
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 101/16-

др. Закон) чл.68. став 1. тачка 1. Статута општине Кнић (''Сл.гласник рс'',бр. 95/08 и 

''Сл.гласник општине Кнић'',бр. 3/16) и чл.6. став 1. тачка 1. Одлуке о Општинској 

управи општине Кнић (''Сл.гласник општине Кнић'',бр. 18/16),  

 

П р е д л а ж е 

 

ОПШТИНСКОМ ВЕЋУ ОПШТИНЕ КНИЋ, да на седници од _______2017. 

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

гласник РС'' бр. 129/07, 83/14-др. закон и 101/16-др. закон), члана 59. став 1.тачка 1. 

Статута општине Кнић (''Сл гласник РС '', бр. 95/08  и  ''Сл. гласник општине Кнић '', 

бр.3/16) донесе  

 

З а к љ у ч а к 

  

ПРЕДЛАЖЕ СЕ СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ КНИЋ, да на седници од 

_______2017. године, на основу члана 32. став 1. тачка 4.  Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14-др. закон и 101/16-др. закон), чл. 35. 

став 1. тачка 5.. Статута општине Кнић („Сл. гласник РС“, бр. 95/08 и „Сл. гласник 

општине Кнић“ бр. 3/16), чл.146. Пословника о раду Скупштине општине Кнић („Сл. 

гласник РС“, бр. 95/08),  донесе 

 

 

 

ПРОГРАМ О ДРУГОЈ  ИЗМЕНИ ПРОГРАМА ОДРЖАВАЊА И РАЗВОЈА 

ОПШТИНСКИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА, ЈАВНЕ РАСВЕТЕ И 

ДРУГИХ КОМУНАЛНИХ И ЈАВНИХ ОБЈЕКАТА У 2017. ГОДИНИ У 

ОПШТИНИ КНИЋ 

 

 

Члан 1. 

 

У  Програму  одржавања и развоја општинских и некатегорисаних путева, јавне 

расвете и других комуналних и јавних објеката у 2017. години у општини Кнић ( 

„Сл.гласник општине Кнић“ бр.19/16 и 8/17) , врше се следеће измене и допуне:  

 

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

Редовно и инвестиционо одржавање путева, путне инфраструктуре и објеката на 

страни 1. у ставу 2. Текст„ Планирана су средства у износу од 25.000.000,00 

динара“ мења се и гласи „Планирана су средства у износу од 33.000.000,00 

динара“.   

 

 

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

Изградња, рехабилитација и реконструкција путних праваца и ревитализација 

пољских путева на страни 2. у ставу 1. Текст„ За ове намене се опредељују 

средства у износу од 101.202.000,00 динара, а која ће се искористити за следеће 

путне правце“ мења се и гласи „За ове намене се опредељују средства у износу 

од 106.402.000,00 динара, а која ће се искористити за следеће путне правце“.   



НАЦРТ 

 

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

Изградња, рехабилитација и реконструкција путних праваца и ревитализација 

пољских путева на страни 7. додаје се табела са редним бројем 20, путни правац 

„Изградња улица од општинског пута Гружа – Липница до куће Радомировића, 

од поште у Гружи до куће Антонијевића, од  државног пута Крагујевац – 

Краљево до куће Стефановића“ са врадношћу од 2.700.000,00 динара. 

Образложење: На овај начин се три густо насељене улице повезују са центром 

Груже чиме се значајно подиже квалитет живота људи.    

 

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

Изградња, рехабилитација и реконструкција путних праваца и ревитализација 

пољских путева на страни 7. додаје се табела са редним бројем 21,  

„Инвестиционо одржавање улица, паркинг простора, тротоара и путних објеката  

у Топоници“ са врадношћу од 2.500.000,00 динара. 

Образложење: Имајући у виду да је Топоница центар горње Груже у коме нема 

обележених и уређених паркинг места,  па се аутомобили паркирају на тротоару 

што угрожава безбедност људи, а нарочито ученика што је велики проблем како 

мештана Топонице, тако и мештана других насељених места који јој 

гравитирају.  На овај начин ће се овај велики проблем решити.  

 

- У делу 1. Путна привреда и комунална инфраструктура, а у под делу 1.5. Јавна 

расвета на страни 8.  Текст„ Одржавање јавне расвете на територији општине 

Кнић 200.000,00 динара“ мења се и гласи „Одржавање јавне расвете на 

територији општине Кнић 600.000,00 динара“.   

 

- У делу 1. Путна привреда и комунална инфраструктура, а у под делу 1.5. Јавна 

расвета на страни 8. додаје се текст „ Измештање мерних места и аутоматике из 

трафо станица  500.000,00 динара“ и текст „ Плаћање прикључака за нова мерна 

места за уличну – јавну расвету 500.000,00 динара“.   

 

 

- У делу 2. Развој и одржавање путне,комуналне и друге инфраструктуре у 

месним заједницама на страни. 8 у ставу 1 Текст „ За реализацију програма и 

планова месних заједница за 2017.годину на развоју и одржавању путне, 

комуналне и друге инфраструктуре у месним заједницама опредељују се 

средства у укупном износу од 10.000.000,00 динара “ мења се и гласи „За 

реализацију програма и планова месних заједница за 2017.годину на развоју и 

одржавању путне, комуналне и друге инфраструктуре у месним заједницама 

опредељују се средства у укупном износу од 9.500.000,00 динара “.  

 

- У делу 2. Развој и одржавање путне,комуналне и друге инфраструктуре у 

месним заједницама на страни. 12 у табеларном делу Текући расходи под редни 

бројем 1.1. буџетска позиција 176, економска класификација 424 „ Редовно 

одржавање путева “ , са извором финансирања 01 износ Буџетских средства  од 

25.000.000,00 динара замењује се износом Буџетских средстава од 33.000.000,00 

динара.  

 



НАЦРТ 

- У делу 2. Развој и одржавање путне,комуналне и друге инфраструктуре у 

месним заједницама на страни. 12 у табеларном делу Текући расходи под редни 

бројем 1.4. буџетска позиција 177, економска класификација 425 „ Развој путне 

мреже – реконструкција по МЗ “ , са извором финансирања 01 износ Буџетских 

средства  од 10.000.000,00 динара замењује се износом Буџетских средстава од 

9.500.000,00 динара.  

 

- У делу 2. Развој и одржавање путне,комуналне и друге инфраструктуре у 

месним заједницама на страни. 12 у табеларном делу Текући расходи под редни 

бројем 1.8. буџетска позиција 200-1, економска класификација 425 „ Одржавање 

јавне расвете на територији општине Кнић “ , са извором финансирања 01 износ 

Буџетских средства  од 200.000,00 динара замењује се износом Буџетских 

средстава од 600.000,00 динара.  

 

 

- У делу 2. Развој и одржавање путне,комуналне и друге инфраструктуре у 

месним заједницама на страни. 12 у табеларном делу Текући расходи под редни 

бројем 1.9. буџетска позиција 174 „Стални трошкови електричне енергије за 

домове културе“ са економском класификацијом 421, извором финансирања 01 и 

Буџетским средствима од 200.000,00 динара се брише, а уместо ње се уводи 

буџетска позиција 205 „ Одржавање гробаља“ са економском класификацијом 

423, извором фонансирања 01 и Буџетским средствима од 1.000.000,00 динара.  

  

- У делу 2. Развој и одржавање путне,комуналне и друге инфраструктуре у 

месним заједницама на страни. 12 у табеларном делу Текући расходи додаје се 

ред са редним бројем 2.1.  „Одржавање зелених површина“ са економском 

класификацијом 424, извором финансирања 01 и Буџетским средствима од 

500.000,00 динара.  

 

- У делу 2. Развој и одржавање путне,комуналне и друге инфраструктуре у 

месним заједницама на страни. 12 у табеларном делу Текући расходи додаје се 

ред са редним бројем 2.2  „ Измештање мерних места и аутоматике из трафо 

станица “ са економском класификацијом 425 и Буџетским средствима од 

500.000,00 динара.  

 

- У делу 2. Развој и одржавање путне,комуналне и друге инфраструктуре у 

месним заједницама на страни. 12 у табеларном делу Текући расходи додаје се 

ред са редним бројем 2.3  „Плаћање прикључака за нова мерна места за уличну – 

јавну расвету  “ са економском класификацијом 423 и Буџетским средствима од 

500.000,00 динара.  

 

 

- У делу 2. Развој и одржавање путне,комуналне и друге инфраструктуре у 

месним заједницама на страни. 12 у табеларном делу Текући расходи збир од 

редног броја 1.1-до редног броја 2.0. са износом од 62.400.000,00 динара 

замењује се износом од 72.600.000,00 динара . 

 

- У делу 2. Развој и одржавање путне,комуналне и друге инфраструктуре у 

месним заједницама на страни. 12 у табеларном делу Капитална улагања под 

редним бројем 2.1. Пројектно планирање и надзор, са буџетском позицијом 178, 



НАЦРТ 

економском класификацијом 511, извором финансирања 01, износом од 

4.000.000,00 динара, додаје се извор финансирања 13 са износом од 1.500.000,00 

динара.   

   

 

- У делу 2. Развој и одржавање путне,комуналне и друге инфраструктуре у 

месним заједницама на страни. 13 у табеларном делу Капитална улагања код 

редног броја 2.7. Рехабилитација – инвестиционо одржавање некатегорисаног 

пута у МЗ Гривац засеок Мићаковићи, буџетска позиција 184, економска 

класификацијом 511,   са износом од 8.000.000,00 динара, извор финансирања 01 

– приходи из буџета се брише, а уместо њега се уводи извор финансирања 13 – 

нераспоређени вишак прихода из ранијих година.   

 

- У делу 2. Развој и одржавање путне,комуналне и друге инфраструктуре у 

месним заједницама на страни. 13 у табеларном делу Капитална улагања код 

редног бројем 2.14. Реконструкција општинског пута у Љубићу од државног 

пута IБ реда бр. 24 до центра села, буџетска позиција 191, економска 

класификацијом 511,   са износом од 5.000.000,00 динара, извор финансирања 01 

– приходи из буџета се брише, а уместо њега се уводи извор финансирања 13 – 

нераспоређени вишак прихода из ранијих година.   

 

 

-       У делу 2. Развој и одржавање путне,комуналне и друге инфраструктуре у 

месним заједницама на страни. 14 у табеларном делу Капитална улагања 

додаје се ред са редним бројем 2.21. „Изградња улица од општинског пута 

Гружа – Липница до куће Радомировића, од поште у Гружи до куће 

Антонијевића, од  државног пута Крагујевац – Краљево до куће Стефановића“ са 

буџетском позицијом 230, економском класификацијом 511, извором 

финансирања 13 и износом од 2.700.000,00 динара.   

 

- У делу 2. Развој и одржавање путне,комуналне и друге инфраструктуре у 

месним заједницама на страни. 14 у табеларном делу Капитална улагања 

додаје се ред са редним бројем 2.22. „Инвестиционо одржавање улица, паркинг 

простора, тротоара и путних објеката  у Топоници “ са  економском 

класификацијом 511, извором финансирања 13 и износом од 2.500.000,00 

динара.   

 

- У делу 2. Развој и одржавање путне,комуналне и друге инфраструктуре у 

месним заједницама на страни. 14 у табеларном делу Капитална улагања 

додаје се ред са редним бројем 2.23. „ Инвестиционо одржавање објеката домова 

културе у Топоници и Губеревцу (приходи од закупа)“ са  економском 

класификацијом 511, извором финансирања 01 и износом од 1.500.000,00 

динара.   

 

- У делу 2. Развој и одржавање путне,комуналне и друге инфраструктуре у 

месним заједницама на страни. 14 у табеларном делу Капитална улагања 

додаје се ред са редним бројем 2.24. „ Пројектно планирање за водоводну 

инфраструктуру“ са  економском класификацијом 511, извором финансирања 13 

и износом од 1.500.000,00 динара.   

 



НАЦРТ 

- У делу 2. Развој и одржавање путне,комуналне и друге инфраструктуре у 

месним заједницама на страни. 14 у табеларном делу Капитална улагања 

додаје се ред са редним бројем 2.25. „ Пројектно планирање за пречишћавање 

отпадних вода“ са  економском класификацијом 511, извором финансирања 13 и 

износом од 1.500.000,00 динара.   

 

- У делу 2. Развој и одржавање путне,комуналне и друге инфраструктуре у 

месним заједницама на страни. 14 у табеларном делу Капитална улагања збир 

од редног броја 2.1.до редног броја 2.21. са износом од 92.000.000,00 динара 

замењује се износом од 103.200.000,00 динара .   

 

 

- У делу 2. Развој и одржавање путне,комуналне и друге инфраструктуре у 

месним заједницама на страни. 14 у табеларном делу  збир од редног броја 1.1.-

до редног броја 2.21. са износом од 154.400.000,00 динара замењује се износом 

од 175.800.000,00 динара.   

   

- У делу 2. Развој и одржавање путне,комуналне и друге инфраструктуре у 

месним заједницама на страни. 14 Извор прихода 01 – Приходи из буџета, са 

износом од 104.433.271,61 динара замењује се износом од 102.133.271,61 ; 

Извор прихода 13 – Нераспоређени вишак из предходног периода са износом од 

41.766.728,39 динара, замењује се износом од 65.466.728,39 динара.  

 

Члан 2 

 

 

 У осталом делу Програму  одржавања и развоја општинских и некатегорисаних 

путева, јавне расвете и других комуналних и јавних објеката у 2017. години у општини 

Кнић остаје непромењен.  

 

Члан 3. 

 

  Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

 

                                                   О б р а з л о ж е њ е  

 

Другом изменом Програма  одржавања и развоја општинских и некатегорисаних 

путева, јавне расвете и других комуналних и јавних објеката у 2017. години у општини 

Кнић предлаже се повећање средстава за Редовно одржавање путева за 8.000.000,00 

динара како би се побољшао квалитет путева на територији општине Кнић, а самим тим 

ће се побољшати и квалитет живота грађана.  

Предлаже се и повећање средстава у инвестиционом делу тј. делу капиталних улагања 

за 2.700.000,00 динара и то за Изградњу улица од општинског пута Гружа – Липница до 

куће Радомировића, од поште у Гружи до куће Антонијевића, од  државног пута 

Крагујевац – Краљево до куће Стефановића у Гружи  чиме ће се три густо насељене 

улице  повезати са центром Груже, а самим тим ће се значајно подићи квалитет живота 

људи. 

Такође, предлаже се у инвестиционом делу повећање средстава за Инвестиционо 

одржавање улица, паркинг простора, тротоара и путних објеката  у Топоници  јер је  



НАЦРТ 

Топоница центар горње Груже у коме нема обележених и уређених паркинг места па се 

аутомобили паркирају на тротоару што угрожава безбедност људи, а нарочито ученика 

што је велики проблем како мештана Топонице, тако и мештана других насељених 

места који јој гравитирају.  На овај начин ће се овај велики проблем решити. 

Планира се и инвестиционо одржавање домова културе у Топоници и Губеревцу. 

Код месних заједница предложеном изменом се буџетска позиција усклађује са 

Програмима и плановима месних заједница за 2017. годину. 

Увећањем позиције за одржавање јавне расвете омогућиће се несметано 

функционисање јавне расвете на територији општине Кнић. 

Изменом Програма се предлаже и увођење две потпуно нове позиције и то одржавање 

гробаља и одржавање зелених површина на територији општине Кнић  чиме ће се ове 

области уредити и омогућиће се њихово финансирање.    

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Број:30-1157/2017 

У Книћу, 17.07.2017 године 

 

 

 

  

                    ОБРАДИО 

 КООРДИНАТОР КАНЦЕЛАРИЈЕ         ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ 

           ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ                                                        УПРАВЕ    

           

 

               Дејан Радовановић                                                 Томислав Павловић  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


