НАЦРТ

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ КНИЋ, на основу чл. 52. став 1. тачка
1. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр. 129/07, 83/14-др. закон и 101/16др. закон и 47/18) чл. 69. став 1. тачка 1. Статута општине Кнић (''Сл.гласник општине
Кнић'',бр. 1/19) и чл. 6. став 1. тачка 1. Одлуке о Општинској управи општине Кнић
(''Сл.гласник општине Кнић'',бр. 18/16),
Предлаже
ОПШТИНСКОМ ВЕЋУ ОПШТИНЕ КНИЋ, да на седници од _______2019.
године, на основу члана 46. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи (''Сл.
гласник РС'' бр. 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18), члана 58. став 1.тачка
1. Статута општине Кнић ( ''Сл. гласник општине Кнић '', бр. 1/19) донесе
Закључак
ПРЕДЛАЖЕ СЕ СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ КНИЋ, да на седници од
_______2019. године, на основу члана 32. став 1. тачка 4. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18), чл.
3. став 1. тачка 4. Статута општине Кнић („Сл. гласник општине Кнић“ бр. 1/19),
чл.146. Пословника о раду Скупштине општине Кнић („Сл. гласник РС“, бр. 95/08),
донесе
ПРОГРАМ О ПРВОЈ ИЗМЕНИ ПРОГРАМА ОДРЖАВАЊА И РАЗВОЈА
ОПШТИНСКИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА, ЈАВНЕ РАСВЕТЕ И
ДРУГИХ КОМУНАЛНИХ И ЈАВНИХ ОБЈЕКАТА У 2019. ГОДИНИ У
ОПШТИНИ КНИЋ
Члан 1.
У Програму одржавања и развоја општинских и некатегорисаних путева, јавне
расвете и других комуналних и јавних објеката у 2019. години у општини Кнић (
„Сл.гласник општине Кнић“ бр.28/18) , врше се следеће измене и допуне:
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
26.000.000,00 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
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привремених пропуста за воду 14.000.000,00 динара; за чишћење коловоза и
осталих елемената пута у границама путног земљишта, уређивање зелених
површина у путном земљишту (кошење траве, крчење шибља и сечење дрвећа)
500.000,00 динара; поправка, замена, допуна и обнављање саобраћајне
сигнализације и опреме, редовно чишћење и одржавање саобраћајне
сигнализације и опреме, замена, допуна и обнављање оштећене или дотрајале
опреме пута и објеката и опреме за заштиту пута, саобраћаја и околине,
чишћење опреме пута и објеката и опреме за заштиту пута, саобраћаја и околине
1.500.000,00 динара; примена мера за уклањање снега и леда на коловозу јавног
пута и саобраћајним површинама аутобуских стајалишта и паркиралишта
10.000.000,00динара.
Члан 2.
У делу 1. Путна привреда и комунална инфраструктура, а у под делу 1.2. Изградња,
рехабилитација и реконструкција путних праваца у ставу 1 износ од 86.000.000,00
динара замењује се износом од 101.156.166,65 динара.
У делу 1. Путна привреда и комунална инфраструктура, а у под делу 1.2. Изградња,
рехабилитација и реконструкција путних праваца после табеле са редним бројем 16
додају се табеле:
Р.б. Путни правац
Вредност
Инвестиционо одржавање - рехабилитација
17.
5.464.380,00 динара
некатегорисаног пута у Бечевици
Образложење :
Преузета обавеза из 2018. године

Р.б. Путни правац
Вредност
Инвестиционо одржавање – рехабилитација пута у
18.
6.233.786,65 динара
Губеревцу
Образложење :
Преузета обавеза из 2018. године
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Р.б. Путни правац
Вредност
Инвестиционо одржавање – рехаб илитација пута
19.
3.458.000,00 динара
у Опланићу (Цековићи)
Образложење :
Преузета обавеза из 2018. године

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 13.635.000,00 динара и
то:
- Стални трошкови за утрошену електричну енергију 9.000.000,00
- Измештање мерних места јавне расвете 580.000,00
- Трошкови одобравања нових мерних места- прикључака 300.000,00
- Одржавање јавне расвете на територији општине Кнић 1.205.000,00
- Изградња система аутоматике у циљу побољшања енергетске ефикасности
550.000,00 динара
- Изградња инфраструктуре за увођење нових линија јавне расвете 2.000.000,00
динара
Члан 3.

-

У делу 2. Развој и одржавање путне,комуналне и друге инфраструктуре у
месним заједницама у под делу 2.1 мења се табеларни део тако да гласи:

На основу исказаних потреба у овом Програму у 2019. години за одржавање и
развој општинских и некатегорисаних путева, јавне расвете и других комуналних
и јавних објеката у 2019. години у општини Кнић потребна су средства у износу од
179.691.166,65 динара:

Рд.б
р

Буџ.
Поз.

Ек.
Кл.

1.
1.1.

87-0

421

1.2.

88-0

423

1.3.

63-0

1.4.

86-0

ОПИС ТРОШКОВА
Текући расходи
Стални трошкови електричне енергије за
уличну јавну расвету

Извори
финанс
ирања

БУЏЕТСКА
СРЕДСТВА

01

9.000.000,00

Мерна места и прикључци

01

300.000,00

424

Редовно одржавање путева

01

26.000.000,00

424

Одржавање јавних зелених површина

01

2.000.000,00
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1.5.

66-0

425

Средства Фонда за безбедност саобраћаја
која ће се користити према Програму
коришћења средстава за финансирање
унапређења безбедности саобраћаја на
путевима у 2019.години на територији
општине Кнић који доноси Општинско
веће општине Кнић. Наведени износ
представља 50% средстава која се укупно
планирају.

1.6.

89-0

425

Одржавање јавне расвете на територији
општине Кнић

01

1.205.000,00

1.7.

64-0

425

Развој путне мреже-реконструкција по МЗ

01

10.000.000,00

1.8.

66-0

425

Одржавање путева преко жел. пруге

01

1.200.000,00

01

2.000.000,00

ОД РЕД. БР. 1.1 – 2.0.

51.705.000,00

Капитална улагања

2
2.1.

49-0

511

Пројектно планирање и надзор

01

2.2.

65-16

511

Надзор путеви

01

2.3.

50-0

511

Инвестиционо одржавање домова културе

01

Реконструкција дела објекта и санација
дела фасаде објекта дома културе у Книћу
и уређење постојеће парковске површине,
са постављањем пешачких стаза и
постамента
Реконструкција пута у Лесковцу од
Јокићевића према засеоку Брдо
Реконструкција пута у Гружи засеок
Шумари

01

Реконструкција пута у Љубићу засеок Коса

01

Реконструкција пута у Кусовцу Лазаревићи
(Гробље)
Реконструкција пута у Топоници
(Луковићи-Гробље)
Реконструкција пута у Забојници (
завршетак асфалтирања пута по пројекту
од центра Забојнице до раскрснице за
Дреновац и каменолом)
Реконструкција пута у Жуњама (пута за
Петровиће-језеро)

01

2.4.

93-0

511

2.4.

65-1

511

2.5.

65-2

511

2.6.

65-3

511

2.7.

65-4

511

2.8.

65-5

511

2.9

65-6

511

2.10

65-7

511

4

14.000.000,00
700.000,00
3.000.000,00

6.000.000,00

01
01

01

7.000.000,00
6.000.000,00
6.500.000,00
3.750.000,00
5.600.000,00

01
5.000.000,00
01

4.500.000,00
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2.11.

65-8

511

Реконструкција пута у Борчу од главног
асфалтног пута који води до центра Борча
до асфалтираног дела у засеоку
Миловановићи

65-9

511

Наставак Рехабилитације пута у Книћу
(Горња мала)

01

2.12.
2.13.

65-10

511

01

2.14.

65-11

511

Реконструкција пута у Книћу засеок
Радовановићи
Реконструкција пута у Опланићу засеок
Орашје

2.15.

65-0

Наставак реконструкције пута у горњој
Вучковици

01

511

2.16.

65-12

511

Наставак Реконструкције пута до школе у
Вучковици.

01

2.17.

65-13

511

Реконструкција улица у центру Кнића

2.18.

65-14

511

Пут за Мандиће (Топоница-Бечевица)

2.19.

65-15

511

Пут у Балосавама (Средина села)

2.20.

92-0

511

Изградња инфраструктуре за увођење
нових линија јавне расвете

01

2.21.

91-0

511

Измештање мерних места јавне расвете

01

2.22.

90-0

511

01

2.23.

65-17

511

2.24.

65-18

511

Изградња система аутоматике у циљу
побољшања енергетске ефикасности
Инвестиционо одржавање некатегорисаног
пута у Бечевици
Инвестиционо одржавање пута у
Губеревцу

2.25.

65-19

511

Инвестиционо одржавање пута у Опланићу
(Цековићи)

01
5.000.000,00

5.100.000,00

01

5.600.000,00
7.000.000,00
7.000.000,00

01
01
01

13
13

1.800.000,00
5.050.000,00
5.300.000,00
5.800.000,00
2.000.000,00
580.000,00
550.000,00
5.464.380,00
6.233.786,65

13

2.774.998,66

01

683.001,34

ОД РЕД. БР. 2.1 – 2.25.

127.986.166,65

ОД РЕД. БР. 1.1. – 2.25.

179.691.166,65
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Извори прихода
01 Приходи из Буџета

165.218.001,34 динара

13 Нераспоређени вишак прихода из предходног периода
инара

14.473.165,31 динара

Члан 4.
У осталом делу Програм одржавања и развоја општинских и некатегорисаних
путева, јавне расвете и других комуналних и јавних објеката у 2019. години у општини
Кнић остаје непромењен.
Члан 5.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Кнић“.
Образложење
Програмом о првој измени Програма одржавања и развоја општинских и
некатегорисаних путева, јавне расвете и других комуналних и јавних објеката у 2019.
години у општини Кнић врши се умањење позиције 89-0 одржавања јавне расвете јер је
након спроведене јавне набавке уговорена нижа вредност од процењене.
Овом изменом додају се три путна правца у Програм како би се измириле преузете
обавезе из 2018. године.
Број:30-479/2019
У Книћу, 22.03.2018 године

ОБРАДИО
КООРДИНАТОР КАНЦЕЛАРИЈЕ
ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ
УПРАВЕ

Дејан Радовановић с.р

Светлана Анђелић с.р.
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