

У случају да два удружења имају исти број бодова, предност ће имати удружења чија је 

пријава прва пристигла на адресу Општинске управе општине Кнић“. 

 

Члан 2. 

 

У осталом делу Правилник остаје непромењен. 

 

Члан 3. 

 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Кнић”. 

 

Број: 110-325/2022-05                                                            ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

У Книћу: 01.03.2022. године                                                         Светлана Анђелић с.р. 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 01.03.2022. године, на основу 

члана 32. став 1. тачка 4. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'', бр. 129/07, 83/14- 

др.закон, 101/2016 – др. закон, 47/2018 и 111/2021 – др.закон), члана 14. Закона о 

пољопривреди и руралном развоју (''Сл.гласник РС'', бр. 41/2009, 10/2013- др.закон, 

101/2016, 67/2021-др.закон и 114/2021), члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и 

руралном развоју (,,Службени гласник РС“, бр.10/13,142/14,103/15 и 101/16 ), члана 37. став 

1. тачка 4. Статута општине Кнић ('''Сл. гласник општине Кнић'' бр. 1/19 и 14/21), и чл.151. 

Пословника о раду Скупштине општине Кнић (''Сл. гласник РС'', бр. 4/19) и добијене 

претходне сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде бр.320-00-

01296/2022-09 од 17.02.2022. године, донела је 
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Република Србија 

ОПШТИНА 

КНИЋ 

 

 
 

 

ПРОГРАМА МЕРА ПОДРШКЕ ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ 

ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И 

ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА 

ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 

2022.ГОДИНУ 
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Кнић, јануар 2022. године 
 
 
 

I  ППШТЕ ИНФПРМАЦИЈЕ И ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ МЕРА 
 

АНАЛИЗА ППСТПЈЕЋЕГ СТАОА 
 

1.1.1. Гепграфске и административне карактеристике 
 

 
  
 
 
 

Oпштинa Кнић налази се на 43° 55' 43" гепграфске ширине и -20° 42' 54" гепграфске дужине. 
Припада Шумадијскпм пкругу, пкружена oпштинама Крагујевац, Краљевп, Чачак и Гпрои 
Миланпвац. Заузима ппрвршину пд 413 км са 36 насељених места у кпјима живи 14.237 станпвника 
(пппис 2011. гпд.) 
 Сам гепграфски пплпжај ппштине пбезбеђује вепма дпбру сапбраћајну ппвезанпст са 
пкплинпм. Сапбраћај се углавнпм пдвија прекп државних путних праваца Крагујевац - Чачак, 
Крагујевац - Краљевп, Кнић - Баре, Крагујевац - Гпрои Миланпвац, прекп кпјих се пбезбеђују 
излазак на аутп-пут Бепград - Ниш и Ибарску магистралу. Ппвезанпст ппштинскпг центра Кнића чије 
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се седиште налази на двадесетпм килпметру магистралнпг пута Крагујевац - Чачак, са насељеним 
местима на ппдручју ппштине пбезбеђују се лпкалним путевима у дужини пд 92 км, пд чега је 66 км 
асфалтиранп. 
 Кнић је пд већих градпва у свпм пкружеоу удаљен: пд Крагујевца 20 км, Чачка 41 км, 
Краљева 43 км, Гпроег Миланпвца 33 км, а пд Бепграда 140 км. Прекп теритприје Кнића прплази 
значајан међунарпдни железнички кпридпр Крагујевац - Краљевп, кап и два магистрална пута кпји 
ппштину ппвезују са ибарскпм магистралпм, Чачкпм и Гпроим Миланпвцпм. 

 
 

1.1.2. Прирпдни услпви и живптна средина 
 

 Рељеф  Кнића карактеришу изражене висинске разлике између ппјединих предела. Плпдне 
ппвршине пкп реке Груже и оених притпка имају прпсечну надмпрску висину пд 270 метара, а 
узвишеоа према Руднику, Гледићким планинама, Кптленику и другим планинама пеоу се на пкп 
500 метара надмпрске висине. 
 Овај деп јужне Шумадије бпгат је шумпм, впдпм и плпднпм земљпм. Овакав рељеф и 
плпдна земља пкп реке Груже вепма је ппгпдна за ратарске и ппвртарске културе, а читавп 
ппдручје за впћарствп и стпчарствп. 
 Климатске прилике пвпг ппдручја карактеришу умеренп хладне зиме и умеренп тппла лета, 
штп су пснпвна пбележја умеренп кпнтиненталне климе. 
На теритприји ппштине Кнић ппстпји изграђена већа вештачка акумулација на реци Гружи, кпја у 
знатнпј мери дппринпси кпришћеоу впдних ресурса за снабдеваое станпвништва пијаћпм впдпм. 

 
СТАОЕ И ТРЕНДПВИ У РУРАЛНИМ ППДРУЧЈИМА 

 
1.1.3. Демпграфске карактеристике и трендпви 

 
 Брпј станпвника се гпдинама кпнстантнп смаоивап, такп да је пд 23.192 станпвника кпликп 
је ппштина имала 1971. гпдине у 2011. гпдини брпј станпвника је умаоен и изнпси 14.237 
станпвника. 
 Прпсечна старпст се кпнстантнп ппвећавала тпкпм ппследоих гпдина и у 2011. гпдини је 
дпстигла вреднпст  47 гпдина. 
 С пбзирпм да ппштина Кнић спада у групу малих ппштина, са претежнпм активнпшћу у 
пбласти ппљппривреде, тп је један пд разлпга штп млађе пппулације мигрирају ка већим 
привредним центрима. 
 Гледајући пбразпвну структуру станпвништва старијег пд 15 гпдина највећи је брпј пних кпји 
су са средоим пбразпваоем. Ова групација чини 36% женске,а 51% мушке пппулације. Без шкплске 
спреме је 7% женске, а 1% мушке пппулације. 

 
1.1.4. Диверзификација руралне екпнпмије 

 
 Статистички ппдаци ппказују да брпј заппслених лица  у ппштини Кнић непрекиднп варира: 
(2003.г. – 1245 заппслена лица, 2004.г. – 1492, 2005.г. - 1589, 2006.г. - 1882, 2007.г. - 1641) из чега се 
мпже извести закључак да нема пдређенпг тренда у смислу кпнстантнпг смаоеоа или ппвећаоа 
брпја заппслених. 
 Теритприја ппштине Кнић  је у пптпунпсти рурална средина кпју карактеришу прирпдна 
бпгатства, пчувана живптна средина и дпминантна рурална екпнпмија у сектпру стпчарства, 
впћарства, ратарства, ппвртарства и пчеларства.  Ппсебнп местп заузимају и пратеће пбласти кпје се 
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сматрају диверсификацијпм  ппљппривредних активнпсти: сепски, верски, лпвни и 
манифестаципни туризам, цвећарствп, дпмаћа радинпст. Улпга ппљппривреде у креираоу 
друштвенп - екпнпмскпг развпја на теритприји ппштине Кнић је дпминантна у пднпсу на пстале 
привредне гране. Гране ппљппривреде кпје су највише заступљене су: стпчарствп, впћарствп и 
ратарствп. Највећи напредак у пвим гранама ппљппривреде мпгап би се ппстићи прпменпм 
сетвене структуре пднпснп диверсификаципм саме ппљппривредне прпизвпдое (узгпј 
акумулативнијих култура и ппбпљшаое раснпг састава). 
 Општина Кнић читавпм свпјпм теритпријпм припада најживпписнијем делу Шумадије и 
свпјпм пчуванпм прирпдпм и Гружанским језерпм пружа услпве за развпј сепскпг туризма.   
 За развпј сепскпг туризма значајнп је ппменути и неппхпдна улагаоа у виду пчуваоа и 
надградое старих вреднпсти, кап и за увећаое брпја дпмаћинстава кпја се баве пвпм привреднпм 
делатнпшћу узимајући у пбзир чиоеницу да ппстпје услпви у ппгледу прирпднпг бпгатства.   

 
1.1.5. Рурална инфраструктура 

 
 Инфраструктура у ппштини Кнић има свпјих преднпсти али и пдређених недпстатака, мада 
генералнп ппсматранп стаое лпкалне инфраструктуре мпже се пценити кап делимичнп 
задпвпљавајуће. У преднпсти се убрајају ппвезанпст са ближим и даљим пкружеоем, 
магистралиним и регипналним путевима и пругпм, дпбар квалитет впде за пиће. На другпј страни у 
недпстатке се сврставају кплпвпзна кпнструкција кпја у лпшем стаоу, недпвпљан брпј система за 
пречишћаваое кпмуналних птпадних впда, дптрајала кпмунална и впдпвпдна мрежа, слабп 
развијена канализаципна инфраструктура. У нареднпм перипду пптребнп је више пажое и улагаоа 
ппсветити развпју и ппбпљшаоу стаоа лпкалне инфраструктуре, јер тп представља један пд битних 
предуслпва за ппдизаое стандарда и ппбаљшаоа услпва живпта и рада људи на теритприји 
ппштине. 

 На нивоу Општине ЈКП „Комуналац“ Кнић је задужен за одржавање локалне путне 

инфраструктуре и за одржавање водоводне и канализационе мреже и јавних површина.  
 
Путна мрежа 

 
 Мрежу путева ппштине Кнић чине магистрални, регипнални, лпкални и некатегприсани 
путеви. 
 Стаое кплпвпза на магистралним и регипналним путевима је у задпвпљавајућем стаоу са 
пчуваним функципналним и прпјектпваним карактеристикама, дпк се за стаое  кплпвпза на 
лпкалним путевима не мпже рећи јер је пнп нарушенп сампм чиоеницпм да је велики прпценат 
пвих путева са кплпвпзпм пд каменпг набпја пднпснп пд земљане ппдлпге, такп да је прппадаое 
кплпвпзне ппвршине знатнп брже и ппд утицајем сапбраћаја, али и ппд утицајем атмпсферских 
прилика ппсебнп имајући у виду кпнфигурацију терена.  
 Развијенпст сапбраћајних капацитета је у знатнпј мери испратила ппстпјећу инфраструктуру 
такп да су пни сасвим дпвпљни за пптребе привреде и грађанства ппштине Кнић. Значајан и знатан 
удеп у пдвијаоу сапбраћаја има транзитни сапбраћај кпји је вепма жив и динамичан пп свим 
правцима. 
 
 
 
Енергија 
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 Општина Кнић се снабдева електричнпм енергијпм из ЕПС ,,Србија“ РЈ ,,Кнић“. Снабдеваое 
елктричнпм енергијпм је делимичнп задпвпљавајуће.  
 
Впдпвпд 
 
  Насеље Кнић снабдева се впдпм са впдпсистема ,,Рашкпвић“ и ,,Гружа“, дпк пстала насеља 
се углавнпм снабдевају са индивидуалних извпришта. Делпви насељених места низвпднп пд 
Акумулације ,,Гружа“ снабдева се са впдпсистема кпји снабдева Град Краљевп.  

 
Третман птпадних впда 
 
 Стаое канализаципне инфраструктуре и санитације насеља на ппдручју ппштине није 
задпвпљавајуће. Санитација насеља није пратила развпј впдпвпдних система (слична је  ситуација у 
целпј Србији), такп да све веће кпличине птпадних впда кпје прате развпј впдпвпда ппстају један пд 
највећих здравствених прпблема. У селима практичнп не ппстпје системи за пдвпђеое птпадних 
впда (псим неуслпвних септичних јама), штп све пзбиљније угрпжава сама та насеља, јер дпвпди дп 
загађиваоа извпришта и ствара услпве за развпј епидемија. Санитација сепских насеља на ппдручју 
ппштине је лпша. Отпадне впде се испуштају у импрпвизпване, прппусне септичке јаме, а честп се 
изливају и у неппсреднп пкружеое, те дпспевају у впдптпке и ппдземне впде. Оспка из штала се 
честп слива некпнтрплисанп у маое впдптпке, загађујући их свпјим прганским садржајима, 
ампнијакпм и азптним једиоеоима. Ппштп у разуђеним сепским насељима у брдскп - планинским 
услпвима класична канализација није мпгућа ппбпљшаое санитације се мпже пстварити крпз 
активнпсти на нивпу дпмаћинстава, изградопм впдпдрживих септичких јама. Делимични 
канализаципни системи ппстпје у насељима Кнић и Гружа. 

 
Телекпмуникације 
 
 Ппдручје ппштине  је дпбрп ппкривенп ТТ капацитетима, меснпм телефпнскпм мрежпм, 
делимичнп интернет мрежпм, пмпгућенп је прикључеое свих стандардних али и напредних 
сревиса.  

 
ППКАЗАТЕЉИ РАЗВПЈА ППЉППРИВРЕДЕ 

 
1.1.6.   Ппљппривреднп земљиште 

 
 На теритприји ппштине Кнић ппљппривреднп земљиште пбухвата пкп 2/3 теритприје 
ппштине и прпстире се на 27.127 ха. У структури ппљппривреднпг земљишта пранице и баште 
12.223 ха,  впћоаци чине 1.516 ха, ливаде и пашоаци 5.352 ха. У тпм смислу Кнић има ппвпљне 
услпве за развпј ппљппривредне прпизвпдое. Најразвијеније гране ппљппривреде су стпчарствп, 
впћарствп и ратарствп кап пратећа грана стпчарству. Иакп су прирпдни услпви такви да ппгпдују 
развпју впћарства, услед застарелих садница, недпвпљне примене савремених агрптехничких мера 
и уситоених ппвршина за узгпј впћарских култура тржишни вишкпви кпд пвпг вида ппљппривредне 
прпизвпдое су минимални. Прирпдне ппгпднпсти пмпгућавају узгпј шљива, јабука, а у нпвије 
време ппстпји тренд увећаоа ппвршина ппд малинама и другим јагпдичастим и бпбичастим впћем. 
 Према ппдацима Ппписа ппљппривреде из 2012. гпдине статус ппљппривреднпг газдинства 
има укупнп 2.384 дпмаћинстава. У структури ппљппривредних газдинстава дпминирају пна са 
ситним ппседпм, где је прпсечна величина ппседа 5.04 ха, а прпсечна величина парцеле 
ппљппривреднпг земљишта је 0.42 ха. Најзаступљенија биљна култура на праницама и баштама 
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(5617 ха)  у ппштини су жита са 7.140 ха. Од ппвршина ппд житима на теритприји ппштине 
најзаступљенији је кукуруз са 3.206 ха, затим пшеница са 3.017 ха.  

 

 

Табела 1. : Површине пољопривредног земљишта по класама и културама 

        Пољопривредно земљиште у ха 

култура 

Класа 

I II III IV V VI VII VIII 

њива 439.4356 2354.9483 5305.2768 4611.5225 2270.0169 1124.1145 558.9034 177.4170 

врт 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

воћњаци 84.8239 1203.2790 1716.2821 500.3120 75.9960 0.0000 0.0000 0.0000 

виногради 0.0000 2.0511 47.0961 36.9225 11.8313 0.0000 0.0000 0.0000 

ливаде 268.1329 748.3206 1053.6666 645.6472 443.7586 465.1806 331.0722 0.0000 

пашњаци 55.2261 98.4328 234.0471 403.6476 692.3473 885.9562 356.3869 87.1641 

трстици-

мочваре 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

УКУПНО 847.6185 4407.0318 8356.3687 6198.0518 3493.9501 2475.2513 1246.3625 264.5811 

Извпр:РЗС, Пппис ппљппривреде 2012. 
 
 Главни извпр впде за навпдоаваое ппвршина на теритприји ппштине су ппдземне 
впде на газдинству, ппвршинске впде на газдинству,  ппвршинске впде ван газдинства и  впда из 
впдпвпда. 
 На теритприји ппштине Кнић налази се 543.3946 ха државнпг ппљппривреднпг земљишта. 
Прпгрампм заштите, уређеоа и кпришћеоа ппљппривреднпг земљишта на теритприји ппштине 
Кнић за 2021.гпдину пд укупнпг државнпг ппљппривреднпг земљишта планиранп је за издаваое у 
закуп 163.2274 ха. 

 
1.1.7.  Вишегпдишои засади 

 

Поред изузетних потенцијала за развој сточарске производње у Општини Кнић 

постоје и изванредни услови за развој воћарске производње по којој је овај крај некада био 

препознатљив. Погодни земљишни, климатски и други услови допринели су развоју 

воћарске производње овога краја. Разноврсност  у погледу састава земљишта која су према 

стадијуму свога развића могу поделити на генетски развијена, генетски млађа и неразвијена 

земљишта и која су изразито лаке структуре погодна су за подизање засада воћа. Подручје 

општине карактерише умурено - континентална клима, која се одликује умерено топлим 

летима и умерено хладним зимама, док су прелазна доба (пролеће и јесен) релативно блага 

и дуго трају. Овакви подаци указују на то да ово подручје припада повољној зони за 

производњу воћа. Веома битна чињеница је да температура ваздуха има правилно 

распоређен ток са минималним температурама у јануару и максимумом у јулу, што се 

поклапа са периодом максималне вегетације. Влажност ваздуха је један од битних фактора 

који утиче на развој биљака и треба истаћи да релативна влажност ваздуха на овом 

подручју нема веће осцилације што је погодно за развој воћарске производње. 
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Површине под воћњацима у општини Кнић су на 1.516 ха, од чега 478 ха су 

плантажне површине, а на 1038 ха су површине под екстензивним начином обраде.  

 

Табела 2.: Воћне врсте по хектару 

 

Јабуке 

 

Крушке Брескве Кајсије Вишње Шљиве Ораси Лешници Остало 

 

117 

 

81 18 25 41 169 13 3 9 

Извор:РЗС, Попис пољопривреде 2012. 

 
 Из прилпжене табеле се види да највећи значај за ппштину Кнић имају шљива и јабука кпје 
и заузимају највеће ппвршине. 

 
1.1.8.  Стпчни фпнд 

 
 Ппдручје ппштине Кнић представља идеалну базу за развпј стпчарске прпизвпдое. Ппсле 
прпизвпдое шљиве и јабуке стпчарствп је најважнији деп ппљппривреде пвпг краја. Највише је 
заступљена прпизвпдоа у гпведарству и свиоарству, дпк су пвчарствп и живинарствп маое 
заступљене гране стпчарства. Штп се тиче прирпдних услпва мпже се рећи да су пни на пвпм 
ппдручју идеални за бављеое стпчарскпм прпизвпдопм. На већем делу теритприје ппштине Кнић 
дпбрп успевају житарице  штп је свакакп значајнп кап дпбра пснпва за прпизвпдоу стпчне хране. 
На већим надмпрским висинама је мнпштвп ливада и пашоака кап и другпг крмнпг биља. 

У ппштини Кнић је регистрпванп 10.585 гпведа, а пд тпга крава 5.870, 22.257 свиоа пд тпга 
крмача 3.800, пваца 20.788 пд тпга пвце за приплпд 15.368, кпзе 1122. Занемарљив брпј стпке се 
налази на испаши. 

Пчеларствп ппштине Кнић из гпдине у гпдину има има све већи значај из разлпга стабилнпг 
тржишта пчелиоих прпизвпда и чиоенице да је мед вепма тражена намирница у земљама ЕУ. 

  

1.1.9. Механизација, опрема и објекти 

 
 У ппгледу ппремљенпсти механизацијпм,ппремпм и пбјектима мпже се рећи да није на 
задпвпљавајућем нивпу за успешну и екпнпмски исплативу прпизвпдоу. Највећи прпблем је у 
старпсти механизације кап и сппрпм увпђеоу технплпшких решеоа. У ппштини има газдинстава  са 
кпмплетнпм механизацијпм, али највећи брпј газдинстава нема кпмплетну ппљппривредну 
механизацију, и ппседује трактпр са маоим или већим брпјем трактпрских прикључака. Укупан 
брпј ппљппривредних газдинстава кпја ппседују једнппспвинске трактпре је 533, двппспвинске 
3.218  и кпмбајна 374. 

 
Табела 3.: Трактпри на теритприји ппштине Кнић 

Једноосовински трактори Двоосовински трактори Комбајни 

Укупно Старији од 

10 година 

Укупно Старији од 

10 година 

Укупно Старији од 

10 година 

533 494 3218 3135 374 372 

Извор:РЗС, Попис пољопривреде 2012. 
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             У ппгледу ппремљенпсти прикључним машинама ситуација је следећа: брпј берача кукуруза 
је 231, плугпва 2653, таоирача 1702, дрљача 2021, сетвпспремачи 241, рптпфреза 149, растурачи 
минералнпг ђубрива 906, растурачи стајоака 73, сејалице 823, прскалице 944, кпсилице 
17792,прикплице 1822. 
 

Табела 4.: Објекти за смештај стпке 

 

Објекти за смештај 

говеда 

 

Објекти за смештај 

свиња 

 

Објекти за смештај 

носиља 

 

Објекти за смештај 

остале стоке 

Број Капацитет Број Капацитет Број Капацитет Број Капацитет 

2953 25402 2442 41669 1118 101685 2003 42864 

Извор:РЗС, Попис пољопривреде 2012. 

 
  Неппхпдна је мпдернизација свих пбјеката за држаое стпке, кап и ппремаое пбјеката 
савременпм ппремпм какп би пни пдгпварали стандардима и захтевима виспке прпизвпдое. Треба 
истаћи да су капацитети за држаое стпке на задпвпљавајућем нивпу, има дпста пбјеката кпји нису у 
функцији, а кпји би уз мала финансијска улагаоа била приведена намени. 
 
Табела 5. : Објекти за смештај ппљппривредних прпизвпда 

Кошеви за кукуруз Амбари 

Број Капацитет 

м3 

Број Капацитет 

м3 

3132 61852 2009 51107 

Извор: РЗС, Попис пољопривреде 2012. 

 
 На теритприји ппштине присутнп је 272 пбјеката за силажу чији је укупни капацитет 31.500 
м3. 
 Објеката за смештај ппљппривредних машина је укупнп 1282 са капацитетпм пд 82.843 м2, 
кпја су у већини газдинстава дпбрп ппремљена. Мали брпј газдинстава ппседује дпбре услпве за 
складиштеое и чуваое стајоака, углавнпм су тп пспчне јаме, дпк се на већини газдинстава 
пдлагаое стајоака врши на неадекватан начин. Неппхпднп је у будућнпсти улагати у изградоу 
адекватних и рекпнструкцију већ ппстпјећих  стајоака. 

На теритприји ппштине је 201 пластеник капацитета 23.679 м2 и 3 силпса капацитета 56 м3. 
 
 

1.1.10.  Радна снага 

 
Табела 6.: Брпј ппљппривредних газдинстава 

Укупно 1-2 3-4 5-6 7 и више лица 

3941 2392 1258 265 26 

Извпр:РЗС, Пппис ппљппривреде 2012. 
  

Из табеле се мпже закључити да је највећи брпј газдинстава са самп 1-2 лица на 
ппрпдичнпм газдинству. 

 
 Табела 7.: Чланпви газдинства и сталнп заппслени на газдинству према пплу  

На породичном газдинству 
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Укупно Жене Мушкарци 

9670 4184 5486 

Извор:РЗС, Попис пољопривреде 2012. 

 
Табела 8.: Гпдишое радне јединице ангажпване радне снаге у ппљппривреди на теритприји 

ппштине Кнић 

Годишње радне јединице 

Укупно 
Носиоци 

газдинства 

Чланови 

породице који 

су обављали 

пољопривредну 

активност на 

газдинству 

Стално 

запослени на 

газдинству 

Сезонска радна 

снага и радна 

снага под 

уговором 

4501 2035 2252 27 187 

Извор:РЗС, Попис пољопривреде 2012. 

 

Треба истаћи да је број жена међу носиоцима газдинстава 261, и да тај број 

последњих година бележи стални пораст. У погледу односа између стално запослених на 

газдинству и сезонске радне снаге види се да је већи број сезонске радне снаге, што 

произилази из чињенице да су поједини радови у пољопривреди  сезонског карактера. 

 
1.1.11.  Структура ппљппривредних газдинстава 

 
 Према ппдацима ппписа ппљппривреде из 2012. гпдине статус ппљппривреднпг газдинства 
на ппдручју ппштине Кнић има 3941 дпмаћинстава, пд пвпга брпја 4 дпмаћинстава је без 
земљишта. 
 

Табела 9.: Газдинства према величини кпришћенпг ппљппривреднпг земљишта на теритприји 
ппштине Кнић (дп 10 ха) 

Укупно До 1 хектара 1-2 хектара 2-5хектара 5-10 хектара 

ПГ Ха ПГ Ха ПГ Ха ПГ Ха ХГ ха 

3941 19244 545 342 645 962 1455 4899 930 6451 

Извпр:РЗС,Пппис ппљппривреде 2012. 
 
Табела 10.: Газдинства према величини кпришћенпг ппљппривреднпг земљишта на теритприји 

ппштине Кнић (прекп 10 ха) 
 

10-20 хектара 20-30 хектара 30-50 хектара 50-100 хектара 100 хектара 

ПГ Ха ПГ Ха ПГ Ха ПГ Ха ПГ ха 

294 3989 51 1228 11 399 4 261 2 713 

Извпр:РЗС,Пппис ппљппривреде 2012. 
 
  Највећи брпј газдинстава оих 1455 кпристи пбрадивпг земљишта у ппвршини пд 2-5 
хектара. 
         
         Табела 11.: Газдинстава према брпју услпвних грла 

Укупно < 4 УГ 5-9 10-14 15-19 20-49 50-99 
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условних 

грла 

17335 2708 832 235 86 69 2 

Извпр:РЗС, Пппис ппљппривреде 2012. 
 
 Највећи брпј ппљппривредних газдинстава на ппдручју ппштине Кнић има маое пд 4 
услпвна грла. 
 

1.1.12.   Прпизвпдоа ппљппривредних прпизвпда 
 

Табела 12.: Производња најзначајних ратарских култура у општини Кнић 

Култура Површина  ха Просечан принос 

т/ха 

Укупно тона 

Пшеница 2.909,88 3,1 9.020,628 

Кукуруз 3.830,43 5,1 19.535,193 

Овас 928,37 2,7 2.506,599 

Јечам 403,47 3,6 1.452,492 

Соја 250,62 1,9 476,178 

Укупно 8.322,77 

Извпр:РЗС, Пппис ппљппривреде 2012. 
  

Табела 13.: Прпизвпдоа најзначајнијих впћних култура у ппштини Кнић 

Воћна врста Интензивни засади 

ха 

Екстензивни засади 

ха 

Укупно 

Шљива 391,8 709 1.100,8 

Јабука 12,6 104,1 116,7 

Вишња 16,8 24,5 41,3 

Крушке 22,8 57,8 80,6 

Бресква 3 15,5 18,5 

Дуња 1,2 11,5 12,7 

Укупно 448,2 922,4 1.370,6 

Извпр:РЗС, Пппис ппљппривреде 2012. 

 

 
1.1.13.  Земљпрадничке задруге и удружеоа ппљппривредника 

 
 У пбласти ппљппривреде у ппштини ппстпјe следеће земљпрадничке задруга: ЗЗ 
„Ппљпфлпра“ Куспвац, Пчеларска задруга ,,Прп фарминг груп“ у Бумбаревпм Брду, ЗЗ за узгпј 
музних крава ,,Баранка“, Општа земљпрадничка задруга ,,Гунцати“ и Екп задруга у Гривцу, кап и 
Удружеое впћара ,,Гружанскп впће“. 
            Савремена ппљппривредна прпизвпдоа захтева све већу улпгу задруга и удружеоа, самп 
таква пна мпгу да ппљппривредницима пбезбеде пренпс стручних знаоа, кпнтрплу прпизвпдое, 
мпгућнпст приступа и кпришћеоа финансијских средстава, пбезбеђеое набавке механизације, 
регилисаое пткупа и већу кпнкурентнпст на тржишту. Један пд главних стратешких циљева 
ппштине Кнић је развпј задругарства и нарпчитп фпрмираое већег брпја удружеоа 
ппљппривредника. За ппдршку развпју ппљппривреде ппштина издваја значајна средства.  
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1.1.14.  Трансфер знаоа и инфпрмација 
 

 Савремена ппљппривреда данас захтева примену нпвих технплпгија а нарпчитп примену 
стручних знаоа и инфпрмација. Укпликп желе да прате та знаоа и инфпрмације ппљппривредници 
мпрају кпнстантнп да се едукују, у тпм смислу највећи значај је на ппљппривредним стручним 
службама  и ппштинама. На пвпм ппдручју ппстпји Ппљппривреднп саветпдавнп стручна служба 
Крагујевац кпја свпјим активнпстима дппринпси пренпсу знаоа ка ппљппривредницима. Едукација 
и инфпрмисанпст су неппхпдни за виспку и стабилну прпизвпдоу кпјпм се пстварује кпнкурентнпст 
на тржишту. У ппследоих некпликп гпдина ПССС Крагујевац је са свпјим стручним службама 
пдржала велики брпј едукација путем зимских предаваоа. Такпђе, пбављенп је и прикупљаое 
узпрака за анализу земљишта и дате су преппруке за ппбпљшаое квалитета земљишта крпз 
правилну упптребу ђубрива. Треба истаћи и да свпј дппринпс пренпсу знаоа и инфпрмација из 
пбласти ппљппривреде даје и лпкална сампуправа.Прекп Канцеларије за ппљппривреду и заштиту 
живптне средине ппљппривредници се уппзнају са тренутним дешаваоима из пве пбласти и 
инфпрмишу п дпгађајима на лпкалнпм нивпу. 
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Табеларни приказ планираних мера и финансијских средстава 
 

Табела 1. Мере директних плаћања 

Редни 

број 
Назив мере 

Шифра 

мере 

Планирани 

буџет за 

текућу 

годину без 

пренетих 

обавеза (у 

РСД) 

Износ 

подстицаја по 

јединици мере 

(апсолутни 

износ у РСД) 

Износ 

подстицаја 

по 

кориснику  

(%) 

(нпр. 30%, 

50%, 80%) 

Максимални 

износ подршке 

по кориснику 

(ако је 

дефинисан) 

(РСД) 

Пренете обавезе 

 

1.   Регрес за 

репродуктивни 

материјал         

(вештачко 

осемењавање) 

100.1.1. 2.000.000,00   1.000,00 

 

       

   УКУПНО     2.000.000,00        

 

Табела 2. Мере кредитне подршке 

Редни 

број 
Назив мере 

Шифра 

мере 

Планирани 

буџет за 

текућу годину 

без пренетих 

обавеза (у 

РСД) 

Износ 

подстицаја по 

јединици 

мере 

(апсолутни 

износ у РСД) 

Износ 

подстицаја 

по 

кориснику  

(%) 

(нпр. 30%, 

50%, 80%) 

Максимални 

износ подршке 

по кориснику 

(ако је 

дефинисан) 

(РСД) 

Пренете обавезе 

 

1. Суфинансирање 

камата за 

пољопривредне 

кредите  

100.2.1. 2.000.000,00    90%     

   УКУПНО     2.000.000,00        

 

Табела 3. Мере руралног развоја 

Редни 

број 
Назив мере 

Шифра 

мере 

Планирани 

буџет за 

текућу годину 

без пренетих 

обавеза (у 

РСД) 

Износ 

подстицаја по 

јединици мере 

(апсолутни 

износ у РСД) 

Износ 

подстицаја по 

кориснику  

(%) 

(нпр. 30%, 

50%, 80%) 

Максимал

ни износ 

подршке 

по 

кориснику 

(ако је 

дефинисан

) (РСД) 

Пренете обавезе 

 

1. Инвестиције у 

физичку имовину 

пољопривредних 

газдинстава 

101   6.000.000,00   

 

   50%     

2. Успостављање и 

јачање  удружења 

у области 

пољопривреде  

102   50.000,00    100%     

3. Управљање 104 3.200.000,00      100%   
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ризицима 

4. Подршка 

младима у 

руралним 

подручјима  

 

303 

 

  4.000.000,00  100% 

 

  

   УКУПНО     13.250.000,00         

 

Табела 4. Посебни подстицаји 

Редни 

број 
Назив мере 

Шифра 

мере 

Планирани 

буџет за 

текућу годину 

без пренетих 

обавеза (у 

РСД) 

Износ 

подстицаја по 

јединици мере 

(апсолутни 

износ у РСД) 

Износ 

подстицаја 

по 

кориснику  

(%) 

(нпр. 30%, 

50%, 80%) 

Максимални 

износ подршке по 

кориснику (ако је 

дефинисан) (РСД) 

Пренете 

обавезе 

 

1. Подстицаји за 

промотивне 

активности у 

пољопривреди и 

руралном развоју   

402 1.000.000,00 

 

  100%     

   УКУПНО      1.000.000,00         

 

Табела 5. Мере које нису предвиђене у оквиру мера директних плаћања, мера кредитне подршке и у 

оквиру мера руралног развоја 

Редни 

број 
Назив мере 

Шифра 

мере 

Планирани 

буџет за 

текућу 

годину без 

пренетих 

обавеза (у 

РСД) 

Износ подстицаја 

по јединици мере 

(апсолутни износ 

у РСД) 

Износ 

подстицаја 

по 

кориснику  

(%) 

(нпр. 30%, 

50%, 80%) 

Максимални 

износ подршке по 

кориснику (ако је 

дефинисан) (РСД) 

Пренете 

обавезе 

 

1. / / / / / / / 

             

 

 

Табела 6. Табеларни приказ планираних финансијских средстава 

Буџет Вредност у РСД  

Укупан износ средстава из буџета АП/ЈЛС  планираних за реализацију 

Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике 

руралног развоја  (без пренетих обавеза) 
18.250.000,00 

Планирана средства за директна плаћања  2.000.000,00 

Планирана средства за кредитну подршку 2.000.000,00 
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Планирана средства за подстицаје мерама руралног развоја   13.250.000,00 

Планирана средства за посебне подстицаје 1.000.000,00 

Планирана средства за мере које нису предвиђене у оквиру мера директних 

плаћања, кредитне подршке  и у оквиру мера руралног развоја - 

Пренете обавезе - 

 

 
1.1 Циљна група и значај промене која се очекује након примене Програма 

 

Циљна група овог Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике 

руралног развоја у општини Кнић су регистрована комерцијална пољопривредна газдинства, 

њихови носиоци, са активним статусом у складу са Правилником о упису у регистар 

пољопривредних газдинстава, удружења, предузетници и правна лица за пружање саветодавних 

и других услуга. Општина Кнић овим програмом настоји да буде креатор и промотер развоја 

пољопривреде и руралног развоја стварањем повољних услова у складу са природним 

потенцијалом и потребама самих произвођача, кадровским и пословним решењима и 

финансијском подршком расположивим буџетским средствима за ову намену. 

Циљ спровођења ових мера је повећање нивоа производње и квалитета производа, такође 

ова мера ће допринети повећању продуктивности и конкурентности пољопривреде овог краја. 

Имајући у виду специфичност средине у којој се програм спроводи - повољан  географски 

положај и климатске услове за развој пољопривреде, са добром путном инфраструктуром, 

здравом еколошком средином, као и задовољавајућим ресурсима за развој, пре свега сточарства и 

воћарства, даљи развој пољопривреде ће се базирати на развоју, организовању и модернизовању 

сточарске и воћарске  пољопривредне производње, а са циљем подизања профитабилности у 

пољопривреди. Локална самоуправа са Канцеларијом за пољопривреду и заштиту животне 

средине, а у сарадњи са ПССС Крагујевац радиће и на подизању нивоа знања кроз едукацију 

пољопривредника, а све у циљу унапређења пољопривредне производње. Организовање одласка 

на сајам пољопривреде у Нови Сад, сајмове пољопривреде у иностранству, учествовање на 

Шумадија сајму у Крагујевцу, студијска путовања и одржавање огледа на одабраним 

газдинствима повећа ће ниво знања код пољопривредника.  

Све већи број незапослених лица се враћа на газдинства и подиже нове или обнавља већ 

постојеће засаде воћа где пре свега доминирају шљива, јабука, а у последње време се јавља 

интересовање за гајењем јагодичастог и бобичастог воћа (малина, јагода и боровница). Такође, у 

сточарској производњи треба очекивати даљи напредак у побољшању расног састава говеда 

увођењем регресирања вештачког осемењавања са семеном квалитетних бикова. 

Локална самоуправа настоји да подстакне пољопривредне произвођаче на удруживање као 

и на добру организованост, информисаност и квалитетан рад, уз подршку пољопривредних 

служби, сервиса и организација, а даље и у правцу формирања задруга које ће објединити 

удружења са територије општине Кнић и омогућити повољније услове који се обезбеђују 

удруживањем, пре свега почетне инпуте за пољопривредну производњу и лакши и сигурнији 

приступ тржишту. 

Мере наведене у овом Програму довешће до подизања квалитета живота корисницима 

мера као и до подизања продуктивности и ефикасности пољопривредне производње, подстицања 

удруживања и друго. 
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1.2. Информисање корисника о могућностима које пружа Програм подршке за спровођење 

пољопривредне политике и политике руралног развоја 

 

Информисање потенцијалних корисника о мерама које су дефинисане Програмом 

подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Општине Кнић 

врши ће се путем штампаних обавештења истакнутих на огласној табли Општинске управе и на 

огласним таблама месних заједница. Посредством председника месних заједница и путем 

трибина које ће се организовати у месним заједницама од стране Општинске управе, Канцеларије 

за пољопривреду и заштиту животне средине, корисници ће се ближе упознати са условима и 

могућностима које Програм нуди. 

Такође, обавештења ће се давати и директно преко Канцеларије за пољопривреду и 

заштиту животне средине Општинске управе у Книћу, телефоном или лично, путем сајта 

општине Кнић на чијој ће се насловној страни наћи све неопходне информације о Програму као и 

информације о потребној документацији и конкурсима. 

 

1.3. Мониторинг и евалуација 
              

            Канцеларија за пољопривреду и заштиту животне средине Општинске управе у Книћу 

обавља послове на изради предлога Програма и реализацији мера након усвајања истог. У току 

процеса реализације Програма Општинско веће врши усвајање Програма, доноси одлуке, 

наредбе, правилнике, даје сагласност на закључење уговора по одлукама које је донело, усваја 

извештаје, формира Комисије и друга радна тела  која се формирају у току реализације Програма, 

а које имају задатак процене потецијалних корисника мера и контроле наменског коришћења 

одобрених средстава, а првобитно одлучују о захтевима по појединим мерама. Одељење за буџет 

и финансије ће бити задужено за праћење реализације Програма путем контроле документације 

као и за благовремени пренос средстава непосредним корисницима. Спровођењем анкете зa 

корисникe средстава добићемо јасне показатеље успешности примене мера овога Програма, а све 

у циљу добијања података о потребама за увођењем нових или кориговањем постојећих мера.  
 

 

II ОПИС ПЛАНИРАНИХ МЕРА 

 
2.1. МЕРЕ ДИРЕКТНИХ ПЛАЋАЊА 

 

Назив мере:  РЕГРЕСИ   

                        Шифра 100.1.    

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање)  

                        Шифра 100.1.1.       

           

  2.1.1. Образложење    

 

            У складу са Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју, јединице 

локалне самоуправе (Сл. гласник РС, бр. 10/2013, 142/14, 103/15 и 101/16) могу да утврђују мере 

које се односе на директна плаћања за регресе за репродуктивни материјал и то за вештачко 

осемењавање крава и јуница. Ова мера је  у складу са Стратегијом пољопривреде и руралног 

развоја Републике Србије 2014 - 2024. године. 

            На територији општине Кнић доминира сименталска раса говеда која са домаћим 

шареним говечетом у типу сименталца чини око 97% од укупног броја говеди, а само мали 
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проценат чини раса холштајн. Овом производњом доминирају мали произвођачи и општи 

проблем представља одрживост ове производње, као и низак генетски потенцијал говеда, тако 

да је регресирање вештачког осемењавања крава семеном елитних бикова препознато као мера 

која ће  утицати на побољшање расног састава у говедарству. Поред тога наведена мера, кроз 

побољшање расног састава говеда, доприноси и повећању производње и квалитета млека и меса, 

а на тај начин и до повећане мотивисаности  пољопривредника да сачувају грла у производном 

запату и да почну да повећавају њихов број. Регресирањем за репродуктивни материјал 

(вештачко осемењавање) остварује се поправљање расног састава говеда на територији 

општине, а  у циљу повећања производње и квалитета млека и меса код комерцијалних 

газдинстава. 

 

2.1.2.  Циљеви мере 

 

            Регресирањем за репродуктивни  материјал (вештачко осемењавање) остварује се 

побољшање расног састава говеда на територији општине у циљу повећања производње 

квалитета млека и меса код комерцијалних произвођача, a самим тим доприноси развоју матичне 

службе и матичења грла.   
            Реализација ове мере позитивно утиче на економски и социјални развој руралне средине. Применом 

ове мере повећава се стабилност прихода пољопривредних газдинстава, што доводи до повећања 

производње и побољшања  продуктивности  и квалитета производа. Ова мера ће позитивно утицати на 

подизање конкурентности производње и стварање тржишно одрживог произвођача. Реализација ове мере 

позитивно утиче на обезбеђивање услова за уравнотежен развој говедарства и боље коришћење 

расположивих ресурса. 

 

2.1.3. Веза мере са националним програмима за рурални развој и пољопривреду 

 

Није применљиво с обзиром да Национални програми за нов програмски период нису 

донети. 

Провером поднете документације и базе података спроводи се контрола двоструког 

финансирања.  

 

2.1.4.  Крајњи корисници 

 

            Крајњи корисници мере су физичка лица - носиоци или чланови регистрованог 

пољопривредног газдинства са територије општине Кнић. 

 

2.1.5.  Економска одрживост 

 

За реализацију ове мере није потребно подносити бизнис план или пројекат о економској 

одрживости улагања. 

 

 

2.1.6. Општи критеријуми за кориснике 

 

            Општи критеријуми за корисника по овој мери  су да: корисник има регистровано 

пољопривредно газдинство уписано у Национални регистар пољопривредних газдинстава, са 

активним статусом и да има пребивалиште и производњу на територији општине Кнић. 
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2.1.7. Специфични критеријуми 

 

За реализацију мере регресирање за репродуктивни  материјал (повраћај дела средстава за 

прво вештачко осемењавање уматичених крава и јуница) корисник је у обавези да испуни  

следеће критеријуме:    

- да је прво вештачко осемењавање код јунице, уписане у регистар телади, извршено након 

навршених 15 месеци старости грла, односно да грло није старије од 24 месеца,  

- да је прво вештачко осемењавање код краве извршено у периоду до 100 дана после 

тељења или после побачаја,  

-да датум на потврди о извршеном в. осемењавању није старији од 01.12.2021.године. 

 

2.1.8. Листа инвестиција у оквиру мере 

 

Шифра инвестиције 

 

Назив инвестиције 

100.1.1. 
Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 

 

2.1.9.  Критеријуми селекције 

 

Критеријуми селекције се не примењују при релизацији ове мере, већ се мера спроводи до 

утрошка средстава предвиђених програмом. 

 

2.1.10.  Интензитет помоћи 

 

Регресирање вештачког осемењавања крава вршиће се у износу од 1.000,00 динара по 

осемењеном грлу. 

 

2.1.11.  Индикатори/показатељи 

 

Редни 

Број 

 

Назив показатеља 

1. 

 

Број пољоприврeдних газдинстава која су остварила регрес за вештачко 

осемењавање крава 

2. 

 

Број осемењених крава по газдинству 

 

 

2.1.12.  Административна процедура 

 

Реализација  регресирања за  репродуктивни  материјал се спроводи на следећи начин:     

- Начелник Општинске управе доноси Одлуку о расписивању јавног позива ради 

реализације регреса дела трошкова за прво вештачко осемењавање крава и јуница у  2022. 

години.   

 - Јавни позив за подношење захтева ради реализације регреса дела трошкова за вештачко 

осемењавање  у  2022. години објављује се на сајту општине и на огласним таблама месних 

канцеларија и месних заједница. 
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Уз захтев се прилаже :   

 фотокопија личне карте подносиоца захтева;  

 фотокопија потврде о регистрацији газдинства за текућу годину; 

 фотокопија извода структуре сточног фонда;  

 потврда о извршеном првом вештачком осемењавању;  

 фотокопија пасоша за осемењено грло; 

 фотокопија текућег рачуна подносиоца захтева.   

 

За реализацију ове Одлуке задужује се Општинска управа - Канцеларија за пољопривреду 

и заштиту животне средине, која има задатак, да утврди да ли су испуњени прописани услови за 

остваривање права  на коришћење регреса. Након утврђивања испуњености прописаних услова за 

остваривање права, доноси се  Решење начелника Општинске управе општине Кнић о исплати 

регреса дела трошкова за прво вештачко осемењавање крава и јуница у 2022. години, а потом се 

врши уплата на текући рачун подносиоца захтева. Средства се одобравају корисницима који 

испуњавају услове, редом на основу поднетих комплетних захтева, до утрошка расположивих 

средстава, а крајњи рок за подношење захтева је до 01. децембра 2022. године.  

  

 

2.2. МЕРЕ  КРЕДИТНЕ ПОДРШКЕ 

  

Назив мере: КРЕДИТНА ПОДРШКА 

                       Шифра мере: 100.2. 

Суфинансирање камате за пољопривредне  кредите                

                       Шифра   100.2.1.    

 

2.2.1. Образложење 

 

У складу са Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју, јединице 

локалне самоуправе (Сл. гласник РС, бр. 10/2013, 142/14, 103/15 и 101/16 ) могу да утврђују мере 

које се односе на директна плаћања у виду кредитне подршке. Кредитна подршка се реализује 

суфинансирањем камата за пољопривредне кредите. У оквиру Стратегије одрживог развоја 

општине Кнић 2010 - 2020 година, област пољопривреда и рурални развој је дефинисана као 

једна од најзначајнијих области развоја за нашу општину. Стратегија одрживог развоја општине 

Кнић дефинише општину као територију која има повољне услове  за развој пољопривредне 

производње. 

 Пољопривреда је делатност у којој се ангажује велика количина новчаних средстава сваке 

године, било да се ради о улагању новца у репроматеријал, било да се ради о улагању у нове 

засаде, основно стадо, наводњавање и остале инвестиције. Констатни извори финансирања су не 

само предуслов за повећање производње, већ и за одржавање већ постојећег нивоа производње. 

Свако комерцијално пољопривредно газдинство које жели да успешно послује, пољопривредни 

кредит види као могућност обезбеђења готовог новца и повећања профита. 

 Ова мера је предвиђена као подршка пољопривредним произвођачима, који имају 

регистровано комерцијално пољопривредно газдинство у активном статусу и која су уписана у 

регистар пољопривредних газдинстава. Кредитна подршка путем суфинансирања камате за 

пољопривредне кредите представља меру којом се пољопривредним газдинствима омогућава 

лакши приступ коришћења кредита код пословних банака и на тај начин се стварају повољнији 

економски услови за обезбеђење неопходних инпута за постојећу производњу и за инвестиционе 

активности за започињање и унапређење пољопривредне производње. 
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Право на кредитну подршку под условима утврђеним овим Програмом може остварити: -

физичко лице - носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства у активном 

статусу. 

Право на субвенционисану кредитну подршку се остварују уколико се кредитна средства 

користе за набавку: 

-Механизације, опреме и репроматеријала у пољопривредној производњи 

  

2.2.2. Циљеви мере 

 

Општи циљ мере је пружање доприноса развоју пољопривредне производње у општини 

Кнић. 

Специфични циљ мере је олакшавање приступа финансијским средствима за физичка 

лица, носиоце регистрованих комерцијалних пољопривредних газдинстава која се налазе у 

активном статусу и уписана у Централни регистар пољопривредних газдинстава. 

 

2.2.3. Веза мере са националним програмима за рурални развој и пољопривреду 

 

Није применљиво с обзиром да Национални програми за нов програмски период нису 

донети. 

Спречавање могућег двоструког финансирања истих захтева корисника од стране Управе 

за аграрна плаћања и из средстава буџета општине Кнић, спроводи се на следећи начин: 

- подносилац захтева је у обавези да уз захтев за одобрење суфинансирања камата за 

пољопривредне кредите по локалном програму достави потписану изјаву, под моралном, 

кривичном и материјалном одговорношћу, да за исту намену не користи и да неће користити 

бесповратна средства за кредитну подршку у другим јавним фондовима; 

- достављањем редовних годишњих извештаја на прописаном обрасцу у складу са 

Правилником о обрасцу и садржини програма подршке за спровођење пољопривредне 

политике и политике руралног развоја и обрасцу извештаја о спровођењу мера 

пољопривредне политике и политике руралног развоја чији је саставни део и извештај о 

корисницима мера подршке који садржи основне податке о сваком кориснику као и шифру и 

назив инвестиције за коју су одобрена подстицајна средства. 

  

2.2.4. Крајњи корисници 

  

 Крајњи корисници мере су индивидуални пољопривредни произвођачи, носиоци  

регистрованог комерцијалног пољопривредног газдинства којa се налазe у активном статусу и 

имају пребивалиште на територији општине Кнић. 

 

2.2.5. Економска одрживост 

 

 У оквиру ове мере није потребно достављати доказ у смислу економске одрживости 

улагања кроз форму бизнис плана или пројекта. 

 

2.2.6. Општи критеријуми за кориснике 

 

Општи критеријуми за корисника по овој мери  су да: корисник има регистровано 

комерцијално пољопривредно газдинство уписано у Национални регистар пољопривредних 

газдинстава, са активним статусом и да има пребивалиште и производњу на територији општине 

Кнић. 
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 Корисници средстава треба да испуне следеће услове да би могли да користе финансијска 

средства предвиђена овом мером. 

 да су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава, као носиоци регистрованог 

комерцијалног пољопривредног газдинства, и да је газдинство у активном статусу. 

 да имају пребивалиште на територији општине Кнић. 

 потписана изјава да не постоји захтев за исто улагање (суфинансирање камате) у 

другим јавним фондовима; 

 да се инвестиција односи на унапређење пољопривредне производње. 

 

2.2.7. Специфични критеријуми 

 

 Нема специфичних критеријума. 

 

2.2.8. Листа инвестиција у оквиру мере 

  

Шифра инвестиције Назив инвестиције 

100.2.1. 
Суфинансирање камата за пољопривредне 

кредите 

 

2.2.9. Критеријуми селекције 

 

 У оквиру мере нису предвиђени критеријуми селекције, односно подршка ће се 

одобравати по редоследу подношења захтева, за оне подносиоце који испуне опште критеријуме. 

 

2.2.10. Интензитет помоћи 

 

 Интензитет помоћи је фиксан и износи 90 % од вредности номиналне камате на одобрени 

краткорочни кредит са роком отплате 12 месеци. 

 Износ краткорочног кредита за који се субвенционише камата не може бити већи од 

400.000,00 динара. 

 

2.2.11. Индикатори/показатељи 

  

Редни број Назив показатеља 

1. Број подржаних газдинстава за унапређење ратарске производње 

 

2. Број подржаних газдинстава за унапређење воћарске производње 

 

3. Број подржаних газдинстава за унапређење сточарске производње 

 

4 Број подржаних газдинстава за унапређење пчеларске производње 

 

 5. Број подржаних газдинстава за унапређење пластеничке производње 

 

6. Број подржаних газдинстава у цвећарству 

 

7. 

 

Укупан износ ангажованих средстава пословних банака 
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2.2.12. Административна процедура 

 

 Начелник општинске управе општине Кнић доноси Одлуку о расписивању јавног 

позива за одабир пословних банака. Комисија формирана од стране Начелника општинске управе 

доноси предлог одлуке о избору пословних банака које су прихватиле услове предвиђене јавним 

позивом. 

Начелник општинске управе потписује Уговор о пословно – техничкој сарадњи са 

изабраним пословним банкама којим је ближе регулисана пословна сарадња. 

Физичка лица - носиоци регистрованог комерцијалног пољопривредног газдинства у 

активном статусу која су уписана у Централни регистар пољопривредних газдинстава ће своје 

захтеве подносити код одабраних пословних банака са којом је општина Кнић склопила Уговор. 

  Крајњи рок за подношење захтева пољопривредника код пословне банке је 01.10.2022. 

године односно до утрошка средстава планираних Буџетом општине Кнић. Приликом 

подношења захтева пословној банци пољопривредник је дужан да поред документације 

предвиђене пословном политиком банке достави и потврду о испуњености услова за добијање 

средстава за суфинансирање камате, издату од стране Општинске управе општине Кнић – 

Канцеларије за пољопривреду и заштиту животне средине, а која у прилогу садржи потписану 

изјаву, под моралном,кривичном и материјалном одговорношћу, да за исту намену не користи и 

да неће користити бесповратна средства за кредитну подршку у другим јавним фондовима  

 Проверу комплетности и прихватљивости документације ће вршити одабрана пословна 

банка. Одобравање субвенције на кредите ће се вршити по систему прво пристиглих захтева, 

односно неће бити рангирања. Корисник је дужан да изврши наменско трошење средстава у 

складу са овим Програмом. 

 Након потписивања уговора са корисником и исплате средстава, банка обавештава 

општину о  потписаном уговору и то достављањем података о кориснику: име и презиме, БПГ, 

износ средстава и датум исплате средстава.  

 По потписивању уговора са крајњим корисницима одабрана пословна банка ће најкасније 

до 15.10.2022. године доставити општини Кнић захтев за исплату средстава на име субвенције за 

каматне стопе по одобреним краткорочним кредитима. Захтев мора садржати списак корисника 

којима су кредити одобрени, износ камате по сваком одобреном кредиту, као и потврду / изјаву 

да су средства наменски одобрена, односно да су одобрена у складу са дефинисаним наменама из 

овог Програма. 

 Након контроле поднетог захтева пословне банке коју спроводи Канцеларија за 

пољопривреду и заштиту животне средине Начелник општинске управе доноси решење о 

плаћању субвенционисане камате по поднетом захтеву. 

У току једне године једно пољопривредно газдинство само једном може бити корисник 

мера кредитне подршке општине Кнић. Коришћење кредитне подршке не ограничава газдинство 

да конкурише за друге мере које даје општина Кнић. 

  

МЕРЕ  РУРАЛНОГ РАЗВОЈА 

 

А Подстицаји  за унапређење конкурентности 

  

2.3. Назив мере:  Инвестиције у физичку имовину 

                        Шифра  мере   101       
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2.3.1. Образложење 

 

Техничко – технолошка опремљеност пољопривредног сектора захтева значајније 

инвестиције у модернизацију производње пољопривредних газдинстава, као и опрему, 

технологију и јачање производног ланца. У складу са Стратегијом развоја општине Кнић 2010 - 

2020 године, односно дела која се односи на развој пољопривреде највећи део буџетских 

средстава је управо намењен расту конкурентности. 

Сагледавањем стања у пољопривредним газдинствима, можемо рећи да је неповољна 

структура пољопривредних газдинстава, производња је мешовита, производне парцеле су 

уситњене, недостаје радна снага, веома је  неповољно економско и социјално  стање и да као 

таква домаћинства нису у могућности да у потпуности исфинансирају своју производњу, као ни 

да сами обезбеде средства за модернизацију исте. Такође, велики број повратника на сеоско 

подручје, који су остали без посла и којима је за опстанак, преживљавање и отпочињање неке 

производње неопходан подстицај, а између осталог потребни су опрема и механизација, како би 

развили сопствену производњу. Ово се односи на мала и средња пољопривредна домаћинства. 

Међутим, подршка је потребна и великим пољопривредним произвођачима, који су се 

определили за једну пољопривредну грану, који раде на ''велико'' јер повећањем производних 

површина, или повећањем броја грла повећавају се и трошкови, које чак ни већа газдинства не 

могу да испрате. Морамо поменути да је на нашем терену прикључна механизација, као и 

пољопривредна опрема веома застарела и да је у просеку око 25 година старости, зато смо 

планирали да се део средстава определи за набавку нове прикључне механизације. Ширењем 

производних засада и производних парцела, модернизацијом објеката, повећањем броја грла и 

побољшањем расног састава, куповином модерне опреме и већим улагањима у пољопривреду, 

могуће је повећати продуктивност, побољшати економске аспекте деловања и живота на селу, 

утицати на конкурентност и већу оријентисаност ка тржишту. Циљ мере је да се млади задрже на 

селу, да заснују своје породице, започињу сопствену производњу, као и да они који су се поново 

вратили у село ту и остану. 
 
Преглед пп сектприма: 
 
Сектпр: Млекп  
 
            Сектпрпм дпминирају мали прпизвпђачи, пдрживе и делимичнп пдрживе фарме. Општи прпблем 
представља низак нивп квалитета прпизведенпг млека и низак нивп прпизвпдое пп крави, штп дпвпди дп 
непрпфитабилнпг ппслпваоа прпизвпђача. Више пд 70% ппрпдичних газдинстава држи дп 3 музне краве 
штп резултира ниским нивппм кпличине и квалитета млека. Више пд 75% сирпвпг млека исппрученпг 
млекарама јпш не испуоава стандарде ЕУ. Веће фарме се супчавају са лпшпм технплпгијпм у исхрани 
живптиоа, недпстаткпм напреднпг генетскпг узгпја и лпшим услпвима држаоа стпке.        Такпђе, велики 
прпблем представља правилан начин складиштеоа и правилна дистрибуција течнпг и чврстпг стајоака. 
Ппбпљшаое начина складиштеоа и хлађеоа млека, кап и развпј прпизвпда са дпдатпм вреднпшћу су 
начини на кпји се мпже ппбпљшати кпнкурентнпст и квалитет прпизвпда.  
 
Сектпр: Месп 
 
            Сектпр гпведарства карактерише пграничен брпј великих тпвних фарми и велики брпј релативнп 
малих мешпвитих фарми кпје прпизвпде млекп и месп. Тпвпм гпведа (400 - 600 кг) бави се симбпличан 
брпј газдинстава, а мали брпј ппљппривредних дпмаћинстава специјализпван је за тпв бикпва и пбичнп 
имају 10 - 20 грла у тпву. У већини случајева, ппљппривредна дпмаћинства прпдају телад масе 150 - 200 
кг. Највећи  брпј грла прпдаје се ради даљег тпва на специјализпваним газдинствима у другим делпвима 
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Србије. Газдинства кпја су се специјализпвала за пвчарствп и кпзарствп, у смислу прпизвпдое меса, имају 
стада пд пкп 100 пваца и кпд оих дпминира  традиципнални систем узгпја. 
            Сектпрпм дпминира велики брпј газдинстава са ниским интензитетпм прпизвпдое кпји желе да 
унапреде и ппбпљшају квалитет стпчарских прпизвпда, специјализују се у прпизвпдои меса са фпкуспм 
на гајеое свиоа, гпведа и пваца, кап и да ппбпљшају прпдуктивнпст и кпнзистентнпст у прпизвпдои.  
            Фарме кпје прпизвпде месп нису специјализпване, не кпристе правилнп пашоаке и квалитет 
кпришћене стпчне хране није задпвпљавајући. Такпђе, непдгпварајућа је технплпгија исхране кап и 
услпви смештаја живптиоа. Интервенције у пквиру пве мере ће бити усмерене на ппдршку сектпру какп 
би се задпвпљили наципнални прпписи и какп би се приближили стандардима ЕУ у пбласти дпбрпбити 
живптиоа и живптне средине.  
 
Сектпр: Впће, грпжђе, ппврће (укључујући печурке) и цвеће 
 
            Иакп пва газдинства карактерише специјализпвана прпизвпдоа, кључни прпблем пвпг сектпра је 
уситоенпст ппседа. Прпсечна ппвршина земљишта пп газдинству прпизвпђача впћа је 0,55 ha, дпк је 
прпсечна ппвршина ппд ппврћем пп газдинству 0,32 ha. Такпђе, виспки трпшкпви прпизвпдое и 
немпгућнпст утицаја на цене у ланцу исхране дпвпде дп нискпг нивпа прпфита, а самим тим и дп 
немпгућнпсти инвестираоа у нпве капацитете. На пвпј теритптији ппстпје ппгпднпсти за прпизвпдоу 
шљиве где има 369.500 стабала са укупним принпспм пд 803 тпне, такпђе је заступљена и прпизвпдоа 
јабука са 87.300 стабала и принпспм пд 206 тпна. 
            На теритприји ппштине Кнић су ппвпљни климатски и земљишни услпви, незагађена прирпда и  
тржиште, кпје  пружа пдличне услпве за развпј интензивнпг и прпфитабилнпг впћарства, а самим тим се 
пружа мпгућнпст за развпј пратећих  прерађивачких капацитета, штп дпвпди дп запкруживаоа у прпцесу 
прпизвпдое впћа и ппврћа. Интервенције у пквиру пве мере ће бити усмерене на ппдршку сектпру за  
инвестиципна улагаоа у ппдизаое нпвих или пбнављаое ппстпјећих прпизвпдних засада, у ппрему и 
механизацију, штп  ће уз редпвну примену савремене агрптехнике давати виспке, квалитетне и стабилне 
принпсе. Деп средстава је планиран за улагаое у прптивградне мреже, какп би се спречили велики 
губици изазвани градпм.  Стављен је акценат на ппдршку  за  инвестиципна улагаоа у пластеничку 
прпизвпдоу и ппрему, јер честе прпмене у клими и дугптрајни сушни перипди све више ппдстичу 
ппљппривреднике да се баве пвпм врстпм прпизвпдое (расад, ппврће, јагпда, цвеће...). 
 
Сектпр: Пстали усеви (житарице, индустријскп, арпматичнп и зачинскп биље и др.) 
         
           У ппгледу ппремљенпсти механизацијпм и ппремпм мпже се рећи да није на задпвпљавајућем 
нивпу за успешну и екпнпмски исплативу прпизвпдоу. Највећи прпблем је у старпсти механизације кап и 
сппрпм увпђеоу технплпшких решеоа. У ппштини има газдинстава  са кпмплетнпм механизацијпм, али 
највећи брпј газдинстава нема кпмплетну ппљппривредну механизацију, и ппседује трактпр са маоим 
или већим брпјем трактпрских прикључака. Укупан брпј ппљппривредних газдинстава кпја ппседују 
једнппспвинске трактпре је 533, двппспвинске 3.218  и кпмбајна 374. 
           У ппгледу ппремљенпсти прикључним машинама ситуација је следећа: брпј берача кукуруза је 231, 
плугпва 2653, таоирача 1702, дрљача 2021, сетвпспремачи 241, рптпфреза 149, растурачи минералнпг 
ђубрива 906, растурачи стајоака 73, сејалице 823, прскалице 944, кпсилице 17792,прикплице 1822. 
           Интервенције у пквиру пве мере ће бити усмерене на ппдршку сектпру за  инвестиципна улагаоа у 
набавку ппљппривредне механизације и ппреме. 
 
Сектпр: Пчеларствп 
 

Пчеларство представља малу, али изузетно атрактивну пољопривредну делатност, која 

последњих година почиње да се тржишно усмерава у правцу прихватања услова и стандарда ЕУ. 

Различите врсте меда које потичу са географског подручја Србије су високог квалитета. У 

укупном економском обиму пољопривредне производње, пчеларска производња учествује са 0,4 
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%. Од укупне количине производеног меда у претходном периоду (6,8 хиљада тона) извезено је 

око 45%.  

Подручје Груже је значајно и за пчеларе, јер квалитетна багремова паша омогућује 

пчелињацима сигурно медобрање. Разноврстан рељеф са различитим надморским висинама 

продужава цветање багрема, на основу чега се овде могу искористити две, па и три багремове 

паше у једној години. Поред багрема, могуће је и на ливадама остварити високе приносе, а 

посебно што је у овим крајевима развијено воћарство које пчелама пружа стимулативну развојну 

пашу. На територији Кнића има око 90 пчелара који у поседу имају 7500 кошница. То је добра 

основа за улагање у овај сектор. 

 

2.3.2. Циљеви мере 

 
Ппшти циљеви: 

- Стабилнпст дпхптка ппљппривредних газдинстава; 
- Ппвећаое прпизвпдое; 
- Ппбпљшаое прпдуктивнпсти и квалитета прпизвпда; 
- Смаоеое трпшкпва прпизвпдое; 
- Унапређеое техничкп - технплпшке ппремљенпсти;  
- Одрживп управљаоа ресурсима и заштите живптне средине; 
- Раст кпнкурентнпсти уз прилагпђаваое захтевима дпмаћег и инпстранпг тржишта; 
- Усклађиваое са правилима ЕУ, оеним стандардима, пплитикама и праксама. 

 
Специфични циљеви пп сектприма: 
 
Сектпр: Млекп 
 

1) повећање ефикасности, конкурентности и одрживости производње млека;  

2) повећање квалитета млека, нарочито у микробиолошком погледу (смањење броја 

бактерија и соматских ћелија), усвајање добре пољопривредне праксе, као и прилагођавање 

производа захтевима тржишта; 

 3) достизање стандарда у области добробити и здравља животиња, хигијене и заштите 

животне средине; 

 4) унапређење генетског потенцијала животиња за производњу млека (краве, овце и козе). 
 
Сектпр: Месп  
 

1) повећање ефикасности, конкурентности и одрживости производње меса; 

 2) унапређење квалитета говеђег, овчијег, козијег, живинског и свињског меса, у складу са 

прописаним ветеринарско – санитарним условима; 

 3) достизање стандарда у области добробити и здравља животиња, хигијене и заштите 

животне средине; 

 4) унапређење генетског потенцијала животиња за производњу меса. 
 
Сектпр: Впће, грпжђе и ппврће ( укључујући и печурке ) и цвеће  
 

1) унапређење квалитета и здравствене безбедности производа; 

 2) повећање површина и унапређење производње поврћа и цвећа у заштићеном простору; 

 3) модернизација и обнављање машина и опреме ради повећања продуктивности 

производње воћа, поврћа, грожђа, хмеља и цвећа;   

 4) повећање површина под интензивним засадима воћа, грожђа и хмеља; 
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 5) повећање површина под системима за наводњавање. 
 

Сектор: Остали усеви (житарице, индустријско, ароматично и зачинско биље и др.) 

 

1) унапређење нивоа приноса, квалитета и здравствене безбедности производа; 

 2) модернизација и обнављање машина и опреме ради повећања продуктивности 

производње;  

 3) повећање површина под системима за наводњавање. 

 
 Сектпр: Пчеларствп 
 

1) повећање производње, квалитета и здравствене безбедности производа из ове гране 

пољопривредне производње;  

 2) повећање прихода у пољопривредним газдинствима која се баве пчеларском 

производњом; 

 3) модернизација и обнављање машина и опреме ради повећања продуктивности 

производње;  

 4) достизање стандарда у области заштите животне средине. 
 

2.3.3. Веза са мерама Националног програма за рурални развој 

 

Није применљиво с обзиром да Национални програми за нов програмски период нису 

донети. 

У оквиру ове мере подржаће се пре свега мања газдинства, односно корисници као и врсте 

инвестиција, које нису предмет подстицаја у оквиру IPARD програма. 

Спречавање могућег двоструког финансирања истих захтева корисника од стране Управе 

за аграрна плаћања и из средстава буџета општине Кнић, спроводи се на следећи начин: 

- подносилац захтева је у обавези да уз захтев за одобрење за подстицаје у физичку 

имовину по локалном програму достави потписану изјаву, под моралном, кривичном и 

материјалном одговорношћу, да за исту намену не користи и да неће користити бесповратна 

средства за кредитну подршку у другим јавним фондовима; 

- достављањем редовних годишњих извештаја на прописаном обрасцу у складу са 

Правилником о обрасцу и садржини програма подршке за спровођење пољопривредне 

политике и политике руралног развоја и обрасцу извештаја о спровођењу мера 

пољопривредне политике и политике руралног развоја чији је саставни део и извештај о 

корисницима мера подршке који садржи основне податке о сваком кориснику као и шифру и 

назив инвестиције за коју су одобрена подстицајна средства. 

 

2.3.4. Крајњи корисници 

Право на остваривање подстицаја имају регистрована пољопривредна газдинства у 

активном статусу, и то: 

 1) физичко лице  - носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства; 

 

2.3.5. Економска одрживост 

 

За реализацију ове мере није потребно подносити бизнис план или пројекат о економској 

одрживости улагања. 

 

 



01.03.2022.                             Службени гласник општине Кнић                                  Број 2. – страна 121 

 

 

 

 

 

2.3.6. Општи критеријуми за кориснике 

 

- Да је корисник уписан у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са Правилником 

о начину и условима уписа и вођења регистра пољопривредних газдинстава.;  

- Да достави образац структуре биљне и животињске  производње;   

- Да је газдинство у активном статусу. 

- Да има  пребивалиште и производњу на територији општине Кнић;  

- Потписана изјава да корисник није остварио средства по истом основу у другим јавним 

фондовима; 

- Нема доспелих неизмирених обавеза по основу јавних прихода локалне пореске 

администрације; 
- У случају када кприсник није власник газдинства или земљишта где се инвестиција врши, треба 

да се дпстави угпвпр п закупу. Угпвпр између заинтереспваних страна треба да ппкрије перипд пд 
најмаое три гпдине; 

- Не сме да птуђи предмет инвестиције за кпју је пстварип ппдстицаје у рпку пд три гпдина пд дана 
исплате ппдстицаја и да се у тпм перипду предмет наменски кпристи; 

- Једно пољопривредно газдинство, само по једном основу може поднети захтев за ову 

програмску меру ; 

- Документација која се подноси уз захтев мора да гласи на име носиоца пољопривредног 

газдинства ( доказ о преносу средстава од пословне банке, рачун, отпремница, гарантни лист и 

сл.). 

 

2.3.7. Специфични критеријуми   

 

Критеријуми прихватљивости који треба да се испуне по секторима су: 

 

Сектор млека   

 

1) у РПГ имају пријављен сточни фонд (податке о врсти животиња и броју газдинства 

(ХИД) на којима се држе или узгајају); 

 2) Пољопривредна газдинства која имају до 29 крава на крају инвестиције.  

 

Сектор меса  

 

1) у РПГ имају пријављен сточни фонд (податке о одговарајућој врсти животиња и броју 

газдинства (ХИД) на којима се држе или узгајају); 

 2) Пољопривредна газдинства која имају до 29 грла говеда и / или 199 грла оваца и /или 

коза и / или 29 грла крмача и / или 199 товних свиња и / или 999 ћурака и / или 299 гусака и / или 

4.999 бројлера на крају инвестиције. 

 

Сектор воћа  

 

1) Пољопривредна газдинства са прихватљивим инвестицијама до 49.999 евра;  

2) Пољопривредна газдинства, регистрована у Регистру произвођача садног 

материјала воћа, винове лозе и хмеља у складу са Законом о садном материјалу („Службени 

гласник РС“ бр. 18/05 и 30/10) са прихватљивим инвестицијама до 49.999 евра. 
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Сектор поврћа 

 

1) У РПГ имају уписано пољопривредно земљиште под производњом одговарајућих 

биљних култура; 

2) Пољопривредна газдинства са прихватљивим инвестицијама до 49.999 евра. 

  

Сектор житарица и индустријских усева  

 

1) У РПГ имају уписано пољопривредно земљиште под производњом одговарајућих 

биљних култура; 

 2) Пољопривредна газдинства која  имају до 49 ha земљишта под житарицама и 

индустријским усевима;  

3) Пољопривредна газдинства која имају до 1,99 ha земљишта под хмељом. 

 

Сектор виноградарства 

 

1) Пољопривредна газдинства регистрована у Виноградарском регистру у складу са 

Законом о вину („Службени гласник РС“, бр. 41/09 и 93/12) са највише 1,99 ha винограда на крају 

инвестиције;  

2) Пољопривредна газдинства регистрована у Регистру произвођача воћа, винове лозе и 

садног материјала хмеља у складу са Законом о садном материјалу („Службени гласник РС“ бр. 

18/05 и 30/10) са прихватљивим инвестицијама до 49.999 евра. 

 

Сектор пчеларство 

 

1) Да имају 5-500 кошница пријављених у Централној бази података о обележавању 

животиња код Управе за ветерину.  

 

2.3.8. Листа инвестиција у оквиру мере 

 

Шифра 

Инвестиције 

Назив инвестиције 

Сектор млеко 

101.1.1 
Набавка квалитетних приплодних грла млечних раса: говеда, 

оваца и коза 

101.1.3 
Опрема за мужу, хлађење и чување млека на фарми, укључујући 

све елементе, материјале и инсталације 

101.1.4 

Машине и опрема за руковање и транспорт чврстог, полутечног 

и течног стајњака (транспортери за стајњак; уређаји за мешање 

полутечног и течног стајњака; пумпе за пражњење резервоара; 

сепаратори за полутечни и течни стајњак; машине за пуњење 

течног стајњака; специјализоване приколице за транспорт 

чврстог стајњака, уклјучујући и пратећу опрему за полутечни и 

течни стајњак) 

101.1.5 

Машине и опрема за припрему сточне хране, за храњење и 

напајање животиња (млинови и блендери/мешалице за припрему 

сточне хране; опрема и дозатори за концентровану сточну храну; 

екстрактори; транспортери; микс приколице и дозатори за 

кабасту сточну храну; хранилице; појилице; балери; омотачи 

бала и комбајни за сточну храну; косилице; превртачи сена) 
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 101.1.6. 
Сточне ваге, рампе за утовар и истовар и торови за усмеравање и 

обуздавање животиња 

Сектор месо 

 

 101.2.1 
Набавку квалитетних приплодних грла говеда, оваца, коза и 

свиња које се користе за производњу меса   

101.2.4 
Изградња/реконструкција као и опремање објеката за гајење 

крмача и производњу прасади за тов 

101.2.5 

Машине и опрема за складиштење и припрему сточне хране, за 

храњење и појење животиња (млинови и блендери/мешалице за 

припрему сточне хране; опрема и дозатори за концентровану 

сточну храну; екстрактори; транспортери; микс приколице и 

дозатори за кабасту сточну храну; хранилице; појилице; балери; 

омотачи бала и комбајни за сточну храну; превртачи сена, итд.) 

101.2.6 
Сточне ваге, рампе за утовар и истовар и торови за усмеравање и 

обуздавање животиња 

101.2.9 Опрема за фиксне ограде и електричне ограде за пашњаке/ливаде 

Сектор воће, 

грожђе, 

поврће ( 

укључујући 

печурке ) и 

цвеће 

 

101.4.1 

 

Подизање нових или обнављање постојећих (крчење и подизање) 

вишегодишњих засада воћака, хмеља и винове лозе 

 

101.4.2 
Подизање и опремање пластеника за производњу поврћа, воћа, 

цвећа и расадничку производњу 

101.4.3 
Подизање, набавка и опремање система противградне заштите  у 

воћњацима и вишегодишњим засадима 

101.4.4 Подизање/набавка жичаних ограда око вишегодишњих засада 

101.4.8 
Набавка опреме и уређаја за сетву, садњу и мулчирање (са 

фолијом) 

101.4.16 
Набавка опреме за орезивање, дробљење, сечење и уклањање 

остатака након резидбе воћних врста 

101.4.20 Машине за допунску обраду земљишта 

101.4.21 Машине за ђубрење земљишта 

101.4.22 Машине за сетву 

101.4.23 Машине за садњу  

101.4.24 Машине за заштиту биља 

101.4.28 Машине, уређаји и опрема за наводњавање усева 



Страна 124. – Број 2.                                      Службени гласник општине Кнић                                           01.03.2022. 

 

 

Draft 

 

Сектор 

остали усеви 

( житарице, 

индустријско, 

ароматично и 

зачинско 

биље и др )  

101.5.1 

 
Машине за примарну обраду земљишта 

101.5.2 Машине за допунску обраду земљишта 

101.5.3 Машине за ђубрење земљишта 

101.5.4 Машине за сетву 

101.5.5 Машине за садњу 

101.5.6 Машине за заштиту биља 

101..5.7 Машине за убирање односно скидање усева 

101.5.8 Машине за транспорт 

 101.5.10 Машине и опрема за наводњавање усева 

Сектор 

пчеларство 

101.6.1 Набавка нових пчелињих друштава 

101.6.2 Набавка опреме за пчеларство 

101.6.3 Набавка возила и приколица за транспорт пчелињих друштава 

 
 

2.3.9. Критеријуми селекције 
 

Услови за доделу подстицаја ће бити дефинисани јавним позивом, а у складу са  

Правилником о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног 

газдинства који доноси Општинско веће, с тим што ће системом рангирања већи број бодова 

имати лица која се искључиво баве пољопривредом, млађе категорије - подносиоци захтева 

млађи од 40 година и уколико је подносилац захтева жена на коју је регистровано 

пољопривредно газдинство. Средства ће се одобравати у складу са јавним позивом и конкурсним 

обрасцем којима ће све бити детаљније дефинисано укључујући и критеријуме рангирања. 

Захтеви ће се разматрати по редоследу подношења. Неблаговремени захтеви и захтеви који не 

испуњавају услове Јавног позива,  неће се разматрати. 

 

2.3.10. Интензитет помоћи 

 

За инвестиције 101.1.1., 101.1.3., 101.1.4., 101.1.5.,101.1.6.,101.2.1., 101.2.4., 

101.2.5.,101.2.6., 101.2.9., 101.4.1., 101.4.2., 101.4.3., 101.4.4., 101.4.8., 101.4.16., 101.4.20., 

101.4.21., 101.4.22., 101.4.23., 101.4.24., 101.4.28., 101.5.1., 101.5.2., 101.5.3., 101.5.4., 101.5.5., 
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101.5.6., 101.5.7., 101.5.8., 101.5.10., 101.6.1., 101.6.2., 101.6.3. интензитет помоћи је 50% од 

износа на основу достављеног доказа о преносу средстава (извод из банке, налог за уплату и 

слично) за набављену инвестицију (без урачунатог ПДВ).  

Максимални износ подстицаја по кориснику је 200.000,00 динара, а минимална вредност 

прихватљивих инвестиција прописује се посебним прописом - правилником за спровођење ове 

мере. 

 

2.3.11. Индикатори/показатељи 

 

Редни број 

 

Назив показатеља 

1. 

 

Број поднетих захтева по инвестицијима 

2. 

 

Укупан број газдинстава која су остварила право на субвенцију за 

набавку приплодних јуница 

 

3. Укупан број газдинстава која су остварила право на субвенцију за 

набавку квалитетних говеда, оваца, коза и свиња 

 

4. 

 

Укупан број газдинстава која су остварила право на субвенционисане 

саднице 

 

5. 

 

Површина под новим вишегодишњим засадима 

6.  Број новонабављене опреме или механизације 

 

7. Број новоформираних противградних мрежа 

 

8. Површина воћа под заштићеним простором 

 

9. Број набављених пластеника са пратећом опремом 

 

10. Број набављених пчелињих друштава 

 

11. Број набављених кошница 

 

 

2.3.12. Административна процедура 

 

Подстицај ће се одобрити на основу Правилника о подстицајима за инвестиције у 

физичку имовину пољопривредног газдинства који доноси Општинско веће и Одлуке 

начелника Општинске управе о расписивању јавног позива и конкурса за повраћај дела 

трошкова за сваки сектор и инвестицију у оквиру њих (куповину приплодних јуница, 

квалитетних говеда, оваца, свиња, пчелињих друштава садног материјала, опреме, механизације 

и др.). Саставни део Одлуке је Јавни позив и конкурс који ће потом бити објављен на сајту 

општине Кнић,огласној табли Управе, месних канцеларија и месних заједница. Уз захтев, који се 

преузима у Општинској управи - Канцеларији за пољопривреду и заштиту животне средине, 

странка доставља личну карту, текући рачун, доказ о регистрацији пољопривредног газдинства, 

структуру биљне или животињске производње, предрачун, предуговор или рачун за планирану 
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инвестицију,отпремницу, уговор о купопродаји набављеног сточног фонда, рачун и доказ о 

извршеном плаћању за набављену инвестицију ( потврда о преносу средстава или извод оверен 

од стране банке односно фискални исечак ). Канцеларија за пољопривреду и заштиту животне 

средине општине Кнић стара се о пријему и обради захтева и врши административну проверу 

испуњености услова дефинисаних Јавним позивом и конкурсом. Након тога Канцеларија за 

пољопривреду и заштиту животне средине Комисији за избор корисника средстава прослеђује 

списак лица која су доставила валидну документацију и испунила услове конкурса. Комисија, 

коју за реализацију ове мере, образује начелник Општинске управе, има задатак да потврди 

комплетност и утврди техничку исправност достављених  докумената. 

Након обраде документације, Комисија  формира ранг листу на основу критеријума 

предвиђених Правилником о подстицајима за инвестиције у физичку имовину 

пољопривредног газдинства који је донело Општинско веће . У случају када постоји више 

захтева са истим бројем бодова према критеријумима за рангирање, предност добија онај са 

ранијим датумом и временом подношења потпуног захтева. У случају када је поднет мањи број 

захтева који испуњава услове и који су прихватљиви од расположивих средстава за подршку, 

ранг листа неће бити креирана. 

Након формирања листе Комисија припрема предлог и извештај за доделу средстава, а на 

основу тога Начелник општинске управе доноси Одлуку о избору корисника средстава и 

одобравању средстава за суфинансирање. Када Одлука постане коначна, Начелник Општинске 

управе са носиоцима пољопривредних газдинстава којима су средства одобрена закључује 

уговор којим се уређују међусобна права и обавезе. 

 Општинској управи - Канцеларији за пољопривреду и заштиту животне средине, странка 

доставља, доказ о преносу средстава од пословне банке и/или рачун, фискални рачун, 

отпремницу и/или гарантни лист и слично. 

Решењем начелника Општинске управе врши се исплата средстава,  на текући рачун 

подносиоца захтева.  

Финансирање захтева вршиће се до утрошка средстава предвиђених за ову намену 

Одлуком о буџету општине Кнић за 2022. годину. Потенцијални корисници су обавезни да 

надлежном органу омогуће контролу на терену у ком циљу ће Начелник општинске управе 

формирати Комисију за контролу реализованих инвестиција. 

 

 

2.4. Назив мере: Успостављање и јачање удружења у области пољопривреде 

                             Шифра мере: 102 

 

2.4.1.  Образложење:   

Овим програмом Општина Кнић подстиче формирање нових удружења и помаже у 

реализацији плана и програма постојећим удружењима.  

 

2.4.2.   Циљеви мере:  

 

- унапређење рада постојећих или формирање нових удружења     

- едукација  чланова удружења,  

 

 2.4.3.  Веза  мере са националним програмима  за рурални развој и пољопривреду 

  

Није применљиво с обзиром да Национални програми за нов програмски период нису 

донети. 

Спречавање могућег двоструког финансирања истих захтева корисника спроводи се на 

следећи начин: 
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- подносилац захтева је у обавези да уз захтев достави потписану изјаву, под моралном, 

кривичном и материјалном одговорношћу, да за исту намену не користи и да неће користити 

бесповратна средства у другим јавним фондовима; 

- достављањем редовних годишњих извештаја на прописаном обрасцу у складу са 

Правилником о обрасцу и садржини програма подршке за спровођење пољопривредне политике 

и политике руралног развоја и обрасцу извештаја о спровођењу мера пољопривредне политике и 

политике руралног развоја чији је саставни део и извештај о корисницима мера подршке који 

садржи основне податке о сваком кориснику као и шифру и назив инвестиције за коју су 

одобрена средства. 

 

 2.4.4.   Крајњи корисници   

Крајњи корисници мере су: удружења пољопривредних произвођача са територије 

Општине Кнић.  

  

2.4.5. Економска одрживост   

Удружење мора да докаже своју економску одрживост, мора да образложи  начин и 

оправданост планираних улагања кроз одређену форму бизнис плана и програма свог рада или 

пројекта.   

  

2.4.6.   Општи критеријуми за кориснике      

 

- да је Удружење регистровано у складу са Законом ( уписан у регистар код Агенције за 

привредне регистре;     

-  да има седиште на територији Општине Кнић;  

- да чланови удружења имају пребивалиште и производњу на територији Општине Кнић. 

- да корисник за инвестицију за коју подноси захтев, не сме користити подстицаје по 

неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није 

предмет другог поступка за коришћење подстицаја; 

 

2.4.7. Специфични критеријуми            

     

Не постоје.  

  

2.4.8. Листа  инвестиција у оквиру мере   

  

Шифра инвестиције Назив инвестиције 

102 Успостављање и јачање удружења у области пољопривреде 

 

2.4.9.  Критеријуми селекције    

 

- Активност – учешће у манифестацијама  

- Масовност удружења – регистровани чланови  

 

2.4.10.  Интензитет помоћи    

 

Интензитет помоћи је 100% , а максимални износ одобрених средстава по удружењу је до 

50.000,00 динара.    
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2.4.11.  Индикатори - показатељи   

Редни број Назив показатеља 

1. Број  удружења, чији је план и програм подржан 

2. Број чланова удружења 

3. Број новоформираних удружења   

  

2.4.12. Административна процедура   

  

              Доноси се Одлука о расписивању Јавног позива за суфинансирање програма  рада 

удружења пољопривредних произвођача са територије Општине Кнић у 2022. години, који потом 

бива објављен у средствима јавног информисања, на сајту Општине и на огласној табли Управе. 

Учесници јавног позива уз пријаву достављају следећу  документацију: доказ о регистрацији 

удружења, код АПР; списак чланова  удружења са адресама и ЈМБГ; фотокопију личне карте 

лица одговорног за заступање; Одлуку скупштине удружења о усвајању програма и плана рада 

удружења за 2022. годину.  Одлуку надлежног органа о намени за коју ће се употребити 

евентуално одобрена средства  са пратећом документацијом (предрачуни, уговори и сл.).  

Комисија, коју за реализацију ове мере, образује Начелник Општинске управе, има задатак да 

прикупи пријаве, провери комплетност и утврди техничку исправност  достављених  докумената, 

припреми предлог за доделу средстава и Начелнику Општинске управе поднесе извештај и 

предложи, одобравање средства за суфинансирање програма рада удружења у 2022. години.  На 

основу извештаја и предлога Комисије, Начелник Општинске управе доноси Одлуку о 

одобравању средства за суфинансирање програма рада Удружења. Служба припрема уговор, за 

који тражи мишљење Јавног правобраниоца, на који даје сагласност, а потом се доноси Закључак 

о давању сагласности за закључење поменутих Уговора и потом се врши исплата средстава. 

 

2.5. Назив мере: Управљање ризицима    

                             Шифра мере: 104  

 

          Шифра инвестиције 104.1. – Улагање у заштиту од елементарних непогода, 

неповољних климатских прилика и катастрофалних догађаја 

 

2.5.1. Образложење 

 

            Због великог утицаја промене климе, а ради очувања квалитета, предвидљивости и 

одрживости пољопривредне производње противградна заштита представља неопходан начин 

очувања истог. Територија општине Кнић је последњих година у летњем периоду била изложена 

дејству градоносних облака чиме су учињене знатне штете на пољопривредним културама. 

На основу мишљења Министарства пољопривреде и заштите животне средине Број:01-00-

746/2016-09 од 19.маја 2016.године у коме је наведено да на основу члана 8. И члана 9. Закона о 

одбрани од града локалне самоуправе могу да обезбеђују подршку за функционисање система  

одбране од града.Подршка подразумева скуп мера и радњи које су прописане чланом 2. Закона о 

одбрани од града, односно могу да купују средства за засејавање градоопасних облака – ракета, 

као и подршку надлежном органу у ангажовању извршилаца на градоносне облаке – стрелаца, 

ако су обезбеђена средства за те намене.   

            Систем противградне заштите на подручју општине Кнић чине 15 противградних станица 

које опслужује 30 стрелаца. Како би систем противградне заштите што ефикасније 

функционисао, Општина Кнић из свог Буџета у континуитету издваја средства за набавку 

прoтивградних ракета као и за подршку у раду стрелаца. Планирана инвестиција има потпуну 

оправданост, јер је у питању заштита имовине и пољопривредних површина од елементарне 

непогоде – града. 
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2.5.2 Циљеви мере 

 

Општи циљеви 

-   Ефикасније функционисање система противградне заштите; 

- Стабилност дохотка пољопривредних газдинстава, повећање производње, сигурност 

засноване производње. 

 

Специфични циљеви 

 

Спречавање последица елементарних непогода које су све више изражене на нашем 

подручју. 

 

2.5.3. Веза мере са националним програмима за рурални развој и пољопривреду 

 

Није применљиво с обзиром да Национални програми за нов програмски период нису 

донети.             

 

2.5.4. Крајњи корисници 

 

Крајњи корисници су физичка лица – носиоци регистрованог комерцијалног 

пољопривредног газдинства. 

 

2.5.5. Економска одрживост 

 

За реализацију ове мере није потребно подносити бизнис план или пројекат о економској 

одрживости улагања. 

 

2.5.6. Општи критеријуми за кориснике 

 

- Укупне пољопривредне површине изложене дејству градоносних облака одређеног 

подручја;  

- Број угрожених пољопривредних газдинстава; 

- Број угроженог сточног фонда. 

-Корисник (стрелац) треба да има потписан уговор са Радарским центром ,,Бешњаја“ за  

ову врсту посла. 

 

2.5.7. Специфични критеријуми 

 

За реализацију ове мере не постоје специфични критеријуми. 

 

2.5.8. Листа инвестиција у оквиру мере 

 

Шифра инвестиције Назив инвестиције 

104.1. 
Улагање у заштиту од елементарних непогода, неповољних 

климатских прилика и катастрофалних догађаја 

 

 

2.5.9. Критеријуми селекције 

 

- Идентификација и праћење ризика везаних за елементарне непогоде  
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 Прикупљање података о изложености опасности  

- Процена ризика на општинском нивоу 

 

2.5.10. Интензитет помоћи 

 

Набавка средстава и опреме се финансира у износу од 100% од вредности рачуна. 

            Подршка раду противградних стрелаца је у нето износу од 5.000 динара месечно у току 

трајања Уговора са Радарским центром ,,Бешњаја“ за сезону 2022.  

 

2.5.11. Индикатори/показатељи 

 

Редни број Назив показатеља 

1. Укупна пољопривредна површина (ха) заштићена од поплаве. 

2. Број грла стоке заштићен од поплаве 

3. Укупна пољопривредна површина ( ха ) заштићена од града 

4. Укупан број газдинстава – корисника ове мере  

5. Укупан износ уплаћених средстава противградним стрелцима 

6. Број уговора потписаних са противградним стрелцима 

7. Број укупно набављене опреме 

 

2.5.12. Административна процедура 

 

Начелник Општинске управе објављује јавни позив за набавку противградних ракета на 

основу критеријума и препорука од стране РХМЗ и Радарског цетра ,,Бешњаја“ који након 

спроведене јавне набавке и примопредаје ракета врши њихову расподелу по противградним 

станицама. 

По наведеном принципу се спроводи и процедура набавке опреме за подршку рада 

противградних стрелаца. 

У циљу реализације подршке раду противградних стрелаца Начелник Општинске управе 

закључује појединачне Уговоре са стрелцима, након чега се врши исплата средстава. 

 

В. ПОДСТИЦАЈИ ЗА ДИВЕРЗИФИКАЦИЈУ ДОХОТКА И УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА 

ЖИВОТА У РУРАЛНИМ ПОДРУЧЈИМА 

 

 2.6. Назив мере: Подршка младима у руралним подручјима  

                             Шифра мере: 303 

 

2.6.1. Образложење 

 

Обзиром на велике миграције из села у град и неповољну старосну структуру у селима 

која се пре свега одражава и на пољопривредну производњу, од великог и суштинског значаја за 

развој пољопривреде Општине Кнић је подршка младима и стимулисање истих за опстанак на 

селу.  

Села се карактеришу негативним природним прираштајем и одласком младих. Миграција 

становаништва у оквиру општине се одвијала из сеоских средина. Негативан тренд је нарочито 

изражен у мање развијеним селима. Овде су остала углавном старачка домаћинства и сваке 

године се гаси приличан број ових домаћинстава.  

Оно што је евидентно задњих година, је да је на глобалном нивоу незапосленост изражен 

проблем те стога вид подршке младима треба да буде добар начин оспособљавања младих 
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пољопривредника који ће кроз унапређење своје производње бити конкурентни и тиме 

обезбедити сигурнију егзистенционалну будућност и кроз такав вид подршке бити мотивисани да 

остану на селу.  

 

2.6.2 Циљеви мере 

1) Смањење броја незапослених младих у руралним срединама; 

 2) Подстицање тржишно оријентисане производње код младих; 

 3) Оснаживање младих жена у руралној економији; 

 4) Јачање удруживања младих; 

 5)Стабилност дохотка младих пољопривредника кроз повећање производње, побољшање 

продуктивности и квалитета производа и смањење трошкова производње; 

 

2.6.3. Веза мере са националним програмима за рурални развој и пољопривреду 

 

Није применљиво с обзиром да Национални програми за нов програмски период нису 

донети. 

Спречавање могућег двоструког финансирања истих захтева корисника од стране Управе 

за аграрна плаћања и из средстава буџета општине Кнић, спроводи се на следећи начин: 

- подносилац захтева је у обавези да уз захтев за одобрење за подстицаје у физичку 

имовину по локалном програму достави потписану изјаву, под моралном, кривичном и 

материјалном одговорношћу, да за исту намену не користи и да неће користити бесповратна 

средства за кредитну подршку у другим јавним фондовима; 

- достављањем редовних годишњих извештаја на прописаном обрасцу у складу са 

Правилником о обрасцу и садржини програма подршке за спровођење пољопривредне 

политике и политике руралног развоја и обрасцу извештаја о спровођењу мера 

пољопривредне политике и политике руралног развоја чији је саставни део и извештај о 

корисницима мера подршке који садржи основне податке о сваком кориснику као и шифру и 

назив инвестиције за коју су одобрена подстицајна средства. 

 
2.6.4. Крајои кприсници 

 

Пољопривредни произвођачи носиоци пољопривредног газдинства старости од 18 до 40 

година.  

 

2.6.5. Економска одрживост   

 

За реализацију ове мере није потребно подносити бизнис план или пројекат о економској 

одрживости улагања. 

 

 

2.6.6. Општи критеријуми за кориснике 

 

Општи услови за остваривање права на подстицаје су, да корисник: 

 1) на дан подношења пријаве на конкурс, има навршених 18 година живота;  

 2) у календарској години у којој се подноси пријава на конкурс за коришћење ове врсте 

подстицаја навршава највише 40 година живота;  

 3) нема нереализованих инвестиција за које су му одобрена подстицајна средства на 

основу закона којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју;  

 4) није до сада користио подстицаје на основу мере подршке за младе пољопривреднике; 



Страна 132. – Број 2.                                      Службени гласник општине Кнић                                           01.03.2022. 

 

 

Draft 

 5) да је корисник уписан у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са 

Правилником о начину и условима уписа и вођења регистра пољопривредних газдинстава.;  

 7) нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према општини Кнић, по основу 

раније остварених подстицаја, субвенција и кредита;  

 8) за инвестицију за коју подноси пријаву на конкурс, не користи подстицаје по неком 

другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно ако иста инвестиција није предмет 

другог поступка за коришћење подстицаја, осим подстицаја у складу са посебним прописом 

којим се уређује кредитна подршка регистрованим пољопривредним газдинствима;  

 9)  нема доспелих неизмирених обавеза по основу јавних прихода; 

 10) наменски користи и не отуђи нити да другом лицу на коришћење инвестицију која је 

предмет захтева у периоду од пет година. 

11) за подршку преради на газдинству, корисници ће бити исти  као у „Правилнику  о 

малим  количинама примарних производа које служе за снабдевање потрошача, подручју за 

обављање тих делатности као и одступања која се односе на мале субјекте у пословању храном 

животињскок порекла“. 

 

2.6.7 Специфични критеријуми 

  

- Подносилац захтева није у радном односу;  

- Једно газдинство, само по једном основу може поднети захтев за ову програмску меру . 

- Документација која се подноси уз захтев мора да гласи на име носиоца пољопривредног 

газдинства ( доказ о преносу средстава од пословне банке, рачун, отпремница, гарантни 

лист и сл.);  

 

Критеријуми прихватљивости који треба да се испуне по секторима су: 

 

Сектор млека   

 

1) у РПГ имају пријављен сточни фонд (податке о врсти животиња и броју газдинства 

(ХИД) на којима се држе или узгајају); 

 2) Пољопривредна газдинства која имају до 29 крава на крају инвестиције.  

 

Сектор меса  

 

1) у РПГ имају пријављен сточни фонд (податке о одговарајућој врсти животиња и броју 

газдинства (ХИД) на којима се држе или узгајају); 

 2) Пољопривредна газдинства која имају до 29 грла говеда и / или 199 грла оваца и /или 

коза и / или 29 грла крмача и / или 199 товних свиња и / или 999 ћурака и / или 299 гусака и / или 

4.999 бројлера на крају инвестиције. 

 

Сектор воћа  

 

3) Пољопривредна газдинства са прихватљивим инвестицијама до 49.999 евра;  

4) Пољопривредна газдинства, регистрована у Регистру произвођача садног 

материјала воћа, винове лозе и хмеља у складу са Законом о садном материјалу („Службени 

гласник РС“ бр. 18/05 и 30/10) са прихватљивим инвестицијама до 49.999 евра. 
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Сектор поврћа 

 

1) у РПГ имају уписано пољопривредно земљиште под производњом одговарајућих 

биљних култура; 

2) Пољопривредна газдинства са прихватљивим инвестицијама до 49.999 евра. 

   

Сектор житарица и индустријских усева  

 

1) у РПГ имају уписано пољопривредно земљиште под производњом одговарајућих 

биљних култура; 

 2) Пољопривредна газдинства која  имају до 49 ha земљишта под житарицама и 

индустријским усевима;  

3) Пољопривредна газдинства која имају до 1,99 ha земљишта под хмељем. 

 

Сектор виноградарства 

 

1) Пољопривредна газдинства регистрована у Виноградарском регистру у складу са 

Законом о вину      („Службени гласник РС“, бр. 41/09 и 93/12) са највише 1,99 ha винограда на 

крају инвестиције;  

2) Пољопривредна газдинства регистрована у Регистру произвођача воћа, винове лозе и 

садног материјала хмеља у складу са Законом о садном материјалу („Службени гласник РС“ бр. 

18/05 и 30/10) са прихватљивим инвестицијама до 49.999 евра. 

 

Сектор пчеларство 

 

1) Да имају 5-500 кошница пријављених у Централној бази података о обележавању 

животиња код Управе за ветерину.  
 

 

Прерада на газдинству 

 

 Специфични критеријум за све инвестиције у оквиру подршке преради на газдинству је да 

су за одређени вид прераде пољопривредних производа корисници регистровани у складу 

са позитивно правним прописима и да је објекат у оквиру кога се реализује и да је 

инвестиција на територији Општине Кнић у својини носиоца или чланова газдинства, 

односно под закупом најмање на период од пет година рачунајући од календарске године 

подношења захтева. 

 
Прерада млека и маркетинг и Прерада меса и маркетинг 

 

 Прихватљиви корисници су субјекти у пословању малим количинама примарних 

производа у складу са Правилником о малим количинама примарних производа које 

служе за снабдевање потрошача, подручју за обављање тих делатности као и одступања 

која се односе на мале субјекте у пословању храном животињског порекла и произвођачи-

физичка лица- која производе сирово млеко и производе од сировог млека у домаћинству, 

у складу са законом којим се уређује ветеринарство са капацитетом прераде сировог млека 

на газдинству у количини од 200 литара недељно, а капацитетом прераде меса на 

газдинству у количини од 100 кг недељно или 1000 кг годишње.  
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Прерада воћа, поврћа и грожђа и маркетинг, Прерада гајеног, зачинског, лековитог и 

ароматичног биља, као и маркетинг, Прерада гајених врста гљива и маркетинг  

 

 Регистрована пољопривредна газдинства су прихватљиви корисници уколико, поред 

напред наведених специфичних услова, имају заснован одређен вид производње на 

сопственом пољопривредном газдинству: производњу на минимум 0,5 хa воћа, поврћа, 

односно 0,15 хa узаштићеном простору на сопственом пољопривредном газдинству, или 

да у структури биљне производње имају уведену производњу гајених печурака или 

лековитог биља. 

 

Прерада пчелињих производа и маркетинг  
 

 Регистрована пољопривредна газдинства су прихватљиви корисници уколико, поред 

напред наведених специфичних услова, имају на сопственом пољопривредном газдинству 

50 кошница. 

 

2.6.8. Листа инвестиција у оквиру мере 

  

Шифра инвестиције Назив инвестиције 

303.1. 

Почетна помоћ за покретање пословања 

за младе пољопривреднике и развој 

малих пољопривредних газдинстава 

 

Почетна помоћ за покретање пословања за младе пољопривреднике и развој малих 

пољопривредних газдинстава обухвата инвестиције наведене у оквиру мере 101 – Инвестиције у 

физичку имовину пољопривредних газдинстава и примењиваће се специфични критеријуми 

прихватљивости предвиђени у мери Инвестиције у физичку имовину пољопривредних 

газдинставакао. 

Почетна помоћ за покретање пословања за младе пољопривреднике и развој малих 

пољопривредних газдинстава обухвата и инвестиције наведене у оквиру мере 304.5 Подршка 

преради на газдинству и то: 

 

 
Шифра 

инвестиције 

Назив инвестиције 

 304.5. Подршка преради на газдинству 

Прерада млека и 

маркетинг 

304.5.1.1. 

Набавка опреме за узорковање, пријем, 

прераду, пуњење и паковање млека и 

производа од млека 

 

304.5.1.2. 

Набавка опреме за чишћење, прање и 

дезинфекцију (стерилизацију) објеката, 

опреме, алата, уређаја и машина, 

укључујући и опрему за гардеробе и 

санитарне просторије 

304.5.1.3. 

Набавка лабораторијске опреме (без 

стакленог прибора) за интерну употребу, 

као део прерађивачког погона 

Прерада меса и 

маркетинг 
304.5.2.1.  

. Набавка опреме за омамљивање, клање и 

обраду трупова 
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304.5.2.3.  

 

Набавка опреме и уређаја за расецање, 

обраду, прераду, паковање и означавање 

меса и уситњеног меса, полупроизвода од 

меса, машински сепарисаног меса и 

производа од меса 

304.5.2.4. 

Набавка опреме и уређаји за хлађење, 

пастеризацију и стерилизацију меса и 

производа од меса 

304.5.2.6.  

 

Набавка опреме за чишћење, прање и 

дезинфекцију (стерилизацију) објеката, 

опреме, алата, уређаја и машина, 

укључујући и опрему за гардеробе и 

санитарне просторије 

 

 

Прерада воћа, 

поврћа и грожђа и 

маркетинг 

 

 

304.5.3.1.  
Набавка опреме и уређаја за сушење воћа, 

поврћа и грожђа, као и њихових производа 

304.5.3.2.  
Набавка опреме и уређаја за замрзавање 

воћа и поврћа, као и њихових производа 

304.5.3.3. 
Набавка опреме и уређаја за бланширање, 

пастеризацију и стерилизацију производа 

304.5.3.4. 

Набавка опреме за пријем воћа, поврћа и 

грожђа, као и прераду, пуњење и паковање 

њихових производа 

Прерада          

гајеног, зачинског, 

лековитог и 

ароматичног биља, 

као и маркетинг 

304.5.5.1. 

Набавка опреме и уређаја за сушење гајеног 

зачинског, лековитог и ароматичног биља, 

као и њихових производа  

304.5.5.2. 

Набавка опреме за прераду гајеног 

зачинског, лековитог и ароматичног биља 

као и њихових производа 

Прерада пчелињих 

производа и 

маркетинг 

304.5.6.1. 
Набавка опреме и уређаја за прераду 

пчелињих производа  

304.5.6.2. 
Набавка опреме и уређаја за паковање и 

складиштење пчелињих производа 

 

 

2.6.9. Критеријуми селекције 

 

     Услови за доделу подстицаја ће бити дефинисани јавним позивом, а у складу са  

Правилником о подстицајима за подршку младима у руралним подручјима којим ће све 

бити детаљније дефинисано укључујући и критеријуме рангирања ( Године старости, статус 

подносиоца у односу на запослење, стечено образовање, пол, породични статус, број чланова, 

степен стручне спреме, образовни профил и сл. ). 

Средства ће се одобравати у складу са јавним позивом и конкурсним обрасцем, а захтеви 

ће се разматрати по редоследу подношења. Неблаговремени захтеви и захтеви који не испуњавају 

услове Јавног позива,  неће се разматрати. 

  

2.6.10. Интензитет помоћи 

 

Износ подстицаја је 100% од вредности набављене инвестиције ( без ПДВ-а ). 
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У оквиру ове мере подстицаји се исплаћују после спроведеног конкурса и потписивања 

одговарајућег уговора.  

Максимални износ подстицаја по кориснику је 400.000,00 динара, а минимална вредност 

прихватљивих инвестиција по кориснику прописују се посебним правилником  за спровођење 

ове мере. 

 

2.6.11. Индикатори/показатељи 

 

Редни 

Број 

 

Назив показатеља 

1. 

 

Број поднетих захтева 

2. 

 

Укупан број реализованих инвестиција 

 

 

2.6.12. Административна процедура 

 

Подршка младима у руралним подручјима реализоваће се путем Конкурса за избор 

корисника средстава за наведену меру који расписује Начелник општинске управе општине Кнић 

на основу утврђених критеријума у Правилнику о додели подстицајних средстава младим 

пољопривредницима који доноси Општинско веће. Конкурс ће бити објављен на сајту општине 

Кнић,огласној табли Управе, месних канцеларија и месних заједница. Конкурсом ће се 

дефинисати прихватљиви трошкови, потребна документација и сви специфични услови који нису 

дати у Програму. 

Пријем захтева, у складу са конкурсним условима, вршиће Канцеларија за пољопривреду 

и заштиту животне средине општине Кнић.  

У току трајања конкурса, моћи ће да се поднесе један захтев за коришћење подстицајних 

средстава.  

Након тога Канцеларија за пољопривреду и заштиту животне средине Комисији за избор 

корисника средстава прослеђује списак лица која су доставила валидну документацију и 

испунила услове конкурса. Комисија, коју за реализацију ове мере, образује начелник 

Општинске управе, има задатак да потврди комплетност и утврди техничку исправност 

достављених  докумената. 

Након обраде документације, Комисија  формира ранг листу на основу критеријума 

предвиђених Правилником о додели подстицајних средстава младим пољопривредницима који 

је донело Општинско веће . У случају када постоји више захтева са истим бројем бодова према 

критеријумима за рангирање, предност добија онај са ранијим датумом и временом подношења 

потпуног захтева. У случају када је поднет мањи број захтева који испуњава услове и који су 

прихватљиви од расположивих средстава за подршку, ранг листа неће бити креирана. 

Након формирања листе Комисија припрема предлог и извештај за доделу средстава, а на 

основу тога Начелник општинске управе доноси Одлуку о избору корисника средстава и 

одобравању средстава за подстицаје. Када Одлука постане коначна, Начелник Општинске 

управе са носиоцима пољопривредних газдинстава којима су средства одобрена закључује 

уговор којим се уређују међусобна права и обавезе. 

Одобрена средства подршке ће се исплаћивати по реализацији инвестиције у износу до 

100% од вредности инвестиције ( без ПДВ-а ) Решењем начелника Општинске управе на текући 

рачун подносиоца захтева, а у складу са Правилником о додели подстицајних средстава младим 

пољопривредницима који је донело Општинско веће.  
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Финансирање захтева вршиће се до утрошка средстава предвиђених за ову намену 

Одлуком о буџету општине Кнић за 2022. годину. У случају добијања додатних средстава од 

надлежних министарстава, а која се односе на подршку младима, средства ће се исплаћивати до 

утрошка према формираној ранг листи.   Корисници су обавезни да надлежном органу омогуће 

контролу на терену у ком циљу ће Начелник општинске управе формирати Комисију за контролу 

реализованих инвестиција. 

 

 

МЕРЕ  ПОСЕБНИХ ПОДСТИЦАЈА 

 
2.7. Назив мере:  Подстицаји за промотивне активности у пољопривреди и руралном                  

развоју    

                        Шифра мере: 402    

 

2.7.1. Образложење 

 

Инвестиција 402 -  Подстицаји за промотивне активности у пољопривреди и руралном 

развоју треба да буде заснована на праћењу нoвих достигнућа у пољопривреди, агро - 

технологији, стручном усавршавању и на размени знања, искуства и информација. 

Пољопривредни произвођачи и сеоско становништво све теже успевај да самостално, 

 без стручне помоћи примењују иновације у производњи, маркетингу, да се изборе за пласман 

своје робе и опстану на тржишту, да покрену и развију непољопривредну делатност, као и друге 

активности везане за развој руралних средина. На недостатак знања и додатних вештина код 

сеоског становништва упућују и подаци да мањи број носиоца газдинстава имају стечено средње 

и високо стручно образовање из области пољопривреде, а највећи део носиоца газдинстава имају 

знање стечено дугогодишњом праксом. Општинска управа – Канцеларија за пољопривреду и 

заштиту животне средине, ПССС Крагујевац, Агрономски факултет и Институт за воћарство из 

Чачка, удружења пољопривредних произвођача, удружења грађана, која су основана ради 

обављања промотивних и непољопривредних делатности за развој села су битни носиоци 

едукативних и информативно промотивних активности у руралним срединама. Ова мера утиче на 

квалитет и побољшање услова живота у сеоским срединама, на конкурентност у пољопривреди, 

на организационо јачање пољопривредне производње, као и на примену многих иновација у 

пољопривреди. Облици стицања нових знања – организовање стручних предавања, саветовања и 

трибина из области пољопривреде која би се организовала у току јесени или зимског периода из 

области воћарства, сточарства, повртарства, пчеларства и др. грана пољопривреде, за које наши 

пољопривредници покажу интересовање. Стручно оспособљавање је усмерено на пољопривредне 

произвођаче, сеоско становништво и на стручњаке локалног агросектора, из свих 

пољопривредних и непољопривредних области, који ће резултате стручног усавршавања 

користити за даљи рурални развој на подручју општине.  

Организација и реализација културних манифестација, изложби и промоција 

пољопривреде и руралног развоја локалне самоуправе, студијских путовања ради стицања знања 

и вештина и упознавања са новим технологијама у области пољопривреде и руралног развоја, 

путовања, смештаја и дневница учесника. 

2.7.2. Циљеви мере 

 

Општи циљеви  

 едукација и упознавање са савременим трендовима и достигнућима у пољопривредној 

производњи, као и правилна, правовремена примена знања;  
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 развој пољопривреде и руралних подручја;  

 повезивање свих чиниоца и актера локалног агросектора;  

 доступност информацијама,  

 унапређење знања,  

 социјалне и економске инклузије малих и средњих газдинстава и микропредузећа у руралним 

срединама;  

 одрживи развој, заштита свих ресурса,  

 смањење миграције становништва са циљем да се млади задрже на селу, да покрену сопствени 

бизнис и заснују породицу ;  

 упознавање младих.  

Специфични циљеви 

  повећање нивоа стручног знања и вештина сеоског становништва; 

  примена нових технологија и иновација; 

 техничко и кадровско унапређење институција укључених у систем креирања и трансфера 

знања;  

 проширење понуде образовних и тренинг програма свих нивоа и типова образовања; 

 јачање капацитета за прихватање знања кроз развијање свести и мотивисаности за образовањем. 

 

 

2.7.3. Веза мере са националним програмима за рурални развој и пољопривреду 

 

Није применљиво с обзиром да Национални програми за нов програмски период нису 

донети. 

Спречавање могућег двоструког финансирања истих захтева корисника спроводи се на 

следећи начин:  

- подносилац захтева је у обавези да уз захтев за одобрење подстицаја по локалном програму 

достави потписану изјаву, под моралном, кривичном и материјалном одговорношћу, да за исту 

намену за коју подноси захтев не користи и да неће користити бесповратна средства, подстицаје, 

субвенције и донације у другим јавним фондовима;    

- достављањем редовних годишњих извештаја на прописаном обрасцу у складу са Правилником о 

обрасцу и садржини програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике 

руралног развоја и обрасцу извештаја о спровођењу мера пољопривредне политике и политике 

руралног развоја чији је саставни део и извештај о корисницима мера подршке који садржи 

основне податке о сваком кориснику као и шифру и назив инвестиције за коју су одобрена 

подстицајна средства. 

За активности које самостално организује локална самоуправа не постоји могућност 

двоструког финансирања 

 

2.7.4. Крајњи корисници 

 

Крајњи корисници средстава ове мере су: регистрована пољопривредна газдинства, удружења 

грађана, предузетници и правна лица за пружање саветодавних и других услуга (превоз, опрема, 

обезбеђење, штампа, угоститељство и услуге смештаја и сл.),  научне  и стручне институције и 

јединица локалне самоуправе.   

 

2.7.5. Економска одрживост 

 

За реализацију ове мере није потребно подносити бинзнис план или пројекат о економској 

одрживости улагања. 
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2.7.6. Општи критеријуми за кориснике 

 

- Корисник средстава мора да је уписан у одговарајући регистар (Регистар привредних субјеката, 

Регистар научно - истраживачких установа, Регистар иновационих организација или Регистар 

удружења и др).  

- Да активно делују најмање годину дана. 

 

2.7.7. Специфични критеријуми 

 

За реализацију мере не постоје специфични критеријуми. 

Корисници средстава за стручно оспособљавање, активности стицања вештина и показне 

активности треба да имају искуство у пружању услуге (референца), одређени стручни и технички 

капацитет у зависности од типа и трајања услуге.   

 

2.7.8. Листа инвестиција у оквиру мере 

 

 

Шифра инвестиције Назив инвестиције 

402.1 
Информативне активности: сајмови, изложбе, 

манифестације, студијска путовања 

402.2 
Стручно оспособљавање и активности стицања вештина 

и показне активности 

 

2.7.9. Критеријуми селекције 

 

Критеријуми селекције се не примењују при реализацији ове мере с обзиром да није 

предвиђено рангирање потенцијалних корисника. 

 

2.7.10. Интензитет помоћи 

 

            Инвестиција 402.1 и 402.2 финансирају се са 100% . 

 

2.7.11. Индикатори/показатељи 

 

Редни број Назив показатеља 

1. Укупан број одржаних едукација /радионица 

2. Укупан број присутних пољопривредника на одржаним едукацијама 

3. 
Број пољопривредника, који су кроз едукацију прихватили и применили 

стечено знање 

4. Укупан број подржаних манифестација 

5. Број студијских путовања и учесника на тим путовањима 

 

2.7.12. Административна процедура 

 

Средства се одобравају од стране Општинског већа на основу плана који предложи 

Канцеларија за пољопривреду и заштиту животне средине, а потом доноси Одлуку о реализацији 

и начину спровођења одређене инвестиције из ове мере. За реaлизацију Одлуке задужује се 

Канцеларија за пољопривреду и заштиту животне средине, која има задатак, да утврди да ли је 
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Draft 

достављена потребна документација и дали су испуњени прописани услови за реализацију 

инвестиције. Исплата средстава се врши на текући рачун пружаоца услуге у оквиру планиране 

инвестиције на основу Уговора и Решења начелника Општинске управе општине Кнић.Ова мера 

траје све до утрошка планираних средстава.  
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III Идентификациона картa 

 
Табела 1. Општи подаци и показатељи 

 

Назив показатеља 
Јединица  

мере 
Вредност показатеља Година 

Извор 

податка 

ОПШТИ ПОДАЦИ 

Административни и географски положај     

Аутономна покрајина назив -   

Регион назив Шумадија и Западна 

Србија 

2012 рзс* 

Област назив Шумадијска област 2012 рзс* 

Град или општина назив Кнић 2012 рзс* 

Површина км² 413 km² 2012 рзс* 

Број насеља број 36 2012 рзс* 

Број катастарских општина број 36 2012 рзс* 

Подручја са отежаним условима рада у пољопривреди (ПОУРП)
1
 број 1

2
 2021 Правилни

к 

Демографски показатељи 

Број становника број 14.237 2011 рзс** 

Број становника у руралним подручјима број 14.237 2011 рзс** 

Број домаћинстава  број 4.755 2012 рзс* 

Густина насељености (број становника / површина, км²)  34   

Промена броја становника (2011/2002):  % - 12 2011 рзс** 

- у руралним подручјима АП/ЈЛС % 11,96 2011 рзс** 

                                                 
1
Навести да ли су на територији  АП/ЈЛС идентификована насељена места или цела територија општине, односно сва насељена места на територији 

општине која испуњавају бар један од критеријума наведених у Правилнику о подручјима са отежаним условима рада у пољопривреди 

(„Службени гласник РС“, број 29/13) која се могу окарактерисати као подручја са отежаним условима рада у пољопривреди (ПОУРП), имајући у 

виду да је МПЗЖС посредством националног стратешког документа препознало потребу да се кроз систем подршке уваже отежавајуће околности за 

пољопривредну производњу које постоје у овим подручјима.  
2
Бајчетина 
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Учешће становништва млађег од 15 година  % 11,96 2011 рзс** 

Учешће становништва старијег од 65 година % 25,48 2011 рзс** 

Просечна старост година 47,27 2012 рзс* 

Индекс старења
3
 индекс 199,29 2012 рзс* 

Без школске спреме и са непотпуним основним образовањем % 27,67 2012 рзс* 

Са основним образовањем % 22,99 2012 рзс* 

Са средњим образовањем % 43,46 2012 рзс* 

Са вишим и високим образовањем % 5,57 2012 рзс* 

Учешће пољопривредног у укупном становништву  % 58   

Природни услови     

Рељеф (равничарски, брежуљкасти, брдски, планински)  брежуљкасто-брдски, 

планински 

 интерни 

Преовлађујући педолошки типови земљишта и бонитетна класа
4
  смоница (III), 

гајњача (III),  

алувијално земљиште 

(III), ливадско 

земљиште (II,V), 

подзол (IV) 

 интерни 

Клима   умерено-

континентална,  

 интерни 

Просечна количина падавина  мм 746,8  интерни 

Средња годишња температура  ºC 10,46  интерни 

Хидрографија (површинске и подземне воде)  Гружа,Рибеш,Борачка 

река,Честинска река,  

Акумулационо језеро 

,,Гружа“, 

 интерни 

Површина под шумом ha 13.665 2012 рзс* 

Учешће површина под шумом у укупној површини АП/ЈЛС % 33,08 2012 рзс* 

Пошумљене површине у претходној години ha 1,37 2012 рзс* 

Посечена дрвна маса m³ 7.959 2012 рзс* 

                                                 
3
Однос броја старог (60 и више година) и младог (0-19 година) становништва.  

4
Према Правилнику о катастарском класирању и бонитирању земљишта („Службени гласник РС“, број 63/2014). 
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ПОКАЗАТЕЉИ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ 

Стање ресурса     

Број пољопривредних газдинстава: број 3.941 2012 рзс*** 

Број регистрованих пољопривредних газдинстава (РПГ): број 2.505  Управа за 

трезор
5
 

- породична пољопривредна газдинства % 2.501   

- правна лица и предузетници % 4   

Коришћено пољопривредно земљиште (КПЗ) ha 19.244 2012 рзс*** 

Учешће КПЗ у укупној површини ЈЛС % 46,59   

Оранице и баште, воћњаци, виногради, ливаде и пашњаци, остало
6
 ha, % 12.223 ha (63,51%), 

оранице и баште; 

5.352 ha (27,81%), 

ливаде и пашњаци; 

1.516 ha (7,87%), 

воћњаци; 8 ha (0,04%), 

виногради;  143 ha 

(0,74%), остало 

2012 рзс*** 

Жита, индустријско биље, поврће, крмно биље, остало
7
 ha, % 8.338 ha (68,21%), 

жита;3.298 ha 

(26,98%), крмно биље; 

150 ha (1,22%), 

поврће; 261 ha 

(2,13%), индустријско 

биље; 

6 ha (0,04%) остало 

2012 рзс*** 

Просечна величина поседа (КПЗ) по газдинству ha 4,88 2012 рзс*** 

Обухваћеност пољопривредног земљишта комасацијом ha -  интерни 

Пољопривредна газдинства која наводњавају КПЗ број 183 2012 рзс*** 

Наводњавана површина КПЗ ha 237 2012 рзс*** 

                                                 
5
Организациона јединица Управе за трезор на територији ЈЛС. 

6
Окућница, расадници и др. 

7
Цвеће и украсно биље, угари и др. 
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Површина пољ.земљишта у јавној својини на територији АП/ЈЛС
8
 ha 689  интерни 

Површина пољ.земљишта у јавној својини која се даје у закуп: ha   интерни 

физичка лица : правна лица % -  интерни 

Говеда, свиње, овце и козе, живина, кошнице пчела број 10.585 говеда; 

22.257 свиња; 21.910 

оваца и коза; 136.276 

живине; 3.980 

кошница пчела 

2012 рзс*** 

Трактори, комбајни, прикључне машине број 3.751 трактора; 

374 комбајна; 

23.357 прикључних 

машина 

2012 рзс*** 

Пољопривредни објекти
9
 број 15.511 2012 рзс*** 

Хладњаче, сушаре, стакленици и пластеници број 1 хладњача; 85 

сушара;5 стакленика; 

201 пластеника 

2012 рзс*** 

Употреба мин. ђубрива, стајњака и средстава за заштиту биља ha, број 

пољ.газд. 

11.032 ha (3.299 ПГ), 

минерална ђубрива; 

3.056 ha (2.434 ПГ), 

стајњак; 

7.405 ha (2.964 ПГ), 

средства за зашт.биља 

2012 рзс*** 

Чланови газдинства
10

 и стално запослени на газдинству: број 9.670 2012 рзс*** 

(на породичном ПГ : на газдинству правног лица / предузетника) % 99,8 : 0,2 2012 рзс*** 

Годишње радне јединице
11

 број 4.314 2012 рзс*** 

Земљорадничке задруге и удружења пољопривредника
12

 број -  интерни 

                                                 
8
Укључујући и утрине и пашњаке који су враћени сеоским заједницама на коришћење. 

9
Пољопривредни објекти за смештај стоке, пољопривредних производа на газдинству (кошеви за кукуруз, амбари и силоси) и пољопривредних 

машина и опреме.   
10

Укључујући и носиоца пољопривредног газдинства. 
11

Јединица мере која представља количину људског рада утрошену за обављање пољопривредне делатности на газдинству; представља еквивалент 

рада једног лица, тј. пуно радно време у једној години: 8 сати дневно, 225 радних дана у години.  
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Производња пољопривредних производа
13

: количина    

- биљна производња тона 18.250 кукуруз; 

10.266 пшеница;  

 

6.936 кромпир; 

7.391 детелина; 

5.308 луцерка; 

9239 ливаде; 

404 јабуке, 

10.633 шљиве; 

235 грожђе. 

2012 рзс*** 

- сточарска производња тона, лит., 

комада 

млеко, месо, јаја, вуна, 

мед,... 

 интерни 

ПОКАЗАТЕЉИ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА 

Рурална инфраструктура 

Саобраћајна инфраструктура     

Дужина путева
14

 km 135 2012 рзс* 

Поште и телефонски претплатници број 3;   5.873 2012 рзс* 

Водопривредна инфраструктура     

Домаћинства прикључена на водоводну мрежу број 2.495 2012 рзс* 

Домаћинства прикључена на канализациону мрежу број 117 2012 рзс* 

Укупне испуштене отпадне воде хиљ.m³ 160,3 2012 рзс* 

Пречишћене отпадне воде хиљ.m³ - 2012 рзс* 

Енергетска инфраструктура     

Производња и снабдевање електричном енергијом
15

 број  150 трафостаница  интерни 

Социјална инфраструктура     

Објекти образовне инфраструктуре
16

 број 1 предшколске 

установе; 3 основне и 

2012/13. 

шк.год. 

рзс* 

                                                                                                                                                                                                                          
12

Навести број регистрованих задружних организација и удружења пољопривредних произвођача, активно функционалних на територији АП/ЈЛС 
13

Остварени обим производње најзначајнијих пољопривредних производа са становишта АП/ЈЛС. 
14

Навести укупну дужину путева на територији АП/ЈЛС (укључујући државне путеве I и II реда и општинске путеве). 
15

Навести број објеката за производњу (хидроелектране, термоелектране и др.), трансформацију и пренос електричне енергије на територији АП/ЈЛС. 
16

Установе за децу предшколског узраста, основне и средње школе, високе школе и факултети на територији АП/ЈЛС. 
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1 средњa школе;  

Број становника на једног лекара број 709 2011 рзс* 

Број корисника социјалне заштите број 1.225 2011 рзс* 

Диверзификација руралне економије     

Запослени у сектору пољопривреде, шумарства и водопривреде број 9670 (9648+22)
17

 2012 рзс* 

рзс*** 

Газдинства која обављају друге профитабилне активности
18

 број 426 2012 рзс*** 

Туристи и просечан број ноћења туриста
19

 на територији АП/ЈЛС број 1554 туриста ( домаћи 

964, страни 590 ) 

просечан број ноћења- 

2,1 домаћи, 1,3 страни 

2015 рзс* 

Трансфер знања и информација     

Пољопривредна саветодавна стручна служба да / не -  интерни 

Пољопривредна газдинства укључена у саветодавни систем
20

 број -  ПССС 

РЗС* - „Општине и региони у Републици Србији“, Републички завод за статистику, www.webrzs.stat.gov.rs 

РЗС** - Попис становништва 2011, Републички завод за статистику, www.webrzs.stat.gov.rs 

РЗС*** - Попис пољопривреде 2012 (Књига пописа 1 и Књига пописа 2), Републички завод за статист. www.webrzs.stat.gov.rs 

 

 

 

 

                                                 
17

Први податак се односи на обим радне снаге ангажоване на обављању пољопривредних активности на породичним пољопривредним газдинствима, а 

други у оквиру привредних друштава, предузећа, установа, задруга и других организацијарегистрованих за обављање пољопривредних активности.  
18

Осим пољопривредне, а у вези су са газдинством (нпр.прерада пољопривредних производа, рурални туризам, активности у шумарству, обрада 

дрвета, народна радиност, производња енергије из обновљивих извора, узгој рибе и др.). 
19

Домаћи и страни.  
20

Навести број одабраних пољопривредних газдинстава која се интензивно прате више пута годишње и број осталих пољопривредних газдинстава која 

се укључују у саветодавни систем на друге начине, углавном преко учешћа на групним предавањима и кроз повремене посете саветодаваца 

пољопривредним газдинствима.   

http://www.webrzs.stat.gov.rs/
http://www.webrzs.stat.gov.rs/
http://www.webrzs.stat.gov.rs/
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IV Завршне одредбе 
 

 

Овај Програм ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ,,Службеном 

гласнику општине Кнић“. 

 

 

                                              

Број: 320-2008/2021-07                                                     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

У Книћу: 01.03.2022. године                                                        Светлана Анђелић с.р.        
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Draft 

 

 

 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 01.03.2022. године, на основу 

чл. 53. став 4. и чл. 55. Закона о водама („Сл. гласник РС“, бр. 30/2010, бр. 93/12, бр. 101/16, 

бр. 95/18 и 95/18 – др.закон ), чл. 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Сл. 

гласник РС“ бр. 129/07, 83/2014 - др. закон, 101/2016 – др.закон, 47/2018 и 111/2021-

др.закон), чл. 37. став 1. тачка 26. Статута општине Кнић („Сл. гласник општине Кнић“, бр. 

1/19 и 14/21 ) и мишљења ЈВП „Србијаводе“ Београд, ВПЦ  „Морава“, Ниш, РЈ „Западна 

Морава” са седиштем у Чачку, бр. 314/1 од 01.02.2022. године, донела је 
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Општина Кнић 
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Кнић, јануар 2022. године 

САДРЖАЈ: 
1. ОПШТИ ДЕО 

1.1. Правни основ за израду плана  

2.ИЗВОД ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ЗА ВОДОТОКЕ I РЕДА 

2.1 Садржај Републичког оперативног плана за одбрану од поплава за 2022. годину: 

2.2 НАЗИВ ПРАВНИХ ЛИЦА НАДЛЕЖНИХ ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ОДБРАНЕ ОД 

ПОПЛАВА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ИМЕНА РУКОВОДИЛАЦА ОДБРАНЕ ОД 

ПОПЛАВА И ДРУГИХ ОДГОВОРНИХ ЛИЦА 
2.2.1. Координатори одбранe од поплава и помоћници 
2.2.2. Главни руководиоци одбранe од поплава по водним подручјима и њихови заменици 

2.2.3. Правно лице надлежно за организовање и спровођење одбране од поплава од спољних вода и 

нагомилавања леда, руководилац одбране од поплава на водном подручју и његов заменик 

2.2.4. Правно лице надлежно за организовање одбране од поплава, руководилац одбране од поплава на 

мелиорационом подручју и његов заменик 

2.2.5. Републичка организација надлежна за хидрометеоролошке послове 

2.2.6. Друга правна лица задужена за спровођење одбране од поплава 

2.2.7.Лица задужена за eвидентирање података о поплавним догађајима на водама I реда и системима за 

одводњавање у јавној својини 

2.3. ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ОД СПОЉНИХ И УНУТРАШЊИХ ВОДА И 

ЛЕДА 

2.3.1.Водно подручје „Мораваˮ 

2.3.2.Критеријуми за проглашење редовне и ванредне одбране од нагомилавања леда 

2.3.3.Критеријуми и услови за проглашење редовне и ванредне одбране од поплава од унутрашњих вода 

2.4. ПРЕГЛЕД ХИДРОЛОШКИХ И МЕТЕОРОЛОШКИХ СТАНИЦА И ПУНКТОВА ЗА 

ОСМАТРАЊЕ ЛЕДЕНИХ ПОЈАВА 

2.4.1.Извештајне хидролошке станице за редовно и ванредно осматрање водостаја у надлежности 

Републичког хидрометеоролошког завода Србије са условним водостајима 

2.4.2.Извештајне хидролошке станице за ванредно осматрање водостаја у надлежности Републичког 

хидрометеоролошког завода Србије са условним водостајима 

2.4.3.Извештајне метеоролошке станице 

2.4.4. Пунктови за осматрање ледених појава 

3. КАРАКТЕРИСТИЧНИ ПОДАЦИ ПОДРУЧЈА 

3.1. ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ 

3.2. ХИДРОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

3.3 ПРОЦЕНА МОГУЋЕ УГРОЖЕНОСТИ 

3.3.1. Генерални закључак могуће угрожености  

4. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА 

4.1. Упозоравање 

4.1.1.Уочавање поплаве и прогноза 

4.1.2.Оглашавање упозорења 

4.1.3.Евакуација и спасавање 

4.2. Центар за пријем угрожених 

4.2.1. Ургентне мере 

4.3. Информисање јавности 

4.3.1. Ургентне информације 

4.4. Успостављање плана 

4.4.1. Утврђивање потенцијала 

4.4.2. Расподела одговорности 

4.4.3. Активности и расположиви капацитети 

у људству и техници ЈКП ''Комуналац'' 

4.5. Превентивне мере, радови и средства 



Страна 152. – Број 2.                                      Службени гласник општине Кнић                                           01.03.2022. 

 

 

Draft 

4.5.1. Превентивне мере 

4.5.2. Изведени радови у 2021.години 

4.5.3. Планирани радови и средства 

5. ПРЕГЛЕД ЧЛАНОВА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ КНИЋ 

6. ОПШТИНСКИ ШТАБ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА 

 

 

 
ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА  

ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА  

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2022. ГОДИНУ 
 

1. ОПШТИ ДЕО 

 

1.1 ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 

 

 

Чланом 55. став 5. Закона о водама (Сл. гласник РС“ бр 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 

95/18-др.закон) прописано је да Оперативни план за воде II реда доноси надлежни орган 

јединице локалне самоуправе, уз прибављено мишљење јавног водопривредног предузећа. 

Чланом 55. став 6. Закона о водама прописано је да Оперативни план за воде II реда 

нарочито садржи: податке потребне за оперативно спровођење одбране од поплава, 

критеријуме за проглашавање одбране од поплава, имена руководилаца и називе субјеката 

одбране од поплава, начин узбуњивања и обавештавања. 

Такође истим чланом ЗОВ-а прописано је да се  Оперативни план за воде II реда  

доноси у складу са Општим планом и Оперативним планом за воде I реда, за период од 

једне године, најкасније 30 дана од дана доношења Оперативног плана за воде I реда.  

Наредбом о утврђивању републичког Оперативног плана за одбрану од поплава који 

се односи на водотоке I реда, коју је донео Министар пољопривреде, шумарства и 

водопривреде („Сл. гласник РС“ бр. 123/2021 од 15.12.2021. године) утврђен је Оперативни 

план за одбрану од поплава за 2022. годину.  

Овим планом утврђени су подаци потребни за ефикасно спровођење одбране од 

поплава од спољних и унутрашњих вода и загушења ледом, имена руководилаца одбране 

од поплава и других одговорних лица за спровођење одбране од поплава од спољних и 

унутрашњих вода и загушења ледом, називе сектора и деоница, заштитни водни објекти, 

штићена поплавна подручја, мелиорациона подручја, објекти система за одводњавање, 

критеријуми и услови за проглашење редовне и ванредне одбране од поплава, меродавне 

хидролошке станице и метеоролошке станице  и пунктови за осматрање ледених појава. 

Оперативни план за одбрану од поплава за воде II реда на територији општине Кнић 

за 2022. годину садржи податке неопходне за ефикасно спровођење одбране од поплава, 

критеријуме за проглашавање одбране од поплава, имена руководилаца и називе субјеката 

одбране од поплава и начин узбуњивања и обавештавања. 
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2. ИЗВОД ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ЗА ВОДОТОКЕ I 

РЕДА 

Општина Кнић припада водном подручју Морава. Правно лице задужено за 

организовање и спровођење одбране од поплава на водотоцима I реда је ЈВП „Србијаводе“ 

– ВПЦ „Сава-Дунав“ из Београда. Општина Кнић обухваћена је Републичким Оперативним 

Планом сектором М.12.5. водног подручја Морава, а према Наредби о утврђивању 

републичког Оперативног плана за одбрану од поплава који се односи на водотоке I реда, 

коју је донео Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде објављену у „Сл. 

гласнику РС“, бр.123/2021 од 15.12.2021. године. 

 

2.1 Садржај Републичког оперативног плана за одбрану од поплава за 

2022. годину: 

 
1. НАЗИВ ПРАВНИХ ЛИЦА НАДЛЕЖНИХ ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ И 

СПРОВОЂЕЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И 

ИМЕНА РУКОВОДИЛАЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА И ДРУГИХ ОДГОВОРНИХ 

ЛИЦА; 

2. ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ОД СПОЉНИХ И 

УНУТРАШЊИХ ВОДА И ОД ЛЕДА  

3. ПРЕГЛЕД ХИДРОЛОШКИХ И МЕТЕОРОЛОШКИХ СТАНИЦА И ПУНКТОВА 

ЗА ОСМАТРАЊЕ ЛЕДЕНИХ ПОЈАВА. 
 

2.2 НАЗИВ ПРАВНИХ ЛИЦА НАДЛЕЖНИХ ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ И 

СПРОВОЂЕЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

И ИМЕНА РУКОВОДИЛАЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА И ДРУГИХ ОДГОВОРНИХ 

ЛИЦА 
 

 

2.2.1. Координатори одбранe од поплава и помоћници 
 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ  

РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ, Булевар уметности бр 2а, Нови Београд 

тел. 011/201-33-60. E-mail: vodoprivreda@minpolj.gov.rs, WЕВ sajt: www.rdvode.gov.rs 

ГЛАВНИ КООРДИНАТОР ОДБРАНE ОД ПОПЛАВА: 

Наташа Милић, моб. 064/840-40-41, E-mail: natasa.milic@minpolj.gov.rs  

Помоћници:  

Мерита Борота, тел. 011/201-33-49, Е-mail: merita.borota@minpolj.gov.rs 

Мирјана Милошевић, тел. 011/311-71-79, Е-mail: mirjana.milosevic@minpolj.gov.rs 

 
 
2.2.2. Главни руководиоци одбранe од поплава по водним подручјима и њихови 
заменици 
 

ВОДНО ПОДРУЧЈЕ 

ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ (ЈВП) 

ГЛАВНИ РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА 

ЗАМЕНИК 

 
 

mailto:vodoprivreda@uzzprominpolj.gov.rs
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„МОРАВАˮ 

ЈВП „СРБИЈАВОДЕ”, Булевар уметности бр 2а, Београд 

тел. 011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-82. 
E-mail: odbrana@srbijavode.rs, WЕВ sajt: www.srbijavode.com 

 

ГЛАВНИ РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА: 
Горан Пузовић, моб.064/840-40-07, E-mail: goran.puzovic@srbijavode.rs 

 

ЗАМЕНИК за спољне воде и нагомилавање леда:  
Александар Николић, моб. 064/840-42-00, E-mail: aleksandar.nikolic@srbijavode.rs 

ЈВП,,СРБИЈАВОДЕ“ВПЦ,,САВА-ДУНАВ“,Бродарска бр.3, Нови Београд 

Тел.011/214-31-40,311-43-25,213-58-64,201-81-00 
Факс 011/311-29-27,201-81-12, E-mail:vpcsavadunav@srbijavode.rs  

 

ЗАМЕНИК за унутрашње воде: 
Милош Радовановић, моб. 064/840-40-71, E-mail: milos.radovanovic@srbijavode.rs 

 

 

2.2.3. Правно лице надлежно за организовање и спровођење одбране од поплава од 

спољних вода и нагомилавања леда, руководилац одбране од поплава на водном 

подручју и његов заменик 

 

ВОДНО 
ПОДРУ

ЧЈЕ  

НАДЛЕЖНО ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ 

РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ 

ЗАМЕНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ 

ВОДНА JEДИНИЦА СЕКТОР – ДЕОНИЦА 

 

 

„МОРАВА” 

 

ЈВП „СРБИЈАВОДЕ” ВПЦ „МОРАВА”, Трг краља Александра бр. 
2, Ниш 

тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20, E-mail: 

vpcmorava@srbijavode.rs 
 

РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА ВОДНОМ 

ПОДРУЧЈУ: 
Бранко Кујунџић, моб. 064/840-41-08 

Е-mail: branko.kujundzic@srbijavode.rs  

 
ЗАМЕНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: 

Зоран Станковић, моб. 064/840-40-83, E-mail: 

zstankovic@srbijavode.rs 
 

 

 

 
,,Западна Морава-Крушевац“ М.12. – М.12.1 -  М.12.6. 

М.13. – М.13.1 - М.13.11. 

 

 
 

 

,,Западна Морава-Чачак“ 

 

2.2.4. Правно лице надлежно за организовање одбране од поплава, руководилац 

одбране од поплава на мелиорационом подручју и његов заменик  

Водно 
подручје 

ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ (ЈВП) 

РУКОВОДИЛАЦ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА 
МЕЛИОРАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ 

ЗАМЕНИК 

МЕЛИРАЦИОНО 
ПОДРУЧЈЕ 

ВОДНА 
ЈЕДИНИЦА 

ОЗНАКА 

ХИДРОМЕЛИОРАЦИОНОГ 

СИСТЕМА (ХМС) 

 
 

 

 
 

 

''МОРАВА'' 

 

 

 
 

 

ЈВП „СРБИЈАВОДЕ”, Булевар уметности бр. 2а, Нови 
Београд, тел. 011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-82,         

E-mail: odbrana@srbijavode.rs, 

WЕВ sajt: www.srbijavode.com 
 

РУКОВОДИЛАЦ: 

Бранко Кујунџић, моб. 064/840-41-08 

Е-mail: branko.kujundzic@srbijavode.rs  

 

ЗАМЕНИК: 
Зоран Станковић, моб. 064/840-40-83,  

E-mail: zstankovic@srbijavode.rs 

„ЗАПАДНА 

МОРАВА” 

Западна 
Морава– 

Чачак 

ЗМ 1. 

mailto:odbrana@srbijavode.rs
http://www.srbijavode.com/
mailto:goran.puzovic@srbijavode.rs
mailto:aleksandar.nikolic@srbijavode.rs
mailto:milos.radovanovic@srbijavode.rs
mailto:vpcmorava@srbijavode.rs
mailto:branko.kujundzic@srbijavode.rs
mailto:zstankovic@srbijavode.rs
mailto:odbrana@srbijavode.rs
http://www.srbijavode.com/
mailto:branko.kujundzic@srbijavode.rs
mailto:zstankovic@srbijavode.rs
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  2.2.5. Републичка организација надлежна за хидрометеоролошке послове 
 

РЕПУБЛИЧКИ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД СРБИЈЕ, Кнеза Вишеслава 66, Београд 
Е-mail: srhydra@hidmet.gov.rs, office@hidmet.gov.rs, WЕВ sajt: www.hidmet.gov.rs 

тел. 011/305-08-99, 254-33-72, факс 011/254-27-46, Дежурни оперативни телефон: 064/838-52-58 

РУКОВОДИЛАЦ ЗА ХИДРОЛОШКЕ ПРОГНОЗЕ: 
Дејан Владиковић, моб. 064/838-51-65, тел. 011/305-09-00, 254-33-72, факс 011/254-27-46, Е-mail: dejan.vladikovic@hidmet.gov.rs 

ЗАМЕНИК: 

Јелена Јеринић, моб. 064/838-52-77, тел. 011/305-09-00, 305-09-04, факс 011/254-27-46, Е-mail: jelena.jerinic@hidmet.gov.rs 

ПЕРМАНЕНТНЕ СЛУЖБЕ РЕПУБЛИЧКОГ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКОГ ЗАВОДА, ОДЕЉЕЊЕ ЗА МЕТЕОРОЛОШКО БДЕЊЕ: 

ОДСЕК ЗА ПРОГНОЗУ ВРЕМЕНА: тел. 011/305-09-68 
ОДСЕК ЗА НАЈАВЕ И УПОЗОРЕЊА: тел. 011/254-21-84 

 

 

2.2.6. Друга правна лица задужена за спровођење одбране од поплава 
 

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

 

Управа за ватрогаснo спасилачке јединице и цивилну заштиту 
 

Горан Николић, моб. 064/892-12-56, Е-mail: goran.nikolic@mup.gov.rs 
Саша Ранчић, моб. 064/892-03-01, Е-mail: sasa.rancic@mup.gov.rs 

Владо Племић, моб. 064/892-55-28. Е-mail: vlado.plemic@mup.gov.rs 

Братислав Ранчић, моб. 064/892-93-38, Е-mail: bratislav.rancic@mup.gov.rs 

Бојана Икодиновић, моб. 064/892-71-09, Е-mail: bojana.ikodinovic@mup.gov.rs 

Ненад Пауновић, моб. 064/892-92-65, Е-mail: nenad.paunovic@mup.gov.rs 
 

Управа за управљање ризиком 

Живко Бабовић, моб. 064/892-94-50, E-mail: zivko.babovic@mup.gov.rs 
Јелена Јашовић, моб. 064/892-32-79, E-mail: jelena.jasovic@mup.gov.rs 

Властимир Вуликић, моб. 064/892-97-38, Е-mail: vlastimir.vulikic@mup.gov.rs 

Горан Стојановић, моб. 064/892-86-19, E-mail: goran.stoјanovic@mup.gov.rs 
 

Национални центар 112 
тел. 011/228-29-33, 228-29-27, 228-29-10, 228-92-28, тел./факс 011/228-29-28, 
моб. 064/892-96-68, 064/854-39-68 , E-mail: nacionalnicentar112.svs@mup.gov.rs 

 
 

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, ДИРЕКЦИЈА ПОЛИЦИЈЕ 

Дејан Пештерац, моб. 064/892-10-99, тел. 011/274-07-63, E-mail: dejan.pesterac@mup.gov.rs 

 

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, УПРАВА ГРАНИЧНЕ ПОЛИЦИЈЕ 

Дежурна служба Регионалног центра граничне полиције према Републици Хрватској: тел. 021/488-53-59, факс 021/524-956 

Руководилац: Мирковић Бранимир моб. 064/892-70-92, тел. 021/661-72-04 
Заменик: Маљковић Саша моб. 064/892-70-90, тел. 025/466-714 

 

ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЛЕДОЛОМАЦА 
ЈП „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ” БЕОГРАД, ОГРАНАК ХЕ „ЂЕРДАП” Трг краља Петра бр. 1, Кладово – на Дунаву у зони акумулација у складу са 

Законoм о потврђивању  Конвенције између Савезне владе Савезне Републике Југославије и Владе Румуније о експлоатацији и одржавању 

хидроенергетских и пловидбених система „Ђердап I” и „Ђердап II”, са прилозима („Службени лист СРЈ”- Међународни уговори, број 7/98). 
 

На сектору Дунава од km 1333 до km 1433 – ледоломци из Републике Мађарске у складу са закључцима трилатералног састанка централних и локалних 
органа за везу Србије, Мађарске и Хрватске. За обезбеђење техничког особља за ледоломце задужено је „Дунав и Тиса” д.о.о. Сомбор, XII војвођанске 

ударне бригаде бр. 28, Сомбор, В.Д. директора: Дејан Ђурковић моб. 065/228-83-88, тел. 025/436-499,  

E-mail:dutists@mts.rs 
 

ЗА МИНИРАЊЕ ЛЕДА 

ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ, ОПЕРАТИВНА УПРАВА ( Ј-3 ) : 
 Руководилац: Марио Арбутина, моб. 064/134-78-91, тел. 011/206-38-98, E-mail: mario.arbutina@vs.rs 

Заменик: Благоје Коњиковац, моб. 065/545-45-42, тел. 011/206-33-27 

ЗА ОСМАТРАЊЕ ЛЕДА  

mailto:srhydra@hidmet.gov.rs
mailto:srhydra@hidmet.gov.
mailto:srhydra@hidmet.gov.
mailto:goran.stoјanovic@mup.gov.rs
mailto:nacionalnicentar112.svs@mup.gov.rs
mailto:dutists@mts.rs
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Draft 

Институт за водопривреду „Јарослав Черни” а.д., ул. Јарослава Черног бр. 80, Београд,тел. 011/390-64-77, 390-64-61, факс 011/390-79-55; 

Младен Костић, моб. 063/385-002, E-mail: mladen.kostic@jcerni.rs 

ЗА ХИТНЕ ИСТРАЖНЕ РАДОВЕ И АНАЛИЗЕ (ЕКСПЕРТИЗЕ ПОПЛАВНИХ ДОГАЂАЈА, ХИДРОЛОШКЕ, ХИДРАУЛИЧКЕ, 

ХИДРОДИНАМИЧКЕ, ФИЛТРАЦИОНЕ И СТАТИЧКЕ АНАЛИЗЕ, АНАЛИЗЕ ОШТЕЋЕЊА ЗАШТИТНИХ ВОДНИХ ОБЈЕКАТА, РЕШЕЊА 

ХИТНИХ РАДОВА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ШТЕТНИХ ПОСЛЕДИЦА ПОПЛАВНОГ ТАЛАСА И РЕШЕЊА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЗАШТИТЕ ОД 
ПОПЛАВА) 

Институт за водопривреду „Јарослав Черни” а.д., ул. Јарослава Черног бр. 80, Београд, тел. 011/390-64-77, 390-64-61, факс 011/390-79-55 

Зоран Кнежевић, моб.063/601-195, Е-маил:zoran.knezevic@jcerni.rs 

 

 

2.2.7.Лица задужена за eвидентирање података о поплавним догађајима на водама I 

реда и системима за одводњавање у јавној својини 

 

ВОДНО 
ПОДРУЧЈЕ 

ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ (ЈВП) 

ЛИЦЕ ЗАДУЖЕНО ЗА EВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ПОПЛАВНИМ ДОГАЂАЈИМА НА ВОДАМА I РЕДА И 

СИСТЕМИМА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 

„МОРАВАˮ 

ЈВП „СРБИЈАВОДЕ”, Булевар уметности бр. 2а, Београд, тел. 011/311-94-00, 311-94-02, 201-33-82,  

E-mail: odbrana@srbijavode.rs, WЕВ sajt: www.srbijavode.com 

 

ЗА СПОЉНЕ ВОДЕ:  

Ивана Спасић, моб. 064/840-48-04, 011/201-33-59, Е-mail: ivana.spasic@srbijavode.rs 
За водна подручја „Морава”, „Ибар и Лепенац” и „Бели Дрим”: Снежана Игњатовић, моб. 064/840-40-87,  

Е-mail: snezana.ignjatovic@srbijavode.rs 

ВПЦ „Морава”, Ниш, тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20, Е-mail: vpcmorava@srbijavode.rs 
 

ЗА УНУТРАШЊЕ ВОДЕ:  
Зоран Вучковић, моб. 064/840-41-17, 011/201-81-39, факс 011/311-29-27, Е-mail: zoran.vuckovic@srbijavode.rs,  

ВПЦ „Сава-Дунав”, Београд, тел. 011/214-31-40, 201-81-13, факс 011/311-29-27, Е-mail: vpcsavadunav@srbijavode.rs 

 

Током одбране од поплава јавно водопривредно предузеће обезбеђује: 

- у редовној одбрани од поплава од спољних вода свакодневно осмочасовно дежурство 

руководећег особља из овог плана као и чуварске службе у току радног времена; 

- у ванредној одбрани од поплава од спољних вода особље за дежурство од 24 часа (две 

смене по 12 часова или три смене по 8 часова); 

- у редовној одбрани од леда свакодневно дежурство од 8.00 до 12.00
 
часова; 

- у ванредној одбрани од леда свакодневно дежурство, по правилу од 8.00 до 18.00 часова, 

односно од 0.00 до 24.00 часа када долази до нагомилавања леда и потребе за 

интервенцијама; 

- у редовној одбрани од поплава од унутрашњих вода потребан број лица за рад у времену 

од 6.00
 
–18.00 часова (једна смена), а на црпним станицама у времену од 0.00

 
– 24.00 часа 

(две смене по 12 часова); 

- у ванредној одбрани од поплава од унутрашњих вода и на црпним станицама потребан 

број лица за рад у времену од 0.00
 
– 24.00 часа (две смене по 12 часова). 

 

Током одбране од поплава, Републички хидрометеоролошки завод Србије: 

- свакодневно до 8.30
 
часова доставља хидролошке и метеоролошке извештаје са станица 

дефинисаних републичким оперативним планом; 

-обезбеђује прогнозе водостаја за дефинисане водомерне станице на водном подручју где се 

врши одбрана од поплава до 11.30
 
часова. 

 

Извештаје о хидролошкој и метеоролошкој ситуацији, прогнозе и упозорења, доставља: 

mailto:odbrana@srbijavode.rs
http://www.srbijavode.com/
mailto:vpcmorava@srbijavode.rs
mailto:zoran.vuckovic@srbijavode.rs
mailto:vpcsavadunav@srbijavode.rs
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- Министарству пољопривреде,шумарства и водопривреде, Републичкој дирекцији за воде 

– главном координатору; 

- Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство АП Војводине 

– координатору; 

- Јавном водопривредном предузећу „Воде Војводине” – главном руководиоцу и 

руководиоцима на водним подручјима; 

- Јавном водопривредном предузећу „Србијаводе” – главном руководиоцу и 

руководиоцима на водним подручјима; 

- Министарству унутрашњих послова, Сектору за ванредне ситуације – Републичком и 

градском центру за oбавештавање; 

- Генералштабу Војске Србије, Оперативни центар система одбране. 

 

Наредба о проглашењу и укидању одбране од поплава доставља се: 

- Министарству пољопривреде,шумарства и водопривреде, Републичкој дирекцији за воде 

– главном координатору; 

- Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство АП Војводине 

– координатору; 

- Јавном водопривредном предузећу ,,Воде Војводине“ – главном руководиоцу; 

- Јавном водопривредном предузећу ,,Србијаводе“ – главном руководиоцу; 

- Надлежном правном лицу које спроводи одбрану од поплава – секторском руководиоцу; 

- Републичком хидрометеоролошком заводу; 

- Министарству унутрашњих послова, Сектору за ванредне ситуације – Републичком 

центру за обавештавање и надлежном штабу за ванредне ситуације. 

 

Републички центар за обавештавање доставља: 

- упозорења о великим и поплавним водама потенцијално угроженим градовима и 

општинама; 

- обавештење о проглашењу редовне и ванредне одбране од поплава на водама I реда граду 

и општини на чијој територији је проглашена одбрана од поплава. 
 

 

 

2.3. ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ОД СПОЉНИХ И 

УНУТРАШЊИХ ВОДА И ЛЕДА 
 

                    Оперативни план за одбрану од поплава од спољних и унутрашњих вода и леда 

садржи: за воде I реда, по водним подручјима и водним јединицама, секторе и деонице 

водотока, заштитне водне објекте на којима се спроводе мере одбране од поплава од 

спољних вода и нагомилавања леда, штићена поплавна подручја и критеријуме за 

проглашење редовне и ванредне одбране од поплава од спољних вода и нагомилавање леда, 

правна лица надлежна за спровођење одбране од поплава, имена помоћника руководиоца 

одбране од поплава на водном подручју, имена секторских руководилаца одбране од 

поплава и њихових заменика; за унутрашње воде, по мелиорационим подручјима и водним 

јединицама, хидромелиорационе системе (ХМС) у јавној својини на којима се спроводи 

одбрана од поплава од унутрашњих вода, правна лица надлежна за спровођење одбране од 

поплава, имена помоћника руководиоца на мелиорационом подручју, имена руководилаца 
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Draft 

ХМС и њихових заменика и критеријуме и услове за проглашење редовне и ванредне 

одбране од поплава од унутрашњих вода. 
 

 

2.3.1.Водно подручје „Мораваˮ 

 

Водна јединица: „ЗАПАДНА  МОРАВА – КРУШЕВАЦˮ 

Воде I реда: 

Сектор – деонице: 

Дужина објеката: 

Бране: 

Западна Морава, Расина, Гружа 

M.12. –М.12.1.; М.12.2.; М.12.3.; М.12.4., М.12.5. и М.12.6. 

35,91 km 

 „Ђелије”, „Гружа” 

 

 

Ознака 
деонице 

Oпис деонице 

Заштитни водни објекти 

на којима се спроводе 
мере одбране од 

поплава 

Критеријуми  

за увођење мера одбране од 

поплава 

Штићено поплавно подручје 

Евакуаци

они 
објекат 

(ХМС) 

 

Водоток 

 

Назив 
 

Дужина 

система за 
заштиту од 

поплава 

1. 

В 

 
 

 

 
 

ВВ 

Водомер ( Р)-РХМЗ-а, (Л)-

локални; 
л-летва, лим-лимниграф, 

д-дигитално 

и–Таб. 1, ив –Таб. 2;  „0” - 
кота нуле 

max осмотрени водостај  

(датум) 

Касета 
Регулисано подручје 

Чвор 

Гравитац
иони 

испуст 

(ГИ) 

Црпна 

станица 

(ЦС 
назив) 

 

(ХМС) 
2. 

РО Редовна одбрана - водостај 
и кота 

Дужина система за заштиту од поплава 
ВО Ванредна одбрана - 

водостај и кота 

МВ 
Меродавни водостај за 

меродавни  Q __% 
 

КВЗ 
Критични водостај/кота 
заштитног система 

Општина 

М.12.1. 

Западна 

Морава, 

Расина 

код Крушевца 

13.70 km 

1. 

 
 

 

 
2. 

 

 

 

3. 

 
 

 

 
 

4. 

 

Десни насип уз 

Западну Мораву 
од ушћа Расине 

до Читлука, 7.00 

km  
Леви насип уз 

Расину од ушћа 

у Западну 

Мораву, 3.30 km 

Леви насип уз 

Расину узводно 
од моста 

Крушевац – 

Гаглово, 1.70 
km 

Десни насип уз 

Расинуузводно 
од моста 

Крушевац –
Гаглово, 1.70 км 

В  

 
ВВ 

РО 

ВО 
МВ 

Западна Морава: Јасика 

(Р); л, д, и; „0” 138.56   
498   (17.05.2014.) 

350     142.61    

430     143.41    
Q1%=1870 m³/s 

„Читлук ” 

Затворена касета 

13.70 km 

КРУШЕВАЦ 
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М.12.2. 

Расина 

 
Брана 

„Ђелије” 

1. Брана са 

акумулацијом 
„Ћелије” на 

реци Расини, 

десној притоци 
Западне Мораве 

Укупна 

запремина 
акумулације 

61.700.000m³. 

Неприкосновен
и простор за 

пријем 

поплавног 
таласа 

17.000.000m³ 

Евакуација 
великих вода се 

врши према 

Упутствима за 
коришћење 

акумулације, 

погон и 
одржавање 

опреме 

Карактеристичне коте 

277.00    нормални ниво 
282.00    прелив 

284.00    максимални ниво 

285.00    круна бране 

„Ћелије” 

КРУШЕВАЦ 
 

М.12.3. 
Расина 

у Брусу 

0.75 km 

1. Регулисана 

корито Расине у 

Брусу, 0.63 km 
са ** 

регулисаним 
коритом 

Грашевачке 

реке узводно од 
ушћа у Расину, 

0.12 km, 

укупно 0.75 km 

РО 

 

ВО 
 

МВ 

ниво на 0.50 m испод круне 

минор  

корита 
ниво на круни минор 

корита уз даљи пораст 
Q1%=157 m³/s 

„Расина” 

Регулисано подручје 

0.75km 
БРУС 

 

М.12.4. 

Западна 

Морава 
 

код Трстеника 

 

11.99 km 

1. 

 
 

 

 
 

2. 

Десни насип уз 

Западну Мораву 
од ушћа Оџачке 

реке до 

Трстеника,  
8.80 km  

Десни насип уз 

Западну Мораву 
између мостова 

кроз Трстеник, 

0.51 km 

В  

 
ВВ 

РО 

ВО 
МВ 

Западна Морава: Трстеник 

(Р); л, ив; „0” 160.91   
520    (16.05.2014.) 

330    164.21    

420    165.11  
Q1%=2030  m³/s 

„Трстеник” 

Затворена касета 

9.31 km 
ТРСТЕНИК 

 

3. Леви насип уз 

Западну Мораву 
кроз Трстеник, 

2.68 km 

„Звездан” 

Регулисано подручје 
2.68 km 

ТРСТЕНИК 
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М.12.5. 
Гружа 

 

Брана „Гружа” 

1. Брана са 
акумулацијом 

„Гружа” на реци 

Гружи, левој 
притоци 

Западне Мораве 

Простор за 
пријем 

поплавног 

таласа 
8.000.000m³ 

Евакуација 

великих вода се 
врши према 

Елаборату за 

одржавање, 
експлоатацију, 

управљање и 

одбрану од 
поплава 

Карактеристичне коте 
269.20    нормални ниво 

270.00    прелив 

270.00    максимални ниво 
273.50    круна бране 

„Гружа” 

КНИЋ 
 

М.12.6. 

Западна 

Морава 

у Адранима 

код Краљева  

 

9.47 km 

 1. Десни насип 
уз Западну 

Мораву у 

Адранима, 1.71 
km са ** 

левообалним 

успорним 
насипом уз 

Грдичку реку до 
железничке 

пруге, 0.80 km и 

** обостраним 
успорним 

насипима уз 

Мусину реку, 
4.40 km, укупно 

6.91 km 

В 
 

ВВ 

РО 
ВО 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
В 

 

 
ВВ 

РО 

ВО 

МВ 

Западна Морава: Милочај 
(Р); л, д, и; „0” 194.27 

716  (15.05.2014.) 

450   198.77 
550   199.77 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Западна Морава: устава на 

укрштањунасипа са потоком 

Чађавац 
(Л); л; „0” 190.00 

- 

100  191.00 

250  192.50 

Q1%=1320  m³/s 

 
 

 

„Адрани 

1“ 
Затворе

на 

касета 

6.91 km 

КРАЉЕ

ВО 

 

 2. Десни насип 

уз Западну 
Мораву у 

Адранима до 

Грдичке косе, 
1.76 km, са ** 

деснообалним 

успорним 
насипом уз 

Грдичку реку до 

железничке 
пруге, 0.80 km, 

укупно 2.56 km 

 

„Адрани 

2“ 

Затворе
на 

касета 

2.56 km 

КРАЉЕ

ВО 

 

 

 

 

 

Општина Кнић обухваћена је сектором М.12.5.  
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М.12.5. 

Гружа 
 

Брана 

„Гружа” 

1

. 

Брана са акумулацијом „Гружа” 

на реци Гружи, левој притоци 
Западне Мораве 

Простор за пријем поплавног 

таласа 8.000.000m³ 
Евакуација великих вода се врши 

према Елаборату за одржавање, 

експлоатацију, управљање и 
одбрану од поплава 

Карактеристичне коте 

269.20    нормални ниво 
270.00    прелив 

270.00    максимални ниво 

273.50    круна бране 
 

 

 
 

„Гружа” 

КНИЋ 
 

 

ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ: 
ПОМОЋНИК РУКОВОДИОЦА НА ВОДНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА БРАНЕ: 

СЕКТОР 

ПРЕДУЗЕЋЕ 

Директор 

Секторски руководилац 

Заменик секторског руководиоца 

Деоница 

ПОМОЋНИК за М.12.1., М.12.3., М.12.4. и М.12.6.:  : Иван Петровић, моб. 064/843-21-01, E-mail: ivan. petrovic@srbijavode.rs,  
ВПЦ „МОРАВА” РЈ „Чачак”, Чачак, тел. 032/356-830, факс 032/357-637, E-mail: rj.zapadnamorava@srbijavode.rs 
ПОМОЋНИК за бране М.12.5.: Светлана Живковић, моб. 064/840-40-82,Е-mail: svetlana.zivkovic@srbijavode.rs 
ПОМОЋНИК за брану М.12.2.: Срђан Живановић, моб. 064/840-40-97, Е-mail: srdjan.zivanovic@srbijavode.rs  
ВПЦ „МОРАВА”, Ниш, тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20, Е-mail: vpcmorava@srbijavode.rs 

М.12. 

ВД „Западна Морава”, ДОО Краљево, тел. 036/313-329, факс 036/313-330, E-mail: 

zapadnamorava@mts.rs 

В.Д. Директора: Велизар Ерац, моб. 064/640-47-77 
Мирко Шћепановић, моб. 064/640-47-64 

Максовић Драган, моб. 064/640-47-68 

М.12.1, М.12.3, 
М.12.4. 

М.12.6. 

 

Брана „ЋЕЛИЈЕ” 

 

ВПЦ „МОРАВА”, Ниш, тел. 018/425-81-85, 425-81-86, факс 018/451-38-20, E-

mail: odbrana@srbijavode.rs 

Драгана Симић, моб. 064/840-40-84, E-mail: dragana.simic@srbijavode.rs  
ЈКП „ВОДОВОД”, Крушевац,тел. 037/415-301, факс:037/415-314, на брани: 

037/884-113, E-mail: vodovodks@ptt.rs 

Директор: Владимир Милосављевоћ, моб. 065/363-36-53 

М.12.2. 

Брана „ГРУЖА” 

 

ВПЦ „МОРАВА”, Ниш, тел. 018/425-81-85, 425-81-86, факс 018/451-38-20, E-

mail: odbrana@srbijavode.rs 
Драгана Симић, моб. 064/840-40-84, E-mail: dragana.simic@srbijavode.rs  

ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА”, Крагујевац, тел. 034/332-240, факс: 

034/335-746,  
тел. на брани: 034/651-51-19, 651-51-18, диспечер: 034/323-034, E-mail: 

jkpvik@gmail.com 

Директор: Небојша Јаковљевић, моб. 064/854-01-60 

М.12.5. 

Специјализовано предузеће за извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима 

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ПРЕДУЗЕЋЕ 
Директор 

Одговорно лице 

ПОМОЋНИК за ангажовање специјализованих предузећа, механизације, опреме, материјала и алата за одбрану од поплава: Милорад 

Џинчић, моб. 064/840-40-94, Е-mail: milorad.dzincic@srbijavode.rs ,  
ВПЦ „МОРАВА”, Ниш, тел. 018/425-81-85, факс 018/451-38-20, Е-mail: vpcmorava@srbijavode.rs 

ВП „ЋУПРИЈА” ДОО., Ћуприја, тел. 035/887-15-08, факс 035/887-10-44, E-mail: uprava@vpcuprija.com 

Директор: Миладин Гаврић, моб. 064/881-07-40 
Небојша Танасковић, моб. 065/874-86-58 

За интервентну локалну заштиту критичне инфраструктуре: 
Развојно Иновациони Систем доо, Београд, тел.011/436-05-05, Е-маил: milan@razvojnoinovacionisistem.rs 

Директор: Горан Тасић, моб. 063/379-071 

Милан Марковић, моб. 064/81-35-069  

 

 

 

mailto:ivan.%20petrovic@srbijavode.rs
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mailto:srdjan.zivanovic@srbijavode.rs
mailto:vpcmorava@srbijavode.rs
mailto:odbrana@srbijavode.rs
mailto:odbrana@vodevojvodine.com
mailto:odbrana@srbijavode.rs
mailto:odbrana@vodevojvodine.com
mailto:milorad.dzincic@srbijavode.rs
mailto:vpcmorava@srbijavode.rs
mailto:milan@razvojnoinovacionisistem.rs


Страна 162. – Број 2.                                      Службени гласник општине Кнић                                           01.03.2022. 

 

 

Draft 

2.3.2. Критеријуми за проглашење редовне и ванредне одбране од нагомилавања леда 

 

Редовна одбрана од нагомилавања леда на водотоцима Дунав, Сава и Велика Морава 

настаје при покривености водног огледала ледом од 40% са тенденцијом повећања 

површине под ледостајем.  

На водотоцима: Тиса, Тамиш, Стари и Пловни Бегеј, Колубара, Брзава, Моравица, Тимок, 

Дрина и Западна Морава, редовна одбрана настаје при покривености водног огледала од 

40% и дебљини леда већој од 5 cm. На осталим водотоцима редовна одбрана настаје при 

покривености водног огледала 100% и дебљини леда већој од 5 cm у периоду када се 

очекује покретање леда. 

Ванредна одбрана нагомилавања леда на водотоцима Дунав, Сава и Велика Морава настаје 

при покривености водног огледала већој од 60% површине. 

На осталим водотоцима ванредна одбрана настаје када након ледостаја почиње покретање 

и нагомилавање леда. 
 

2.3.3.Критеријуми и услови за проглашење редовне и ванредне одбране од поплава од 

унутрашњих вода 

Одбрана од поплава од унутрашњих вода проглашава се на хидромелиорационом 

систему за одводњавање у јавној својини у зависности од остварених услова по бар једном од 

четири меродавна критеријума (А - капацитет евакуационог објекта, Б - испуњеност каналске 

мреже водом, В - засићеност земљишта и Г - појаве снежног покривача и леда). Редовна 

одбрана од поплава од унутрашњих вода проглашава се када је испуњен један од услова по 

критеријумима А, Б, В и Г са индексом 1. 

Ванредна одбрана од поплава од унутрашњих вода се проглашава када је испуњен 

један од услова по критеријумима А, Б, В и Г са индексом 2, тј. када утврђеним режимом 

рада хидромелиорационог система није могуће спречити плављење мелиорационог подручја, 

односно његовог дела. 

Када је испуњен један од услова по критеријумима А, Б, В и Г са индексом 3. уз 

истовремено погоршање режима унутрашњих вода и постојање опасности од директног 

плављења насеља и инфраструктурних објеката, постоји потреба проглашења ванредне 

ситуације услед поплава од унутрашњих вода. 

Критеријум А – Капацитет евакуационог објекта 

Услов А1  Евакуациони објекат не може да одржава прописани ниво ни после 

непрекидног рада до 24 часа , или, у случају гравитационог испуста уколико је у 

пријемнику испуњено минор корито.  

Услов А2  Евакуациони објекат не може да одржава прописани ниво ни после 

непрекидног рада од 48 часова, или је, у случају гравитационог испуста за 

реципијент проглашена редовна одбрана од поплава од спољних вода.  

Услов А3  Евакуациони објекат не може да одржава прописани ниво ни после 

непрекидног рада од 72 часа , као и у случају хаварије, или ако је, у случају 

гравитационог испуста истовремено за реципијент проглашена редовна одбрана 

од поплава од спољних вода. 

Критеријум Б – Испуњеност каналске мреже водом 
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Услов Б1  Каналска мрежа на појединим деоницама је у толикој мери испуњена водом, 

да прети изливање воде из канала, односно пријем воде у канале је отежан. 

Услов Б2  На појединим деоницама долази до изливања воде из канала на околни терен, 

односно пријем воде у канале је изразито успорен. 

Услов Б3  На појединим деоницама долази до изливања воде из канала на околни терен, 

односно пријем воде у мрежу је онемогућен. 

Критеријум В – Засићеност земљишта 

Услов B1  Засићеност земљишта до максималног водног капацитета на сливу са појавом 

поплављених површина до 1% површине система. 

Услов B2  Засићеност земљишта до максималног водног капацитета на сливу или до 5% 

површине система поплављено. Угрожени поједини индустријски објекти, 

саобраћајнице и стамбене зграде. 

Услов B3  Засићеност земљишта до максималног водног капацитета на сливу или више 

од 5% површине система поплављено. Поплављени поједини индустријски 

објекти, саобраћајнице и стамбене зграде. 

Критеријум Г – Појава снежног покривача и леда 

Услов Г1  Висок снежни покривач на сливу хидромелиорационих система за 

одводњавање, каналска мрежа засута снегом и делимично залеђена. Прогноза 

времена – пораст температуре и нагло топљење снега. 

Услов Г2  Висок снежни покривач на сливу хидромелиорационих система за 

одводњавање, каналска мрежа засута снегом и залеђена. Нагли пораст 

температуре, топљење снега, поплављено земљиште на смрзнутој подлози. 

Услов Г3  Висок снежни покривач на сливу, каналска мрежа залеђена. Нагло топљење 

снега и кишне падавине, поплављено земљиште на смрзнутој подлози. 

 
Одбрану од поплава од унутрашњих вода на хидромелиорационим системима за 

одводњавање у јавној својини, по фазама проглашава и укида наредбом руководилац на 

мелиорационом подручју, на предлог руководиоца хидромелиорационог система, а у 

складу са условима и критеријумима  
 
 
 
 

2.4. ПРЕГЛЕД ХИДРОЛОШКИХ И МЕТЕОРОЛОШКИХ СТАНИЦА И 

ПУНКТОВА ЗА ОСМАТРАЊЕ ЛЕДЕНИХ ПОЈАВА 

 

 

2.4.1. Извештајне хидролошке станице за редовно и ванредно осматрање 

водостаја у надлежности Републичког хидрометеоролошког завода Србије са 

условним водостајима 

Табела 1. 

Ред. 

број 
Водоток 

Хидролошка 

Станица 

Подручје одбране од поплава Услов

ни 

водост

ај 

Н (сm) 

Израда 

прогноза/ 

тенденци

ја 

Време од 

најаве до 

пристизањ

а врха 

таласа 

Деоница 

одбране 
Општина 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

23 Велика 

Морава 

Ћуприја М.6.2, М.7.1, 

М.7.2. 

Јагодина, 

Ћуприја, 

Параћин, 

Варварин, 

Ћићевац 

320 + 2,5 дана 

24 Велика 

Морава 

Багрдан М.3.1, М.3.2, 

М.6.1. 

В. Плана, 

Баточина, 

Лапово, 

Свилајнац, 

Ћуприја 

450 + 2,5 дана 

25 Велика 

Морава 

Љубичевски 

мост 

М.1.1, М.1.2, 

М.2.1, М.2.2, 

Д.3.1. 

Смедерево, 

Велика Плана, 

Пожаревац 

450 + 4 дана 

32 Ибар Рашка М.12.11. Краљево 350 + 19 сати 
 
 

 

 

2.4.2. Извештајне хидролошке станице за ванредно осматрање водостаја у 
надлежности Републичког хидрометеоролошког завода Србије са условним 
водостајима 

Табела 2. 

Ред

. 

бро

ј 

Водоток 

Хидролош

ка 

Станица 

Подручје одбране од поплава 
Усло

вни 

Водо

стај 

Н 

(см) 

Израда 

прогно

за/ 

тенденц

ија 

Време 

од 

најаве 

до 

пристиза

ња врха 

таласа 

Деоница 

одбране 
Општина 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

8 Западна 

Морава 

Чачак М.13.1. Чачак 280 + 45 сати 

 

Условни водостај је водостај при коме Републички хидрометеоролошки завод Србије 

почиње да ванредно осматра водостаје и издаје упозорења и прогнозе водостаја. За реке 

Дунав, Тису и Саву, Републички хидрометеоролошки завод Србије издаје упозорења и 

прогнозе два дана пре достизања условног водостаја. 
 

 
2.4.3. Извештајне метеоролошке станице 
 

    Табела 3. 

Рeд

ни 

брo

j 

Водоток 
Синoптичкa 

стaницa 

24 Вeликa 

Мoрaвa 

Ћуприja 

25 Вeликa Крaгуjeвaц 
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Мoрaвa 

26 Вeликa 

Мoрaвa 

Смeдeрeвскa 

Пaлaнкa 

27 Зaпaднa 

Мoрaвa 

Злaтибoр 

28 Зaпaднa 

Мoрaвa 

Пoжeгa 

29 Зaпaднa 

Мoрaвa 

Крaљeвo 

30 Зaпaднa 

Мoрaвa 

Кoпaoник 

31 Зaпaднa 

Мoрaвa 

Крушeвaц 

 

* Стaницe нa кojимa сe врши oсмaтрaњe пaдaвинa зa пoтрeбe хидрoлoшкe службe 
 

2.4.4. Пунктови за осматрање ледених појава 

 

ИБАР 

1.Стари мост у Краљеву            km  6+300          ВД „Западна Морава“ ДОО Краљево 

 

 

3. КАРАКТЕРИСТИЧНИ ПОДАЦИ ПОДРУЧЈА 

 
 

3.1. ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ 
 

Општина Кнић се простире између 44 степена северне географске ширине и 21 

степена источне географске дужине, укупне површине од 413 км² и припада Шумадијском 

округу. 

Територију општине Кнић чини 36 села са укупно 14 237 становника (по попису из 

2011. године). 

Рељеф је разноврстан, како по висинској разлици, тако и по облицима. Цела 

територија општине Кнић се налази изнад 200 м надморске висине, више од ¾ територије 

се простире у интервалу од 200-500 м, док само 14% територије прелази надморску висину 

од 500 м. 

Типови земљишта на подручју општине Кнић условљени су рељефом и геолошком 

подлогом. Дно Гружанске котлине покривају плодна и дубока земљишта представљена 

алувијалним наносима и смоницама. На побрђима котлине заступљен је тип гајњаче и 

подзола. У планинском ободу срећу се смеђа земљишта на флишу и андезиту као и 

скелетоидна и скелетна шумска земљишта. 

Подручје општине Кнић припада зони умерено-континенталне климе. Одликује се 

осетним микроклиматским разликама условљеним морфологијом терена и висинском 

разликом најнижег и највишег дела проучаване територије. Температура ваздуха 

представља основни показатељ климатских прилика. Она је у великој мери условљена 

рељефом тако да су утицаји околних планина на климу изразитији од утицаја географске 

ширине. У зависности од рељефа свуда се сусрећу и одлике локалне климе. Температура 
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ваздуха је најважнији агроклиматски елемент коме су подређене све животне функције 

биљака и развој. 

Територија општине је изложена ваздушним струјањима из више праваца који 

различито утичу на климатске прилике у регији. Ваздушна струјања са истока најчешћа су 

током зимског периода (фебруар, март) и доносе хладно али релативно суво време. Западни 

ветрови највећу учесталост имају током пролећа и лета (јул) када доносе обилније 

падавине. 

Просечна годишња количина падавина је 746,8 мм. Разлике у количини падавина у 

појединим местима могу се објаснити положајем у односу на доминантне влажне ваздушне 

масе, надморском висином као и локалном циркулацијом ваздуха. 

 

3.2. ХИДРОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

 

Хидрографску мрежу општине Кнић чини река Гружа са својим притокама, која 

према Одлуци о утврђивању Пописа вода I реда („Службени гласник РС“, број 83/2010), 

припада водама I реда. Дугачка је 75кm и притока је Западне Мораве, од чега је дужина 

тока кроз територију општине Кнић 37км. Има типичан бујични режим, са врло брзим 

концентрацијама поводња и дугим маловодним периодима. Река Гружа на којој се налази 

истоимена акумулација дренира источне падине планина Рудник, Јешевац, Вујан и 

Котленик, а према истоку је оивичена Гледићким планинама. Све њене притоке и 

саставнице су мањи водотоци са бујичним режимима. Укупна површина слива реке Груже 

је око 530 km2 (на профилу бране око 318 km2). 

На реци Гружи налази се вештачка акумулација -Гружанско језеро.Обим језера је 

око 42km, а ширина је од 300m до 2.800m. Дужине је око 10 km, површине око 900 ha. 

Језеро има запремину од 64,5 милиона m³. Акумулација „Гружа“ је изграђена 1983. године 

за потребе водоснабдевања Крагујевца и околног подручја. Гружанско језеро има 

запремину од 64,5 милиона m³. Обим језера је око 42 km, док се током режима ниског 

водостаја она скрати за маскимално 3 kм. Ширина је од 300m до 2.800m, дужине је око 10 

km, а површине око 900 ha. Просечна дубина језера при маскималном водостају је 6m, док 

маскимална дубина износи 35m. Највећи део акумулиране воде (преко 80%) је у границама 

дубине до 10m, што указује на релативну „плиткост“ акумулације. Обала је релативно 

ниска, обрасла ливадама и ниским листопадним жбуњем.  

Река Гружа има типичан бујични режим, са врло брзим концентрацијама поводња и 

дугим маловодним периодима. Незнатан део територије општине припада сливовима 

Лепенице, Бумбаруше, Дуленске и Годачичке реке. Сви водотокови су бујичног карактера.  
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Воде II  реда 

 

Најзначајније леве притоке Груже су Рибеш која је дугачка 13km, Честинска река 

дужине 11km и Каменичка река која не пресушује и претежно тече уједначеном количином 

воде. 

Десне притоке Груже одводњавају Јешевац и северне и источне падине Котленика. 

Најдужа и водом најбогатија десна притока Груже је Борачка река дуга 12,5 km. Извире на 

југоисточним падинама Растовљака, на 702 mnv. У планинском делу Јешевца, Борачка река 

је усекла уску и дубоку долину. По напуштању планине, река проширује своју долину и 

тече преко неогеног дна Гружанске котлине. Борачка река се улива у Гружанско језеро на 

270 mnv. Река је дуга 12,5 km. Површина слива Борачке реке износи 84,5 km². Од 

двадесетак притока које се уливају у Борачку реку, највеће су Грчки поток (8,8 km) и поток 

Бања (2,2 km). Укупна дужина притока износи 60 km. 

Најзначајније леве притоке реке Груже су река Рибеш, Честинска река, Липничка 

река, Котлењача, Дебељак у Шумарима (Љубићка река), Каменичка река,  Борачка река. 

Рибеш настаје од извора „Врело“ у селу Рашковић. Извор се налази на 300 mnv и 

има издашност 19 l/s. Од извора Рибеш је дуг 13 km. Његова долинска раван је плодна, јер 

река целим својим током тече преко дна Гружанске котлине. Највећа притока Рибеша је 

Брњица. Река је дуга 12 km. Површина слива Брњице износи 37,6 km².  

Веће притоке Рибеша су поток Дебељак у Шумарима (9 km) и Липничка река (8,2 

km). Укупна дужина Рибеша и притока износи 120 km, површина слива износи 96 km², а 

густина речне мреже 1.250 m/km². 

Честинска река настаје од Божанске (Каменац) и Мале (Леве) реке и тече са 

западних падина Гледићких планина. Главни изворишни крак је Божанска река која извире 

на 640 mnv. Честинска река је дуга 11 km и улива се у реку Гружу на 222 mnv. 

Каменичка река не пресушује и претежно тече уједначеном количином воде. 

Површина њеног слива је 26 km2. 

Значајне притоке Груже су и  бујични потоци: Котлељача 11 км, Конопљиште 

(Бојана) 4 км, Дебељак (Пајсијевић) 5 км, Врбетски поток 3 км, Каљавац 3 км, Памук 3 км, 

Ћуревац 3,5 км, Топоничка река 5 км, Кулински поток 3 км, Шапа 2 км, Коњушка река и 

Дубоки поток. Сви наведени водотокови су изразито бујичног карактера .  

Поједини водотокови немају стално место уливања, већ га мењају после сваког 

надоласка воде, чинећи тиме штету на овом подручју изазивајући поплаве, клизишта и 

одроне. 

У кречњачким теренима налази се већи број подземних водених токова.  

У општини Кнић нема минералних и геотермалних вода. 

Цела територија општине Кнић је изнад 200 mnv, што је уједно и најнижа апсолутна 

надморска висина. Преко три четвртине територије је у висинском појасу од 200-500 mnv, а 

само 14% територије прелази надморску висину од 500 m. 

Ерозиони процеси су изразито присутни. Укупно под ерозијом у сливу реке Груже је 

57.822,90 ha или 93,92%. 
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Табеларни приказ-  Водотокови другог реда и бујични потоци 

Редни 

број 
Воде II реда 

Дужина тока 

(км) 

Дужина зоне 

плављења (км) 

1. Рибеш   13 4 

2. Честинска река 11 4 

3. Липничка река 8,2 3,5 

4. Дебељак (Шумари) 9 3 

5. Котлењача  11 1 

6. Конопљиште (Бојана) 4 1 

7. Дебељак (Пајсијевић) 5 1 

8. Врбетски поток 3 1 

9. Минуша  5 2 

10. Поток Каљавац 3 1 

11. Поток Памук 3 1 

12. Ћуревац  3,5 0,5 

13. Борачка река 12,5 2 

14. Топоничка река 5 1,5 

15. Кулински поток 3 1 

16. Каменичка река 8 0,5 

17. Божанска река-Каменац 2,5 1 

18. Мала ( лева ) река 2 0,5 

19. Брњица 12 1 

20. Грчки поток 8,8 1 

21. Поток бања 2,2 0,5 

22. Шапа  2 0,5 

 

 

3.3 ПРОЦЕНА МОГУЋЕ УГРОЖЕНОСТИ 
 

Географски посматрано, општина Кнић заузима средишњи положај у јужном делу 

Шумадије, на прелазу од високих шумадијских планина, долином реке Груже,  

према западноморавској низији. Хидрографска мрежа општине Кнић је резултат повољних 

физичко-географских одлика територије. На развијеност хидрографске мреже утиче 

геолошки састав терена тј. присуство вододржљивих стена, рељеф, количина падавина и 

пошумљеност. Територију општине у правцу север-југ пресеца река Гружа.  

Гружа је једна од најдужих и водом најбогатијих река Шумадије. Дужине је 61,6 км. 

Извире на јужним падинама Рудника у подножју узвишења Вис на 560 м надморске висине. 

Гружа и њене притоке припадају континенталном плувиометријском режиму, са првим 

максимумом средњих месечних водостаја у месецу марту и првим минимумом средњих 

месечних водостаја у августу и септембру. 

Низија поред Груже и њених притока представља најплоднији део земљишта 

општине Кнић. Међутим, бујичасти карактер река и притока, због непошумљених оголелих 
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брда у сливу  и непотпуно регулисаних водотока, условљавају поплаве, које плаве 

пољопривредне површине, услед одрона оштећују локалне путеве, путне прелазе и мостове 

на некатегорисаним путевима, док лети нема довољно воде за наводњавање.   

 

 

         

 

 

 

 
 

Река Гружа-Поплаве 03.Јун 2019.година 

 

Према чл. 6. и чл. 55. Закона о водама („Сл.гласник РС“, бр. 30/2010, бр. 93/12, бр. 

101/16, бр. 95/18 и 95/18 – др.закон) као и Одлуке о утврђивању пописа вода I реда 

(«Сл.гласник РС», бр. 83/10) река Гружа, највећа и најважнија река на територији општине 

Кнић, је сврстана у воде I реда па Оперативни план одбране од поплава за ову реку доноси 

Министарство пољопривреде и заштите животне средине. За воде II реда Оперативни план 

одбране од поплава доноси јединица локалне самоуправе 

Најзначајније леве притоке Груже са већим степеном ризика су: Рибеш, Честинска 

река и Каменичка река. Рибеш настаје од извора „Врело“ у селу Рашковић. Извор се налази 

на 300 м надморске висине и има издашност 19 л/с. Од извора, Рибеш је дуг 13 км. Његова 

долинска раван је плодна, јер река целим својим током тече преко дна Гружанске котлине. 

Рибеш има ниске обале и плавна је готово читавим током, а посебно је ризична деоница 

уливања у реку Гружу у дужини од око 3 км. Током зимског и пролећног периода река 

Рибеш плави плодне пољопривредне површине у доњем току, као и путну инфраструктуру. 

Из тог разлога потребно је вршити редовно чишћење корита реке од растиња и наноса 

после кишног периода. 
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Највећа притока Рибеша је Брњица. Река је дуга 12 км. Површина слива Брњице 

износи 37,6 км². Поред Брњичке реке, веће притоке Рибеша су поток Дебељак (9 км) и 

Липничка река (8,2 км). Липничка река се током кишног периода излива код моста у 

насељеном месту Липница, где угрожава део путне инфраструктуре и неколико околних 

домаћинстава. Укупна дужина Рибеша и притока износи 120 км, површина слива износи 96 

км², а густина речне мреже 1250 м/км². 

Каменичка река не пресушује и претежно тече уједначеном количином воде.  

Честинска река настаје од Божанске и Леве реке и тече са западних падина 

Гледићких планина. Главни изворишни крак је Божанска река која извире на 640 м 

надморске висине. Честинска река је дуга 11 км и улива се у реку Гружу на 222 м 

надморске висине. Честинска река је плавна на деоници уливања у реку Гружу и код моста 

у насељеном месту Гружа, где током кишног периода често долази до загушења. Зона 

плављења Честинске реке износи 1,5 км. 

 
 

Река Рибеш – зона плављења у средњем току 
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Река Рибеш са уливањем у Гружу, Липничка река са уливањем у Рибеш и Честинска 

река – зоне плављења 
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Сибнички и Балосавски поток ( уливање у Гружу ) и део тока реке Груже кроз 

Губеревац – зоне плављења 
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Ушће Каменичке реке у Гружу – плавно подручје 

 

Десне притоке Груже одводњавају Јешевац и северне и источне падине Котленика. 

Најдужа и водом најбогатија десна притока Груже је Борачка река. Извире на југоисточним 

падинама Растовљака, на 702 м надморске висине. У планинском делу Јешевца, Борачка 

река је усекла уску и дубоку долину. По напуштању планине, река проширује своју долину 

и тече преко неогеног дна Гружанске котлине. Борачка река се улива у Гружанско језеро на 

270 м надморске висине. Река је дуга 12,5 км. Површина слива Борачке реке износи 84,5 

км². Река плави околно пољопривредно земљиште у зони од око 2 км. Од двадесетак 

притока које се уливају у Борачку реку, највеће су Грчки поток (8,8 км) и поток Бања (2,2 

км). Укупна дужина притока износи 60 км.  

Значајне десне притоке Груже су и Коњушка река, Ђуревац, Котлењача, Минуша, 

Конопљиште и Дубоки поток. Неке од притока, као и поједини водотоци немају стално 

место уливања, већ га мењају после сваког надоласка воде, чинећи  тиме штету на овом 

подручју. 
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Борачка река – зона плављења 
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Топоничка река – зона плављења 
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Река Минуша и бујични поток Памук – зоне плављења 
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Гружа испод бране у Пајсијевићу 

 

Процена угрожености указује да је опасност од поплава присутна нарочито после 

отапања снежног покривача, као и приликом дугих и обилних киша.Након чишћења корита 

реке Груже у 2020.години опасност од изливања је мања, међутим и даље постоји опасност 

поплавног таласа бочних вода .    

            Критичне тачке за угроженост домаћинстава и сточног фонда су у доњем току реке 

Груже у КО Губеревац (домаћинства: Бастајин Светозара и Николић Милоша) и у горњем 

току код моста на путу Топоница – Драгобраћа.  

            Посебно су угрожене пољопривредне површине, јер поплаве осим директних 

материјалних штета односе плодни земљишни слој са пољопривредних површина и 

истовремено их затрпавају стерилним наносима. Поплава угрожава и путну 

инфраструктуру, док су насеља знатно мање угрожена  јер се само мали број појединачних 

домаћинстава налази у близини река.  
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3.3.1. Генерални закључак могуће угрожености  

 

Уобичајени приступ у одбрани од поплава увођењем степена редовне и ванредне 

одбране није могуће применити код водотока бујичне карактеристике, па се код њих морају 

применити превентивне мере заштите. 

Код водотокова који имају бујичне карактеристике морају се применити 

превентивне мере заштите, а основне су редовно чишћење корита, изградња преграда на 

бујичним токовима и уклањање комуналног отпада.  Лед на рекама на територији општине 

Кнић је ретка појава и не причињава штету.  

Неопходно је да општинске службе организују извођење радова на уређењу речних 

токова и уклањању комуналног отпада. Општинска инспекцијска служба треба да спречи 

неовлашћено ископавање песка и шљунка у складу са Законом о водама. Општинска 

инспекцијска служба треба да уклони бесправно подигнуте објекте и бране на речним 

токовима.  

Поплаве генеришу и друге опасности. Долази до загађивања воде за пиће, појава 

болести које се преносе хидричним путем, ерозије земљишта, одрона и клизишта. 

Нерегулисани водотокови првог и другог реда изазивају велике поплаве и штете. У 

циљу заштите од поплава предвиђена је даља регулација реке Груже и њених притока које 

имају бујични карактер. На целој територији Општине треба применити интегрално 

уређење бујичних сливова са антиерозионим (грађевинско-техничким) радовима за 

уређење бујичних водотокова са изградњом преграда за задржавање наноса и биолошко-

ретенционим радовима, комбинованих са административно-пропагандним мерама. 

У циљу заштите од поплава предвиђена је даља регулација реке Груже њених 

притока као и вода другог реда и бујичних потока. На целој територији општине треба 

применити интегрално уређење бујичних сливова са антиерозионим (грађевинско-

техничким) радовима за уређење бујичних водотокова са изградњом преграда за 

задржавање наноса и биолошко-ретенционим радовима, комбинованих са 

административно-пропагандним мерама. Тренутно на територији општине Кнић нема 

изграђених објеката а ни система заштите од поплава. 

Становништво је делимично припремљено за долазећу опасност. Осматрања и 

мерења вредности водостаја се врше на хидролошким станицама очитавањем на 

водомерној летви, а региструју се помоћу лимниграфа и/или дигиталних регистратора. 

Осим водостаја, по станицама се врше мерења дневне вредности протицаја воде, 

минималне, средње и максималне вредности по месецима и за годину, као и датуми појаве. 

На основу података хидролошких станица, процењује се могућност појаве поплава, при 

чему руководилац одбране од поплава за територију Општине обавештава команданта 

Општинског штаба за ванредне ситуације и предузимају се мере у складу са Оперативним 

планом за одбрану од поплава за подручје општине Кнић у сарадњи са повереницима 

цивилне заштите на датој територији.Радови на санацији штете од поплаве на 

инфраструктури извођени су са осам комбинованих машина, четири булдожера, десет 

камиона, четири грејдера и то како на најугроженијем делу територије, тако и на осталом 

делу територије општине Кнић. 

Ради редовног и прецизног информисања јавности неопходна је добра сарадња 

између метеоролошких и хидролошких станица, као и праћење стања, размена и 

објављивање хидро-метеролошких података. Праћење режима површинских вода остварује 
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се на хидролошким станицама на водама I реда. У сарадњи са метеоролошком станицом, 

добијају се подаци о метеоролошким приликама на територији Општине, које могу имати 

утицај на ниво водостаја и промени стања на речним токовима. Путем средстава јавног 

информисања, а на основу прикупљених података, становништво се обавештава како би се 

правовремено припремило за могући наилазак опасности. 

Потребно је радити на решавању урбанистичких проблема насеља и предузети 

превентивне мере за обезбеђење и заштиту становништва и комплетне инфраструктуре. 

Ради спречавања плављења, неопходно је редовно уклањање наноса и чишћење речних 

корита, спречавање стварања депонија уз речна корита и забрана дивљих градњи које 

доприносе сужавању речних корита. Неопходно је додатно радити на регулацији речних 

корита, подизању обала на местима изливања и засађивању растиња на обалама река ради 

постизања њихове стабилности и смањењу њиховог обасипања. Такође, треба радити и на 

едукацији становништва о мерама заштите у случају настанка поплава. 

Концепција заштите водних ресурса заснива се на заштити од вода регулацијом 

водотока и водног земљишта: 

 усклађивањем техничких и биолошких радова на регулацији водотокова и заштите 

од великих вода, бујица и ерозије приобаља са планским решењима регионалних 

водопривредних система; 

 амбијентално усклађеним уређењем приобаља и корита реке Груже и притока на 

грађевинском подручју Кнића по принципима урбане регулације, како би се 

створили услови за складно повезивање урбаних зона са акваторијама водотока; 

 чишћењем корита од наноса, отпада и сл; 

 активним мерама заштите ублажавањем поплавних таласа у акумулацији на 

подручју Општине. 

 

 

4. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА 

 
4.1. Упозоравање 

4.1.1.Уочавање поплаве и прогноза 

 

Фаза 1 – Редовна одбрана - припрема за одбрану од поплава има највећи значај, с 

обзиром на природу бујичних поплава, где је по правилу расположиво време за реаговање 

на појаву бујичних падавина веома кратко. У овом периоду, неопходно је предузети све 

потребне мере како би се таласи бујичних вода, које се неминовно јављају, спровели до 

реципијента уз минимум штета. То пре свега значи детаљно упознавање проблема, добро 

планирање неопходних радова, обезбеђење неопходних средстава за ове радове, као и 

њихова реализација. 

Редовна одбрана од поплава проглашава се када водостај на меродавној водомерној 

станици или другом мерном месту достигне ниво редовне одбране из оперативног плана, а 

очекује се даљи пораст водостаја или када су заштитни објекти угрожени услед дуготрајно 

високих водостаја. За воде II реда редовна одбрана од поплава проглашава се у моменту 

достизања водостаја који је још увек у оквиру корита водотока, а прети да ће се попчети 

изливати из корита. Предузимају се мере осматрања и праћења кретања водостаја, појава и 
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стања заштитних објеката, односно стања корита водотока и по потреби мере неопходне за 

спречавање нежељених појава. 

 

Фаза 2 - Ванредна одбрана наступа са појавом кише јаког интензитета и дужег 

трајања, у сливу који гравитира ка брањеном подручју. Предузимају се активности, мере и 

радови у складу са Оперативним планом одбране од бујичних поплава. 

Ванредна одбрана од поплава је када изграђени системи за одводњавање и 

канализациона мрежа није у могућности да у задовољавајућем року одведе поплавне воде 

са пољопривредног земљишта или из насеља, са претњом настајања штете на усевима и 

објектима. Када водостај на меродавној водомерној станици или другом мерном месту 

достигне ниво редовне одбране, утврђен у складу са критеријумима за увођење мера 

одбране од поплава из оперативног плана, а очекује се даљи пораст водостаја или када су 

заштитни објекти угрожени, односно кад отпочне изливање воде из корита водотокова, 

проглашава се ванредна одбрана од поплава од спољних вода, на основу III фазе 

одбране од поплава, тачка 3. Општи план одбране од поплава за период од 2012-2018. 

године („Службени гласник РС” бр. 23/2012).  

Када наступи ванредна одбрана од поплава предузимају се мере непрекидног 

осматрања и праћења кретања водостаја, појава и стања заштитних објеката и мере и 

радови за очување њихове стабилности и за отклањање нежељених појава. 

Ванредна одбрана од поплава од спољних вода на бујичним водотоковима, 

проглашава се када се најаве екстремно јаки пљускови или нагло топљење снега на 

сливу бујичног водотока и када се очекује пораст протока бујичне поплаве и пробој 

одбрамбене линије. Поред мере непрекидног осматрања и обавештавања (центри за 

обавештавање и узбуњивање), предузимају се и упозоравања локалног становништва, 

јавности на опасност од поплава. Непосредно након проласка бујичне велике воде, 

предузимају се неопходне мере на отклањању последица у водотоку и на постојећим 

заштитним објектима. 

 

Фаза 3 – Ванредна ситуација наступа са појавом изливања поплавног таласа из 

основног корита, у условима непрекидних падавина у сливу и јаких пљусковитих киша на 

меродавном делу слива. Ванредна ситуација подразумева посебне мере у саобраћају, по 

потреби евакуацију становништва и добара. 

Ванредна ситуација настаје када није могуће са људством, средствима и 

постојећим капацитетима за одбрану од поплава отклонити опасност од поплава 

ширих размера и већих материјалних штета.  
Руководилац одбране од поплава обавестиће штаб за ванредне ситуације, ради 

хитног проглашења ванредне ситуације одбране од поплава, на основу III фазе одбране од 

поплава, тачка 6. Општег плана одбране од поплава за период од 2012-2018. године 

(„Службени гласник РС” бр. 23/2012). Неопходно је ангажовање додатне радне снаге и 

механизације, ради преузимање већих радова (ископавање нових канала, покретни црпни 

агрегати и сл.).  

Мере у току ванредне ситуације су дефинисане одредбама Закона о ванредним 

ситуацијама. Предузимају се мере организоване евакуације становништва и имовине, уз 

благовремено обавештавање (центри за обавештавање и узбуњивање) и упозоравања 

локалне самоуправе и јавности на опасност од поплава, по потреби и одговарајуће мере, а 
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непосредно након проласка великих вода, предузимају се неопходне мере на отклањању 

последица на поплављеном подручју, у водотоку и на постојећим заштитним објектима.  

На водама II реда редовна, односно ванредна одбрана од поплава проглашава се на 

деоницама на којима постоје изграђени заштитни водни објекти тј. на деоницама на којима 

се спроводи одбрана од поплава, по испуњењу утврђених критеријума за проглашење 

редовне, односно ванредне одбране од поплава из локалног оперативног плана. 

На водама II реда на којима не постоје изграђени заштитни водни објекти стање 

приправности се проглашава по испуњењу напред утврђених критеријума за проглашење 

стања приправности из локалног оперативног плана. 

О потреби проглашења ванредне ситуације услед поплава на водама II реда на 

територији јединице локалне самоуправе одлучује председник општине, односно 

командант штаба. 

 

Фаза 4 - наступа након проласка бујичних падавина и поплавних таласа. Након 

детаљно евидентираних штета насталих за време поплава, спроводе се потребне мере и 

врше се неопходни радови  да се отклоне последице поплава. 

 

 

 

КРИТЕРИЈУМИ 

за припрему за извршење радова, мера и активности у одбрани од поплава и 

проглашење фазе одбране од поплава у надлежности општине Кнић 

 

Фазе одбране 

од поплава 

 

Критеријуми за 

проглашење 

фазе одбране од поплава 

 

Ранг и врста активности, 

мера и радова по фазама 

одбране од поплава 

 

 

ФАЗА 1 

Припрема за одбрану од 

Бујичних поплава 

 

Припрема одбране 

 

Мере и радови у 

припремном периоду, за 

превентивно отклањање и 

за организовање одбране 

од плављења 

 

 

 

ФАЗА 2 

Ванредна одбрана од 

поплава 

 

Најаве и појаве поплавне 

кише дужег времена 

трајања- јаке пљусковите 

кише - кише јаког интезитета 

на меродавном делу слива 

тока 

 

Ванредне активности, 

мере и радови у 

спровођењу одбране од 

плављења 

 

 

 

 

ФАЗА 3 

Ванредно стање 

Најава и појава изливања 

поплавног таласа из 

основног тока у условима 

непрекидних падавина у 

сливу и повремених јаких 

Ванредна ситуација, 

евакуација становништва 

и добара 
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 пљусковитих киша на 

меродавном делу слива. 

Извештаји о плављењу 

терена 

ФАЗА 4 

Отклањање последица 

поплава 

 

Након појава изливања 

поплавног таласа 

 

Отклањање последица  

плављења 

 

 

 

За локални центар за пријем упозорења одређује се канцеларија телефонске 

централе Општинске управе општине Кнић, са бројем телефона 034/510-113. У случају 

немогућности коришћења телефона, комуникација се успоставља преко радио станице из 

система општинских веза. 

Референти месних канцеларија задужени су да благовремено обавесте локални 

центар за пријем упозорења о порасту водостаја водотока на својим теренима. Уколико се 

поплава деси ван радног времена, референти МК обавештавају руководиоца одбране од 

поплава на телефон број 062/ 80 35 138 или преко ПС Кнић на број телефона 034/510-122. 

На основу добијених информација са терена, руководилац одбране од поплава врши 

њихову проверу код следећих извора: 

ПОМОЋНИК за М.12.1., М.12.3., М.12.4. и М.12.6.:  Иван Петровић, моб. 064/843-21-01, E-

mail: ivan. petrovic@srbijavode.rs,  

ВПЦ „МОРАВА” РЈ „Чачак”, Чачак, тел. 032/356-830, факс 032/357-637, E-mail: 

rj.zapadnamorava@srbijavode.rs (имена одговорних руководиоца и њихови бројеви телефона 

одређени су Наредбом о утврђивању оперативног плана за одбрану од поплава за 2022. 

годину за воде I реда и унутрашње воде , коју је донео Министар пољопривреде, 

шумарства и водопривреде објављену у „Сл. гласнику РС“ ,бр. 123/2021 од 15.12.2021. 

године, а ступила је на снагу осмог дана од дана објављивања.  

Општински руководилац одбране од поплава са помоћником проверава добијене 

информације и изласком на терен. На територији општине не постоје локалне референтне 

водомерне и кишне станице, па се добијене информације тумаче искуствено. 

При прогнозама РХМЗ о изузетно великим количинама падавина, руководилац 

одбране од поплава телефоном налаже активирање осматрача водостаја  на водотоцима и 

одређује учесталост осматрања. За осматраче се одређују референти месних канцеларија 

који визуелно осматрају водостај и достављају повратну информацију центру за пријем 

упозорења. 

У случају да се од ВПЦ „Морава“ РЈ „Чачак“ добију информације да се очекује 

поплавни талас већег обима, активира се Штаб одбране од поплава за рад током 24 часа. По 

успостављању рада Штаба за одбрану од поплава, обавезе осматрача су да на свака два сата 

јављају о стању водостаја. Са осматрањем се престаје након налога од стране општинског 

руководиоца одбране од поплава. 

 

4.1.2.Оглашавање упозорења 

 

Упозорења се утврђују од стране штаба за одбрану од поплава и морају бити 

координирана и компатибилна са РХМЗ. 
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При прогнозама  о већим поплавним таласима, информације о могућим опасностима 

и последицама преносе се Штабу за ванредне ситуације општине Кнић и надлежним 

субјектима укљученим у систем заштите и спасавања од поплава (ЈКП „Комуналац“ Кнић, 

Дом здравља „Даница и Коста Шамановић“ Кнић, Полицијска станица Кнић). 

Уколико се процени долазак поплавног таласа у року већем од два часа, порука се 

упућује у писаној форми, у супротном телефоном о чему се сачињава службена белешка. 

Обавештења шаље руководилац а доставнице морају бити потписане од стране 

руководилаца организација. 

По пријему и провери информација са терена врши се и обавештавање грађана о 

опасности од поплава. 

За формулисање и пласирање информација као и евидентирање поплавног таласа 

одређује се при Општинској управи општине Кнић, Драган Дамљановић са бројем 

телефона  062/ 306-189, а на основу налога председника Штаба за ванредне ситуације. 

Лице задужено за информисање доставља информације о опасности од поплава 

средствима информисање и референтима МК. 

 

4.1.3.Евакуација и спасавање 

 

 У зависности од локације и обима поплавног таласа Штаб за одбрану од поплава ће 

благовремено урадити следеће: 

 А) Осигурати да је угрожено становништво обавештено о потреби евакуације о томе 

где је сигурно и крајње одредиште, којим путевима се иде и које је расположиво време за 

акцију. 

 Б) Обезбедити са предузећем за превоз помоћ за транспорт и припрему домаћинства 

за евакуацију са подручја за које се процени да ће бити плављена. 

 В) Обезбедити са Домом здравља особље и опрему за помоћ онима којима је таква 

помоћ посебно потребна (инвалиди и сл.). 

 Г) Успоставити са ПС Кнић контролу саобраћаја и идентификовати путеве и возило 

за евакуацију. 

 

4.2. Центар за пријем угрожених 

4.2.1. Ургентне мере 

 

 У сарадњи са Домом здравља „Даница и Коста Шамановић“, Ватрогасном 

јединицом, Пословницом електродистрибуције и ПТТ службом предузимају се ургентне 

мере према процедурама предвиђеним њиховим плановима за ванредне ситуације. 

 

4.3. Информисање јавности 

4.3.1. Ургентне информације 

 

 На основу донетих одлука Штаб за ванредне ситуације, лице задужено за пријем и 

прослеђивање информација, а у периоду пре, за време и одмах након поплава прима и 

прослеђује информације које укључују: 

 А) Претходно опажање, упозорење и поруку о евакуацији. 
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 Б) Податке о томе које ће акције бити предузете о локацијама које су безбедне, о 

просторима које треба избећи, о локацији прихватних центара и податке о начинима како 

добити ургентну помоћ. 

 В) Податке о акцијама које су предузете или ће бити предузете у вези са одбраном 

од поплаве. 

 Г) Позиве за радну снагу, опрему или другу врсту потребне помоћи за евакуацију, 

смањење штете или о активностима на уклањању последица од поплава. 

 Лице задужено за информисање јавности у сарадњи са Штабом за ванредне 

ситуације вршиће пријем, обраду и дистрибуцију добијених информација које треба 

пласирати, а с обзиром на: 

 а) форму и садржину појединог типа информације; 

 б) процедуру како и коме се упућује упозорење и друге релевантне поруке; 

 в) избор и веродостојност поруке; 

 г) повезаност комуникацијске опреме. 

 

4.4. Успостављање плана 

4.4.1. Утврђивање потенцијала 

 

 У случају већих поплава биће ангажовани кадрови надлежних служби, ЈВП 

„Србијаводе“, ВПЦ  „Морава“, РЈ „Чачак“, ЈКП „Комуналац“ Кнић, Општинска управа 

општине Кнић, приватни предузетници и угрожене месне заједнице. 

 

4.4.2. Расподела одговорности 

Шема руковођења 
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ОДНОСИ СА 
ЈАВНОШЋУ  

 

 МИНИСТАРСТВО 
ПОЉОПРИВРЕДЕ И 
ЗАШТИТЕ ЖИВОНЕ 

СРЕДИНЕ 

РУКОВОДИЛАЦ ЗА 
ВОДНО ПОДРУЧЈЕ 

СЕКТОРСКИ 
РУКОВОДИЛАЦ 

МУП РС 
-Сектор за ванредне ситуације- 

ОПЕРАТИВНИ ЦЕНТАР  
КРАГУЈЕВАЦ 

РХМЗ-ПРОГНОЗА 

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА 
ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

РУКОВОДИЛАЦ 
ОПЕРАТИВНОГ ТИМА ЗА 
ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА 

 

ЗАМЕНИК РУКОВОДИОЦА 

ПОМОЋНИЦИ 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
ОПШТИНЕ КНИЋ 

ЈАВНА КОМУНАЛНА 
ПРЕДУЗЕЋА 

ПУТНА ПРИВРЕДА 

ЦИВИЛНА ЗАШТИТА 

МЕДИЦИНСКЕ СЛУЖБЕ 

ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА 

ПОЛИЦИЈА 

ЕПС 

ПТТ 

ОПЕРАТИВА ПРИВРЕДНИХ 
СУБЈЕКАТА 

ВОЈСКА 

 
 

 Непосредну одбрану од поплава на територији општине Кнић организује 

Општински штаб за ванредне ситуације и Штаб за одбрану од поплава кога сачињавају: 

руководилац, заменик руководиоца и помоћници (председници Савета МЗ) за угрожена 

насељена места. 

 Одбрана од поплава организује се и врши у зависности степена опасности а према 

следећим фазама: припрема за одбрану, редовна одбрана и ванредна одбрана.  

 Одбрану од поплава на територији Републике у појединим фазама проглашава 

својом Наредбом руководилац одбране од поплава на водном подручју, на предлог 

секторског руководиоца а у складу са условима и критеријумима утврђеним Оперативним 

планом одбране од поплава и о томе обавештава главног руководиоца одбране од поплава. 
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 Руководилац за одбрану од поплава на водном подручју има право да на предлог 

помоћника и секторских руководилаца укине поједину фазу одбране пре него што се 

достигну критеријуми утврђени Оперативним планом одбране од поплава ако закључи да 

стање заштитних објеката и хидрометереолошке прилике то дозвољавају. 

 Наредбу о проглашењу и престанку одбране од поплава руководилац одбране на 

водном подручју доставља општинском руководиоцу који о томе обавештава председника 

општине. Штаб за одбрану од поплава Наредбом проглашава и укида одбрану од поплаве и 

бујица.  

 Штабом одбране од поплава на територији општине руководи општински 

руководилац за одбрану од поплава. 

 Заменик председника општине је руководилац одбране од поплава и бујица, а његов 

заменик је координатор Канцеларије за пољопривреду и заштиту животне средине 

општинске управе општине Кнић. 

 Општински руководилац за одбрану од поплава има своје помоћнике за свако 

насељено место (председнике Савета МЗ). 

 Општински руководилац одбране од поплава за време одбране од поплава врши 

следеће послове: 

 - сарађује са помоћником  за М.12.1., М.12.3., М.12.4. и М.12.6.:  Иван Петровић, 

моб. 064/843-21-01, E-mail: ivan. petrovic@srbijavode.rs,  

ВПЦ „МОРАВА” РЈ „Чачак”, Чачак, тел. 032/356-830, факс 032/357-637, E-mail: 

rj.zapadnamorava@srbijavode.rs; 

 - координира рад помоћника у насељеним местима; 

 - прикупља информације са угрожених подручја, анализира их и обавештава Штаб 

за ванредне ситуације; 

 - предлаже Општинском штабу за ванредне ситуације увођење одговарајућег 

степена одбране од поплава укључујући и ванредно стање и издавање наредбе о 

предузимању мера на ангажовању радне снаге, механизације и других средстава. 

 Помоћници Општинског руководиоца одбране од поплава врше следеће послове: 

 - спроводе наредбе општинског руководиоца за одбрану од поплава, информишу га 

о стању на терену; 

 - воде  евиденцију о предузетим радовима, мерама и утрошеним средствима за 

обезбеђење система заштите и спасавање од поплава; 

 - подноси извештај општинском руководиоцу по завршетку одбране од поплава а по 

потреби и у току одбране; 

 - воде дневник одбране од поплава. 

 Лице задужено за информисање јавности под надзором општинског руководиоца 

одбране од поплава обавља следеће послове: 

 - прати спровођење одбране од поплава, прикупља све извештаје од ЈВП 

''Србијаводе'', ВПЦ ''Морава'', РЈ ''Чачак''и Хидрометереолошке службе и упознаје се са 

њима; 

 - даје обавештења средствима јавног информисања; 

 - одржава везу са Центрима за обавештавање и средствима за информисање. 

 Руководилац одбране од поплава у најкраћем року извршиће удаљавање лица које 

несавесно или нестручно обавља поверене послове одбране или на други начин штетно 

утиче на спровођење одбране и сменити га са дужности. Руководилац који је сменио са 

дужности поједина лица, дужан је да на њихово место одмах постави друга. 
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 Све време трајања активности на одбрани од поплава главни руководилац одбране је 

у контакту са Штабом за ванредне ситуације и Општинским већем. По завршеним 

активностима дужан је да Штабу за ванредне ситуације, Општинском већу односно 

Скупштини општине у року од 15 дана достави Извештај о последицама, насталој штети и 

ангажованим снагама и средствима у поступку одбране од поплава. 

 

4.4.3. Активности и расположиви капацитети 

у људству и техници ЈКП ''Комуналац'' 

 

 ЈКП ''Комуналац''из Кнића активно би учествовао у одбрани од поплава и ангажовао 

сво расположиво људство и механизацију, као и у санирању последица од штета које би 

поплава нанела. Такође, ЈКП ''Комуналац'' је у обавези да грађане снабдева водом из 

цистерни до нормализације водоснабдевања. 

 

Преглед материјално-техничких средстава којима 

располаже ЈКП ''Комуналац'' Кнић 

 

 
 

Возила – Машине 

 

 

Регистарски број 

 

 

Број  
 

Камион „SCANIA“ КG – 149 MA 1 

Камион „VOLVO“ KG – 249 RL 1 

Камион „MAN“ KG –  250 XF 1 

Камион  „FAP 19-21“ KG – 183 UV 1 

Багер „CАТ 206 BFT“  1 

Булдозер „ТG 80“  1 

Грејдер „ТG 145“ KG – ААX - 83 1 

Трактор „Masey Ferguson” KG – AAX - 77 1 

Приколица до 3,5 тона (тракторска)  1 

Приколица до 3,5 тона (нисконосећа) AC 936 - KG 1 

Нисконосећа приколица до 25 тона AD 796 - KG 1 

Трактор „IMT 539“ KG – AAE - 13 1 

Комбинирка „CАSЕ“ 695 KG – AAX - 72 1 

Мини багер JCB  1 

Ваљак велики DW-7  1 

Ваљак средњи Wacker RD 25  1 

Ваљак мали PROGRES  1 

Вибро плоча 100-200kg   1 

Пикамер Cobra  1 

Тестера за асфалт  1 

 

ЈКП ''Комуналац'' Кнић мора да поседује и следећи материјал и опрему: 

јутани џакови, ашови, лопате, секире, тестере,крампове, одговарајућу обућу, ситан 

материјал ( клешта, жице, ексери и сл.). 
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Контакт особа: Милош Старчевић, директор ЈКП ''Комуналац'' Кнић, телефон: 034 

/510 -116, факс: 034/510-974, моб.064/648-63-57. 

Контакт особа: Петар Цветковић, телефон: 034 /510 -116, факс: 034/510-974, моб. 

064/6416296. 

Контакт особа: Милош Аксентијевић, телефон: 034/510-116, моб. 060/6486360 

Поред наведених материјално-техничких средстава у поступку отклањања 

последица од поплава биће ангажована и одговарајућа средства у власништву других 

правних субјеката и физичких лица са подручја општине Кнић у складу са важећим 

прописима из ове области. 

 

4.5. Превентивне мере, радови и средства 

 

4.5.1. Превентивне мере 

1. Израда Процене угрожености и Плана заштите и спасавања за општину Кнић од 

стране овлашћене организације. 

2. Оспособљавање Штаба за ванредне ситуације за организовање и руковођење 

акцијама заштите и спасавања. 

3. Израда недостајућих одбрамбених насипа, обала – утврда и одржавање постојећих. 

4. Изградња канала за одржавање и одвођење вода. 

5. Извођење радова на санирању клизишта. 

6. Оспособљавање становништва за заштиту и спасавање од поплава. 

 

Права и дужности грађана и правних лица у одбрани од поплава и бујица су радна и 

материјална обавеза. Дужности из претходног става грађани и правна лица извршавају на 

основу Наредбе руководиоца одбране од поплава. Радна обавеза грађана у периоду одбране 

од поплава састоји се у извршавању одређених послова и задатака. За потребе одбране од 

поплава грађани су дужни да ставе на располагање: моторна и превозна возила, 

грађевинске и друге машине и црпне пумпе. 

 Општинско веће доноси прописе о начину утврђивања накнаде и исплати грађанима 

и предузећима за коришћење њихових средстава употребљених у периоду одбране од 

поплава. 

 Сви субјекти који су у Оперативном плану укључени за одређене активности везане 

за спровођење одбране од поплава дужни су да их извршавају стручно и у складу са 

важећим прописима. 

 

4.5.2. Изведени радови у 2021.години 

 

Настављени су радови на уређењу корита и обезбеђења пропусне моћи реке Груже 

на подручју општине Кнић као и на водама другог реда – притоке. 
 

 

4.5.3. Планирани радови и средства 

 

У складу са потребама вршиће се радови на редовном одржавању водотокова другог 

реда.  
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5. ПРЕГЛЕД ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ 

СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ 
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Р. 

бр. 

ИМЕ И 

ПРЕЗИМЕ 

 

ПРЕДУЗЕЋ

Е 

ФУНКЦИЈА 

ШТАБСКА 

ФУНКЦИЈА 
Телефон Адреса Напомена 

E-mail Посао Фа

кс 

Ста

н 

Мобилни 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Срећко Илић Општина 

Кнић, 

председник 

општине 

Командант 

штаба 

510-

113 

510

-

113 

 062 206 

100 

 

Гружа  predsednik@knic.rs 

kabinet@knic.rs 

 

2. Тања 

Николић 

Гавриловић 

Заменица 

председник

а општине 

Заменик 

команданта 

штаба 

510-

113 

510

-

113 

 065 

8933390 

Кнић tanja.nikolic@knic.r

s 

3. Душан 

Дељанин 

Управа за 

ванредне 

ситуације 

Начелник 

штаба  

   065 379 00 

33 

Рибничка 

бр.4, 

Грошница 

dusan.deljanin@mu

p.gov.rs 

4. Светлана 

Анђелић 

Председни

к 

Скупштине 

Члан 510 

968 

  066 308 

300 

Пајсијеви

ћ 

predsednikso@knic.

rs 

5. Радомир 

Урошевић 

Члан 

општинско

г већа 

Члан 510-

112 

  062 306 

117 

060679614

8 

Баре radomir.urosevic@k

nic.org.rs 

6. Саша 

Милинковић 

Члан 

општинско

г већа 

Члан    063 482 

071 

 

Љуљаци 

 

 

sasamilinkovic477

@gmail.com 

 

7. Ђорђе 

Ђоковић 

Члан 

општинско

г већа 

Члан    064 

8708645 

Гунцати djordje.djokovic@k

nic.org.rs 

8. Дејан 

Радовановић 

Руководил

ац 

Канцелариј

е за ЛЕР и 

инвестициј

е 

Члан 510-

977 

  069 604 

256 

Липница it@knic.rs 

9.  Марија 

Трифуновић 

Представн

ик Дома 

здравља 

Кнић 

Члан 510-

173 

510

-

173 

 063612084 Сретењск

ог Устава 

74/18а 

Крагујева

ц 

dzknic@gmail.com 

10. Милош 

Старчевић  

Директор 

ЈКП 

''Комунала

ц'' 

Члан 510-

116 

510

-

974 

 060307008

1 

Милована 

Глишића 

4 

Крагујева

ц 

office@komunalack

nic.rs 

11. Александра 

Спасојевић 

Директор 

Центра за 

социјални 

рад 

Члан 510-

139 

510

-

992 

 062 880 

0420 

Воје 

Радића 

3/34 

Крагујева

ц 

csrknic@mts.rs 

12. Љубиша 

Гавриловић 

Представн

ик РЈ 

''Електро-

шумадија'' 

Кнић 

Члан 510-

114 

  064 

8342809 

Коњуша gavrilovic.ljubisa@e

ps.rs 

mailto:predsednik@knic.rs
mailto:kabinet@knic.rs
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13. Марина 

Петровић 

Начелник 

Општинске 

управе 

Члан 510-

112 

510

-

113 

 066 306143 Љуљаци nacelnik@knic.rs 

14. Борисав 

Стошић 

Начелник 

ПС у 

Книћу 

Члан 510-

122 

  064 892 

6799 

064272636

1 

Милована 

Гушића 

38А/5 

Крагујева

ц 

borisav.stosic@gov.

mup.rs 

15. Марко 

Марковић 

Секретар 

ОО 

Црвеног 

крста 

Члан 510-

134 

510

-

134 

 060 

6066019 

Љуљаци knic@redcross.org.r

s 

16. Дејан 

Божовић 

Командир 

Ватрогасно

-

спасилачко

г одељења 

Кнић 

Члан 510-

123 

  064 

5555377 

Кнић dejan0bozovic@gm

ail. 

com 

 

17. Јовица 

Станковић 

Центар МО 

за локалну 

самоуправ

у 

Крагујевац 

Члан 507- 

207; 

507- 

270 

  066 342512 Крагујева

ц 

centarmokragujevac

@mo.go.rs 

 

17.

а 

Небојша 

Јововић 

Центар МО 

за локалну 

самоуправ

у 

Крагујевац 

Заменик 

члана 

507- 

207; 

507- 

270 

  064 

5893614 

Незнаних 

јунака 6/6 

Крагујева

ц 

centarmokragujevac

@mo.go.rs 
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1. ОПШТИНСКИ ШТАБ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЧИНЕ: 

 

ФУНКЦИЈА ИМЕ И ПРЕЗИМЕ АДРЕСА ТЕЛЕФОН 

Руководилац Тања 

Николић Гавриловић 

Општина Кнић              065 8933390 

Замен. руководиоца        Небојша Арсенијевић Општина Кнић             062 306 125 

Помоћ. за Балосаве          Драган Гавриловић            Балосаве 063 839 0888 

Помоћ. за Баре                  Радомир Урошевић             Баре 062 306 117 

Помоћ. за Бечевицу         Мирослав Обрадовић        Бечевица 064 391 5909 

Помоћ. за Борач                Милољуб Гвозденовић            Борач 064 247 5053 

Помоћ. за Брњицу            Мирослав Зечевић Брњица 064 0157196 

Помоћ. за Бум.Брдо          Милија Радоњић       Бумбарево Брдо                      064 196 3586 

Помоћ. за Врбета              Небојша Симовић         Врбета 064 859 3519 

Помоћ. за Вучковицу Радослав Зимоњић Вучковица 069 158 2582 

Помоћ. за Гривац Милан Ранковић Гривац 063 605 942 
Помоћ. за Гружу-Грабовац Ненад Марковић Гружа 064 1152400 

Помоћ. за Губеревац Небојша Арсенијевић Губеревац 062 306 125 

Помоћ. за Гунцате Драгослав Цветић Гунцати 064 4614687 

Помоћ. за Драгушицу Петар Крсмановић Драгушица 060 063 0316 

Помоћ. за Дубраву Горан Миленковић Дубрава 064 859 3210 

Помоћ. за Жуње Милош Милошковић Жуње 063 632 362 

Помоћ. за Забојницу Славица Савковић Забојница 063 108 8053 

Помоћ. за Кикојевац Немања Гарић Кикојевац 063 115 6005 

Помоћ. за Кнежевац Илија Метлић Кнежевац 064 243 2161 

Помоћ. за Кнић Владан Чампар Кнић 063 632 325 
Помоћ. за Коњушу-Брестовац Живота Симовић Коњуша 065 605 6924 

Помоћ. за Лесковац Милован Миладиновић Лесковац  063 103 6575 

Помоћ. за Липницу  Драган Павловић Липница 063 841 4192 

Помоћ. за Љубић Миодраг Зорнић Љубић 060 677 2233 

Помоћ. за Љуљаке Милош Милинковић Љуљаци 062 1631927 

Помоћ. за Опланић Бојан Умељић Опланић 063 110 6492 

Помоћ. за Пајсијевић Стеван Луковић Пајсијевић 065 445 6187 

Помоћ. за Претоке Драган Бекчић Претоке 065 334 1015 

Помоћ. за Радмиловиће Милован Јовановић Радмиловић 064 413 2133 

Помоћ. за Рашковић Мирко Лазовић Рашковић 060 051 0509 

Помоћ. за Суморовац Горан Оташевић Суморовац 060 540 6700 
Помоћ. за Топоницу-Кусовац Иван Банковић Топоница  061 665 2500 

Помоћ. за Честин Ненад Николић Честин 060/6280671 

 

  

                         

Број: 325-2009/2021-07                                              ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

У Книћу: 01.03.2022. године                                                Светлана Анђелић с.р. 
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