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

Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. 

закон, 47/18 и 111/21-др.закон) чл. 69. став 1. тачка 1. Статута општине Кнић (''Сл.гласник 

општине Кнић'',бр. 1/19 и 14/21) и чл. 6. став 1. тачка 1. Одлуке о Општинској управи 

општине Кнић (''Сл.гласник општине Кнић'',бр. 28/18),  

 

П р е д л а ж е 

 

ОПШТИНСКОМ ВЕЋУ ОПШТИНЕ КНИЋ, да на седници од _______2022. 

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

бр. 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон, 47/18 и 111/21-др.закон), члана 58. став 1.тачка 

1. Статута општине Кнић ( ''Сл. гласник општине Кнић '', бр. 1/19 и 14/21) донесе  

 

З а к љ у ч а к 

  

ПРЕДЛАЖЕ СЕ СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ КНИЋ, да на седници од 

_______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), чл. 37. 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), донесе 

 

 

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

ЈАВНЕ РАСВЕТЕ И ДРУГИХ КОМУНАЛНИХ И ЈАВНИХ ОБЈЕКАТА У 2023. 

ГОДИНИ У ОПШТИНИ КНИЋ 

 

 

 Програм обухвата  планиране радове  на одржавању и развоју општинских и 

некатегорисаних путева, јавне расвете и других комуналних и јавних објеката у 2022. 

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

постојећих путева, као и изградњу нове и модернизацију постојеће комуналне 

инфраструктуре у складу са планом потребних  финансијских средстава за ове намене. 

Програм је урађен на основу финансијских могућности буџета општине Кнић. 
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1. Путна привреда и комунална инфраструктура 

 

1.1. Редовно одржавање путева, путне инфраструктуре и објеката 

 

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

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

одржавања и очувања функционалне исправности  пута, путних објеката, саобраћајне 

сигнализације и опреме пута. 

 

 Редовним  одржавањем обухваћени су пре свега, путеви са асфалтним коловозом, а 

могу се предузимати и активности на одржавању других општинских и некатегорисаних 

путева  када то захтевају потребе безбедности саобраћаја.  

 

 

-  За редовно одржавање путева планирана су средства у износу од 

29.000.000,00 динара и то: ( за местимично поправљање оштећења коловозне 

конструкције и осталих елемената пута, местимична површинска обрада коловозног 

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

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

одводњавање пута, замена деформисаних, дотрајалих или привремених пропуста за 

воду 23.000.000,00 динара. 

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

површинама аутобуских стајалишта и паркиралишта 6.000.000,00 динара. 

 

  

 На основу чл. 2. став 1. тачка 4. Одлуке о усклађивању пословања Јавног комуналног 

предузећа ''Комуналац'' Кнић са Законом о јавним предузећима ("Службени гласник 

општине Кнић" бр.17/16 и 4/17") и чл.3. став 1. тачка 1. Статута ЈКП "Комуналац" Кнић („ 

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

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

 

 

1.2. Одржавање прелаза преко железничких пруга 

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

2.770.000,00 динара, а која се реализују на основу уговора између Општине Кнић и ЈП 

"Железнице Србије" 

 

 

1.3. Јавна расвета 

 Средства за јавну расвету опредељују се у укупном износу од 27.800.000,00 динара и 

то: 

- Стални трошкови за утрошену електричну енергију 9.000.000,00 

- Измештање мерних места и увођење нових линија јавне расвете 900.000,00 

-   Трошкови одобравања нових мерних места- прикључака 500.000,00 

-   Одржавање јавне расвете на територији општине Кнић  700.000,00 
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-   Надзор на измештању мерних места и увођења нових линија 60.000,00  

       -    Замена,рационализација и одржавање дела система јавног осветљења применом 

мера уштеде енергије ЈПП. 

 

  

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 динара:  

 

 

 

 

Рд.б

р 

Буџ. 

Поз. 

Ек. 

Кл. 
ОПИС ТРОШКОВА 

Извори 

финанс

ирања 

БУЏЕТСКА 

СРЕДСТВА 

1   Текући расходи   

1.1. 63-0 421 
Стални трошкови електричне енергије за 

уличну јавну расвету 
01 9.000.000,00 

1.2. 64-0 423 Мерна места и прикључци 01 500.000,00 

1.3. 82-0 424 Редовно одржавање путева 01 29.000.000,00 

1.4. 59-0 424 Одржавање јавних зелених површина 01 4.000.000,00 

1.5. 65-0 425 
Одржавање јавне расвете на територији 

општине Кнић 
01 700.000,00 

1.6. 83-0 425 

Одржавање општинских и некатегорисаних 

путева ( макадамских, атарских и 

некатегорисаних) 

01 19.000.000,00 

1.7. 86-0 425 Одржавање путева преко жел. пруге 01 2.770.000,00 

1.8. 58-0 421 
Одржавање чистоће на површинама јавне 

намене 
01 4.900.000,00 

1.9. 85-0 423 
Право службености пролаза ради укрштаја 

трасе фекалне канализације са пругом 
01 500.000,00 

   ОД РЕД. БР. 1.1 – 1.7.  70.370.000,00 

  
 

   

2   Капитална улагања   

2.1. 46-0 511 Пројектно планирање  01 5.987.700,00 
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2.2. 62-0 511 Пројекат водоснабдевања са система Рзав 01 1.200.000,00 

2.3. 84-0 511 Надзор путеви 
01 

1.000.000,00 

2.4. 46-0 511 Надзор на одржавању објеката јавне намене 
01 

100.000,00 

2.5. 46-0 511 
Инвестиционо одржавање објеката јавне 

намене 

01 

5.012.300,00 

2.6. 46-0 511 Изградња позорнице у Книћу 

01 

3.000.000,00 

2.7. 62-0 511 
Изградња водовода у насељеном месту 

Губеревац 

01 

28.000.000,00 

2.8. 62-0 511 Надзор на изградњи водовода у Губеревцу 

01 

240.235,78 

2.9. 87-0 511 
Изградња предшколске установе у Гружи 

прва фаза 

01 

18.000.000,00 

3.0. 87-0 511 
Надзор на изградњи предшколске установе 

у Гружи прва фаза 

01 

360.000,00 

3.1. 110-0 513 
Изградња дечијих игралишта у Барама и 

Забојници 

01 

5.000.000,00 

3.2. 110-0 513 
Надзор на изградњи дечијих игралишта у 

Барама и Забојници 

01 

100.000,00 

3.3 
111-0 511 Енергетска санација-инвестиционо 

одржавање ОШ Рада Шубакић и надзор 

01 
4.696.429,52 

112-0 511 17 10.524.514,56 

3.4. 66-0 511 

Измештање мерних места и увођење нових 

линија јавне расвете и уградња 

електроормана 

01 900.000,00 

60.000,00 

3.5. 

    

66-0 511 

Замена,рационализација и одржавање дела 

система јавног осветљења применом мера 

уштеде енергије ЈПП 

01 

13.640.000,00 

3.6 
    

84-0 
511 Реконструкција пута у Коњуши дом 

01 
2.000.000,00 

3.7. 84-0 511 Реконструкција пута у Кнежевцу 01 5.300.000,00 

3.8. 84-0 511 Реконструкција пута у Барама 01 7.000.000,00 



ПРЕДЛОГ 

5 

 

3.9. 84-0 511 Реконструкција пута у Борчу- Божовићи 01 7.000.000,00 

4.0. 
84-0 

511 Реконструкција пута у Кикојевцу 
01 

2.500.000,00 

4.1. 

84-0 

511 Реконструкција пута у Претокама 

01 

3.500.000,00 

4.2. 

84-0 

511 Реконструкција пута у Бумбаревом Брду 

01 

5.000.000,00 

4.3. 
84-0 

511 Реконструкција пута у Гривцу 
01 

5.000.000,00 

4.4. 
84-0 

511 Реконструкција пута у Честину 
01 

6.000.000,00 

4.5. 
84-0 

511 Реконструкција пута у Книћу 
01 

6.000.000,00 

   
ОД РЕД. БР. 2.1 – 4.5.  147.121.179,86 

   
ОД РЕД. БР. 1.1. – 4.5.  217.491.179,86 

 

 

 

Извори прихода  

 

01 Општи приходи и примања Буџета                          206.966.665,30 динара 

17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти    10.524.514,56 динара    

 

УКУПНО: 217.491.179,86 динара 

  

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

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

других комуналних и јавних објеката у 2023. години у општини Кнић је развојни програм 

којим се наставља континуитет развоја општине Кнић. 

 Акценат је на унапређењу и развоју путне и комуналне инфраструктуре кроз 

поправку постојећих атарских, макадамских и некатегорисаних путева по месним 

заједницама али и изградњу нових путева. 

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

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

19/18) односно према категоризацији путева датој у самој одлуци. 

Планирано је и асфалтирање 10 нових путних праваца. 
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Планира се наставак реконструкција домова културе на територији општине Кнић, 

завршетак радова на измештању мерних места и увођењу нових линија јавне расвете као и 

почетак тј. Прва фаза радова на изградњи предшколске установе у Гружи. 

 

 

Број : 30-1875/2021-05 

У Книћу: 14.10.2022. године 

 

        

         ОБРАДИО                                           

  

Канцеларија за ЛЕР и инвестиције             НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ  

        

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


