ГРАДА СМЕДЕРЕВА
ГОДИНА VIII БРОЈ 7

СМЕДЕРЕВО, 5. НОВЕМБАР 2015. ГОДИНЕ

СКУПШТИНА ГРАДА

190.
На основу члана 47. ставова 2. и 3. и члана 63. став 1.
Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011,
93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013, 142/2014 и
68/2015- др. закон), члана 32. став 1. тачка 2., а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије“, број 129/2007 и 83/2014-други
закон) и члана 19. став 1. тачка 2. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2015 -пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 30. седници одржаној
5. новембра 2015. године, донела је

ОД Л У КУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ
ГРАДА СМЕДЕРЕВА ЗА 2015. ГОДИНУ

I ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
У Одлуци о буџету града Смедерева за 2015. годину
(„Службени лист града Смедерева“, број 7/2014, 1/2015 и
5/2015) члан 1. мења се и гласи:
„Укупни приходи и примања буџета града Смедерева за
2015. годину утврђују се у укупном износу од 3.351.005.998
динара и то: средства буџета града Смедерева у износу од
3.169.000.000 динара и средства из сопствених и других
прихода у износу од 182.005.998 динара.“.
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Члан 2.
Члан 2. мења се и гласи:
„Приходи и расходи буџета града Смедерева за 2015.
годину, примања по основу продаје нефинансијске имовине, примања од задуживања, издаци и отплата дуга са обрачуном суфицита-дефицита и са рачуном финансирања
утврђени су у следећим износима и то:
Опис

Износ

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине (кл. 7+8)

2,867,459,879

1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7) у чему:

2,610,427,498

- буџетска средства

2,610,427,498

1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 8)

257,032,381

2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (кл. 4+5)

3,032,969,331

2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) у чему:

2,369,519,260

- текући буџетски расходи

2,369,519,260

2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 5) у чему:

663,450,071

- текући буџетски издаци

663,450,071

БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (кл. 7+8) - (кл. 4+5)
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) категорија 62

-165,509,452
30,669

Примања од продаје финансијске имовине (категорија 92 осим 9211, 9221, 9219, 9227,
9228)
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (7+8) - (4+5) +(92-62)

-165,540,121

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)
Примања од задуживања (категорија 91)

283,691,623

Неутрошена средства из претходних година

17,848,498

Издаци за отплату главнице дуга (61)

136,000,000

Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика (део 62)
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ

165,540,121

В. СОПСТВЕНИ И ДРУГИ ПРИХОДИ ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА БУЏЕТА ГРАДА
СМЕДЕРЕВА

182,005,998

Члан 3.
Члан 3. мења се и гласи:
„Потребна средства за финансирање укупног фискалног
дефицита из члана 2. ове Одлуке у износу од 165.540.121
динара, обезбедиће се из нераспоређеног вишка прихода из
ранијих година и примања од задуживања.“
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Члан 4.
Члан 4. мења се и гласи:
„Укупни приходи и примања буџета и средства из
сопствених и других прихода индиректних корисника
буџета града Смедерева планирају се у следећим износима,
по годинама и то:
Економска
Класификација

ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА

План за 2015.
годину

План за 2016.
годину

План за 2017.
годину

1

2

3

4

5

3
321
7

Пренета новчана средства буџета из претходних
година
Пренета новчана средства буџета из претходних
година

17,848,498

29,949,000

30,847,000

1,308,213,046

1,368,275,000

1,386,726,000

10,000

10,000

10,000

354,703,500

349,000,000

360,171,000

Текући приходи

711

Порези на доходак, добит и капиталне добитке

712

Порез на фонд зарада

713

Порез на имовину

714

Порез на добра и услуге

99,461,800

73,937,594

75,655,000

716

Други порези

65,000,000

63,000,000

65,000,000

732

Донације од међународних организација

733

Трансфери од других нивоа власти

446,489,734

443,447,360

456,750,781

741

Приходи од имовине

77,864,010

68,128,866

74,001,000

742

Приходи од продаје добара и услуга

205,877,700

255,604,000

261,721,000

743

Новчане казне и одузета имовинска корист

15,743,548

15,186,000

15,642,000

744

Добровољни трансфери од физичких и правних
лица

4,745,000

4,792,000

4,900,000

745

Мешовити и неодређени приходи

21,737,650

15,729,000

13,334,039

771

Меморандумске ставке за рефундацију расхода

2,345,000

1,750,000

1,700,000

772

Меморандумске ставке за рефундацију расхода из
претходне године

2,000,000

1,000,000

1,000,000

257,032,381

31,531,180

21,531,180

540,724,004

31,531,180

21,531,180

3,151,151,502

2,691,391,000

2,738,142,000

3,169,000,000

2,721,340,000

2,768,989,000

182,005,998

192,320,000

195,380,000

3,351,005,998

2,913,660,000

2,964,369,000

8
9
9114
8+9
7+8+9
3+7+8+9

Примања од продаје нефинансијске имовине
Примања од задуживања и продаје финансијске
имовине
Примања од задуживања од пословних банака у
земљи у корист нивоа градова
СВЕГА ПРИМАЊА
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА
ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА
ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ИНДИРЕКТНИХ
КОРИСНИКА БУЏЕТА ГРАДА СМЕДЕРЕВА
ИЗ СОПСТВЕНИХ И ДРУГИХ ПРИХОДА

3+7+8+
9+Сред.инд. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА
корисн.

6,236,510

283,691,623
283,691,623
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Члан 5.
Члан 5. мења се и гласи:
„Укупни расходи и издаци буџета града Смедерева
и средства из сопствених и других прихода индиректних
корисника буџета града Смедерева планирају се у следећим
износима, по годинама и то:
Економска
Класификација

ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА

План за 2015.
годину

План за 2016.
годину

План за 2017.
годину

1

2

3

4

5

41

Расходи за запослене

651,518,227

655,466,000

664,508,000

42

Коришћење услуга и роба

759,072,636

680,058,000

694,330,000

44

Отплата камата и пратећи трошкови
задуживања

57,200,000

62,558,000

55,971,000

45

Субвенције

154,988,007

80,815,000

65,245,000

46

Трансфери осталим нивоима власти

526,889,963

523,334,000

539,226,000

47

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

74,007,606

89,665,000

91,459,000

48

Остали расходи

136,842,821

100,492,000

95,286,000

499

Средства резерве

9,000,000

20,000,000

20,000,000

5

Издаци за нефинансијску имовину

663,450,071

315,235,000

356,247,000

6

Издаци за отплату главнице

136,000,000

193,717,000

186,717,000

3,169,000,000

2,721,340,000

2,768,989,000

182,005,998

192,320,000

195,380,000

3,351,005,998

2,913,660,000

2,964,369,000

620
4+5+6

Набавка финансијске имовине
СВЕГА РАСХОДИ И ИЗДАЦИ
РАСХ И ИЗДАЦИ ИНДИР. КОР.
БУЏЕТА ГРАДА СМЕД. ИЗ СОПСТ.
И ДРУГИХ ПРИХОДА

4+5+6
Сред.инд.
корисн.

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

30,669
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Члан 6.
Члан 6. мења се и гласи:
„Расходи и издаци буџета града Смедерева и расходи
и издаци из сопствених и других прихода индиректних
корисника буџета града Смедерева, по економској
класификацији, утврђени су и распоређени у следећим
износима:
Екон.
клас.

ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА

1

2

400

ТЕКУЋИ РАСХОДИ

410

Средства из
буџета

Структура
%

3

4

Средства
из осталих
извора
5

Укупна јавна
средства
6

2,369,519,260

74.8%

175,738,998

2,545,258,258

РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

651,518,227

20.6%

37,155,110

688,673,337

411

Плате и додаци запослених

502,179,727

15.8%

19,159,742

521,339,469

412

Социјални доприноси на терет послодавца

89,677,045

2.8%

3,465,618

93,142,663

413

Накнаде у натури (превоз)

6,236,131

0.2%

5,407,000

11,643,131

414

Социјална давања запосленима

21,241,837

0.7%

8,301,750

29,543,587

415

Накнаде за запослене

6,438,575

0.2%

270,000

6,708,575

416

Награде,бонуси и остали посебни расходи

3,874,912

0.1%

551,000

417

Посланички додатак;

21,870,000

0.7%

-

418

Судијски додатак.

420

КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА

759,072,636

24.0%

110,750,119

869,822,755

421

Стални трошкови

240,844,878

7.6%

26,433,194

267,278,072

422

Трошкови путовања

2,857,250

0.1%

3,504,272

6,361,522

423

Услуге по уговору

71,972,734

2.3%

14,055,453

86,028,187

424

Специјализоване услуге

98,990,001

3.1%

18,731,282

117,721,283

425

Текуће поправке и одржавање (услуге и мат)

314,555,536

9.9%

16,488,430

331,043,966

426

Материјал

29,852,237

0.9%

31,537,488

61,389,725

430

УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА

-

0.0%

-

-

431

Амортизација некретнина и опреме;

-

0.0%

-

-

432

Амортизација култивисане имовине;

-

0.0%

-

-

433

Употреба драгоцености;

-

0.0%

-

-

434

Употреба природне имовине;

-

0.0%

-

-

435

Амортизација нематеријалне имовине

-

0.0%

-

-

440

ОТПЛАТА КАМАТА

57,200,000

1.8%

-

57,200,000

441

Отплата домаћих камата;

52,800,000

1.7%

-

52,800,000

442

Отплата страних камата;

-

0.0%

-

-

443

Отплата камата по гаранцијама

-

0.0%

-

-

444

Пратећи трошкови задуживања

4,400,000

0.1%

450

СУБВЕНЦИЈЕ

154,988,007

4.9%

12,870,000

167,858,007

4511

100,196,025

3.2%

12,870,000

113,066,025

54,791,982

1.7%

-

452

Текуће субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама
Капиталне субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама
Субвенције приватним финансијским институцијама;

-

0.0%

-

-

453

Субвенције јавним финансијским институцијама;

-

0.0%

-

-

454

Субвенције приватним предузећима

-

0.0%

-

-

4512

-

0.0%

-

-

4,425,912
21,870,000
-

4,400,000

54,791,982
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460

ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

526,889,963

16.6%

461
462
4631

Донације страним владама
Донације и дотације међународним организацијама
Текући трансфери осталим нивоима власти

450,857,909

0.0%
0.0%
14.2%

9,531,584
-

536,421,547
450,857,909

4632

Капитални трансфери осталим нивоима власти

7,039,198

0.2%

-

7,039,198

464

Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања

15,000,000

0.5%

-

15,000,000

465

Остале донације, дотације и трансфери

53,992,856

1.7%

9,531,584

63,524,440

470

СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ

74,007,606

2.3%

369,670

74,377,276

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

74,007,606

2.3%

480

ОСТАЛИ РАСХОДИ

136,842,821

4.3%

481

Дотације невладиним организацијама;

66,064,732

2.1%

482

Порези, обавезне таксе, казне и пенали;

52,896,839

1.7%

Новчане казне и пенали по решењу судова;

5,126,250

0.2%

Накнада штете за повреде или штету насталу услед
елементарних непогода или других природних узрока;
Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних
органа;
Расходи који се финансирају из средстава за реализацију
националног инвестиционог плана

-

0.0%

483
484
485
489

12,755,000

369,670
5,062,515
3,865,945
825,570
276,000

0.0%

141,905,336
69,930,677
53,722,409
5,402,250
15,000

15,000

0.4%

-

74,377,276

80,000

12,835,000

-

-

490

АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА

9,000,000

0.3%

-

9,000,000

494

Административни трансфери из буџета - Текући расходи

-

0.0%

-

-

495

Административни трансфери из буџета - Издаци за
нефинансијску имовину

-

0.0%

-

-

-

0.0%

-

-

-

0.0%

-

-

2,000,000

0.1%

-

2,000,000

496
499

Административни трансфери из буџета - Издаци за отплату
главнице и набавку финансијске имовине
Административни трансфери из буџета - Средства резерве

49911

Стална резерва

49912

Текућа резерва

-

7,000,000

0.2%

500

КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ

663,450,071

20.9%

6,267,000

669,717,071

7,000,000

510

ОСНОВНА СРЕДСТВА

649,830,071

20.5%

4,907,000

654,737,071

511

Зграде и грађевински објекти;

625,928,957

19.8%

20,000

625,948,957

512

Машине и опрема;

22,811,114

0.7%

4,657,000

27,468,114

513

Остале некретнине и опрема;

-

0.0%

514

Култивисана имовина;

-

0.0%

515

Нематеријална имовина

1,090,000

0.0%

180,000

1,270,000

520

ЗАЛИХЕ

-

0.0%

1,360,000

1,360,000

521

Робне резерве;

-

0.0%

522

Залихе производње;

-

0.0%

523

Залихе робе за даљу продају

-

0.0%

531

Драгоцености

-

0.0%

-

540

ПРИРОДНА ИМОВИНА

13,620,000

0.4%

-

13,620,000

541

Земљиште;

13,620,000

0.4%

-

13,620,000

542

Рудна богатства;

-

0.0%

-

543

Шуме и воде

-

0.0%

-

-

550

Неф. Имов. која се фин. из сред. за реализ. нип-а

-

0.0%

-

-

551

Неф. имовина која се фин. из сред. за реализ. нип-а

0.0%

-

610

ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ

136,000,000

4.3%

-

136,000,000

611
612

Отплата главнице домаћим кредиторима
Отплата главнице страним банкама

136,000,000
-

4.3%
0.0%

-

136,000,000
-

613

Отплата дуга по гаранцијама

620

Набавка финансијске имовине

6211
6219

Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција
Набавка домаћих акција и осталог капитала
УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

-

-

50,000
-

1,360,000

0.0%

-

30,669

0.0%

-

30,669

0.0%
0.0%

-

3,169,000,000

100.0%

-

182,005,998

50,000
-

1,360,000
-

-

-

30,669
30,669
3,351,005,998

5. новембар 2015. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 7 – Број 7

7

Члан 7.

Члан 7.
Члан 7. мења се и гласи:
Члан 7. мења се и гласи:
„Расходи и издаци буџета града Смедерева и расходи и
„Расходи и издацииздаци
буџета
Смедерева
и расходи
и издаци изкорисопствених и других прихода
изграда
сопствених
и других
прихода индиректних
сника
буџета
града
Смедерева,
по
функционалној
класифииндиректних корисника буџета града Смедерева, по функционалној класификацији, утврђени су и
кацији, утврђени су и распоређени у следећим износима:
распоређени у следећим износима:
Функц
иje
1

Функционална класификација

Средства из
буџета

2

Структура
%

Средства из
осталих
извора

Укупна јавна
средства

3

4

5

6

195,689,615

6.2%

1,600,000

197,289,615

000

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

010

Болест и инвалидност;

-

0.0%

-

-

020

Старост;

-

0.0%

-

-

030

Корисници породичне пензије;

-

0.0%

040

Породица и деца;

6,815,000

0.2%

050

Незапосленост;

-

0.0%

-

-

060

Становање;

-

0.0%

-

-

070

Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на
другом месту;

1.9%

-

61,516,740

080

Социјална заштита - истраживање и развој;

0.0%

-

-

090

Социјална заштита некласификована на другом месту

127,357,875

4.0%

-

127,357,875

100

ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ

815,964,717

25.7%

110

Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални
послови и спољни послови;

111

Извршни и законодавни органи

112

Финансијски и фискални послови

113

Спољни послови

120

Економска помоћ иностранству;

121

61,516,740
-

-

0.0%

1,600,000

26,000,000
-

8,415,000

841,964,717
-

97,606,662

3.1%

-

97,606,662

197,200,000

6.2%

-

197,200,000

-

0.0%

-

-

-

0.0%

-

-

Економска помоћ земљама у развоју и земљама у транзицији

-

0.0%

-

-

122

Економска помоћ преко међународних организација

-

0.0%

-

-

130

Опште услуге;

12.9%

-

408,836,195

131

Опште кадровске услуге

-

0.0%

-

-

132

Опште услуге планирања и статистике

-

0.0%

-

-

133

Остале опште услуге

-

0.0%

-

-

140

Основно истраживање;

-

0.0%

-

-

150

Опште јавне услуге - истраживање и развој;

-

0.0%

-

-

160

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту;

170

Трансакције јавног дуга;

180

Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти

-

0.0%

-

-

200

ОДБРАНА

3,400,000

0.107%

-

3,400,000

220

Цивилна одбрана

3,400,000

0.107%

-

3,400,000

408,836,195

112,321,860
-

3.5%
0.0%

26,000,000
-

138,321,860
-

300

ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ

2.0%

-

310

Услуге полиције;

64,107,100
-

0.0%

-

320

Услуге противпожарне заштите;

-

0.0%

-

330

Судови;

0.7%

-

340

Затвори;

-

0.0%

-

350

Јавни ред и безбедност - истраживање и развој;

-

0.0%

-

360

Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту

1.3%

-

22,757,100

41,350,000

64,107,100
22,757,100
41,350,000
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400

ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ

410

Општи економски и комерцијални послови и послови по питању
рада;

411

Општи економски и комерцијални послови

412

Општи послови по питању рада

420

Пољопривреда, шумарство, лов и риболов;

421

Пољопривреда

422

Шумарство

-

0.0%

-

-

423

Лов и риболов

-

0.0%

-

-

430

Гориво и енергија;

-

0.0%

-

-

431

Угаљ и остала чврста минерална горива

-

0.0%

-

-

432

Нафта и природни гас

-

0.0%

-

-

433

Нуклеарно гориво

-

0.0%

-

-

434

Остала горива

-

0.0%

-

-

435

Електрична енергија

-

0.0%

-

-

436

Остала енергија

3,000,000

0.1%

-

3,000,000

440

Рударство, производња и изградња;

-

0.0%

-

-

441

Ископавање минералних ресурса, изузев минералних горива

-

0.0%

-

-

442

Производња

-

0.0%

-

-

443

Изградња

-

0.0%

-

-

450

Саобраћај;

-

0.0%

-

-

451

Друмски саобраћај

161,120,821

5.1%

-

161,120,821

452

Водени саобраћај

22,000,000

0.7%

-

22,000,000

453

Железнички саобраћај

-

0.0%

-

-

454

Ваздушни саобраћај

-

0.0%

-

-

455

Цевоводи и други облици саобраћаја

-

0.0%

-

-

460

Комуникације;

-

0.0%

-

-

470

Остале делатности;

-

0.0%

-

-

471

Трговина, смештај и складиштење

-

0.0%

-

-

472

Хотели и ресторани

-

0.0%

-

473

Туризам

474

Вишенаменски развојни пројекти

-

0.0%

-

-

480

Економски послови - истраживање и развој;

-

0.0%

-

-

481

Истраживање и развој - Општи економски и комерцијални
послови и послови по питању рада

-

0.0%

-

-

482

Истраживање и развој - Пољопривреда, шумарство, лов и
риболов

-

0.0%

-

-

483

Истраживање и развој - Гориво и енергија

-

0.0%

-

-

484

Истраживање и развој - Рударство, производња и изградња

-

0.0%

-

-

485

Истраживање и развој - Саобраћај

-

0.0%

-

-

486

Истраживање и развој - Комуникације

-

0.0%

-

-

487

Истраживање и развој - Остале делатности

-

0.0%

-

-

490

Економски послови некласификовани на другом месту

15,000,000

0.5%

-

15,000,000

500

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

223,615,396

7.1%

-

223,615,396

510

Управљање отпадом;

172,316,396

5.4%

-

172,316,396

520

Управљање отпадним водама;

13,600,000

0.4%

-

13,600,000

530

Смањење загађености;

10,400,000

0.3%

-

10,400,000

540

Заштита биљног и животињског света и крајолика;

-

0.0%

-

-

550

Заштита животне средине - истраживање и развој;

-

0.0%

-

-

560

Заштита животне средине некласификована на другом месту

0.9%

-

-

11.2%

19,700,000

0.0%

-

0.7%

-

-

0.0%

-

-

0.0%

-

21,066,851

111,780,068

20,965,132

27,299,000

3.5%

0.7%

14,000,000

5,700,000

374,632,872
21,066,851
125,780,068

26,665,132

27,299,000
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600

ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ

610

Стамбени развој;

620

Развој заједнице;

630
640

9
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
673,352,204
-

Страна 9 – Број 7
21.2%

-

673,352,204

0.0%

-

511,839,204

16.2%

-

-

Водоснабдевање;

46,700,000

1.5%

-

46,700,000

Улична расвета;

112,313,000

3.5%

-

112,313,000

511,839,204

650

Послови становања и заједнице - истраживање и развој;

-

0.0%

-

-

660

Послови становања и заједнице некласификовани на другом
месту

2,500,000

0.1%

-

2,500,000

700

ЗДРАВСТВО

21,376,198

0.7%

-

21,376,198

710

Медицински производи, помагала и опрема;

-

0.0%

-

-

711

Фармацеутски производи

-

0.0%

-

-

712

Остали медицински производи

-

0.0%

-

-

713

Терапеутска помагала и опрема

-

0.0%

-

-

720

Ванболничке услуге;

20,476,198

0.6%

-

20,476,198

721

Опште медицинске услуге

800,000

0.0%

-

800,000

722

Специјализоване медицинске услуге

-

0.0%

-

-

723

Стоматолошке услуге

-

0.0%

-

-

724

Парамедицинске услуге

-

0.0%

-

-

730

Болничке услуге;

-

0.0%

-

-

731

Опште болничке услуге

-

0.0%

-

-

732

Специјализоване болничке услуге

-

0.0%

-

-

733

Услуге медицинских центара и породилишта

-

0.0%

-

-

734

Услуге домова за негу и опоравак

-

0.0%

-

-

740

Услуге јавног здравства;

-

0.0%

-

-

750

Здравство - истраживање и развој;

-

-

760

Здравство некласификовано на другом месту.

800

РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ

810

Услуге рекреације и спорта;

820

Услуге културе;

830

Услуге емитовања и штампања;

840

Верске и остале услуге заједнице;

850

Рекреација, спорт, култура и вере - истраживање и развој;

860

Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом
месту

0.0%

-

100,000

0.0%

-

282,786,726

8.9%

22,231,000

305,017,726

86,735,974

2.7%

-

86,735,974

172,000,752

5.4%

22,231,000

194,231,752

21,850,000

0.7%

-

-

0.0%

-

-

-

0.0%

-

-

2,200,000

0.1%

-

2,200,000

100,000

21,850,000
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900

ОБРАЗОВАЊЕ

910

Предшколско и основно образовање;

911

Предшколско образовање

196,060,642

6.2%

912

Основно образовање

219,270,900

6.9%

-

913

Основно образовање са домом ученика

-

0.0%

-

-

914

Основно образовање са средњом школом

-

0.0%

-

-

915

Специјално основно образовање

-

0.0%

-

-

916

Основно образовање са средњом школом и домом ученика

-

0.0%

-

-

920

Средње образовање;

2.8%

-

921

Ниже средње образовање

-

0.0%

-

-

922

Више средње образовање

-

0.0%

-

-

923

Средње образовање са домом ученика

-

0.0%

-

-

930

Више образовање;

-

0.0%

-

-

931

Више образовање

-

0.0%

-

-

932

Више образовање са студентским домом

-

0.0%

-

-

940

Високо образовање;

-

0.0%

-

-

941

Високо образовање - први степен

-

0.0%

-

-

942

Високо образовање - други степен

-

0.0%

-

-

950

Образовање које није дефинисано нивоом;

0.9%

3,264,000

32,058,630

960

Помоћне услуге образовању;

-

0.0%

-

-

970

Образовање - истраживање и развој;

-

0.0%

-

-

980

Образовање некласификовано на другом месту

-

0.0%

-

-

УКУПНО

533,775,172
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-

89,649,000

28,794,630

3,169,000,000

16.8%
0.0%

100.0%

112,474,998
-

646,250,170
-

109,210,998

305,271,640
219,270,900

89,649,000

182,005,998

3,351,005,998
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Страна 11 – Број 7

Члан 8.
Члан 8.

Члан 8. мења се и гласи:
Члан 8. мења се и гласи:
„Расходи
издаци буџета
града Смедерева
и расходи
„Расходи и издаци буџета
градаиСмедерева
и расходи
и издаци
из сопствених и других прихода
и издаци из сопствених и других прихода индиректних коиндиректних корисника буџета
града
Смедерева,
по
програмској
класификацији,
утврђени су и
рисника буџета града Смедерева, по програмској класификацији,
утврђени
су
и
распоређени
у
следећим
износима:
распоређени у следећим износима:
Шифра
Прогр
ам
1

Програмск
а
активност/
Пројекат
2

1101
1101-0001
1101-0002
0601

0601-0001
0601-0002
0601-0003
0601-0004
0601-0005
0601-0006
0601-0007
0601-0008
0601-0009
0601-0010
0601-0011
0601-0012
0601-0013
0601-0014

1501
1501-0001
1501-0002
1501-0003
1501-0004
1501-0005
1502

1502-0001
1502-0002
1502-П1

Назив

3
Програм 1. Локални развој и
просторно планирање
Стратешко, просторно и
урбанистичко планирање
Уређивање грађевинског земљишта
Програм 2. Комунална делатност
Водоснабдевање
Управљање отпадним водама
Одржавање депонија
Даљинско грејање
Јавни превоз
Паркинг сервис
Уређивање, одржавање и коришћење
пијацa
Јавна хигијена
Уређење и одржавање зеленила
Јавна расвета
Одржавање гробаља и погребне
услуге
Одржавање стамбених зграда
Ауто-такси превоз путника
Остале комуналне услуге
Програм 3. Локални економски
развој
Подршка постојећој привреди
Унапређење привредног амбијента
Подстицаји за развој
предузетништва
Одржавање економске
инфраструктуре
Финансијска подршка локалном
економском развоју
Програм 4. Развој туризма
Управљање развојем туризма
Туристичка промоција
Пројекат:Промовисање града
Смедерева као атрактивне
туристичке дестинације

Средства из
буџета

Структура %

Сопствени
и други
приходи

Укупна
средства

4

5

6

7

93,295,222

2.9%

0

93,295,222

93,295,222

2.9%

0

93,295,222

0
356,905,982
46,700,000
13,600,000
55,301,000
3,000,000
0
0

0.0%
11.3%
1.5%
0.4%
1.7%
0.1%
0.0%
0.0%

0
0
0
0
0
0
0
0

0
356,905,982
46,700,000
13,600,000
55,301,000
3,000,000
0
0

0

0.0%

0

0

40,000,000
55,000,000
115,613,000

1.3%
1.7%
3.6%

0
0
0

40,000,000
55,000,000
115,613,000

2,091,982

0.1%

0

2,091,982

0
0
25,600,000

0.0%
0.0%
0.8%

0
0
0

0
0
25,600,000

474,518,851

15.0%

0

474,518,851

0
459,518,851

0.0%
14.5%

0
0

0
459,518,851

15,000,000

0.5%

0

15,000,000

0

0.0%

0

0

0

0.0%

0

0

20,965,132
20,250,132
0

0.7%
0.6%
0.0%

5,700,000
2,556,000
0

26,665,132
22,806,132
0

715,000

0.0%

3,144,000

3,859,000
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0101
0101-0001
0101-0002
0101-П1
0401
0401-0001
0401-0002
0401-0003
0401-0004
0701
0701-0001
0701-0002
2001
2001-0001
2002
2003

2002-0001
2003-0001

0901
0901-0001
0901-0002
0901-0003
0901-0004
0901-0005
0901-П1
0901-П2
1801
1801-0001
1201
1201-0001
1201-0002
1201-П1
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Програм 5. Развој пољопривреде
Унапређење услова за
пољопривредну делатност
Подстицаји пољопривредној
производњи
Израда Главног и идејног пројекта
наводњавања - јужни део територије
града Смедерева
Програм 6. Заштита животне
средине
Управљање заштитом животне
средине и природних вредности
Управљање комуналним отпадом
Праћење квалитета елемената
животне средине
Заштита природних вредности и
унапређење подручја са природним
својствима
Програм 7. Путна
инфраструктура
Управљање саобраћајном
инфраструктуром
Одржавање путева
Програм 8. Предшколско
васпитање
Функционисање предшколских
установа
Програм 9. Основно образовање
Функционисање основних школа
Програм 10. Средње образовање
Функционисање средњих школа
Програм 11. Социјална и дечја
заштита
Социјалне помоћи
Прихватилишта, прихватне станице
и друге врсте смештаја
Подршка социо-хуманитарним
организацијама
Саветодавно-терапијске и социјалноедукативне услуге
Активности Црвеног крста
Пројекат: "Сензорна соба" и
"Интерактивна табла"
Пројекат "Сервис подршке и услуга
у области социјалне заштите за
маргинализоване групе грађана са
територије града Смедерева"
Програм 12. Примарна
здравствена заштита
Функционисање установа примарне
здравствене заштите
Програм 13. Развој културе
Функционисање локалних установа
културе
Подстицаји културном и уметничком
стваралаштву
Пројекат Центра за културу Смедеревска јесен

5. новембар 2015. године

52,100,000

1.6%

14,000,000

66,100,000

3,600,000

0.1%

1,130,000

4,730,000

28,000,000

0.9%

12,870,000

40,870,000

20,500,000

0.6%

0

20,500,000

34,114,396

1.1%

0

34,114,396

400,000

0.0%

0

400,000

22,015,396

0.7%

0

22,015,396

10,699,000

0.3%

0

10,699,000

1,000,000

0.0%

0

1,000,000

199,170,821

6.3%

0

199,170,821

62,797,495

2.0%

0

62,797,495

136,373,326

4.3%

0

136,373,326

196,060,642

6.2%

109,210,998

305,271,640

196,060,642

6.2%

109,210,998

305,271,640

219,270,900
219,270,900
89,649,000
89,649,000

6.9%
6.9%
2.8%
2.8%

0
0
0
0

219,270,900
219,270,900
89,649,000
89,649,000

191,468,749

6.0%

1,600,000

193,068,749

148,868,649

4.7%

0

148,868,649

14,115,100

0.4%

0

14,115,100

6,170,000

0.2%

0

6,170,000

6,455,000

0.2%

560,000

7,015,000

15,500,000

0.5%

0

15,500,000

360,000

0.0%

1,040,000

1,400,000

0

0.0%

0

0

20,576,198

0.6%

0

20,576,198

20,576,198

0.6%

0

20,576,198

174,000,752

5.5%

22,231,000

196,231,752

123,030,333

3.9%

20,510,672

143,541,005

4,450,000

0.1%

220,328

4,670,328

12,049,343

0.4%

0

12,049,343
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1201-П2
1201-П3
1201-П4
1201-П5
1201-П6
1201-П7
1201-П8
1201-П9
1201-П10
1201-П11
1201-П12

1201-П13

1201-П14
1301
1301-0001
1301-0002
1301-0003
0602
0602-0001
0602-0002
0602-0003
0602-0004
0602-0005
0602-0006
0602-0007
0602-0008
0602-0009
0602-0010

СЛУЖБЕ
13Н И Л И С Т

Пројекат Центра за културу Позоришни фестивал Театар у
Тврђави
Пројекат Центра за културу - Корзо
поново ради
Пројекат Центра за културу Културно лето
Пројекат Центра за културу Позоришни фестивал "Нушићеви
дани"
Пројекат Центра за културу Ликовна колонија графике
Пројекат Центра за културу Светосавске свечаности
Пројекат Центра за културу - Театар
у Тврђави копродукција
Пројекат Музеја - Реконструкција
сталне поставке Музеја - наставак 5.
фаза
Пројекат Музеја - Смедеревски
Зборник број 5
Пројекат Музеја - Уређење Градске
галерије савремене уметности
Смедерево
Пројекат Музеја - "Ноћ музеја"
Пројекти Регионалног завода за
заштиту споменика културе Конзерваторско рестаураторски
радови на обнови Језавског бедема
Смедеревске тврђаве и Археолошко
истраживање у тврђави Рам
Пројекат Историјског архива Побољшање техничких услова за
одлагање дигитализоване грађе и
дигитализација архивске грађе
Програм 14. Развој спорта и
омладине
Подршка локалним спортским
организацијама, удружењима и
савезима
Подршка предшколском, школском
и рекреативном спорту и масовној
физичкој култури
Одржавање спортске
инфраструктуре
Програм 15. Локална самоуправа
Функционисање локалне самоуправе
и градских општина
Месне заједнице
Управљање јавним дугом
Општинско јавно правобранилаштво
Заштитник грађана
Информисање
Канцеларија за младе
Програми националних мањина
Правна помоћ
Резерве
УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ
РАСХОДИ
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2,500,000

0.1%

400,000

2,900,000

150,000

0.0%

0

150,000

1,381,550

0.0%

0

1,381,550

2,450,000

0.1%

1,000,000

3,450,000

350,000

0.0%

0

350,000

170,000

0.0%

0

170,000

1,100,000

0.0%

0

1,100,000

0

0.0%

0

0

332,479

0.0%

0

332,479

1,050,397

0.0%

0

1,050,397

230,000

0.0%

0

230,000

23,790,000

0.8%

0

23,790,000

966,650

0.0%

100,000

1,066,650

86,735,974

2.7%

0

86,735,974

60,025,974

1.9%

0

60,025,974

0

0.0%

0

0

26,710,000

0.8%

0

26,710,000

960,167,381

30.3%

29,264,000

989,431,381

607,757,179

19.2%

3,264,000

611,021,179

110,403,102
188,200,000
22,757,100
0
21,850,000
200,000
0
0
9,000,000

3.5%
5.9%
0.7%
0.0%
0.7%
0.0%
0.0%
0.0%
0.3%

26,000,000
0
0
0
0
0
0
0
0

136,403,102
188,200,000
22,757,100
0
21,850,000
200,000
0
0
9,000,000

3,169,000,000

100.0%

182,005,998

3,351,005,998
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Члан 9.

Члан 9.

Члан 9. мења се и гласи:

Члан 9. мења се и гласи:

„Капитални издаци буџета
града Смедерева
класе 500000
- Издаци за
нефинансијску имовину у
„Капитални
издаци буџета
града Смедерева
класе
500000
Издаци
за
нефинансијску
имовину
у
текућој
и
натекућој и наредне две буџетске године према економској класификацији буџетских корисника
редне две буџетске године према економској класификаципланирају се у следећим износима:
ји буџетских корисника планирају се у следећим износима:
КАПИТАЛНИ
ПРОЈЕКТИ
У ПЕРИОДУ
2015
- 2017
КАПИТАЛНИ
ПРОЈЕКТИ
У ПЕРИОДУ
2015
- 2017
ГРАД СМЕДЕРЕВО
Назив капиталног пројекта
Пр

1

2

3

4

5

6

7

8
9
10
11
12
13

14

Назив капиталног пројекта
1
Завршетак радова на Тргу
5.јуни
Пројекат „Систем за
сакупљање споредних
производа животињског
порекла на територији града
Смедерева и општине
Ковин“
Изградња производне хале у
Индустријској зони у
Смедереву на парцели
233/60 КО Смедерево
Пројекат инфраструктурног
опремања Индустријске
зоне-Индустријског парка у
Смедереву
Изградња
aдминистративног дела
Месне заједнице
„25 мај“, реконструкција и
доградња
Опремање јединице
саобраћајне полиције ПУ
Смедерево новим возилима
и техничким средствимареализ.Програма
коришћења средстава за
унапређење безбедности
саобраћаја
Изградња саобраћајне
мреже и објеката и
изградња поливалентне
производне хале
Доградња постојеће хале на
кп. бр. 233/70 и њено
опремање
Увођење LED расвете на
територији града Смедерева
Изградња јавне расвете
улице Црвене Армије
Изградња јавне расвете
раскрснице Петријево
Куповина земљишта за
изградњу саобраћајница
Експроприсана имовина за
санитарну депонију «Јелен
До»
Израда студије
оправданости за пројекат
изградње трансфер станице

Укупно сви пројекти

679.955.417 620.119.841

1.800.434.711

Година
почетка
финaнс.
пројекта
2

Година
завршет.
финанс.
пројекта
3

2014

2015

10.169.495

7.800.000

2.369.495

2014

2015

31.309.272

14.658.777

16.650.495

2014

2015

691.683.140

655.296.640

36.386.500

2014

2015

21.066.851

21.066.851

2014

2015

8.750.000

8.750.000

2014

2015

13.700.000

13.700.000

2015

2015

271.226.000

249.955.500

2015

2015

130.000.000

130.000.000

2015

2017

295.019.456

24.163.000

2015

2015

3.150.000

3.150.000

2015

2015

3.300.000

3.300.000

2015

2015

413.497

413.497

2015

2015

300.000

300.000

2015

2015

4.200.000

4.200.000

Укупна
вредност
пројекта
4

Реализ.
закључно
са 31.12.
2013.
5

200.431.225

202.428.228 97.500.000

Буџет 2014

2015

2016

2017

Након
2017

6

7

8

9

10

135.428.228

135.428.228

5. новембар 2015. године
Израда пројектне
15 документације и праћење
пројеката
Реконструкција дела улице
16
Балканске
Изградња аутобуског
17 стајалишта у улици
Шалиначкој
Изградња пристана за
18
туристичке бродове
Изградња саобраћајница у
19
индустријскоj зони
Реконструкција улице
20
Фочанске
Израда Идејног и Главног
21 пројекта наводњавања
јужног дела града
Куповина земљишта за
изградњу Централног
22
гробља и изградњу гробља
у Вранову
Санација клизишта у улици
23 Дунавској са пројектном
документацијом
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15

2015

2015

500.000

500.000

2015

2015

5.000.000

5.000.000

2015

2015

1.800.000

1.800.000

2015

2015

22.000.000

22.000.000

2015

2018

70.500.000

11.000.000

10.000.000

10.000.000 39.500.000

2015

2018

31.000.000

8.500.000

4.000.000

4.300.000 14.200.000

2015

2016

27.000.000

20.500.000

6.500.000

2015

2016

23.989.500

12.786.503

11.202.997

2015

2015

21.628.000

21.628.000

24

Изградња јавне расвете
раскрснице Колари

2016

2016

4.000.000

25

Реконструкција улице
Горичке

2015

2016

7.300.000

26

Изградња јавне расвете у
индустријском парку

2016

2017

6.000.000

2.000.000

27

Реконструкција улице
Кајмакчаланске

2016

2018

60.000.000

13.500.000

28

Реконструкција улице
Револуције

2016

2017

13.700.000

29

Реконструкција улице
Димитрија Туцовића

2016

2017

7.000.000

30

Реконструкција улице
Излетничке

2017

2018

36.000.000

4.000.000
2.000.000

2.200.000

5.300.000
4.000.000
28.000.000 18.500.000

5.000.000

6.500.000

3.500.000

3.500.000
10.700.000 25.300.000

КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ У ПЕРИОДУ 2015 - 2017
Капитални пројекти у периоду 2015- 2017.
године
Р.
бр.

Назив капиталног Конто Конто 4.
пројекта
3. ниво ниво
1

1

2

3

Завршетак радова на
Тргу 5. Јуни

Пројекат „Систем за
сакупљање
споредних
производа
животињског
порекла на
територији града
Смедерева и
општине Ковин“
Изградња
производне хале у
Индустријској зони
у Смедереву на
парцели 233/60 КО
Смедерево

2
511

511

679.955.417 620.119.841 200.431.225 202.428.228 97.500.000
Опис конта

Извор

Опис извора

Буџет 2014

2015

2016

2017

Након
2017

3

4

5

6

7

8

9

10

11

5112

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

7.800.000

2.369.495

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

80.373

2.146.540

5112

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

06

15

512

511

06

5121
5124

МАШИНЕ И
ОПРЕМА

5112
5114

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

15

ДОНАЦИЈЕ ОД
МЕЂУНАРОДНИХ
ОРГАНИЗАЦИЈА
Неутр.сред.донација
из претходних
година
ДОНАЦИЈЕ ОД
МЕЂУНАРОДНИХ
ОРГАНИЗАЦИЈА
Неутр.сред.донација
из претходних
година

10

ПРИМАЊА ОД
ЗАДУЖИВАЊА

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

6.236.510
4.189.974

6.599.945

1.920.105
8.468.325

1.667.500

654.128.499 34.286.500

1.168.141

2.100.000

Страна 16 – Број 7

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Пројекат
инфраструктурног
опремања
Индустријске зонеИндустријског
парка у Смедереву
Изградња
административног
дела Месне
заједнице
„25 мај“,
реконструкција и
доградња
Опремање јединице
саобраћајне
полиције ПУ
Смедерево новим
возилима и
техничким
средствимареализ.Програма
коришћења
средстава за
унапређење
безбедности
саобраћаја
Изградња
саобраћајне мреже и
изградња
поливалентне
производне хале
Доградња постојеће
хале на кп. бр.
233/70 и њено
опремање
Увођење LED
расвете на
територији града
Смедерева
Изградња јавне
расвете улице
Црвене Армије
Изградња јавне
расвете раскрснице
Петријево
Куповина земљишта
за изградњу
саобраћајница
Експроприсана
имовина за
санитарну депонију
«Јелен До»
Израда студије
оправданости за
пројекат изградње
трансфер станице
Израда пројектне
документације и
праћење пројеката

С Л У Ж Б16Е Н И Л И С Т
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511

5112

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

21.066.851

511

5112

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

8.750.000

512

512

МАШИНЕ И
ОПРЕМА

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

5.300.000

512

5128

МАШИНЕ И
ОПРЕМА

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

8.400.000

10

ПРИМАЊА ОД
ЗАДУЖИВАЊА

249.405.500

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

300.000
250.000

5112
511

5114
5112

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

511

5112

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

130.000.000

511

5113

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

24.163.000

511

5112

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

3.150.000

511

5112

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

3.300.000

541

5411

ЗЕМЉИШТЕ

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

413.497

541

5411

ЗЕМЉИШТЕ

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

300.000

511

5114

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

4.200.000

511

5114

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

500.000

16

Реконструкција дела
улице Балканске

511

5112

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

5.000.000

17

Изградња
аутобуског
стајалишта у улици
Шалиначкој

511

5112

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

1.800.000

18

Изградња пристана
за туристичке
бродове

5112

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

511

01
07

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА
Трансфери од других
нивоа власти

2.000.000
20.000.000

135.428.228 135.428.228

17
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19

Изградња
саобраћајница у
индустријској зони

511

5112

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

11.000.000

10.000.000

10.000.000 39.500.000

20

Реконструкција
улице Фочанске

511

5112

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

8.500.000

4.000.000

4.300.000

511

5114

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

20.500.000

6.500.000

541

5411

ЗЕМЉИШТЕ

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

12.786.503

11.202.997

511

5112

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

21

22

23

Израда Идејног и
Главног пројекта
наводњавања јужног
дела града
Куповина земљишта
за изградњу
Централног гробља
и изградњу гробља у
Вранову
Санација клизишта
у улици Дунавској
са пројектном
документацијом

511

5114

14.200.000

20.566.000
1.062.000

24

Изградња јавне
расвете раскрснице
Колари

511

5112

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

25

Реконструкција
улице Горичке

511

5112

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

511

5112

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

2.000.000

4.000.000

511

5112

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

13.500.000

28.000.000 18.500.000

5.000.000

6.500.000

3.500.000

3.500.000

26

27

Изградња јавне
расвете у
индустријском
парку
Реконструкција
улице
Кајмакчаланске

28

Реконструкција
улице Револуције

511

5112

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

29

Реконструкција
улице Димитрија
Туцовића

511

5112

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

30

Реконструкција
улице Излетничке

511

5112

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

4.000.000
2.000.000

2.200.000

5.300.000

10.700.000 25.300.000

Страна 18 – Број 7
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II ПОСЕБАН ДЕО
18

II ПОСЕБАН ДЕО

Члан 10.
Члан 10.

Члан 10. мења се и гласи:
Члан 10. мења се и гласи:
„Средства буџета у износу од 3.169.000.000
из од
сопствених
и другихдинара
прихода ииндиректних корисника
„Средства динара
буџетаи средства
у износу
3.169.000.000
буџета града Смедерева у износу
од 182.005.998
динара ираспоређују
се по корисницима
и наменама,
и то:
средства
из сопствених
других прихода
индиректних
ко-

рисника буџета града Смедерева у износу од 182.005.998
динара распоређују се по корисницима и наменама, и то:

Раздео

Глава

Програмска
Класиф.

Функциј
а

Позиција

Економ.
Класиф.

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

1

2

3

4

5

6

1

Опис

Средства из
буџета

7

8

Сопствени и
Укупна средства
други приходи
9

10

СКУПШТИНА ГРАДА
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

0602

Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Функционисање
локалне самоуправе и градских општина

0602-0001
111

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11.1

411
412
414
416
417
421
422
423
424
426
465
6219
01

421
12

482
01

160
13

481
01

Извршни и законодавни органи
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Награде запосленима и остали посебни расходи
Посланички додатак
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Остале дотације и трансфери
Набавка домаће финансијске имовине
Извори финансирања за функцију 111:
Приходи из буџета
Функција 111:
Пољопривреда
Порези, обавезне таксe, казне и пенали накнада за одводњавање по решењима ЈВП "Србијаводе"
Београд
Извори финансирања за функцију 421:
Приходи из буџета
Функција 421:
Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
Дотације политичким субјектима - за финансирање редовног
рада по члану 16. Закона о финансирању политичких
активности
Извори финансирања за функцију 160:
Приходи из буџета
Функција 160:

4,248,324
760,450
281,674
100,000
21,870,000
5,200,000
80,000
2,131,881
2,577,900
1,240,000
557,828
30,669

4,248,324
760,450
281,674
100,000
21,870,000
5,200,000
80,000
2,131,881
2,577,900
1,240,000
557,828
30,669

39,078,726
39,078,726

39,078,726
39,078,726

44,000,000

44,000,000

44,000,000
44,000,000

44,000,000
44,000,000

1,918,758

1,918,758

1,918,758
1,918,758

1,918,758
1,918,758

84,997,484
84,997,484

84,997,484
84,997,484

84,997,484
84,997,484

84,997,484
84,997,484

3,600,000

3,600,000

Извори финансирања за програмску активност 0602-0001
01

0101
0101-0001
421
14
15
16
17
18
0101-0002
421
19

19.1

Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0602-0001:
Извори финансирања за Програм 15:
01 Приходи из буџета
Свега за Програм 15:
ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ
Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Унапређење
услова за пољопривредну делатност
Фонд за развој пољопривреде града Смедерева
Пољопривреда
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама - преко Фонда за развој пољопривреде града
4511
Смедерева (набавка противградних ракета у износу од
3.600.000 динара)
421 Стални трошкови
423 Услуге по уговору
426 Материјал
482 Порези, обавезне таксe, казне и пенали
Програмска активност 0002 (ПА 0002) - Подстицаји
пољопривредној производњи
Пољопривреда
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама - преко Фонда за развој пољопривреде града
4511
Смедерева (субвенционисање камата по Споразуму са банком
у износу од 1.000.000 динара)

4511

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама - преко Фонда за развој пољопривреде града
Смедерева (субвенционисање у пољопривреди, мере подршке
по Програму мера за 2015. годину)

60,000
1,030,000
20,000
20,000

2,000,000

1,000,000

60,000
1,030,000
20,000
20,000

2,000,000

12,870,000

13,870,000
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Раздео

Глава

Програмска
Класиф.

Функциј
а

Позиција

Економ.
Класиф.

19

1

2

3

4

5

6

Опис

Средства из
буџета

7

8

Сопствени и
Укупна средства
други приходи
9

10

Реализација Програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта
Услуге по уговору - израда Стратегије развоја пољопривреде у
износу од 3.600.000 динара

20

423

21

4511 Уређење атарских путева

21.1
22
23

Уређење атарских путева-учешће Mинистарства
4511
пољопривреде и заштите животне средине
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и
4512
организацијама - Изградња стубне трафостанице
426 Материјал - Куповина противградних ракета
Извори финансирања за функцију 421:
01 Приходи из буџета
07 Трансфери од других нивоа власти
Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске
12
имовине
Функција 421:

3,600,000

3,600,000

9,400,000

9,400,000

6,000,000

6,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

25,600,000
6,000,000

25,600,000
6,000,000

31,600,000

14,000,000

14,000,000

14,000,000

45,600,000

Извори финансирања за програмску активност 0101-0001:
01
07
12

Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске
имовине
Свега за програмску активност 0101-0001:

3,600,000

3,600,000

3,600,000
1,130,000

1,130,000

1,130,000

4,730,000

Извори финансирања за програмску активност 0101-0002:
01
07
12

Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске
имовине
Свега за програмску активност 0101-0002:

22,000,000
6,000,000
28,000,000

22,000,000
6,000,000
12,870,000

12,870,000

12,870,000

40,870,000

Израда Главног и идејног пројекта наводњавања - јужни
део територије града Смедерева
Пољопривреда

0101-П1
421
24

511

24.1

511
01
07
01
07
01
07
12

0602

Зграде и грађевински објекти - Реализација Програма заштите,
уређења и коришћења пољопривредног земљишта
Зграде и грађевински објекти - Реализација Програма заштите,
уређења и коришћења пољопривредног земљишта-учешће
Министарства пољопривреде
Извори финансирања за функцију 421:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Функција 421:
Извори финансирања за пројекат 0101-П1:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Свега за пројекат 0101-П1:
Извори финансирања за Програм 5:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске
имовине
Свега за Програм 5:
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

18,000,000

18,000,000

2,500,000

2,500,000

18,000,000
2,500,000
20,500,000

18,000,000
2,500,000
20,500,000

18,000,000
2,500,000
20,500,000

18,000,000
2,500,000
20,500,000

43,600,000
8,500,000

43,600,000
8,500,000

52,100,000

14,000,000

14,000,000

14,000,000

66,100,000

Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Функционисање
локалне самоуправе и градских општина

0602-0001

Пољопривреда
Реализација Програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта

421

25

4511

26

425

421

01

Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама - превентивни и интервентни радови у области
одводњавања-воде другог реда на територији града Смедерева,
чишћење корита вода II реда на територији града Смедерева
Пољопривреда
Текуће поправке и одржавање - Чишћење Петријевског
колектора
Извори финансирања за функцију 421:
Приходи из буџета
Функција 421:

13,000,000

13,000,000

2,680,068

2,680,068

15,680,068
15,680,068

15,680,068
15,680,068

15,680,068
15,680,068

15,680,068
15,680,068

15,680,068
15,680,068

15,680,068
15,680,068

Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:
01
01

Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0602-0001:
Извори финансирања за Програм 15:
Приходи из буџета
Свега за Програм 15:

Позиција

Економ.
Класиф.

2
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20

Функциј
а

Глава

1

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Програмска
Класиф.

Раздео

Страна 20 – Број 7

3

4

5

6

0701

Опис

Средства из
буџета

7

8

Сопствени и
Укупна средства
други приходи
9

10

ПРОГРАМ 7 - ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА
Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Управљање
саобраћајном инфраструктуром
Савет за безбедност саобраћаја града Смедерева

0701-0001

Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту

360
27

423

Услуге по уговору - медијска подршка кроз емитовање
прилога, емисија и спотова који се тичу безбедности
саобраћаја

28

426

Материјал - спровођење набавке наставних средстава, учила и
едукативног материјала и превентивно-промотивног
материјала за извођење промотивних активности

28.1

29

4631 Текући трансфери осталим нивоима власти

512

01

Машине и опрема - набавка 2 аутомобила, техничка средстава
за опремање Саобраћајне полиције, набавка и уградња опреме
система видео надзора и система за аутоматско препознавање
регистарских таблица
Извори финансирања за функцију 360:
Приходи из буџета
Функција 360:

500,000

500,000

1,500,000

1,500,000

300,000

300,000

13,700,000

13,700,000

16,000,000
16,000,000

16,000,000
16,000,000

16,000,000
16,000,000

16,000,000
16,000,000

16,000,000
16,000,000

16,000,000
16,000,000

160,277,552
8,500,000

160,277,552
8,500,000

Извори финансирања за програмску активност 0701-0001:
01
01
01
07
12
2

0602

Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0701-0001:
Извори финансирања за Програм 7:
Приходи из буџета
Свега за Програм 7:
Извори финансирања за раздео 1:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске
имовине
Свега за раздео 1:
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

168,777,552

14,000,000

14,000,000

14,000,000

182,777,552

Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Функционисање
локалне самоуправе и градских општина

0602-0001
111

30
31
32
32.1
33
34
35
36
37
38
39
40
41

411
412
414
416
421
422
423
424
426
4631
465
482
485
01

721

42

424
01

220

43

423

44

484

45
46

511
512
01

Извршни и законодавни органи
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Трансфери осталим нивоима власти
Остале дотације и трансфери
Порези, обавезне таксe, казне и пенали
Остале накнаде штете
Извори финансирања за функцију 111:
Приходи из буџета
Функција 111:
Опште медицинске услуге
Средства за накнаду из буџета у случају смрти
Извори финансирања за функцију 721:
Приходи из буџета
Функција 721:
Цивилна одбрана
Услуге по уговору
Накнада штете за повреде или штету насталу услед
елементарних непогода или других природних узрока
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 220:
Приходи из буџета
Функција 220:

8,231,483
1,473,435
100,000
65,000
8,286,346
770,000
8,771,572
200,000
2,800,000
4,964,000
1,106,100
7,500,000
300,000

8,231,483
1,473,435
100,000
65,000
8,286,346
770,000
8,771,572
200,000
2,800,000
4,964,000
1,106,100
7,500,000
300,000

44,567,936
44,567,936

44,567,936
44,567,936

800,000

800,000

800,000
800,000

800,000
800,000

2,600,000

2,600,000

600,000
200,000

600,000
200,000

3,400,000
3,400,000

3,400,000
3,400,000

0
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Страна 21 – Број 7

3

Економ.
Класиф.

Програмска
Класиф.

2

Позиција

Глава

1

Функциј
а

Раздео

21

4

5

6

090
47

472

08
13

Опис

Средства из
буџета

7

8

Социјална заштита некласификована на другом месту
Накнаде за социјалну заштиту из буџета (новчани прилози од
физичких и правних лица за помоћ становништву угроженом
поплавама)

Сопствени и
Укупна средства
други приходи
9

10

4,220,866

4,220,866

3,016,806
1,204,060
4,220,866

3,016,806
1,204,060
4,220,866

48,767,936
3,016,806
1,204,060
52,988,802

48,767,936
3,016,806
1,204,060
52,988,802

51,300,000
900,000
136,000,000

51,300,000
900,000
136,000,000

188,200,000
188,200,000

188,200,000
188,200,000

188,200,000
188,200,000

188,200,000
188,200,000

7,000,000
2,000,000

7,000,000
2,000,000

9,000,000
9,000,000

9,000,000
9,000,000

Приходи из буџета

9,000,000

9,000,000

Свега за програмску активност 0602-0010:

9,000,000

9,000,000

Извори финансирања за функцију 090:
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 090:
Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:

01
08
13
0602-0003
112

48
49
50

441
444
611
01

Приходи из буџета
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 0602-0001:
Програмска активност 0003 (ПА 0003) - Управљање
јавним дугом
Финансијски и фискални послови
Отплате домаћих камата
Пратећи трошкови задуживања
Отплата главнице домаћим кредиторима
Извори финансирања за функцију 112:
Приходи из буџета
Функција 112:
Извори финансирања за програмску активност 0602-0003:

01

0602-0010

112

51
52

Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0602-0003:
Програмска активност 0010 (ПА 0010) - Резерве
Финансијски и фискални послови
49912 Текућа резерва
49911 Стална резерва
Извори финансирања за функцију 112:
01 Приходи из буџета
Функција 112:
Извори финансирања за програмску активност 0602-0010:
01

Извори финансирања за Програм 15:
01

Приходи из буџета

245,967,936

245,967,936

08

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

3,016,806

3,016,806

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

1,204,060

1,204,060

250,188,802

250,188,802

15,000,000

15,000,000

Приходи из буџета

15,000,000

15,000,000

Функција 490:

15,000,000

15,000,000

Приходи из буџета

15,000,000

15,000,000

Свега за програмску активност 1501-0003:

15,000,000

15,000,000

Свега за Програм 15:
1501

ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

1501-0003

Програмска активност 0003 (ПА 0003) - Подстицаји за
развој предузетништва
490

Економски послови некласификовани на другом месту

53

464

Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања Реализација програма или мера активне политике
запошљавања по Споразуму са Националном службом за
запошљавање
Извори финансирања за функцију 490:

01

Извори финансирања за програмску активност 1501-0003:
01

Страна 22 – Број 7
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Раздео

Глава

Програмска
Класиф.

Функциј
а

Позиција

Економ.
Класиф.

22

Опис

1

2

3

4

5

6

7

Средства из
буџета
8

Сопствени и
Укупна средства
други приходи
9

10

Средства за подршку развоју пословних зона и реализацију
других локалних инфраструктурних пројеката

2.1
1505-4002
411
54

511

01
1501-0002
620

55

511

55.1

511

56
57
58

421
423
482
01
10

Програмска активност/пројекат 4002 -Подршка развоју
пословних зона
Општи економски и комерцијални послови
Зграде и грађевински објекти-инфраструктурно опремање
индустријске зоне-индустријског парка у Смедереву по
уговору са Министарством привреде
Извори финансирања за функцију 411:
Приходи из буџета
Функција 411:
Програмска активност 1501-0002 -Унапређење привредног
амбијента
Развој заједнице
Зграде и грађевински објекти (кредит)
Зграде и грађевински објекти
-средства за изградњу "Новог постројења" у Слободној зони
Смедерево (учешће буџета града Смедерева) 2.650.000
-средства за доградњу постојеће хале на кп. бр. 233/70 и њено
опремање потребним функционалним садржајем 130.000.000
Стални трошкови
Услуге по уговору
Порези, обавезне таксe, казне и пенали
Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета
Примања од домаћих задуживања
Функција 620:

21,066,851

21,066,851

21,066,851
21,066,851

21,066,851
21,066,851

283,692,000

283,692,000

132,650,000

132,650,000

100,000
10,000

100,000
0
10,000

132,760,000
283,692,000
416,452,000

132,760,000
283,692,000
416,452,000

Извори финансирања за програмску активност 1501-0002:
01

Приходи из буџета

153,826,851

153,826,851

10

Примања од домаћих задуживања

283,692,000

283,692,000

Свега за програмску активност 1501-0002:
Извори финансирања за главу 2.1:
Приходи из буџета
Примања од домаћих задуживања
глава 2.1:
Извори финансирања за Програм 3:
Приходи из буџета
Примања од домаћих задуживања
Свега за Програм 3:
ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

437,518,851

437,518,851

153,826,851
283,692,000
437,518,851

153,826,851
283,692,000
437,518,851

168,826,851
283,692,000
452,518,851

168,826,851
283,692,000
452,518,851

46,700,000

46,700,000

46,700,000
46,700,000

46,700,000
46,700,000

46,700,000
46,700,000

46,700,000
46,700,000

13,600,000

13,600,000

13,600,000
13,600,000

13,600,000
13,600,000

13,600,000
13,600,000

13,600,000
13,600,000

01
10
01
10
0601
0601-0001
630
59

Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Водоснабдевање
ЈКП "Водовод" Смедерево
Водоснабдевање
Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и
4512
организацијама
Извори финансирања за функцију 630:
01 Приходи из буџета
Функција 630:
Извори финансирања за програмску активност 0601-0001:
01

0601-0002
520
60

425
01

Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0601-0001:
Програмска активност 0002 (ПА 0002) - Управљање
отпадним водама
ЈКП "Водовод" Смедерево
Управљање отпадним водама
Текуће поправке и одржавање - одржавање атмосферске и
мешовите канализације и осталих објеката заједничке
комуналне потрошње
Извори финансирања за функцију 520:
Приходи из буџета
Функција 520:
Извори финансирања за програмску активност 0601-0002:

01

Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0601-0002:
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Раздео

Глава

Програмска
Класиф.

Функциј
а

Позиција

Економ.
Класиф.

23

Опис

1

2

3

4

5

6

7

0601-0004
436
61
62

Програмска активност 0004 (ПА 0004) - Даљинско грејање
ЈП за стамбене услуге и топлификацију Смедерево
Остала енергија
Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и
4511
организацијама
Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и
4512
организацијама
Извори финансирања за функцију 436:
01 Приходи из буџета
Функција 436:

Средства из
буџета
8

Сопствени и
Укупна средства
други приходи
9

10

0
3,000,000

3,000,000

3,000,000
3,000,000

3,000,000
3,000,000

3,000,000
3,000,000

3,000,000
3,000,000

2,091,982

2,091,982

Извори финансирања за програмску активност 0601-0004:
01

0601-0011
620
63

Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0601-0004:
Програмска активност 0011 (ПА 0011) - Одржавање
гробаља и погребне услуге
ЈКП "Зеленило и гробља" Смедерево
Развој заједнице
Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и
4512
организацијама
01

Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета
Функција 620:

2,091,982
2,091,982

0

2,091,982
2,091,982

2,091,982
2,091,982

0

2,091,982
2,091,982

Извори финансирања за програмску активност 0601-0011:
01
0601-0014
560
64

424
01

530
65

424
01

Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0601-0011:
Програмска активност 0014 (ПА 0014) - Остале комуналне
услуге
ЈКП"Зеленило и гробља" Смедерево
Заштита животне средине некласификована на другом
месту
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 560:
Приходи из буџета
Функција 560:
Смањење загађености
Специјализоване услуге - систематска дезинсекција и
дератизација
Извори финансирања за функцију 530:
Приходи из буџета
Функција 530:

15,600,000

15,600,000

15,600,000
15,600,000

15,600,000
15,600,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000
10,000,000

10,000,000
10,000,000

25,600,000
25,600,000

25,600,000
25,600,000

90,991,982
90,991,982

90,991,982
90,991,982

20,510,000

20,510,000

20,510,000
20,510,000

20,510,000
20,510,000

20,510,000
20,510,000

20,510,000
20,510,000

20,510,000
20,510,000

20,510,000
20,510,000

Извори финансирања за програмску активност 0601-0014:
01

1301
1301-0003
810
66

Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0601-0014:
Извори финансирања за Програм 2:
01 Приходи из буџета
Свега за Програм 2:
ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
Програмска активност 0003 (ПА 0003) - Одржавање
спортске инфраструктуре
"Спортска хала Смедерево" д.о.о.
Услуге рекреације и спорта
Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и
4511
организацијама
Извори финансирања за функцију 810:
01 Приходи из буџета
Функција 810:
Извори финансирања за програмску активност 1301-0003:
01
01

Приходи из буџета
Свега за програмску активност 1301-0003:
Извори финансирања за Програм 14:
Приходи из буџета
Свега за Програм 14:

Позиција

Економ.
Класиф.

2

5. новембар 2015. године

24

Функциј
а

Глава

1

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Програмска
Класиф.

Раздео

Страна 24 – Број 7

3

4

5

6

1201

Опис

Средства из
буџета

7

8

Сопствени и
Укупна средства
други приходи
9

10

ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ
Програмска активност 0002 (ПА 0002) - Подстицаји
културном и уметничком стваралаштву

1201-0002
860

Рекреација, култура и вере некласификоване на другом месту
67

481
01

Дотације верским заједницама
Извори финансирања за функцију 860:
Приходи из буџета
Функција 860:

2,000,000

2,000,000

2,000,000
2,000,000

2,000,000
2,000,000

2,000,000
2,000,000

2,000,000
2,000,000

2,000,000
2,000,000

2,000,000
2,000,000

528,296,769
3,016,806
283,692,000
1,204,060
816,209,635

528,296,769
3,016,806
283,692,000
1,204,060
816,209,635

4,350,000
8,600,000
400,000
610,000

4,350,000
0
8,600,000
400,000
610,000

13,960,000
13,960,000

13,960,000
13,960,000

13,960,000
13,960,000

13,960,000
13,960,000

13,960,000
13,960,000

13,960,000
13,960,000

13,960,000
13,960,000

13,960,000
13,960,000

213,873,800
38,283,410
4,000,000
6,750,683
5,600,000
2,000,000
61,341,000
500,000
5,060,000
2,291,000
10,799,279
10,381,199
3,500,000
27,330,824
253,000
2,672,000
700,000
13,500,000

213,873,800
38,283,410
4,000,000
6,750,683
5,600,000
2,000,000
61,341,000
500,000
5,060,000
2,291,000
10,799,279
10,381,199
3,500,000
27,330,824
253,000
0
2,672,000
700,000
13,500,000

408,836,195
408,836,195

408,836,195
408,836,195

Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:
01
01
01
08
10
13
3

0602

Приходи из буџета
Свега за програмску активност 1201-0002:
Извори финансирања за Програм 13:
Приходи из буџета
Свега за Програм 13:
Извори финансирања за раздео 2:
Приходи из буџета
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Примања од домаћих задуживања
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за раздео 2:
ГРАДСКО ВЕЋЕ
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Функционисање
локалне самоуправе и градских општина

0602-0001
111

68
69
70
71
72

421
422
423
426
465
01

Извршни и законодавни органи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Материјал
Остале дотације и трансфери
Извори финансирања за функцију 111:
Приходи из буџета
Функција 111:
Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:

01
01
01
4

0602

Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0602-0001:
Извори финансирања за Програм 14:
Приходи из буџета
Свега за Програм 14:
Извори финансирања за раздео 3:
Приходи из буџета
Свега за раздео 3:
ГРАДСКА УПРАВА
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Функционисање
локалне самоуправе и градских општина

0602-0001
130

73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
90.1

411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
444
465
482
511
512
515
541
01

Опште услуге
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Пратећи трошкови задуживања
Остале дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Земљиште
Извори финансирања за функцију 130:
Приходи из буџета
Функција 130:
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 25 – Број 7

Раздео

Глава

Програмска
Класиф.

Функциј
а

Позиција

Економ.
Класиф.

25

1

2

3

4

5

6

660
91
92

441
511
01

Опис

Средства из
буџета

7

8

Стамбено комунална област
Послови становања и заједнице некласификовани на другом
месту
Отплате домаћих камата
Куповина стамбеног простора
Извори финансирања за функцију 660:
Приходи из буџета
Функција 660:

Сопствени и
Укупна средства
други приходи
9

10

1,500,000
1,000,000

1,500,000
1,000,000

2,500,000
2,500,000

2,500,000
2,500,000

411,336,195
411,336,195

411,336,195
411,336,195

2,100,000
200,000
8,750,000

2,100,000
0
200,000
8,750,000

11,050,000
11,050,000

11,050,000
11,050,000

11,050,000
11,050,000

11,050,000
11,050,000

11,050,000
11,050,000

11,050,000
11,050,000

Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:
01
4.1

0602

Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0602-0001:
ГРАДСКЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

0602-0002

Програмска активност 0002 (ПА 0002) - Месне заједнице
160

Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту
93
94
95
96

421
425
426
511
01

Стални трошкови
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 160:
Приходи из буџета
Функција 160:
Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:

01
01

Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0602-0002:
Извори финансирања за главу 4.1:
Приходи из буџета
Свега за главу 4.1:

Функциј
а

Позиција

Економ.
Класиф.

2

3

4

5

6

4.2

5. новембар 2015. године

26

Програмска
Класиф.

1

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Глава

Раздео

Страна 26 – Број 7

Опис

Средства из
буџета

7

8

0602

СЕОСКЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

0602-0002

Програмска активност 0002 (ПА 0002) - Месне заједнице
160

Сопствени и
Укупна средства
други приходи
9

10

Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту
97

411

Плате, додаци и накнаде запослених (самодопринос)

98

412

Социјални доприноси на терет послодавца (самодопринос)

99
100
101
102
103
104
105
106
107

414
421
422
423
424
425
426
465
472

108

481

109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
125.1

482
511
512
541
411
412
414
421
422
423
424
425
426
465
472
481
482
483

126

421

127
128
129
129.1

423
425
511
541

Социјална давања запосленима (самодопринос)
Стални трошкови (самодопринос)
Трошкови путовања (самодопринос)
Услуге по уговору (самодопринос)
Специјализоване услуге (самодопринос)
Текуће поправке и одржавања (самодопринос)
Материјал (самодопринос)
Остале дотације и трансфери (самодопринос)
Накнаде за социјалну заштиту из буџета (самодопринос)
Дотације осталим непрофитним организацијама
(самодопринос)
Порези, обавезне таксе, казне и пенали (самодопринос)
Зграде и грађевински објекти (самодопринос)
Машине и опрема(самодопринос)
Земљиште (самодопринос)
Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавања
Материјал
Остале дотације и трансфери
Накнада за социјалну заштиту из буџета
Дотације осталим непрофитним организацијама
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Стални трошкови (за утрошену електричну енергију за јавну
расвету и др.)
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Зграде и грађевински објекти
Земљиште
Извори финансирања за функцију 160:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 160:

01
04
08
13

1,836,515

1,836,515

328,736

328,736

445,216
2,804,543
45,250
401,240
240,000
820,711
224,820
182,701
270,000

445,216
2,804,543
45,250
401,240
240,000
820,711
224,820
182,701
270,000

2,120,000

2,120,000

45,000
18,360,000
300,000
120,000
868,503
155,460
295,936

45,000
18,360,000
300,000
120,000
2,926,799
559,895
922,186
7,643,832
288,600
2,829,000
1,520,454
4,447,330
1,311,000
239,854
369,670
3,865,945
187,805
702,250

54,936
13,535
426,250

2,058,296
404,435
626,250
7,643,832
288,600
2,829,000
1,520,454
4,447,330
1,311,000
184,918
369,670
3,865,945
174,270
276,000

42,363,303

42,363,303

300,000
5,303,867
21,026,580

300,000
5,303,867
21,026,580
0

91,346,300
8,006,802
99,353,102

24,000,000
2,000,000
26,000,000

91,346,300
24,000,000
2,000,000
8,006,802
125,353,102

Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:
01
04
08
13
01
04
08
13

Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 0602-0002:
Извори финансирања за главу 4.2:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за главу 4.2:

91,346,300
8,006,802
99,353,102
91,346,300
8,006,802
99,353,102

24,000,000
2,000,000
26,000,000
24,000,000
2,000,000
26,000,000

91,346,300
24,000,000
2,000,000
8,006,802
125,353,102
91,346,300
24,000,000
2,000,000
8,006,802
125,353,102
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 27 – Број 7

Позиција

Економ.
Класиф.

2

Функциј
а

Глава

1

Програмска
Класиф.

Раздео

27

3

4

5

6

0401
0401-0001
530
130

424
01

Опис

Средства из
буџета

7

8

ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Управљање
заштитом животне средине и природних вредности
Смањење загађености
Специјализоване услуге - контрола квалитета воде са јавних
чесама и купалишта
Извори финансирања за функцију 530:
Приходи из буџета
Функција 530:

Сопствени и
Укупна средства
други приходи
9

10

400,000

400,000

400,000
400,000

400,000
400,000

400,000
400,000

400,000
400,000

10,699,000

10,699,000

10,699,000
10,699,000

10,699,000
10,699,000

10,699,000
10,699,000

10,699,000
10,699,000

Извори финансирања за програмску активност 0401-0001:
01

Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0401-0001:
БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

4.3
0401-0003
560
131

424
01

Програмска активност 0003 (ПА 0003) - Праћење
квалитета елемената животне средине
Заштита животне средине некласификована на другом
месту
Специјализоване услуге - мониторинг ваздуха, земљишта, буке
и др.
Извори финансирања за функцију 560:
Приходи из буџета
Функција 560:
Извори финансирања за програмску активност 0401-0003:

01

Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0401-0003:
Програмска активност 0004 (ПА 0004) - Заштита
природних вредности и унапређење подручја са природним
својствима
Заштита животне средине некласификована на другом
месту

424

Специјализоване услуге - управљање заштићеним подручјем

1,000,000

1,000,000

01

Извори финансирања за функцију 560:
Приходи из буџета
Функција 560:

1,000,000
1,000,000

1,000,000
1,000,000

1,000,000
1,000,000

1,000,000
1,000,000

4,200,000
480,000

4,200,000
480,000

4,680,000
4,680,000

4,680,000
4,680,000

4,680,000
4,680,000

4,680,000
4,680,000

16,379,000
16,379,000

16,379,000
16,379,000

20,314,975

20,314,975

21,786,025

21,786,025

13,200,000

13,200,000

55,301,000
55,301,000

55,301,000
55,301,000

55,301,000
55,301,000

55,301,000
55,301,000

55,301,000
55,301,000

55,301,000
55,301,000

71,680,000
71,680,000

71,680,000
71,680,000

0401-0004
560
132

Извори финансирања за програмску активност 0401-0004:
01
0401-0002
510

132.1
132.2

511
423
01

Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0401-0004:
Програмска активност 0002 (ПА 0002) - Управљање
комуналним отпадом
Управљање отпадом
Зграде и грађевински објекти
Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 510:
Приходи из буџета
Функција 510:
Извори финансирања за програмску активност 0401-0002:

01
01
0601
0601-0003
510
133
134

135

424

Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0401-0002:
Извори финансирања за Програм 6:
Приходи из буџета
Свега за Програм 6:
ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ
Програмска активност 0003 (ПА 0003) - Одржавање
депонија
Управљање отпадом
Специјализоване услуге - Уклањање "Дивљих депонија"

Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и
4511 организацијама - Уклањање депоније "Дуго Поље" у Радинцу
и уређење локације
Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и
4511 организацијама - Одржавање градског сметлишта у
Годоминском пољу
Извори финансирања за функцију 510:
01 Приходи из буџета
Функција 510:
Извори финансирања за програмску активност 0601-0003:
01
01
01

Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0601-0003:
Извори финансирања за Програм 2:
Приходи из буџета
Свега за Програм 2:
Извори финансирања за главу 4.3:
Приходи из буџета
Укупно за главу 4.3:
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Функциј
а

Позиција

Економ.
Класиф.
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Програмска
Класиф.

1

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Глава

Раздео

Страна 28 – Број 7

Опис

2

3

4

5

6

7

4.4
2002
2002-0001
912

136

137

ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Функционисање
основних школа
Основно образовање
Teкући трансфери осталим нивоима власти
Ова апропријација намењена је за:
-накнаде у натури 48.670.000
-социјална давања запосленима 1.844.000
-награде и бонуси 7.000.000
-сталне трошкове 103.139.800
4631 -трошкове путовања 27.000.000
-услуге по уговору 2.686.000
-специјализоване услуге 790.000
-текуће поправке и одржавање 13.580.000
-материјал 5.902.100
-накнаде за смештај 1.800.000
-новчане казне и пенали по решењу судова 4.546.000
Капитални трансфери осталим нивоима власти
Ова апропријација намењена је за:
4632 -зграде и грађевински објекти
-машине и опрема 2.313.000
-нематеријална имовина
Извори финансирања за функцију 912:
01 Приходи из буџета
Функција 912:

Средства из
буџета
8

Сопствени и
Укупна средства
други приходи
9

10

216,957,900

216,957,900

2,313,000

2,313,000

219,270,900
219,270,900

219,270,900
219,270,900

219,270,900
219,270,900

219,270,900
219,270,900

219,270,900
219,270,900

219,270,900
219,270,900

219,270,900
219,270,900

219,270,900
219,270,900

89,349,000

89,349,000

300,000

300,000

89,649,000
89,649,000

89,649,000
89,649,000

89,649,000
89,649,000

89,649,000
89,649,000

89,649,000
89,649,000

89,649,000
89,649,000

89,649,000
89,649,000

89,649,000
89,649,000

Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:
01
01
01
4.5

2003
2003-0001
920

138

139

Приходи из буџета
Свега за програмску активност 2002-0001:
Извори финансирања за Програм 9:
Приходи из буџета
Свега за Програм 9:
Извори финансирања за главу 4.4:
Приходи из буџета
Свега за главу 4.4:
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Функционисање
средњих школа
Средње образовање

Текући трансфери осталим нивоима власти
Ова апропријација намењена је за:
-накнаде у натури 19.440.000
-социјална давања запосленима 856.000
-награде и бонуси 3.965.000
4631 -сталне трошкове 51.205.000
-услуге по уговору 1.713.000
-специјализоване услуге 1.560.000
-текуће поправке и одржавање 5.400.000
-материјал 4.610.000
-новчане казне и пенали по решењу судова 600.000
Капитални трансфери осталим нивоима власти
Ова апропријација намењена је за:
4632
-машине и опрема 300.000
01

Извори финансирања за функцију 920:
Приходи из буџета
Функција 920:
Извори финансирања за програмску активност 2003-0001:

01
01
01

Приходи из буџета
Свега за програмску активност 2003-0001:
Извори финансирања за Програм 10:
Приходи из буџета
Свега за Програм 10:
Извори финансирања за главу 4.5:
Приходи из буџета
Свега за главу 4.5:
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Глава

Програмска
Класиф.

Функциј
а

Позиција

Економ.
Класиф.
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1

2

3

4

5

6

Опис

Средства из
буџета

7

8

Сопствени и
Укупна средства
други приходи
9

10

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ
РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

4.6

0602

Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Функционисање
локалне самоуправе и градских општина

0602-0001
950

140
141
142
143
143.1
144
145
146
147
148
149
150
151

411
412
413
414
416
421
422
423
424
425
426
465
512
01
04

Образовање које није дефинисано нивоом
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале дотације и трансфери
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 950:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Функција 950:

7,813,517
1,186,946
121,131
5,585,558
129,912
386,324
925,683
339,333
177,880
628,346
17,294,630
17,294,630

835,297
149,520

248,000
20,000
567,703
800,000
280,000
250,000
113,480

8,648,814
1,336,466
121,131
5,585,558
129,912
634,324
20,000
1,493,386
1,139,333
280,000
427,880
741,826
0

3,264,000
3,264,000

17,294,630
3,264,000
20,558,630

3,264,000
3,264,000

17,294,630
3,264,000
20,558,630

3,264,000
3,264,000

17,294,630
3,264,000
20,558,630

Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:
01
04

0602
0602-0001
950
152

Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за програмску активност 0602-0001:
Извори финансирања за главу 4.6:
01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за главу 4.6:
РАДНИЧКИ УНИВЕРЗИТЕТ У СМЕДЕРЕВУ
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Функционисање
локалне самоуправе
Образовање које није дефинисано нивоом
Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и
4511
организацијама
Извори финансирања за функцију 950:
01 Приходи из буџета
Функција 950:

17,294,630
17,294,630
17,294,630
17,294,630

3,500,000

3,500,000

3,500,000
3,500,000

3,500,000
3,500,000

3,500,000
3,500,000

3,500,000
3,500,000

8,000,000

8,000,000

8,000,000
8,000,000

8,000,000
8,000,000

8,000,000
8,000,000

8,000,000
8,000,000

8,000,000
8,000,000

8,000,000
8,000,000

Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:
01

4.7

0602
0602-0001
950

153

472
01

Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0602-0001:
БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ,
ПОДСТИЦАЊЕ ОБРАЗОВАЊА, НАГРАЂИВАЊЕ И
УСАВРШАВАЊЕ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Функционисање
локалне самоуправе
Образовање које није дефинисано нивоом
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Извори финансирања за функцију 950:
Приходи из буџета
Функција 950:
Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:

01
01

Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0602-0001:
Извори финансирања за главу 4.7:
Приходи из буџета
Свега за главу 4.7:
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Глава

Програмска
Класиф.

Функциј
а

Позиција

Економ.
Класиф.

30

1

2

3

4

5

6

0602
0602-0007
860
154

423
01

Опис

Средства из
буџета

7

8

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Програмска активност 0007 (ПА 0007) - Kaнцеларија за
младе
Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на
другом месту
Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 860:
Приходи из буџета
Функција 860:

Сопствени и
Укупна средства
други приходи
9

10

200,000

200,000

200,000
200,000

200,000
200,000

200,000
200,000

200,000
200,000

Извори финансирања за програмску активност 0602-0007:
01

155
156
157
158
159
160
161
162
163

411
412
413
414
415
416
421
422
423

Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0602-0007:
Извори финансирања за Програм 15:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за Програм 15:
ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ
Програмска активност 0001-Функционисање локалних
установа културе
Услуге културе
Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Превоз на посао и са посла
Социјална давања запосленима
Накнаде за запослене
Награде, бонуси и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору

164

424

Специјализоване услуге - Програмске активности установа

01
04
4.8

1201
1201-0001
820

164.1

424

165
166
167
168
169
170
171
172
173
174

425
426
465
472
481
482
483
511
512
515
01
02
04
07

Специјализоване услуге - Регионални завод за заштиту
споменика културе (Стратегија развоја Тврђаве)
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале дотације и трансфери
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Дотације невладиним организацијама
Порези, обавезне таксе и казне
Новчане казне и пенали по решењу судова
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Трансфери између корисника на истом нивоу
Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од других нивоа власти
Функција 820:

28,994,630
28,994,630

3,264,000
3,264,000

28,994,630
3,264,000
32,258,630

11,663,000

1,090,000
856,672
2,020,000

57,164,557
10,232,457
1,872,000
3,220,000
0
780,000
21,889,000
856,672
13,683,000

4,239,024

11,673,000

15,912,024

57,164,557
10,232,457
1,715,000
2,691,000
780,000
20,799,000

157,000
529,000

3,000,000

3,000,000

1,660,000
270,000
7,660,991

1,365,000
2,065,000

255,304

205,000

900,000

470,000
80,000

121,796,309

1,234,024
123,030,333

200,000
20,310,672
20,510,672

3,025,000
2,335,000
7,660,991
0
0
460,304
0
0
1,370,000
80,000
121,796,309
200,000
20,310,672
1,234,024
143,541,005

Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:
01
02
04
07
1201-0002
820
175

424

01
04

Приходи из буџета
Трансфери између корисника на истом нивоу
Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од других нивоа власти
Свега за програмску активност 1201-0001:
Програмска активност 0002 (ПА 0002) - Подстицаји
културном и уметничком стваралаштву
Услуге културе
Специjализоване услуге
- подстицај манифестацијама и акцијама, културно
уметничком аматеризму и стваралаштву, културни програми и
пројекти других субјеката у култури
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Функција 820:

121,796,309

1,234,024
123,030,333

2,450,000

2,450,000
2,450,000

20,510,672

121,796,309
200,000
20,310,672
1,234,024
143,541,005

220,328

2,670,328

220,328
220,328

2,450,000
220,328
2,670,328

0
220,328
220,328

2,450,000
220,328
2,670,328

200,000
20,310,672

Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:
01
04

Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за програмску активност 1201-0002:

2,450,000
2,450,000

Позиција

Економ.
Класиф.

2

3

4

5

6

1201-П1

820

176

424
01
01

1201-П2
820

177

424
01
04
01
04

1201-П3

820

178

424
01
01

1201-П4

820

179

424
01
01

1201-П5
820

Страна 31 – Број 7
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Раздео
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180

424
01
04
07
01
04
07

1201-П6

Опис

Средства из
буџета

7

8

Пројекат Центра за културу - Смедеревска јесен
Услуге културе
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П1:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 1201-П1:
Пројекат Центра за културу - Позоришни фестивал Театар
у Тврђави
Услуге културе
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П2:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за пројекат 1201-П2:
Пројекат Центра за културу - Корзо поново ради
Услуге културе
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П3:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 1201-П3:
Пројекат Центра за културу - Културно лето
Услуге културе
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П4:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 1201-П4:
Пројекат Центра за културу - Позоришни фестивал
"Нушићеви дани"
Услуге културе
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од других нивоа власти
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П5:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од других нивоа власти
Свега за пројекат 1201-П5:

Сопствени и
Укупна средства
други приходи
9

10

12,049,343

12,049,343

12,049,343
12,049,343

12,049,343
12,049,343

12,049,343
12,049,343

12,049,343
12,049,343

2,500,000
2,500,000
2,500,000
2,500,000
2,500,000

400,000

2,900,000

400,000
400,000

2,500,000
400,000
2,900,000

400,000
400,000

2,500,000
400,000
2,900,000

150,000

150,000

150,000
150,000

150,000
150,000

150,000
150,000

150,000
150,000

1,381,550

1,381,550

1,381,550
1,381,550

1,381,550
1,381,550

1,381,550
1,381,550

1,381,550
1,381,550

2,450,000
1,850,000
600,000
2,450,000
1,850,000
600,000
2,450,000

1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000

3,450,000
1,850,000
1,000,000
600,000
3,450,000
1,850,000
1,000,000
600,000
3,450,000

Пројекат Центра за културу - Ликовна колонија графике
820

181

424
01
07
01
07

1201-П7

Услуге културе
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П6:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Свега за пројекат 1201-П6:

350,000

350,000

150,000
200,000
350,000

150,000
200,000
350,000

150,000
200,000
350,000

150,000
200,000
350,000

170,000

170,000

170,000
170,000

170,000
170,000

170,000
170,000

170,000
170,000

Пројекат Центра за културу - Светосавске свечаности
820

182

424
01
01

Услуге културе
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П7:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 1201-П7:

Страна 32 – Број 7

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Раздео

Глава

Програмска
Класиф.

Функциј
а

Позиција

Економ.
Класиф.

1

2

3

4

5

6

1201-П8
820

183

424
01
01

1201-П9
820

184

424
01
01

1201-П10

820

184.1

424
01
07
01
07

1201-П11
820

184.2

424
01
07
01
07

1201-П12
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32

820

184.3

424
01
01

1201-П13
820

185

425

185.1

425
01
07
01
07

Опис

Средства из
буџета

7

8

Пројекат Центра за културу - Театар у Тврђави
копродукција
Услуге културе
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П8:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 1201-П8:
Пројекат Музеја - Реконструкција сталне поставке Музеја наставак 5. фаза
Услуге културе
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П9:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 1201-П9:
Пројекат Музеја - Смедеревски Зборник број 5
Услуге културе
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П10:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Свега за пројекат 1201-П10:
Пројекат Музеја - Уређење Градске галерије савремене
уметности Смедерево
Услуге културе
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П11:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Свега за пројекат 1201-П11:
Пројекат Музеја - "Ноћ музеја"
Услуге културе
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П12:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 1201-П12:
Пројекти Регионалног завода за заштиту споменика
културе - Конзерваторско рестаураторски радови на
обнови Језавског бедема Смедеревске тврђаве и
Археолошко истраживање у тврђави Рам
Услуге културе
Текуће поправке и одржавање
Текуће поправке и одржавање-Археолошка истраживања у
тврђави Рам по Решењу Министарства за културу и
информисање
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П13:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Свега за пројекат 1201-П13:

Сопствени и
Укупна средства
други приходи
9

10

1,100,000

1,100,000

1,100,000
1,100,000

1,100,000
1,100,000

1,100,000
1,100,000

1,100,000
1,100,000

0
0
0

0
0

0
0

0
0

332,479

332,479

94,000
238,479
332,479

94,000
238,479
332,479

94,000
238,479
332,479

94,000
238,479
332,479

1,050,397

1,050,397

350,000
700,397
1,050,397

350,000
700,397
1,050,397

350,000
700,397
1,050,397

350,000
700,397
1,050,397

230,000

230,000

230,000
230,000

230,000
230,000

230,000
230,000

230,000
230,000

23,530,000

23,530,000

260,000

260,000

2,000,000
21,790,000
23,790,000

2,000,000
21,790,000
23,790,000

2,000,000
21,790,000
23,790,000

2,000,000
21,790,000
23,790,000
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Страна 33 – Број 7

Раздео

Глава

Програмска
Класиф.

Функциј
а

Позиција

Економ.
Класиф.

33

1

2

3

4

5

6

1201-П14
820

186

512
01
04
07
01
04
07
01
02
04
07
01
02
04
07

0602
0602-0006

Опис

Средства из
буџета

7

8

Пројекат Историјског архива - Побољшање техничких
услова за одлагање дигитализоване грађе и
дигитализација архивске грађе
Услуге културе
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од других нивоа власти
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П14:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од других нивоа власти
Свега за пројекат 1201-П14:
Извори финансирања за Програм 13:
Приходи из буџета
Трансфери између корисника на истом нивоу
Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од других нивоа власти
Свега за Програм 13:
Извори финансирања за главу 4.8:
Приходи из буџета
Трансфери између корисника на истом нивоу
Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од других нивоа власти
Свега за главу 4.8:
УСЛУГЕ ЕМИТОВАЊА И ШТАМПАЊА
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

966,650
266,650
700,000
966,650
266,650
700,000
966,650
146,537,852
25,462,900
172,000,752
146,537,852
25,462,900
172,000,752

Сопствени и
Укупна средства
други приходи
9

100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
200,000
22,031,000
22,231,000
200,000
22,031,000
22,231,000

10

1,066,650
266,650
100,000
700,000
1,066,650
266,650
100,000
700,000
1,066,650
146,537,852
200,000
22,031,000
25,462,900
194,231,752
146,537,852
200,000
22,031,000
25,462,900
194,231,752

Програмска активност 0006 (ПА 0006) - Информисање
830
187

423
01

Услуге емитовања и штампања
Услуге по уговору - ова апропријација намењена је
информисању јавности
Извори финансирања за функцију 830:
Приходи из буџета
Функција 830:

21,850,000

21,850,000

21,850,000
21,850,000

21,850,000
21,850,000

21,850,000
21,850,000

21,850,000
21,850,000

21,850,000
21,850,000

21,850,000
21,850,000

6,200,000

6,200,000

6,200,000
6,200,000

6,200,000
6,200,000

6,200,000
6,200,000

6,200,000
6,200,000

60,025,974

60,025,974

60,025,974
60,025,974

60,025,974
60,025,974

60,025,974
60,025,974

60,025,974
60,025,974

66,225,974
66,225,974

66,225,974
66,225,974

Извори финансирања за програмску активност 0602-0006:
01
01

Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0602-0006:
Извори финансирања за Програм 15:
Приходи из буџета
Свега за Програм 15:
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ СПОРТСКИ ЦЕНТАР СМЕДЕРЕВО

1301
1301-0003
810

188
189

ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
Програмска активност 0003 (ПА 0003) -Одржавање
спортске инфраструктуре
Услуге рекреације и спорта
423 Услуге по уговору
Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и
4511
организацијама
Извори финансирања за функцију 810:
01 Приходи из буџета
Функција 810:
Извори финансирања за програмску активност 1301-0003:
01

1301
1301-0001
810

190

481
01

Приходи из буџета
Свега за програмску активност 1301-0003:
ФИЗИЧКА КУЛТУРА
ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Подршка
локалним спортским организацијама, удружењима и
савезима
Услуге рекреације и спорта
Дотације спортским организацијама и клубовима
Извори финансирања за функцију 810:
Приходи из буџета
Функција 810:
Извори финансирања за програмску активност 1301-0001:

01
01

Приходи из буџета
Свега за програмску активност 1301-0001:
Извори финансирања за Програм 14:
Приходи из буџета
Свега за Програм 14:

Страна 34 – Број 7
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5. новембар 2015. године

Раздео

Глава

Програмска
Класиф.

Функциј
а

Позиција

Економ.
Класиф.

34

1

2

3

4

5

6

Опис

Средства из
буџета

7

8

0901

СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ УГРОЖЕНОМ
СТАНОВНИШТВУ
ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

0901-0001

Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Социјалне помоћи
070
191

472

192

472

193
194
195
196
197
198
199

472
472
472
472
472
472
472
01

Социјална помоћ угроженом становништву некласификована
на другом месту
Накнада за социјалну заштиту из буџета - превоз лица
старијих од 65 година
Накнада за социјалну заштиту из буџета - превоз социјално
хуманитарних организација и удружења грађана
Финансијска помоћ трудницама
Финансијска помоћ породиљама
Посебан родитељски додатак
Популациона политика - вантелесна оплодња
Бесплатна ужина у Ђачкој кухињи
Превоз ученика средњих школа
Остале накнаде за образовање - превоз студената
Извори финансирања за функцију 070:
Приходи из буџета
Функција 070:

Сопствени и
Укупна средства
други приходи
9

10

4,000,000

4,000,000

2,000,000

2,000,000

10,600,000
16,500,000
1,500,000
4,200,000
3,000,000
11,666,740
8,050,000

10,600,000
16,500,000
1,500,000
4,200,000
3,000,000
11,666,740
8,050,000

61,516,740
61,516,740

61,516,740
61,516,740

61,516,740
61,516,740

61,516,740
61,516,740

29,795,200

29,795,200

29,795,200
29,795,200

29,795,200
29,795,200

29,795,200
29,795,200

29,795,200
29,795,200

26,006,709

26,006,709

550,000

550,000

26,556,709
26,556,709

26,556,709
26,556,709

26,556,709
26,556,709

26,556,709
26,556,709

Извори финансирања за програмску активност 0901-0001:
01

0901-0001

Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0901-0001:
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА - Накнаде за социјалну заштиту
из буџета
Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Социјалне помоћи

090

200

Социјална заштита некласификована на другом месту
Трансфери осталим нивоима власти
- Једнократна помоћ 18.000.000
- Ванредне новчане помоћи 7.000.000
- Трошкови погребних услуга 500.000
- Путни трошкови и превоз пролазника 50.000
4631
- Превоз ученика основних и средњих школа са сметњама у
развоју и инвалидитетом и трошкови превоза пратиоца
4.145.200
- Прихватилиште за малолетну децу ван територије града
Смедерева 100.000
Извори финансирања за функцију 090:
01 Приходи из буџета
Функција 090:
Извори финансирања за програмску активност 0901-0001:
01

0901-0001

Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0901-0001:
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА - Центар за социјални рад
Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Социјалне помоћи

090

201

202

Социјална заштита некласификована на другом месту
Трансфери осталим нивоима власти
- плата запослених 13.105.775
- социјални доприноси на терет послодавца 2.345.934
- накнаде за запослене 425.000
4631 - стални трошкови 4.830.000
- услуге по уговору 2.980.000
- текуће поправке и одржавање 770.000
- материјал 1.550.000
4632
01

Трансфери осталим нивоима власти
- машине и опрема 550.000
Извори финансирања за функцију 090:
Приходи из буџета
Функција 090:
Извори финансирања за програмску активност 0901-0001:

01

Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0901-0001:
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Страна 35 – Број 7

Раздео

Глава

Програмска
Класиф.

Функциј
а

Позиција

Економ.
Класиф.

35

1

2

3

4

5

6

Опис

Средства из
буџета

7

8

Сопствени и
Укупна средства
други приходи
9

10

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА - Установа за дневни боравак
деце и омладинe са сметњама у развоју "Сунце"

4.9

0901-0004
040

203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216

411
412
413
414
415
421
423
424
425
426
465
482
512
515
01
13
16

Програмска активност 0004 (ПА 0004) - Саветодавнотерапијске и социјално-едукативне услуге
Породица и деца
Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде за запослене
Стални трошкови
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе и казне
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Извори финансирања за функцију 040:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Родитељски динар за ваннаставне активности
Функција 040:

3,959,444
707,488
90,000
200,000
450,000
210,000
40,000
80,000
140,200
517,868
20,000
20,000
20,000
6,455,000

40,000
290,000
20,000
140,000
70,000

3,959,444
707,488
0
90,000
200,000
490,000
500,000
40,000
100,000
280,200
517,868
20,000
90,000
20,000

200,000
360,000
560,000

6,455,000
200,000
360,000
7,015,000

6,455,000

200,000
360,000
560,000

6,455,000
200,000
360,000
7,015,000

360,000

1,040,000

1,400,000

840,000
200,000
1,040,000

360,000
840,000
200,000
1,400,000

840,000
200,000
1,040,000

360,000
840,000
200,000
1,400,000

840,000
200,000
200,000
360,000
1,600,000

6,815,000
840,000
200,000
200,000
360,000
8,415,000

6,455,000

Извори финансирања за програмску активност 0901-0004:
01
13
16

0901-П1

040

217

0901-0003
090
218

Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Родитељски динар за ваннаставне активности
Свега за програмску активност 0901-0004:
Пројекат: "Сензорна соба" и "Интерактивна табла"
Породица и деца
512 Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 040:
01 Приходи из буџета
07 Трансфери од осталих нивоа власти
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Функција 040:
Извори финансирања за пројекат 0901-П1:
01 Приходи из буџета
07 Трансфери од осталих нивоа власти
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Свега за пројекат 0901-П1:
Извори финансирања за главу 4.9:
01 Приходи из буџета
07 Трансфери од осталих нивоа власти
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
16 Родитељски динар за ваннаставне активности
Свега за главу 4.9:
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА - ЛАП и дотације невладиним
организацијама
Програмска активност 0003 (ПА 0003) - Подршка социохуманитарним организацијама
Социјална заштита некласификована на другом месту
Трансфери осталим нивоима власти
4631 - Дотације удружењима особа са инвалидитетом 6.170.000
01

Извори финансирања за функцију 090:
Приходи из буџета
Функција 090:

6,455,000

360,000
360,000
360,000
360,000
6,815,000

6,815,000

6,170,000

6,170,000

6,170,000
6,170,000

6,170,000
6,170,000

6,170,000
6,170,000

6,170,000
6,170,000

Извори финансирања за програмску активност 0901-0003:
01

Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0901-0003:
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Глава

Програмска
Класиф.

Функциј
а

Позиција

Економ.
Класиф.

36

1

2

3

4

5

6

Опис

Средства из
буџета

7

8

Сопствени и
Укупна средства
други приходи
9

10

ЦРВЕНИ КРСТ
Програмска активност 0005 (ПА 0005) - Црвени Крст

0901-0005
090
219

Социјална заштита некласификована на другом месту
Трансфери осталим нивоима власти
4631 - Народна кухиња 15.500.000

15,500,000

15,500,000

Приходи из буџета

15,500,000

15,500,000

Функција 090:

15,500,000

15,500,000

Приходи из буџета

15,500,000

15,500,000

Свега за програмску активност 0901-0005:

15,500,000

15,500,000

9,500,000

9,500,000

9,500,000
9,500,000

9,500,000
9,500,000

9,500,000
9,500,000

9,500,000
9,500,000

31,000,000

31,000,000

31,000,000
31,000,000

31,000,000
31,000,000

31,000,000
31,000,000

31,000,000
31,000,000

Извори финансирања за функцију 090:
01

Извори финансирања за програмску активност 0901-0005:
01

Програмска активност 0002 (ПА 0002) - Прихватилиште,
прихватне станице и друге врсте смештаја

0901-0002
090
220

Социјална заштита некласификована на другом месту
Трансфери осталим нивоима власти
4631 - Смештај у прихватилиште-Прихватна станица 9.500.000
01

Извори финансирања за функцију 090:
Приходи из буџета
Функција 090:
Извори финансирања за програмску активност 0901-0002:

01
0901-0001

Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0901-0002:
Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Социјалне помоћи

090

Социјална заштита некласификована на другом месту

221

Трансфери осталим нивоима власти
- Локални акциони план за Роме 2.000.000
-Имплементација акционих планова за избегла и расељена
лица (учешће Комесаријата у грађевинском материјалу за
интерно расељена лица по Уговорима) 12.500.000
- Имплементација акционих планова за избегла и расељена
лица (учешће Града у грађевинском материјалу за избегла
4631
лица по Уговорима са Комесаријатом) 550.000
- Имплементација акционих планова за избегла и расељена
лица (учешће Комесаријата у грађевинском материјалу за
избегла лица по Уговорима) 4.950.000
- Имплементација акционих планова за избегла и расељена
лица (42 монтажне куће - Уговор са АСБ, уређење терена и
прикључци) 11.000.000

01

Извори финансирања за функцију 090:
Приходи из буџета
Функција 090:
Извори финансирања за програмску активност 0901-0001:

01
0901-П2
090

222

Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0901-0001:
Пројекат "Сервис подршке и услуга у области социјалне
заштите за маргинализоване групе грађана са територије
града Смедерева"
Социјална заштита некласификована на другом месту

Трансфери осталим нивоима власти
- Сервис персоналних асистената
- Помоћ у кући
- Преводилачки сервис за знаковни језик
4631 - Дневни боравак и целодневне активности за особе са
интелектуалним инвалидитетом
- Едукација и саветовање о инклузији деце
- Прихватилиште (7 стручних радника, адаптација простора,
опремање)
01
01

Извори финансирања за функцију 090:
Приходи из буџета
Функција 090:
Извори финансирања за пројекат 0901-П2:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 0901-П2:

0

0
0

0
0

0
0

0
0
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Глава

Програмска
Класиф.

Функциј
а

Позиција

Економ.
Класиф.

37

1

2

3

4

5

6

Опис

Средства из
буџета

7

8

Сопствени и
Укупна средства
други приходи
9

10

КОЛЕКТИВНИ ЦЕНТАР ОРА -РАДИНАЦ
Програмска активност 0002 (ПА 0002) -Прихватилиште,
прихватне станице и друге врсте смештаја

0901-0002
090
223

Социјална заштита некласификована на другом месту
Трансфери осталим нивоима власти
- сталне трошкове 1.555.000
4631 - услуге по уговорима 3.040.000
- текуће поправке и одржавања 20.100
01

Извори финансирања за функцију 090:
Приходи из буџета
Функција 090:

4,615,100

4,615,100

4,615,100
4,615,100

4,615,100
4,615,100

4,615,100
4,615,100

4,615,100
4,615,100

Извори финансирања за програмску активност 0901-0002:
01
01
07
08
13
16
4.10

2001
2001-0001
911

224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237

411
412
413
414
416
421
422
423
424
425
426
431
465
482

238

484

239
240
241

485
511
512
01
04
06
07
03
16

Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0901-0002:
Извори финансирања за Програм 11:
Приходи из буџета
Трансфери од осталих нивоа власти
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Родитељски динар за ваннаставне активности
Свега за Програм 11:
ДРУШТВЕНА БРИГА О ДЕЦИ
ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ
Програмска активност 0001(ПА 0001) - Функционисање
предшколских установа
Предшколско образовање
Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнада запосленима и остали расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање (услуге и мат.трошкови)
Материјал
Амортизација, некретнине и опрема
Остале дотације и трансфери
Порези,обавезне таксе, казне и пенали
Накнада штете за повреде или штете настале услед ел.
непогода
Накнада штете нанете од стране државних органа
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 911:
Приходи из буџета
Сопствени приходи
Донације од међународних организација
Трансфери од других нивоа власти
Социјални доприноси
Родитељски динар за ваннаставне активности
Функција 911:
Извори финансирања за програмску активност 2001-0001:

191,468,749

191,468,749

131,437,574
23,527,326
50,000
2,201,770
18,750,000
1,200,000
400,000
2,530,785
6,000,000
0
9,363,187

840,000
200,000
200,000
360,000
1,600,000

191,468,749
840,000
200,000
200,000
360,000
193,068,749

16,266,149
2,911,663
5,100,000
7,100,000
551,000
16,749,000
2,150,000
5,900,000
2,695,000
10,000,000
27,290,000
0
9,233,186
420,000

147,703,723
26,438,989
5,150,000
9,301,770
551,000
35,499,000
3,350,000
6,300,000
2,695,000
12,530,785
33,290,000
0
18,596,373
420,000

15,000

15,000

80,000
0
2,750,000

80,000
0
3,350,000

70,664,016
300,000
29,646,982
5,600,000
3,000,000
196,060,642 109,210,998

196,060,642
70,664,016
300,000
29,646,982
5,600,000
3,000,000
305,271,640

0
0
600,000
196,060,642
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Глава

Програмска
Класиф.

Функциј
а

Позиција

1

2

3

4

5

Економ.
Класиф.

Раздео

38

6

01
04
06
07
03
16
01
04
06
07
03
16
01
04
06
07
03
16

Опис
7

Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Донације од међународних организација
Трансфери од других нивоа власти
Социјални доприноси
Родитељски динар за ваннаставне активности
Свега за програмску активност 2001-0001:
Извори финансирања за главу 4.10:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Донације од међународних организација
Трансфери од других нивоа власти
Социјални доприноси
Родитељски динар за ваннаставне активности
Свега за главу 4.10:
Извори финансирања за Програм 8:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Донације од међународних организација
Трансфери од других нивоа власти
Социјални доприноси
Родитељски динар за ваннаставне активности
Свега за Програм 8:
ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА - Апотекарска
установа

1801

ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

1801-0001

Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Функционисање
установа примарне здравствене заштите
760

Средства из
буџета
8

Сопствени и
Укупна средства
други приходи
9

10

196,060,642

196,060,642
70,664,016
300,000
29,646,982
5,600,000
3,000,000
305,271,640

196,060,642

196,060,642
72,064,016
300,000
29,646,982
4,200,000
3,000,000
305,271,640

196,060,642

196,060,642
72,064,016
300,000
29,646,982
4,200,000
3,000,000
305,271,640

100,000

100,000

100,000
100,000

100,000
100,000

100,000
100,000

100,000
100,000

16,600,000

16,600,000

3,876,198

3,876,198

20,476,198
20,476,198

20,476,198
20,476,198

20,476,198
20,476,198

20,476,198
20,476,198

20,576,198
20,576,198

20,576,198
20,576,198

70,664,016
300,000
29,646,982
5,600,000
3,000,000
196,060,642 109,210,998
72,064,016
300,000
29,646,982
4,200,000
3,000,000
196,060,642 109,210,998
72,064,016
300,000
29,646,982
4,200,000
3,000,000
196,060,642 109,210,998

Здравство некласификовано на другом месту
242

Трансфери осталим нивоима власти
4631 Ова апропријација намењена је за:
-текуће поправке и одржавање 100.000
01

Извори финансирања за функцију 760:
Приходи из буџета
Функција 760:
Извори финансирања за програмску активност 1801-0001:

01

Приходи из буџета
Свега за програмску активност 1801-0001:
ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА - Дом Здравља
Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Функционисање
установа примарне здравствене заштите

1801-0001
720
243

244

Ванболничке услуге
Трансфери осталим нивоима власти
-Плате и додаци запослених 11.453.435
4631 -Социјални доприноси на терет послодавца 2.146.565
-Текуће поправке и одржавање 3.000.000
Трансфери осталим нивоима власти
4632 -Машине и опрема 3.876.198
01

Извори финансирања за функцију 720:
Приходи из буџета
Функција 720:
Извори финансирања за програмску активност 1801-0001:

01
01

Приходи из буџета
Свега за програмску активност 1801-0001:
Извори финансирања за Програм 12:
Приходи из буџета
Свега за Програм 12:

Функциј
а

Позиција

Економ.
Класиф.

2

3

4

5

6

4.11

1502
1502-0001
473
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245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261

411
412
413
414
415
421
422
423
424
425
426
465
482
511
512
513
515
01
04

Опис

Средства из
буџета

7

8

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА СМЕДЕРЕВО
ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА
Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Управљање
развојем туризма
Туризам
Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде за запослене
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Остале некретнине и опрема
Нематеријална имовина
Извори финансирања за функцију 473:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Функција 473:

Сопствени и
Укупна средства
други приходи
9

13,109,727
2,346,641

10

150,000
46,500
270,000
602,362
104,000
183,250
300,000
145,100
351,488
0
6,300
20,000
227,000
50,000
100,000

13,109,727
2,346,641
150,000
946,500
270,000
1,254,169
104,000
310,207
1,650,000
175,100
381,488
1,550,000
6,300
20,000
312,000
50,000
170,000

2,556,000
2,556,000

20,250,132
2,556,000
22,806,132

20,250,132

2,556,000
2,556,000

20,250,132
2,556,000
22,806,132

30,000
445,000
200,000
40,000

85,000
1,235,500
122,500
231,000
110,000

900,000
651,807
126,957
1,350,000
30,000
30,000
1,550,000
85,000
70,000
20,250,132
20,250,132

Извори финансирања за програмску активност 1502-0001:
01
04
1502-П1
473

262
263
264
265
266
267
268
269
270
271

422
423
424
425
426
511
512
513
515
523
01
04
01
04
01
04
01
04

Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за програмску активност 1502-0001:
Пројекат:Промовисање града Смедерева као атрактивне
туристичке дестинације
Туризам
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Остале некретнине и опрема
Нематеријална имовина
Залихе робе за даљу продају
Извори финансирања за функцију 473:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Функција 473:
Извори финансирања за пројекат 1502-П1:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за пројекат 1502-П1:
Извори финансирања за Програм 4:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за Програм 4:
Извори финансирања за главу 4.11:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за главу 11:

20,250,132

715,000
715,000
715,000
715,000
20,965,132
20,965,132
20,965,132
20,965,132

1,360,000

85,000
1,265,500
567,500
431,000
150,000
0
0
0
0
1,360,000

3,144,000
3,144,000

715,000
3,144,000
3,859,000

3,144,000
3,144,000

715,000
3,144,000
3,859,000

5,700,000
5,700,000

20,965,132
5,700,000
26,665,132

5,700,000
5,700,000

20,965,132
5,700,000
26,665,132
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Програмска
Класиф.

Функциј
а

Позиција

Економ.
Класиф.

1

Глава

Раздео

40

2

3

4

5

6

4.12

1101
1101-0001

620

272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288

411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
465
482
483
512
515
01

Опис

Средства из
буџета

7

8

ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ, УРБАНИЗАМ И
ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ЈП
ПРОГРАМ 1: ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО
ПЛАНИРАЊЕ
Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Стратешко,
просторно и урбанистичко планирање
Развој заједнице
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале дотације и трансфери
Порезе, обавезне таксе и казне
Новчане казне и пенали по решењу судова
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета
Функција 620:

Сопствени и
Укупна средства
други приходи
9

10

55,354,805
9,908,512
350,000
1,850,000
600,000
800,000
8,126,830
232,000
3,437,500
1,240,000
1,687,500
3,000,000
3,878,075
800,000
700,000
1,030,000
300,000

55,354,805
9,908,512
350,000
1,850,000
600,000
800,000
8,126,830
232,000
3,437,500
1,240,000
1,687,500
3,000,000
3,878,075
800,000
700,000
1,030,000
300,000

93,295,222
93,295,222

93,295,222
93,295,222

93,295,222
93,295,222

93,295,222
93,295,222

93,295,222
93,295,222

93,295,222
93,295,222

20,000,000

20,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000
20,000,000
22,000,000

2,000,000
20,000,000
22,000,000

2,000,000
20,000,000
22,000,000

2,000,000
20,000,000
22,000,000

2,000,000
20,000,000
22,000,000

2,000,000
20,000,000
22,000,000

40,000,000

40,000,000

40,000,000
40,000,000

40,000,000
40,000,000

40,000,000
40,000,000

40,000,000
40,000,000

55,000,000

55,000,000

55,000,000
55,000,000

55,000,000
55,000,000

55,000,000
55,000,000

55,000,000
55,000,000

Извори финансирања за програмску активност 1101-0001:
01
01
1501
1501-0002
452
289

511

289.1

511
01
07

Приходи из буџета
Свега за програмску активност 1101-0001:
Извори финансирања за Програм 1:
Приходи из буџета
Свега за Програм 1:
ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Програмска активност 0002 (ПА 0002) - Унапређење
привредног амбијента
Водени саобраћај
Зграде и грађевински објекти - "Изградња пристана за
туристичке бродове у Смедереву" - учешће Министарства
трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије
Зграде и грађевински објекти - "Изградња пристана за
туристичке бродове у Смедереву"
Извори финансирања за функцију 452:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Функција 452:
Извори финансирања за програмску активност 1501-0002:

01
07
01
07
0601
0601-0008

510

290

425
01

Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Свега за програмску активност 1501-0002:
Извори финансирања за Програм 3:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Свега за Програм 3:
ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ
Програмска активност 0008 (ПА 0008) - Јавна хигијена
Управљање отпадом
Текуће поправке и одржавање
Извори финансирања за функцију 510:
Приходи из буџета
Функција 510:
Извори финансирања за програмску активност 0601-0008:

01
0601-0009

510

291

425
01

Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0601-0008:
Програмска активност 0009 (ПА 0009) - Уређење и
одржавање зеленила
Управљање отпадом
Текуће поправке и одржавање
Извори финансирања за функцију 510:
Приходи из буџета
Функција 510:
Извори финансирања за програмску активност 0601-0009:

01

Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0601-0009:
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Раздео

Глава

Програмска
Класиф.

Функциј
а

Позиција

Економ.
Класиф.

Опис

1

2

3

4

5

6

7

0601-0010

640
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41

292

421

293

425

294

511

294.1

511
01

360
295

511
01

Програмска активност 0010 (ПА 0010) - Јавна расвета
Улична расвета
Стални трошкови- утрошак јавне расвете
Текуће поправке и одржавање-одржавање јавне расвете и
декоративна расвета
Зграде и грађевински објекти-Изградња јавне расвете у ул.
Црвене Армије
Зграде и грађевински објекти-увођење LED расвете на
територији града Смедерева
Извори финансирања за функцију 640:
Приходи из буџета
Функција 640:
Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту
Зграде и грађевински објекти-Изградња јавне расвете на
кружном току-Петријевска раскрсница
Извори финансирања за функцију 360:
Приходи из буџета
Функција 360:

Средства из
буџета
8

Сопствени и
Укупна средства
други приходи
9

10

65,000,000

65,000,000

20,000,000

20,000,000

3,150,000

3,150,000

24,163,000

24,163,000

112,313,000
112,313,000

112,313,000
112,313,000

3,300,000

3,300,000

3,300,000
3,300,000

3,300,000
3,300,000

115,613,000
115,613,000

115,613,000
115,613,000

210,613,000
210,613,000

210,613,000
210,613,000

46,797,495

46,797,495

46,797,495
46,797,495

46,797,495
46,797,495

46,797,495
46,797,495

46,797,495
46,797,495

114,323,326

114,323,326

114,323,326
114,323,326

114,323,326
114,323,326

22,050,000

22,050,000

22,050,000
22,050,000

22,050,000
22,050,000

136,373,326
136,373,326

136,373,326
136,373,326

183,170,821
183,170,821

183,170,821
183,170,821

489,079,043
20,000,000
509,079,043

489,079,043

Извори финансирања за програмску активност 0601-0010:
01
01
0701
0701-0001

451

296

Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0601-0010:
Извори финансирања за Програм 2:
Приходи из буџета
Свега за Програм 2:
ПРОГРАМ 7 - ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА
Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Управљање
саобраћајном инфраструктуром
Друмски саобраћај

511

Зграде и грађевински објекти
- Саобраћајнице у индустријскоj зони 11.000.000
- Реконструкција Улице Фочанске 8.500.000
- Санација клизишта у Улици Дунавској са пројектном
документацијом 15.628.000
- Трг 5 јуни 2.369.495
- Планирање и праћење пројеката 500.000
- Реконструкција дела Улице Балканске 5.000.000
- Санација дела Горичке на потезу клизишта Провалије
2.000.000
- Изградња аутобиског стајалишта у Улици шалиначкој
1.800.000

01

Извори финансирања за функцију 451:
Приходи из буџета
Функција 451:
Извори финансирања за програмску активност 0701-0001:

01
0701-0002

451

297

425
01

360

298

425
01

Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0701-0001:
Програмска активност 0002 (ПА 0002) - Одржавање путева
Друмски саобраћај
Текуће поправке и одржавање
Извори финансирања за функцију 451:
Приходи из буџета
Функција 451:
Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту
Текуће поправке и одржавање
Извори финансирања за функцију 360:
Приходи из буџета
Функција 360:
Извори финансирања за програмску активност 0701-0002:

01
01
01
07

Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0701-0002:
Извори финансирања за Програм 7:
Приходи из буџета
Свега за Програм 7:
Извори финансирања за главу 4.12:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Свега за главу 12:

509,079,043

Позиција

Економ.
Класиф.

2
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1
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Програмска
Класиф.

Раздео
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3

4

5

6

0401
0401-0002

510

299
300
301
302
303

421
423
426
511
512
01
06
13
15

Опис

Средства из
буџета

7

8

ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Програмска активност 0002 (ПА 0002) - Управљање
комуналним отпадом
Пројекат "Систем за сакупљање споредних производа
животињског порекла на територији града Смедерева и
општине Ковин"
Управљањем отпадом
Стални трошкови
Услуге по уговору
Материјал
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 510 :
Приходи из буџета
Донације од међународних организација
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Неутрошена средства донација из претходних година
Функција 510:

Сопствени и
Укупна средства
други приходи
9

10

14,673,031
1,977,464

0
684,901
0
14,673,031
1,977,464

2,461,250
6,236,510
370,191
8,267,445
17,335,396

2,461,250
6,236,510
370,191
8,267,445
17,335,396

2,461,250
6,236,510
370,191
8,267,445
17,335,396

2,461,250
6,236,510
370,191
8,267,445
17,335,396

684,901

Извори финансирања за програмску активност 0401-0002:
01
06
13
15
01
06
13
15
5

0602
0602-0004
330

304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
314.1

411
412
413
414
415
416
421
422
426
465
483
485
01

Приходи из буџета
Донације од међународних организација
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Неутрошена средства донација из претходних година
Свега за програмску активност 0401-0002:
Извори финансирања за Програм 6:
Приходи из буџета
Донације од међународних организација
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Неутрошена средства донација из претходних година
Свега за Програм 6:
Свега за раздео 4:
ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Програмска активност 0004 (ПА 0004) - Општинско јавно
правобранилаштво
Судови
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Материјал
Остале дотације и трансфери
Новчане казне и пенали по решењу судова
Остале накнаде штете
Извори финансирања за функцију 330:
Приходи из буџета
Функција 330:

2,461,250
6,236,510
370,191
8,267,445
17,335,396
2,147,295,713 168,005,998

4,281,478
766,184

2,461,250
6,236,510
370,191
8,267,445
17,335,396
2,315,301,711

135,725
30,000
448,138
552,000
4,000,000
12,455,000

4,281,478
766,184
0
50,000
38,575
0
135,725
30,000
448,138
552,000
4,000,000
12,455,000

22,757,100
22,757,100

22,757,100
22,757,100

22,757,100
22,757,100

22,757,100
22,757,100

22,757,100
22,757,100

22,757,100
22,757,100

50,000
38,575

Извори финансирања за програмску активност 0602-0004
01
01
01

Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0602-0004:
Извори финансирања за Програм 15:
Приходи из буџета
Свега за Програм 15:
Извори финансирања за раздео 5:
Приходи из буџета
Свега за раздео 5:
СВЕГА

22,757,100
22,757,100
3,169,000,000 182,005,998

22,757,100
22,757,100
3,351,005,998
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III ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 2.

Члан 10.

Некатегорисани пут јесте саобраћајна површина која је
доступна већем броју разних корисника, и као таква уписана у катастар непокретности као некатегорисани пут.

Члан 12б. мења се и гласи:
„Члан 12б.
Јавна предузећа и други облици организовања чији је
оснивач град Смедерево, дужни су да део од најмање 50%
добити, односно вишка прихода над расходима по завршном
рачуну за 2014. годину уплате у буџет града Смедерева, према динамици коју одреди Градско веће града Смедерева.
Привредна друштва чији је оснивач град Смедерево
или у којима град Смедерево има учешће у власништву дужна су да у буџет града Смедерева уплате најмање 50% сразмерног дела добити по завршном рачуну за 2014. годину,
који у складу са законом који уређује привредна друштва
припада граду Смедереву као члану друштва, а према динамици коју одреди Градско веће града Смедерева.
Изузетно од става 1. и 2. овог члана, обавезу по основу
уплате добити нема субјекат из става 1. овог члана који, уз
сагласност Градског већа града Смедерева, донесе одлуку
да из добити повећа капитал, односно привредно друштво
из става 2. овог члана које донесе одлуку да остварену добит не распоређује, а расположива ликвидна средства употреби за финансирање инвестиција.“.

Члан 3.
Некатегорисани путеви као добра у општој употреби, у
државној су својини и на њима се могу стицати права коришћења, права службености и друга права одређена законом.
Члан 4.
Некатегорисани путеви, заједно са јавним путевима
(државни, општински и улицe) чине мрежу путева.
Некатегорисани путеви служе за долазак до сеоских
домаћинстава, шумских и пољопривредних парцела, до насипа за одбрану од поплава и друго.
II УПРАВЉАЊЕ НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА
Члан 5.
Послове управљања и заштите некатегорисаних путева
обавља ЈП Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево (у даљем тексту: Дирекција).

Члан 11.

Члан 6.

Ову Одлуку доставити Министарству финансија Републике Србије.
Ова Oдлука ступа на снагу даном доношења и објавиће
се у „Службеном листу града Смедерева“.

Управљање некатегорисаним путевима у смислу ове
Одлуке јесте:
- вршење јавних овлашћења (издавање сагласности за
прикључак, постављање инсталација и друго);
- коришћење;
- организовање и обезбеђивање услова за несметано одвијање саобраћаја;
- организовање стручног надзора над одржавањем и заштитом некатегорисаних путева;
- вршење послова заштите некатегорисаних путева, односно забрана или ограничења интервенција на некатегорисаном путу и слично;
Управљање некатегорисаним путевима у смислу ове
Одлуке јесте и планирање развоја мреже некатегорисаних
путева и утврђивање трасе пута и покретање иницијативе
за проглашење новог некатегорисаног пута.

Број 400-9595/2015-07
У Смедереву, 5. новембра 2015. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.
191.
На основу члана 20. став 1. тачка 12. и члана 32. став
1. тачка 6., а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Република Србије“, број
129/2007 и 83/2014 - др. закон), члана 2. став 1. тачка 7.
и члана 3. Закона о јавним путевима („Службени гласник
Републике Србије“, број 101/2005, 123/2007, 101/2011,
93/2012 и 104/2013), члана 14. став 1. тачка 12. и члана 19.
став 1. тачка 6. Статута града Смедрева („Службени лист
града Смедерева“, број 2/2015 - пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 30. седници одржаној
5. новембра 2015. године, донела је
ОД Л У КУ
О НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком уређује се и обезбеђује управљање, финансирање, заштита, одржавање и коришћење некатегорисаних путева на територији града Смедерева.

III ФИНАНСИРАЊЕ НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА
Члан 7.
Финансирање одржавања и заштите некатегорисних
путева обезбеђује се из средстава буџета града Смедерева,
Дирекције, месних заједница, заинтересованих привредних
друштава, односно других правних лица или предузетника,
средствима самодоприноса и других средстава.
IV ОДРЖАВАЊЕ НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА
Члан 8.
Послове одржавања некатегорисаних путева обављају
Дирекција и месне заједнице.
Одржавање некатегорисаних путева јесте извођење радова којима се обезбеђује несметано и безбедно одвијање саобраћаја и чува употребна вредност некатегорисаних путева.
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Радови на одржавању некатегорисаног пута су:
- насипање и равнање некатегорисаног пута;
- чишћење и уређивање јаркова и пропуста, одвођење
воде са некатегорисаног пута;
- кошење травe;
- постављање, замена, уклањање и поправка вертикалне сигнализације и других ознака, а нарочито на местима
укрштања некатегорисаног пута са јавним путем и железничком пругом и
- други радови на одржавању.
Дирекција и месне заједнице су дужне да обезбеде трајно, непрекидно и квалитетно одржавање некатегорисаних
путева.
Члан 9.
Ургентно одржавање некатегорисаног пута условљено
је елементарним непогодама и ванредним околностима, у
циљу обезбеђивања проходности некатегорисаног пута и
безбедног одвијања саобраћаја.
Радови на ургентном одржавању у смислу ове Одлуке,
обухватају активности и мере у циљу отклањања недостатака узрокованих елементарним непогодама и ванредним
околностима, а које је неопходно спровести да би се обезбедило несметано одвијање саобраћаја, или одвијање саобраћаја у отежаним условима, када је онемогућена проходност
и угрожена безбедност учесника у саобраћају.
V ЗАШТИТА НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА
Члан 10.
Ради спречавања угрожавања стабилности некатегорисаног пута и обезбеђивања услова за безбедно одвијање
саобраћаја на некатегорисаном путу, носилац права службености на некатегорисаном путу, као и других права у
складу са законом, може да изводи радове на некатегорисаном путу само ако је за извођење тих радова прибавио
сагласност Дирекције.
Члан 11.
Власници, односно корисници земљишта које се граничи са некатегорисаним путем дужни су да:
1. уредно одржавају путне канале за одвод површинских вода;
2. изграде пропусте на улазима у своје парцеле и
3. уклањају дрвеће, шибље и друго растиње у заштитном појасу у ширини од три метра, којима се омета проходност некатегорисаног пута, смањује прегледност и на други
начин угрожава безбедност саобраћаја.
Власници, односно корисници земљишта које се граничи са некатегорисаним путем, дужни су да омогуће слободно отицање воде са некатегорисаног пута на своје земљиште, уз накнаду проузроковане штете.
Власници, односно корисници земљишта које се граничи са некатегорисаним путем дужни су да омогуће прилаз
некатегорисаном путу или путном објекту, ради извођења
радова на одржавању некатегорисаног пута или путног
објекта, уз накнаду проузроковане штете.
Члан 12.
На некатегорисаном путу могу се постављати цевоводи, водови, инсталације и објекти, градити прикључак прилазног пута, постављати рекламне табле, рекламни панои и
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други натписи само уз прибављену сагласности Дирекције
која је дужна да обезбеди надзор над извођењем радова.
Члан 13.
Ширина заштитног појаса некатегорисаног пута у коме
се не могу градити стамбене и друге зграде, копати бунари,
септичке јаме, отварати депоније и друго, подизати засади
који сметају проходности и прегледности пута износи три
метра.
Члан 14.
Ради спречавања угрожавања стабилности и обезбеђења услова за несметано одвијање саобраћаја, на некатегорисаном путу забрањено је:
1. заузимање некатегорисаног пута и извођење било каквих радова који нису у вези са одржавањем и заштитом
пута или постављањем цевовода, водова, инсталација и
објеката, градњом прикључка прилазног пута, постављањем рекламних табли, рекламних паноа и других натписа,
сходно члану 12. ове Одлуке;
2. просипање, бацање и остављање било каквих предмета, материјала и смећа на некатегорисани пут;
3. испуштање отпадних и других вода на некатегорисани пут или путни јарак;
4. спречавање отицања воде са некатегорисаног пута,
а посебно из путног јарка и из пропуста кроз труп некатегорисаног пута и спречавање даљег отицања ка њиховим
реципиентима;
5. орање и извођење других пољопривредних радова;
6. паљење траве и другог растиња као и отпадних предмета и материјала;
7. пуштање стоке на некатегорисани пут без надзора,
напајање и напасање стоке;
8. вучење предмета, материјала, оруђа и другог;
9. наношење блата са прилазног пута;
10. остављање возила којим се омета безбедно и несметано одвијање саобраћаја и
11. свако чињење којим се оштећује или би се могао
оштетити некатегорисани пут или ометати одвијање саобраћаја.
Члан 15.
На местима међусобног укрштања некатегорисаног
пута са јавним путем или железничком пругом у истом
нивоу, морају се обезбедити зоне потребне прегледности у
складу са прописима.
У зонама потребне прегледности забрањено је подизати засаде, ограде, дрвеће, постављати постројења, уређаје и
градити објекте, односно вршити друге радње које ометају
прегледност некатегорисаног пута и железничке пруге.
Члан 16.
Ако се некатегорисани пут налази у таквом стању да се
на њему не може одвијати саобраћај или се не може одвијати саобраћај појединих врста возила, или ако би саобраћај
појединих врста возила наносио штету некатегорисаном
путу, његовом делу или путном објекту, или ако се радови на одржавању пута не могу извести без обустављања
саобраћаја или то захтевају други разлози безбедности
саобраћаја и заштите пута, одељење Градске управе Смедерево надлежно за послове саобраћаја може, на предлог
Дирекције, одељења Градске управе Смедерево надлежног
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за саобраћајну инспекцију, органа унутрашњих послова надлежног за безбедност саобраћаја, да забрани саобраћај на
том делу пута за сва или за поједине категорије возила на
целом путу, његовом делу или путном објекту.
Општа забрана саобраћаја на некатегорисаном путу,
његовом делу или путном објекту може бити само привремена, а забрана саобраћаја за поједине категорије возила на
некатегорисаном путу, његовом делу или путном објекту
може бити привремена или стална.
Забрана саобраћаја мора се објавити на погодан начин и
означити одговарајућом саобраћајном сигнализацијом, као
и другим потребним мерама обезбеђења.

могу да нанесу штету некатегорисаном путу или угрозе безбедност саобраћаја;
5. нареди рушење и уклањање објеката, цевовода, водова, инсталација, натписа, ограда, дрвећа, засада, грађевинског и другог материјала са некатегорисаног пута, његовог
дела, путног објекта и земљишног појаса, осим објеката,
цевовода, водова и инсталација за које је установљено право службености или друго право одређено законом;
6. поднесе захтев за вођење прекршајног поступка;
7. изда прекршајни налог и
8. предузима и друге мере и радње за које је овлашћен
прописима.

Члан 17.

VII НАДЛЕЖНОСТ ОРГАНА ЗА РЕШАВАЊЕ ПО
ЖАЛБИ

Привредно друштво, друго правно лице, предузетник
или физичко лице који обављају привредну делатност (експлоатација шљунка, дрвета, камена и друго) и за чије се
потребе користи некатегорисани пут за саобраћај теретних
и специјалних возила, а тиме проузрокују оштећење пута,
дужни су да прибаве сагласност месне заједнице за коришћење некатегорисаног пута.
Сагласност из става 1. овог члана садржи услове под којима се дозвољава коришћење некатегорисаног пута, евентуална ограничења и друго.
VI НАДЗОР
Члан 18.
Надзор над применом ове Одлуке врши одељење Градске управе Смедерево надлежно за послове саобраћаја.
Послове инспекцијског надзора над применом ове
Одлуке и других аката донетих на основу ове Одлуке врши
одељење Градске управе Смедерево надлежно за послове
саобраћајне инспекције.
Члан 19.
У вршењу инспекцијског надзора саобраћајни инспектор има право и дужност да проверава:
1. радове на одржавању и заштити некатегорисаних путева и путних објеката;
2. техничку и другу документацију у вези са одржавањем некатегорисаних путева и
3. стање пута и спровођење прописаних мера заштите
пута.
Члан 20.
У вршењу инспекцијског надзора саобраћајни инспектор овлашћен је да:
1. забрани, односно обустави извршење радова који се
изводе противно законским прописима, техничким нормативима и стандардима одржавањa некатегорисаног пута;
2. нареди отклањање недостатака на некатегорисаном
путу који угрожавају стабилност пута и безбедност саобраћаја;
3. нареди обустављање радова који се изводе у непосредној близини некатегорисаног пута, а који могу довести
у питање стабилност некатегорисаног пута и безбедност
саобраћаја;
4. нареди предузимање мера за обезбеђење некатегорисаног пута и по потреби забрани привремено саобраћај за
сва возила или поједине категорије возила која због своје
укупне тежине, димензија и других техничких својстава

Члан 21.
Против решења саобраћајног инспектора може се изјавити жалба Градском већу града Смедерева у року од 8 дана
од дана достављања решења.
Жалба из става 1. овог члана не одлаже извршење решења којим се:
1. забрањују, односно обустављају радови на некатегорисаном путу;
2. привремено забрањује саобраћај за сва возила или
саобраћај за поједине категорије возила;
3. наређује отклањање недостатака који угрожавају стабилност некатегорисаног пута и безбедност саобраћаја;
4. наређује рушење и уклањање објеката, цевовода, водова, инсталација, натписа, ограда, дрвећа, засада, грађевинског и другог материјала са некатегорисаног пута, његовог дела, путног објекта и земљишног појаса, осим објеката, цевовода, водова и инсталација за које је установљено
право службености или друго право одређено законом.
VIII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 22.
Новчаном казном у прекршајном поступку у износу од
50.000,00 до 1.000.000,00 динара казниће се за прекршај
привредно друштво, односно друго правно лице ако:
1. не обезбеди трајно, непрекидно и квалитетно одржавање некатегорисаних путева (члан 8. став 4. ове Одлуке);
2. не одржава уредно путне канале за одвод површинских вода (члан 11. став 1. тачка 1. ове Одлуке);
3. не изгради пропусте на улазима у своје парцеле (члан
11. став 1. тачка 2. ове Одлуке);
4. не уклони дрвеће, шибље и друго растиње у заштитном појасу у ширини од три метра, којима се омета проходност некатегорисаног пута, смањује прегледност и на
други начин угрожава безбедност саобраћаја (члан 11. став
1. тачка 3. ове Одлуке);
5. поступи супротно одредбама члана 12. ове Одлуке;
6. поступи супротно одребама члана 13. ове Одлуке;
7. заузима некатегорисани пут и изводи било какве радове који нису у вези са одржавањем и заштитом пута или
постављањем цевовода, водова, инсталација и објеката,
градњом прикључка прилазног пута, постављањем рекламних табли, рекламних паноа и других натписа (члан 14.
став 1. тачка 1. ове Одлуке);
8. поступа супротно одредбама члана 14. став 1. тачка
2, 4. и 5. ове Одлуке;
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9. испушта отпадне и друге водe на некатегорисани пут
или путни јарак (члан 14. став 1. тачка 3. ове Одлуке);
10. на местима међусобног укрштања некатегорисаног
пута са јавним путем или железничком пругом у истом нивоу не обезбеди зоне потрeбне прегледности у складу са
прописима (члан 15. став 1. ове Одлуке);
11. у зонама потребне прегледности подиже засаде,
ограде, дрвеће и поставља постројења, уређаје и гради
објекте, односно врши друге радње које ометају прегледност некатегорисаног пута и железничке пруге (члан 15.
став 2. ове Одлуке) и
12. поступи супротно одредбама члана 17. ове Одлуке.
Новчаном казном у прекршајном поступку у износу од
5.000,00 до 75.000,00 динара казниће се одговорно лице у
привредном друштву, односно у другом правном лицу за
прекршај из става 1. овог члана.
Новчаном казном у прекршајном поступку у износу од
10.000,00 до 250.000,00 динара казниће се предузетник за
прекршај из става 1. овог члана.
Новчаном казном у прекршајном поступку у износу од
5.000,00 до 75.000,00 динара казниће се физичко лице за
прекршај из става 1. овог члана.
Члан 23.
Новчаном казном у фиксном износу од 20.000,00 динара казниће се за прекршај издавањем прекршајног налога
привредно друштво, односно друго правно лице ако поступи супротно члану 14. став 1. тачке од 6. до 11. ове Одлуке.
Новчаном казном у фиксном износу од 5.000,00 динара
казниће се издавањем прекршајног налога одговорно лице
у привредном друштву, односно у другом правном лицу за
прекршај из става 1. овог члана.
Новчаном казном у фиксном износу од 10.000,00 динара казниће се издавањем прекршајног налога предузетник
за прекршај из става 1. овог члана.
Новчаном казном у фиксном износу од 5.000,00 динара
казниће се издавањем прекршајног налога физичко лице за
прекршај из става 1. овог члана.
IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 24.
Месне заједнице су дужне да, у року од шест месеци од
дана ступања на снагу ове Одлуке, формирају евиденцију
некатегорисаних путева (катастарски број некатегорисаног
пута) и евиденцију катастарских парцела које се граниче са
некатегорисаним путевима, као и власнике, односно кориснике истих.
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На oснoву члана 146. став 1. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник Републике Србије“, број
72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011,
121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС,
98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014), члана 35. став
2. и члана 39. Закона о прекршајима („Службени гласник
Републике Србије“, број 65/2013), члана 32. став 1. тачка 6.,
а у вези са чланом 66. став 3. Закoна o локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007
и 83/2014 - др. закон) и члана 19. став 1. тачка 6. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2015 - пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 30. седници одржаној
5. новембра 2015. године, донела је
ОД Л У КУ
О ПОСТАВЉАЊУ ПЛОВИЛА НА ДЕЛУ ОБАЛЕ
И ВОДНОГ ПРОСТОРА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
СМЕДЕРЕВА
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком уређују се начин одређивања делова
обале и водног простора на територији града Смедерева на
којима се могу постављати пловила, услови и начин постављања и уклањања пловила, обавезе власника пловила, као
и вршење надзора над применом одредаба ове Одлуке.
Члан 2.
Пловило је брод, технички пловни објекат, јахта, чамац,
пловеће тело, плутајући објекат, пловило које обавља риболов и други објекат који је оспособљен за пловидбу и који
учествује у пловидби.
Плутајући објекат је пловило без сопственог погона
које по правилу није предвиђено за премештање нити за
обављање посебних радова на унутрашњим водама (купатило, хангар, воденица, рибарска тиквара, кућа за одмор,
понтон, понтонски мост, стамбена лађа, угоститељски објекат, сплав кућица, плутајућа радионица и сл).
Делови обале и водног простора на територији града
Смедерева као и врста пловила која се у складу са овом
Одлуком могу постављати одређују се урбанистичким плановима.
II ПОСТАВЉАЊЕ ПЛОВИЛА

Члан 25.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.

Пловила, осим плутајућих објеката, постављају се на
основу одобрења које издаје одељење Градске управе Смедерево надлежно за послове саобраћаја, по захтеву власника пловила.
Уз захтев за издавање одобрења за постављање пловила, осим плутајућих објеката, подноси се:
- пловидбена дозвола коју издаје надлежна лучка капетанија или други акт којим се доказује да је пловило регистровано у складу са законом;
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- доказ да је на траженој локацији дозвољено постављање пловила у складу са урбанистичким планом, а који издаје одељење Градске управе Смедерево надлежно за послове
урбанизма.
Члан 4.
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чио уговор са надлежним комуналним предузећем за одношење отпадака;
- да је обезбедио танк за отпадне воде и закључио уговор са надлежним комуналним предузећем за његово редовно пражњење;
- да је закључио уговор о осигурању од пожара и осигурању од одговорности према трећим лицима и стварима.
Надлежно привредно друштво, односно јавно предузеће не може да прикључи плутајући објекат на одговарајућу
инфраструктурну мрежу, ако је исто постављено без решења којим се одобрава постављање плутајућег објекта.

Плутајући објекти постављају се на основу одобрења
које издаје одељење Градске управе Смедерево надлежно
за грађевинске послове, по захтеву власника плутајућег
објекта.
Уз захтев за издавање одобрења за постављање плутајућег објекта подноси се:
- плутајућа дозвола коју издаје надлежна лучка капетанија;
- решење надлежног јавног водопривредног предузећа
о утврђивању накнаде за коришћење водног земљишта;
- информација о локацији;
- водни услови и услови прикључења на комуналну инфраструктуру;
- пројекат са свим сагласностима прописаним посебним законима.

Власник пловила обавезан је да пловило редовно одржава у исправном и уредном стању, да га боји и заштићује
од влаге и воде, да уклања отпатке око пловила и нанос реке
на пловило, да одржава и да се стара о безбедности прилаза пловилу, као и да се стара да извор светлости на пловилу буде постављен тако да својим положајем и јачином не
угрожава сигурност пловидбе пловним путем.

Члан 5.

Члан 8.

Одељење Градске управе Смедерево коме је поднет захтев, доноси решење којим се одобрава постављање пловила, у року од 8 дана од дана подношења уредног захтева.
Решење из става 1. овог члана садржи податке о лицу
коме се издаје одобрење и пловилу које се поставља.
Пројекат на основу кога је издато одобрење за постављање плутајућег објекта чини саставни део решења из
става 1. овог члана.
Одобрење за постављање пловила, осим плутајућег
објекта, издаје се са роком важења најдуже до датума важења пловидбене дозволе или другог акта којим се доказује да
је пловило регистровано у складу са законом.
Одобрење за постављање плутајућег објекта издаје се
са роком важења до истека важности услова односно доказа на основу којих се издаје одобрење за постављање.
Одељење Градске управе Смедерево надлежно за послове саобраћаја и грађевинске послове води евиденцију о
донетим решењима којим се одобрава постављање пловила
и дужно је да један примерак решења достави надлежним
инспекцијама, комуналној полицији, водопривредном
предузећу, а за плутајуће објекте пословне намене и Министарству финансија, Пореска управа Републике Србије,
Филијала Смедерево.

Власник пловила је дужан да најкасније у року од 30
дана од дана престанка важења решења из члана 5. став 1.
ове Одлуке уклони пловило са места на којем је било одобрено његово постављање и део обале и водног простора
очисти, односно доведе у првобитно стање.
Уколико власник пловила, осим плутајућег објекта, не
уклони своје пловило у року из става 1. овог члана, одељење Градске управе Смедерево надлежно за послове саобраћајне инспекције донеће решење о уклањању пловила.
Уколико власник плутајућег објекта не уклони плутајући објекат у року из става 1. овог члана, одељење Градске управе Смедерево надлежно за послове грађевинске
инспекције донеће решење о уклањању плутајућег објекта.

III ОБАВЕЗЕ ВЛАСНИКА ПЛОВИЛА

Члан 7.

Члан 9.
Уколико се привремено изводе неодложни радови на
делу обале и водног простора на коме се налази пловило
за које је издато одобрење за постављање, одељење Градске
управе Смедерево надлежно за послове саобраћајне, односно грађевинске инспекције донеће решење о привременом
измештању тог пловила.
IV ПРЕСТАНАК ВАЖЕЊА ОДОБРЕЊА

Члан 6.

Члан 10.

Власник плутајућег објекта је дужан да по завршетку
постављања плутајућег објекта, у року од 3 месеца од дана
постављања, од одељења Градске управе Смедерево надлежног за грађевинске послове прибави употребну дозволу.
Уз захтев за прибављање употребне дозволе подносилац захтева подноси следеће доказе:
- да је прикључио плутајући објекат на електродистрибутивну мрежу, у складу са актом надлежног привредног
друштва;
- да је прикључио плутајући објекат на водоводну мрежу, у складу са актом надлежног јавног предузећа;
- да је обезбедио контејнер за чврсте отпатке и закљу-

Решење о одобрењу за постављање пловила престаје да
важи:
- уколико се изменама или допунама урбанистичког
плана промени намена простора на којем је решењем одобрено постављање пловила;
- уколико престане да важи неки од услова односно доказа на основу којих је издато одобрење;
- уколико се плутајући објекат не постави у року од 6
месеци од дана пријема решења о одобрењу за његово постављање;
- у другим случајевима прописаним законом.
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V УКЛАЊАЊЕ ПЛОВИЛА
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VII НАДЗОР

Члан 11.

Члан 15.

Решење о уклањању донеће се за:
- пловило постављено без одобрења за постављање;
- пловило које се користи супротно решењу којим је
одобрено постављање пловила;
- хаварисано и напуштено пловило и делове пловила;
- пловило које је постављено пре ступања на снагу ове
Одлуке, а за које није прибављено одобрење за постављање
у складу са чланом 20. ове Одлуке.

Надзор над применом одредаба ове Одлуке врши одељење Градске управе Смедерево надлежно за послове саобраћаја и грађевинске послове.
Послове инспекцијског надзора над применом ове
Одлуке врши одељење Градске управе Смедерево надлежно за послове саобраћајне, односно грађевинске инспекције, према утврђеним надлежностима, а послове инспекцијског надзора из члана 14. ове Одлуке врши одељење
Градске управе Смедерево надлежно за послове комуналне
инспекције.
Комунално-полицијске и друге послове на одржавању
комуналног реда уређеног овом Одлуком и контролу примене Одлуке у складу са Законом о комуналној полицији и
другим прописима, врши комунална полиција.

Члан 12.
Решење из члана 11. ове Одлуке, за уклањање пловила,
осим плутајућег објекта, доноси одељење Градске управе
Смедерево надлежно за послове саобраћајне инспекције.
Решење из члана 11. ове Одлуке, за уклањање плутајућег објекта доноси одељење Градске управе Смедерево
надлежно за послове грађевинске инспекције.
Члан 13.
Уколико власник пловила исто не уклони у случајевима
из члана 11. ове Одлуке, уклањање пловила или дела пловила наложиће одељење Градске управе Смедерево надлежно за послове саобраћајне, односно грађевинске инспекције, преко другог лица, о трошку његовог власника.
Уколико се не може утврдити власник пловила, уклањање пловила или дела пловила извршиће се на начин утврђен у ставу 1. овог члана, о трошку града Смедерева.
Надлежно комунално предузеће, односно друго правно
лице, спроводи послове уклањања, чувања и растављања
принудно уклоњеног пловила, самостално или преко лица
овлашћеног за обављање тих послова.
Власник принудно уклоњеног пловила дужан је да га
преузме у року од 120 дана од дана уклањања, уз плаћање
накнаде за чување.
Уколико власник не преузме принудно уклоњено пловило, у року из става 4. овог члана, надлежно комунално
предузеће, односно друго правно лице, организоваће продају тог пловила на јавној лицитацији.
Од средстава добијених продајом пловила на јавној лицитацији, најпре се намирују трошкови принудног уклањања и накнаде за чување пловила, а преостала средства се
уплаћују на рачун власника пловила, а уколико је власник
непознат, та средства припадају буџету града Смедерева.
Уколико се принудно уклоњено пловило не прода на
две узастопне јавне лицитације, такав објекат се раставља
и продаје као отпад.
VI ЗАБРАНЕ
Члан 14.
Забрањено је:
- прљање дела обале испред пловила и водотока;
- испуштање отпадне (технолошке) воде у реку;
- привезивање пловила за камен, дрво, клупу и сл.;
- оштећење обале испред пловила.

VIII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 16.
Новчаном казном у прекршајном поступку у износу од
50.000,00 до 1.000.000,00 динара казниће се привредно друштво, односно друго правно лице за прекршај ако:
1. постави пловило, осим плутајућег објекта, без одобрења за постављање (члан 3. став 1. ове Одлуке);
2. постави плутајући објекат без одобрења за постављање (члан 4. став 1. ове Одлуке);
3. не прибави употребну дозволу за плутајући објекат
у року од 3 месеца од дана постављања (члан 6. став 1. ове
Одлуке);
4. прикључи плутајући објекат на електродистрибутивну мрежу, без издатог акта, односно супротно акту надлежног привредног друштва (члан 6. став 2. алинеја 1. ове
Одлуке);
5. прикључи плутајући објекат на водоводну мрежу, без
издатог акта, односно супротно акту надлежног јавног предузећа (члан 6. став 2. алинеја 2. ове Одлуке);
6. не одржава редовно пловило у исправном и уредном
стању, не боји га и не заштићује од влаге и воде, не уклања
отпатке око пловила и нанос реке на пловило, не одржава
и не стара се о безбедности прилаза пловилу и не стара се
да извор светлости на пловилу буде постављен тако да својим положајем и јачином не угрожава сигурност пловидбе
пловним путем (члан 7. ове Одлуке);
7. најкасније у року од 30 дана од дана престанка важења одобрења за постављање пловила не уклони пловило
са места на којем је било одобрено његово постављање и
коришћени део обале и водног простора не очисти, односно
не доведе у првобитно стање (члан 8. став 1. ове Одлуке);
8. привремено не измести пловило са дела обале и водног простора на којем се привремено изводе неодложни радови (члан 9. ове Одлуке);
9. не уклони пловило у случају да је донето решење о
уклањању јер је пловило постављено без одобрења за постављање (члан 11. став 1. алинеја 1. ове Одлуке);
10. не уклони пловило у случају да је донето решење о
уклањању јер се пловило користи супротно решењу којим
је одобрено постављање пловила (члан 11. став 1. алинеја
2. ове Одлуке);
11. не уклони пловило у случају да је донето решење
о уклањању хаварисаног и напуштеног пловила и делова
пловила (члан 11. став 1. алинеја 3. ове Одлуке);
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12. не уклони пловило у случају да је донето решење о
уклањању пловила које је постављено пре ступања на снагу
ове Одлуке, а за које није у складу са чланом 20. ове Одлуке
прибављено одобрење за постављање (члан 11. став 1. алинеја 4. ове Одлуке).
За прекршај из става 1. овог члана казниће се у прекршајном поступку одговорно лице у привредном друштву,
односно другом правном лицу, новчаном казном у износу
од 5.000,00 до 75.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се у прекршајном поступку предузетник новчаном казном у износу
од 10.000,00 до 250.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се у прекршајном поступку физичко лице новчаном казном у износу
од 5.000,00 до 75.000,00 динара.
Члан 17.
Новчаном казном у прекршајном поступку у износу од
50.000,00 до 1.000.000,00 динара казниће се надлежно привредно друштво, односно јавно предузеће које прикључи
плутајући објекат на одговарајућу инфраструктурну мрежу,
ако није издато решење којим се одобрава његово постављање (члан 6. став 3. ове Одлуке).
За прекршај из става 1. овог члана казниће се у прекршајном поступку одговорно лице у надлежном привредном
друштву, односно јавном предузећу новчаном казном у износу од 5.000,00 до 75.000,00 динара.
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X ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 20.
Пловила која су постављена до дана ступања на снагу
ове Одлуке, могу остати на месту на којем су постављена,
само ако је власнику тог пловила, по спроведеном поступку из чланова 3, 4. и 5. ове Одлуке, одобрено постављање
пловила.
Власник пловила из става 1. овог члана је дужан да поднесе захтев за издавање одобрења за постављање пловила
у року од 3 месеца од дана ступања на снагу ове Одлуке.
Ако власник пловила која су постављена до дана ступања на снагу ове Одлуке не поднесе захтев за издавање
одобрења за постављање пловила у року из става 2. овог
члана, односно ако захтев буде одбијен, дужан је да уклони пловило и да коришћени део обале, водног простора и
околно водно земљиште очисти, односно врати у првобитно стање о свом трошку.
Члан 21.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 020-63/2015-07
У Смедереву, 5. новембра 2015. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

Члан 18.
Новчаном казном у фиксном износу од 20.000,00 динара казниће се издавањем прекршајног налога привредно
друштво, односно друго правно лице или предузетник, за
прекршај ако:
1. прља део обале испред пловила и водотока (члан 14.
став 1. алинеја 1. ове Одлуке);
2. испушта отпадне (технолошке) воде у реку (члан 14.
став 1. алинеја 2. ове Одлуке);
3. привеже пловило за камен, дрво, клупу и сл. (члан 14.
став 1. алинеја 3. ове Одлуке);
4. оштети обалу испред пловила (члан 14. став 1. алинеја 4. ове Одлуке).
За прекршај из става 1. овог члана казниће се издавањем прекршајног налога одговорно лице у привредном
друштву, односно другом правном лицу новчаном казном у
фиксном износу од 10.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се издавањем прекршајног налога физичко лице новчаном казном у
фиксном износу од 5.000,00 динара.
IX НАДЛЕЖНОСТ ОРГАНА ЗА РЕШАВАЊЕ ПО
ЖАЛБИ
Члан 19.
Против аката која се доносе на основу ове Одлуке може
се изјавити жалба Градском већу града Смедерева у року од
8 дана од дана пријема акта.
Жалба изјављена на решење о уклањању и привременом измештању пловила не задржава извршење решења.

193.
На основу члана 22. Закона о финансирању локалне
самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број
62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 и 125/2014), члана 32.
став 1. тачка 7. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије“, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 81. Статута града Смедерева („Службени лист
града Смедерева“, број 2/2015-пречишћен текст) и члана 7. Одлуке о начину, условима и поступку спровођења
самодоприноса („Службени лист града Смедерева“, број
18/2009-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 30. седници одржаној
5. новембра 2015. године, утврдила је

П Р Е Д Л О Г ОД Л У К Е
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ВРБОВАЦ
Члан 1.
Ради задовољавања заједничких потреба грађана уводи
се самодопринос за подручје Месне заједнице Врбовац (у
даљем тексту: Месна заједница) за период од 5 (пет) година, почев од 01.12.2015. године.
Члан 2.
Самодопринос се уводи у новцу, ради обезбеђивања
средстава за следеће намене:

Страна 50 – Број 7

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

I Капитални трансфери . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40%
- Изградња инфраструктуре (изградња путева и улица,
изградња канализације, реконструкција НН- мреже и др.)
- Изградња и одржавање објеката од значаја за Месну
заједницу (Дом културе, спортски објекти и терени, школа,
здравствена амбуланта и др.)
II Текући трансфери. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 %
- За уређење и одржавање комуналне инфраструктуре
( уређење и одржавање водоводне мреже, уличне расвете,
паркова, зелених и рекреационих јавних површина, улица,
депонија, и др.).
- За одржавање објеката од значаја за Месну заједницу ( одржавање Дома културе, школе, спортских објеката,
спортских терена, здравствене амбуланте и др.).
- Финансирање друштвених организација, удружења
грађана, и других институција у области основног образовања, културе, примарне здравствене заштите, спорта и
физичке културе.
- Редовна делатност Месне заједнице.
Члан 3.
1.
2.
3.
4.

Самодопринос се уводи по стопи и то:
На зараде, односно плате запослених
2%
На приход од пољопривреде и шумарства
4%
На приход остварен од самосталних делатности
на који се плаћа порез на доходак грађана у
складу са законом
2%
На пензије остварене у земљи и иностранству
2%
Члан 4.

Укупно планирана средства самодоприноса номинално
износе 9.000.000,00 динара.
Ако се остваре средства самодоприноса изнад планираног износа, вишак средстава биће враћен на законски уређен и прописан начин - свим уплатиоцима самодоприноса.
Члан 5.
Одлуку доносе грађани који имају изборно право и пребивалиште на подручју на коме се средства прикупљају.
Одлуку доносе и грађани који немају изборно право и
пребивалиште на подручју на коме се средства прикупљају,
ако на том подручју имају непокретну имовину, а средствима се побољшавају услови коришћења те имовине.
Одлука се сматра донетом када се за њу изјасни већина
од укупног броја грађана из става 1. и 2. овог члана.
Члан 6.
Основицу самодоприноса чине зараде (плате запослених), приходи од пољопривреде и шумарства и приходи од
самосталних делатности, на које се плаћа порез на доходак
грађана у складу са законом који уређује порез на доходак
грађана.
Члан 7.
Самодопринос се не може уводити на примања и имовину који су законом изузети од опорезивања.
Пензионери могу добровољно уплаћивати самодопринос по основу пензија остварених у земљи и иностранству
на основу писане изјаве.
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Члан 8.

Обавезу самодоприноса обвезници ће извршавати у роковима предвиђеним за исплату зарада и осталих личних
примања, односно у роковима за наплату пореза и доприноса уплатом на посебне рачуне самодоприноса који се
воде код Управе за трезор филијала у Смедереву.
Члан 9.
Обрачун и наплату самодоприноса у складу са овом
Одлуком врше:
- из зарада, исплатилац зарада и других личних примања,
- у осталим случајевима разрезује га и наплаћује порески орган у складу са Законом.
Члан 10.
Савет Месне заједнице располаже средствима самодоприноса у складу са овом Одлуком, доноси планове коришћења средстава самодоприноса, усваја годишње извештаје о извршавању програма самодоприноса и подноси га
збору грађана.
Члан 11.
Новчана средства која се прикупљају на основу Одлуке
о самодоприносу приход су буџета јединице локалне самоуправе и строго су наменског карактера.
Члан 12.
Грађани остварују надзор над остваривањем и коришћењем средстава самодоприноса преко зборова грађана и
на други погодан начин.
Члан 13.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 014-5/2015-07
У Смедереву, 5. новембра 2015. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

194.
На основу члана 20. Закона о финансирању локалне
самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број
62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 и 125/2014), члана 10.
став 2. Закона о референдуму и народној иницијативи
(„Службени гласник Републике Србије“, број 48/94 и 11/98),
члана 32. став 1. тачка 7. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007 и
83/2014-др. закон), члана 68. став 2. и члана 78. став 2. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“,
број 2/2015-пречишћен текст) и чланова 7. и 9. Одлуке о
начину, условима и поступку спровођења самодоприноса
(„Службени лист града Смедерева“, број 18/2009-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 30. седници одржаној
5. новембра 2015. године, донела је
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ОД Л У КУ

Члан 2.

О РАСПИСИВАЊУ РЕФЕРЕНДУМА О УВОЂЕЊУ
САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ ВРБОВАЦ

У Комисију за спровођење референдума именују се:
1. Драгољуб Тасић, за председника
Драгиша Антић, за заменика председника
2. Златко Миладиновић, за члана
Владимир Петровић, за заменика члана
3. Властимир Дамњановић, за члана
Драгољуб Антић, за заменика члана

Члан 1.
Расписује се референдум за подручје Месне заједнице
Врбовац.
Члан 2.

Члан 3.

На референдуму о увођењу самодоприноса за подручје
Месне заједнице Врбовац, грађани ће се изјаснити о Предлогу одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне
заједнице Врбовац.

Гласање грађана о питању које је предмет референдума
обавиће се на бирачком месту за избор одборника Скупштине града Смедерева.

Комисија има следеће задатке:
- стара се о законитом спровођењу референдума,
- прописује обрасце за спровођење референдума,
- обавља техничке припреме за спровођење референдума,
- одређује гласачка места и образује гласачке одборе на
гласачким местима,
- утврђује укупан број грађана који имају право изјашњавања на референдуму и број гласачких листића за гласачка места,
- утврђује, проглашава и објављује резултате референдума и подноси Скупштини града Смедерева и Савету Месне заједнице извештај о спроведеном референдуму,
- врши и друге послове утврђене Законом и Статутом
града Смедерева.

Члан 5.

Члан 4.

Одлуку објавити у „Службеном листу града Смедерева“ и на огласној табли Месне заједнице Врбовац.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном листу града Смедерева“.

Број 014-5/2015-07
У Смедереву, 5. новембра 2015. године

Број 014-5/2015-07
У Смедереву, 5. новембра 2015. године

Члан 3.
Референдум ће се одржати 29. новембра 2015. године, у
времену од 07 до 20 часова.
Члан 4.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.
196.
195.
На основу члана 13. Закона о референдуму и народној
иницијативи („Службени гласник Републике Србије“, број
48/94 и 11/98) и чланова 7. и 11. Одлуке о начину, условима
и поступку спровођења самодоприноса („Службени лист
града Смедерева“, број 18/2009-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 30. седници одржаној
5. новембра 2015. године, донела је
ОД Л У КУ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
РЕФЕРЕНДУМА О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА
ЗА ПОДРУЧЈЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ВРБОВАЦ И
ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ
Члан 1.
За спровођење референдума о Предлогу одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Врбовац,
који ће се одржати 29. новембра 2015. године, образује се
Комисија за спровођење референдума о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Врбовац.

На основу члана 22. Закона о финансирању локалне
самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број
62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 и 125/2014), члана 32.
став 1. тачка 7. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије“, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 81. Статута града Смедерева („Службени лист
града Смедерева“, број 2/2015-пречишћен текст) и члана 7. Одлуке о начину, условима и поступку спровођења
самодоприноса („Службени лист града Смедерева“, број
18/2009-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 30. седници одржаној
5. новембра 2015. године, утврдила је
П Р Е Д Л О Г ОД Л У К Е
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ДОБРИ ДО
Члан 1.
Ради задовољавања заједничких потреба грађана уводи
се самодопринос за подручје Месне заједнице Добри До (у
даљем тексту: Месна заједница ) за период од 5 (пет) година, почев од 01.12.2015. године.
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Члан 2.

Члан 8.

Самодопринос се уводи у новцу, ради обезбеђивања
средстава за следеће намене:
I Капитални трансфери . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40%
- Изградња инфраструктуре ( изградња улица, изградња
канализације, изградња водоводне мреже, реконструкција
НН- мреже, и др.)
- Изградња и одржавање објеката од значаја за Месну
заједницу ( Дом културе, спортски објекти и терени, школа,
здравствена амбуланта и др.)
II Текући трансфери. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 %
- За уређење и одржавање комуналне инфраструктуре
( уређење и одржавање водоводне мреже, уличне расвете,
паркова, зелених и рекреационих јавних површина, улица,
депонија, и др.)
- За одржавање објеката од значаја за Месну заједницу ( одржавање Дома културе, школе, спортских објеката,
спортских терена, здравствене амбуланте и др.)
- Финансирање друштвених организација, удружења
грађана, и других институција у области основног образовања, културе, примарне здравствене заштите, спорта и
физичке културе
- Редовна делатност Месне заједнице.

Обавезу самодоприноса обвезници ће извршавати у роковима предвиђеним за исплату зарада и осталих личних
примања, односно у роковима за наплату пореза и доприноса уплатом на посебне рачуне самодоприноса који се
воде код Управе за трезор филијала у Смедереву.

Члан 3.
1.
2.
3.

Самодопринос се уводи по стопи и то:
На зараде, односно плате запослених
На приход од пољопривреде и шумарства
На приход остварен од самосталних
делатности на који се плаћа порез на доходак
грађана у складу са законом

3%
20 %
5%

Члан 9.
Обрачун и наплату самодоприноса у складу са овом
Одлуком врше:
- из зарада, исплатилац зарада и других личних примања,
- у осталим случајевима разрезује га и наплаћује порески орган у складу са Законом.
Члан 10.
Савет Месне заједнице располаже средствима самодоприноса у складу са овом Одлуком, доноси планове коришћења средстава самодоприноса, усваја годишње извештаје о извршавању програма самодоприноса и подноси га
збору грађана.
Члан 11.
Новчана средства која се прикупљају на основу Одлуке
о самодоприносу приход су буџета јединице локалне самоуправе и строго су наменског карактера.
Члан 12.
Грађани остварују надзор над остваривањем и коришћењем средстава самодоприноса преко зборова грађана и
на други погодан начин.

Члан 4.
Укупно планирана средства самодоприноса номинално
износе 5.000.000 динара.
Ако се остваре средства самодоприноса изнад планираног износа, вишак средстава биће враћен на законски уређен и прописан начин - свим уплатиоцима самодоприноса.
Члан 5.
Одлуку доносе грађани који имају изборно право и пребивалиште на подручју на коме се средства прикупљају.
Одлуку доносе и грађани који немају изборно право и
пребивалиште на подручју на коме се средства прикупљају,
ако на том подручју имају непокретну имовину, а средствима се побољшавају услови коришћења те имовине.
Одлука се сматра донетом када се за њу изјасни већина
од укупног броја грађана из става 1. и 2. овог члана.
Члан 6.
Основицу самодоприноса чине зараде (плате запослених),
приходи од пољопривреде и шумарства и приходи од самосталне делатности, на које се плаћа порез на доходак грађана
у складу са законом који уређује порез на доходак грађана.
Члан 7.
Самодопринос се не може уводити на примања и имовину који су законом изузети од опорезивања.
Пензионери могу добровољно уплаћивати самодопринос по основу пензија остварених у земљи и иностранству
на основу писане изјаве.

Члан 13.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 014-4/2015-07
У Смедереву, 5. новембра 2015. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

197.
На основу члана 20. Закона о финансирању локалне
самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број
62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 и 125/2014), члана 10. став
2. Закона о референдуму и народној иницијативи („Службени гласник Републике Србије“, број 48/94 и 11/98), члана 32.
став 1. тачка 7. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије“, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 68. став 2. и члана 78. став 2. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2015-пречишћен текст) и чланова 7. и 9. Одлуке о начину, условима
и поступку спровођења самодоприноса („Службени лист
града Смедерева“, број 18/2009-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 30. седници одржаној
5. новембра 2015. године, донела је

5. новембар 2015. године
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Члан 2.

О РАСПИСИВАЊУ РЕФЕРЕНДУМА О УВОЂЕЊУ
САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ ДОБРИ ДО

У Комисију за спровођење референдума именују се:
1. Томислав Чаировић, за председника
Драган Бељић, за заменика председника
2. Владимир Чаировић, за члана
Љубинка Живић, за заменика члана
3. Горан Вукосављевић, за члана
Драган Чаировић, за заменика члана

Члан 1.
Расписује се референдум за подручје Месне заједнице
Добри До.
Члан 2.

Члан 3.

На референдуму о увођењу самодоприноса за подручје
Месне заједнице Добри До, грађани ће се изјаснити о Предлогу одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне
заједнице Добри До.

Гласање грађана о питању које је предмет референдума
обавиће се на бирачком месту за избор одборника Скупштине града Смедерева.

Комисија има следеће задатке:
- стара се о законитом спровођењу референдума,
- прописује обрасце за спровођење референдума,
- обавља техничке припреме за спровођење референдума,
- одређује гласачка места и образује гласачке одборе на
гласачким местима,
- утврђује укупан број грађана који имају право изјашњавања на референдуму и број гласачких листића за гласачка места,
- утврђује, проглашава и објављује резултате референдума и подноси Скупштини града Смедерева и Савету Месне заједнице извештај о спроведеном референдуму,
- врши и друге послове утврђене Законом и Статутом
града Смедерева.

Члан 5.

Члан 4.

Одлуку објавити у „Службеном листу града Смедерева“ и на огласној табли Месне заједнице Добри До.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном листу града Смедерева“.

Члан 3.
Референдум ће се одржати 29. новембра 2015. године, у
времену од 07 до 20 часова.
Члан 4.

Број 014-4/2015-07
У Смедереву 5. новембра 2015. године

Број 014-4/2015-07
У Смедереву, 5. новембра 2015. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.
199.
198.
На основу члана 13. Закона о референдуму и народној
иницијативи („Службени гласник Републике Србије“, број
48/94 и 11/98) и чланова 7. и 11. Одлуке о начину, условима
и поступку спровођења самодоприноса („Службени лист
града Смедерева“, број 18/2009-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 30. седници одржаној
5. новембра 2015. године, донела је
ОД Л У КУ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
РЕФЕРЕНДУМА О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА
ЗА ПОДРУЧЈЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ДОБРИ ДО И
ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ
Члан 1.
За спровођење референдума о Предлогу одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Добри
До, који ће се одржати 29. новембра 2015. године, образује
се Комисија за спровођење референдума о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Добри До.

На основу члана 22. Закона о финансирању локалне
самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број
62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 и 125/2014), члана 32.
став 1. тачка 7. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије“, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 81. Статута града Смедерева („Службени лист
града Смедерева“, број 2/2015-пречишћен текст) и члана 7. Одлуке о начину, условима и поступку спровођења
самодоприноса („Службени лист града Смедерева“, број
18/2009-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 30. седници одржаној
5. новембра 2015. године, утврдила је
П Р Е Д Л О Г ОД Л У К Е
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ МИХАЈЛОВАЦ
Члан 1.
Ради задовољавања заједничких потреба грађана уводи
се самодопринос за подручје Месне заједнице Михајловац
( у даљем тексту: Месна заједница ) за период од 5 (пет)
година, почев од 01.12.2015. године.
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Члан 2.

Члан 7.

Самодопринос се уводи у новцу, ради обезбеђивања
средстава за следеће намене:
I Капитални трансфери . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  60%
- Изградња инфраструктуре (изградња улица, изградња пешачке стазе, реконструкција нисконапонске мреже,
изградња капеле, куповина парцеле за проширење гробља,
насипање њивских и сеоских путева),
- Изградња и одржавање објеката од значаја за Месну
заједницу (Дома културе, спортских објеката и терена, школе, здравствене амбуланте и цркве),
II Текући трансфери. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 %
- За уређење и одржавање комуналне инфраструктуре (
уличне расвете, паркова и зелених јавних површина, путева, улица, гробља, депонија, пијаце и друго ),
- За одржавање објеката од значаја за Месну заједницу
( одржавање Дома културе, школе, спортских објеката и терена, здравствене амбуланте и друго ),
- Финансирање друштвених организација, удружења
грађана (Удружење жена, Голубарско друштво, Спортско
друштво, Ловачко друштво, Удружење сточара, Удружење
Рома, Удружење бораца и потомака ратова, Културно уметничког друштва и других) и других институција у области
основног образовања, културе, примарне здравствене заштите, спорта и физичке културе, социјалне заштите.
- Редовна делатност Месне заједнице.

Самодопринос се не може уводити на примања и имовину који су законом изузети од опорезивања.
Пензионери могу добровољно уплаћивати самодопринос по основу пензија остварених у земљи и иностранству
на основу писане изјаве.

Члан 3.
Самодопринос се уводи по стопи и то:
1. На зараде, односно плате запослених
2%
2. На приход од пољопривреде и шумарства
20 %
3. На приход остварен од самосталних делатности
на који се плаћа порез на доходак грађана у
складу са законом
3%
4. На пензије остварене у земљи и иностранству
2%
Члан 4.
Укупно планирана средства самодоприноса номинално
износе 12.500.000 динара.
Ако се остваре средства самодоприноса изнад планираног износа, вишак средстава биће враћен на законски уређен и прописан начин - свим уплатиоцима самодоприноса.
Члан 5.
Одлуку доносе грађани који имају изборно право и пребивалиште на подручју на коме се средства прикупљају.
Одлуку доносе и грађани који немају изборно право и
пребивалиште на подручју на коме се средства прикупљају,
ако на том подручју имају непокретну имовину, а средствима се побољшавају услови коришћења те имовине.
Одлука се сматра донетом када се за њу изјасни већина
од укупног броја грађана из ставова 1. и 2. овог члана.
Члан 6.
Основицу самодоприноса чине зараде (плате запослених), приходи од пољопривреде и шумарства, приходи од
самосталне делатности, на које се плаћа порез на доходак
грађана у складу са законом који уређује порез на доходак
грађана.

Члан 8.
Обавезу самодоприноса обвезници ће извршавати у роковима предвиђеним за исплату зарада и осталих личних
примања, односно у роковима за наплату пореза и доприноса уплатом на посебне рачуне самодоприноса који се
воде код Управе за трезор филијала у Смедереву.
Члан 9.
Обрачун и наплату самодоприноса у складу са овом
Одлуком врше:
- из зарада, исплатилац зарада и других личних примања,
- у осталим случајевима разрезује га и наплаћује порески орган у складу са Законом.
Члан 10.
Савет Месне заједнице располаже средствима самодоприноса у складу са овом Одлуком, доноси планове коришћења средстава самодоприноса, усваја годишње извештаје о извршавању програма самодоприноса и подноси га
збору грађана.
Члан 11.
Новчана средства која се прикупљају на основу Одлуке
о самодоприносу приход су буџета јединице локалне самоуправе и строго су наменског карактера.
Члан 12.
Грађани остварују надзор над остваривањем и коришћењем средстава самодоприноса преко зборова грађана и
на други погодан начин.
Члан 13.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 014-7/2015-07
У Смедереву, 5. новембра 2015. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

200.
На основу члана 20. Закона о финансирању локалне
самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број
62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 и 125/2014), члана 10.
став 2. Закона о референдуму и народној иницијативи
(„Службени гласник Републике Србије“, број 48/94 и 11/98),
члана 32. став 1. тачка 7. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007 и
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83/2014-др. закон), члана 68. став 2. и члана 78. став 2. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“,
број 2/2015-пречишћен текст) и чланова 7. и 9. Одлуке о
начину, условима и поступку спровођења самодоприноса
(„Службени лист града Смедерева“, број 18/2009-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 30. седници одржаној
5. новембра 2015. године, донела је
ОД Л У КУ
О РАСПИСИВАЊУ РЕФЕРЕНДУМА О УВОЂЕЊУ
САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ МИХАЈЛОВАЦ
Члан 1.
Расписује се референдум за подручје Месне заједнице
Михајловац.
Члан 2.
На референдуму о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Михајловац, грађани ће се изјаснити
о Предлогу одлуке о увођењу самодоприноса за подручје
Месне заједнице Михајловац.
Члан 3.
Референдум ће се одржати 29. новембра 2015. године,
у времену од 07 до 20 часова.
Члан 4.
Гласање грађана о питању које је предмет референдума
обавиће се на бирачким местима за избор одборника Скупштине града Смедерева.
Члан 5.
Одлуку објавити у „Службеном листу града Смедерева“ и на огласној табли Месне заједнице Михајловац.
Број 014-7/2015-07
У Смедереву 5. новембра 2015. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

201.
На основу члана 13. Закона о референдуму и народној
иницијативи („Службени гласник Републике Србије“, број
48/94 и 11/98) и чланова 7. и 11. Одлуке о начину, условима
и поступку спровођења самодоприноса („Службени лист
града Смедерева“, број 18/2009-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 30. седници одржаној
5. новембра 2015. године, донела је
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ОД Л У КУ

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
РЕФЕРЕНДУМА О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА
ЗА ПОДРУЧЈЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ МИХАЈЛОВАЦ
И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ
Члан 1.
За спровођење референдума о Предлогу одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Михајловац, који ће се одржати 29. новембра 2015. године, образује се Комисија за спровођење референдума о увођењу
самодоприноса за подручје Месне заједнице Михајловац.
Члан 2.
У Комисију за спровођење референдума именују се:
1. Владимир Чолић, за председника
Љиљана Лукић, за заменика председника
2. Гордана Живанић, за члана
Снежана Кузмановић, за заменика члана
3. Миланче Остојић, за члана
Дарко Марковић, за заменика члана
Члан 3.
Комисија има следеће задатке:
- стара се о законитом спровођењу референдума,
- прописује обрасце за спровођење референдума,
- обавља техничке припреме за спровођење референдума,
- одређује гласачка места и образује гласачке одборе на
гласачким местима,
- утврђује укупан број грађана који имају право изјашњавања на референдуму и број гласачких листића за гласачка места,
- утврђује, проглашава и објављује резултате референдума и подноси Скупштини града Смедерева и Савету Месне заједнице извештај о спроведеном референдуму,
- врши и друге послове утврђене Законом и Статутом
града Смедерева.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 014-7/2015-07
У Смедереву, 5. новембра 2015. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

202.
На основу члана 35. став 7., а у вези са чаном 46. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике
Србије“, број 72/2009, 81/2009 - исправка, 64/2010 - одлука
УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 54/2013 - решење УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014
и 145/2014), члана 32. став 1. тачка 6., а у вези са чланом 66.
став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/2007 и 83/2014 - др.закон ) и
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члана 19. став 1. тачка 6. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2015-пречишћен
текст),
Скупштина града Смедерева, на 30. седници одржаној
5. новембра 2015. године, донела је
ОД Л У КУ
О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ И
ИНДУСТРИЈСКОГ ПАРКА У СМЕДЕРЕВУ

5. новембар 2015. године
Члан 8.

За потребе израде Измена и допуна Плана детаљне регулације не приступа се изради Стратешке процене утицаја
на животну средину, на основу Решења Одељења за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске
управе Смедерево, број 501-297/2015-05 од 08.10.2015.године.
Члан 9.

Приступа се изради Измена и допуна Плана детаљне
регулације дела Индустријске зоне и Индустријског парка
у Смедереву („Службени лист општине Смедерево“, број
13/2007) – (у даљем тексту: План детаљне регулације).

Саставни део Одлуке о изради Измена и допуна Плана
детаљне регулације је Мишљење Комисије за планове донето на 6. редовној седници Комисије за планове одржаној
дана 18.09.2015. године и Решење о неприступању изради
стратешке процене утицаја на животну средину Измена
и допуна ПДР-а дела Индустријске зоне и Индустријског
парка у Смедереву, број 501-297/2015-05 од 08.10.2015. године.

Члан 2.

Члан 10.

Овом Одлуком не мења се граница Плана детаљне регулације. Површина укупног простора обухваћеног Планом
износи 83,70 ha.

За обрађивача Плана детаљне регулације одређује се ЈП
Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево.

Члан 3.

Члан 11.

Измене и допуне Плана детаљне регулације раде се
због утврђавања нових правила за формирање грађевинских парцела у циљу изградње објеката на парцелама мање
величине од сада прописаних и испитивања могућности за
повећање индекса заузетости на парцелама.

Садржину Измена и допуна Плана детаљне регулације
треба да чине текстуални и графички део и обавезни прилози у аналогном и дигиталном облику. План се израђује у
4 примерка.

Члан 1.

Члан 4.
Графички део урбанистичког плана израђује се према
члану 32. Закона о планирању и изградњи, на овереном катастарско-топографском, односно овереном топографском,
односно овереном катастарском плану.
Члан 5.
Рок за израду Измена и допуна Плана детаљне регулације је 30 (тридесет) дана од дана објављивања ове Одлуке.
Члан 6.
Средства за израду Измена и допуна Плана детаљне регулације обезбеђују се из буџета града Смедерева.
Члан 7.
Рани јавни увид и Јавни увид одржаће се у просторијама Градске управе Смедерево.

Члан 12.
Након обављене стручне контроле Нацрта измена и допуна Плана, у складу са чланом 49. Закона о планирању
и изградњи („Службени гласник Републике Србије“, број
72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011,
121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 54/2013
- решење УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014),
Нацрт плана ће бити упућен на јавни увид у трајању од 30
дана од дана оглашавања у дневном и локалном листу.
Члан 13.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 350-378/2015-07
У Смедереву, 5. новембра 2015. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.
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Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево, на основу члана 9. став 3. и 4. Закона о стратешкој процени утицаја на
животну средину („Службени гласник РС“, број 135/2004
и 88/2010), а у вези са чланом 46. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009испр., 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013 Одлука УС,
50/2013 Одлука УС, 54/2013 решење УС, 98/2013 Одлука
УС, 132/2014 и 145/2014), доноси
РЕШЕЊЕ
о неприступању изради стратешке процене утицаја
на животну средину измена и допуна ПДР-а дела
Индустријске зоне и Индустријског парка у Смедереву
1. Не приступа се изради стратешке процене утицаја на
животну средину измена и допуна ПДР-а дела Индустријске зоне и Индустријског парка у Смедереву. (у даљем тексту измена и допуна Плана детаљне регулације).
2. Изменама и допунама Плана детаљне регулације
оквирне границе се не мењају.
3. Циљ измена и допуна Плана детаљне регулације је
утврђавање нових правила за формирање грађевинских
парцела у циљу изградње објеката на парцелама мање величине од сада прописаних и испитивања могућности за
повећање индекса заузетости на парцелама.
4. Разлози за неприступање израде Стратешке процене
утицаја дефинисани су на основу територијалног обухвата
и могућих утицаја измена и допуна предметног Плана на
животну средину, на следећи начин:
- измене и допуне се односе на ПДР, који је у обухвату Плана генералне регулације за подручје индустријске
зоне Смедерева (‚‘Службени лист града Смедерева‘‘, бр.
3/2013), а ПГР се ослања на Извештај о стратешкој процени
утицаја на животну средину за Просторни план општине
Смедерево и Генерални урбанистички план ‚‘Смедерево
2020‘‘ (‚‘ Службени лист општине Смедерево‘‘, бр. 9/2006);
- планови детаљне регулације не спадају у планска документа за која је обавезна израда стратешке процене утицаја на животну средину;
- с обзиром на карактеристике будуће намене измена и
допуна ПДР-а, не постоји могућност директног значајнијег
негативног утицаја на животну средину, као ни евентуалног
кумулирања са ефектима других садржаја у околини обухвата измена и допуна.
5. Разматрани су следећи критеријуми за одређивање
могућих карактеристика значајних утицаја плана на животну средину, сходно члану 6. Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр.
135/2004 и 88/2010):
- значај Плана за заштиту животне средине и одрживи
развој;
- проблеми заштите животне средине Плана и могућност утицаја плана на ваздух, воде, земљиште, микро, биљни и животињски свет, станишта и биодиверзитет ;
- утицај Плана на друге планове и програме, укључујући и оне у различитим хијерархијским структурама;
- степен којим се планом успоставља оквир за реализацију пројеката у погледу локације, природе, обима и услова
функционисања или у вези са локацијом ресурса;
- карактеристике утицаја Плана на животну средину, а
нарочито у смислу вероватноће, интензитета, сложености,
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трајања, учесталости, понављања, просторне димензије,
појаве ризика по људско здравље и средину, деловања на
области од природне, културне и друге важности и деловања на угрожене области и др.
6. У поступку даље разраде предметног планског документа, у складу са Законом о процени утицаја на животну
средину (‚‘Службени гласник РС‘‘, бр. 135/04 и 36/2009) и
Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна
процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (‚‘Службени
гласник РС‘‘, бр. 114/08) одлучиваће се о потреби израде
Процене утицаја на животну средину.
7. Ово Решење је саставни део Одлуке о изради измена
и допуна ПДР-а дела Индустријске зоне и Индустријског
парка у Смедереву и објављује се у „Службеном листу града Смедерева“.
Образложење
Правни основ за доношење Решења о неприступању
изради стратешке процене утицаја на животну средину измене и допуне ПДР-а дела Индустријске зоне и Индустријског парка у Смедереву, садржан је у члану 9. став 3. Закона
о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр.135/2004 и 88/2010).
Ово Решење је урађено у складу са чланом 9. став 4.
Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину
(„Службени гласник РС“, бр. 135/2004 и 88/2010), којим је
одређен садржај истог. Решењем је наведена врста плана,
разлози због којих се не приступа изради стартешке процене утицаја, као и релевантни подаци на основу којих је
одлучено да се не приступи изради стратешке процене.
За измене и допуне ПДР-а дела Индустријске зоне и
Индустријског парка у Смедереву се не приступа изради
стратешке процене утицаја на животну средину а критеријуми и разлози се заснивају на следећем:
Измене и допуне се односе на ПДР, који је у обухвату
Плана генералне регулације за подручје индустријске зоне
Смедерева (‚‘Службени лист града Смедерева‘‘, бр.3/2013),
а ПГР се ослања на Извештај о стратешкој процени утицаја
на животну средину за Просторни план општине Смедерево и Генерални урбанистички план ‚‘Смедерево 2020‘‘ (‚‘
Службени лист општине Смедерево‘‘, бр.9/2006), којим је
дефинисано је да обзиром на карактеристике будуће намене обухвата измена и допуна ПДР-а, не постоји могућност
директног значајнијег негативног утицаја на животну средину, као ни евентуалног кумулирања са ефектима других
садржаја у околини обухвата плана.
У складу са чланом 11. став 1. Закона о стратешкој
процени утицаја на животну средину („Службени гласник
РС“, бр.135/2004 и 88/2010), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне, пословни простор и инспекцијске послове Градске управе Смедерево, доставило
је на мишљење предлог Решења о неприступању изради
стратешке процене утицаја планираних намена на животну
средину измене и допуне ПДР-а дела Индустријске зоне и
Индустријског парка у Смедереву, Групи за заштиту животне средине Градске управе Смедерево, ЈП Дирекцији
за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево, ЈКП Водовод Смедерево, ЈКП Чистоћа Смедерево, ЕД
„Електроморава“ Смедерево, ЈВП ‚‘Србијаводе‘‘ Београд,
Водопривредни центар ‚‘Сава-Дунав‘‘ Нови Београд, РЈ
‚‘Смедерево‘‘.

5. новембар 2015. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

У законском року достављена су мишљења Групe за
заштиту животне средине Градске управе Смедерево под
бројем 501-297/2015-05 од 17.09.2015.године и ЈКП Водовод Смедерево под бројем 05-1977/2 од 23.09.2015.године.
ЈП Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево, ЕД ‘’Електроморава’’ Смедерево, ЈКП
Чистоћа Смедерево и ЈВП ‘’Србијаводе’’ Београд, Водопривредни центар ‘’Сава-Дунав’’ Нови Београд, РЈ ‘’Смедерево’’, нису доставили тражено мишљење, па се у складу
са одредбама члана 11. став 4. Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину (″Службени гласник РС″, бр.
135/2004 и 88/2010) сматра да су сагласни са Предлогом решења о неприступању изради стратешке процене утицаја
на животну средину предметног Плана.
Решено у Одељењу за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево под
брojем 501-297/2015-05 од 08.10.2015. године.
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Драган Крстић, дипл.инж.грађ. с. р.
Достављено :
-1 x подносиоцу захтева
-1 х обрађивачу плана
-1 х службеној евиденцији
-2 x архиви
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Члан 3.

У члану 5. ставови 1., 2. и 3. мењају се и гласе:
„Градско веће града Смедерева, на предлог одељења
Градске управе Смедерево надлежног за послове саобраћаја, у складу са законом и саобраћајно-техничким условима, доноси Програм којим дефинише организовање такси
превоза на територији града Смедерева у оквиру којег се
одређује и оптималан број такси возила.
Саобраћајно-технички услови из става 1. овог члана
дефинишу се у петогодишњем периоду, а на основу карактеристика превозних захтева-вожњи и стања техничког регулисања саобраћаја на територији града Смедерева.
Одељење Градске управе Смедерево надлежно за послове саобраћајне инспекције и одељење Градске управе
Смедерево надлежно за послове саобраћаја, квартално а
по потреби и чешће, подносе извештај Градском већу града Смедерева о стању такси превоза на територији града
Смедерева.
Члан 4.
У члану 6. став 1. тачка 7. мења се и гласи:
„7. да му у тренутку подношења захтева није забрањено
управљање моторним возилом „Б” категорије, што се доказује уверењем (потврдом) надлежног суда или надлежне
полицијске управе које није старије од 15 дана или фотокопијом овог документа.”.
Члан 5.

На основу чланова 57. и 94. Закона о превозу путника
у друмском саобраћају („Службени гласник Републике Србије“, број 68/2015), члана 35. став 2. и члана 39. Закона о
прекршајима („Службени гласник Републике Србије“, број
65/2013), члана 20. став 1. тачка 13. и члана 32. став 1. тачка
6., а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007 и
83/2014 - др. закон), члана 14. став 1. тачка 13. и члана 19.
став 1. тачка 6. Статута града Смедерева („Службени лист
града Смедерева“, број 2/2015 - пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 30. седници одржаној
5. новембра 2015. године, донела је
ОД Л У КУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О АУТОТАКСИ ПРЕВОЗУ
Члан 1.
У Одлуци о ауто-такси превозу („Службени лист града Смедерева“, број 6/2014) назив Одлуке мења се и гласи:
„Одлука о такси превозу”.
У тексту Одлуке речи „Група за саобраћај” у одређеном
падежу замењују се речима „одељење Градске управе Смедерево надлежно за послове саобраћаја” у одговарајућем
падежу, а речи „Група за саобраћајну инспекцију” у одређеном падежу замењују се речима „одељење Градске управе
Смедерево надлежно за послове саобраћајне инспекције”,
у одговарајућем падежу.
Члан 2.
У члану 1. речи „ауто-такси” замењују се речју „такси”.

У члану 8. став 1. тачка 4. мења се и гласи:
„4. да му у тренутку подношења захтева није забрањено
управљање моторним возилом „Б” категорије, што се доказује уверењем (потврдом) надлежног суда или надлежне
полицијске управе које није старије од 15 дана или фотокопијом овог документа.”.
Члан 6.
У члану 9. став 1. тачка 1. мења се и гласи:
„1. да има на видном месту за корисника превоза уграђен исправан, оверен таксиметар, баждарен на важеће тарифе и да се његовим укључивањем светло на кровној ознаци из тачке 5. овог става искључује;”.
После става 4. додаје се став 5. који гласи:
„Превозник је обавезан да уклони таксиметар из путничког возила када се истим не обавља такси превоз.”
Члан 7.
У члану 10. став 3. мења се и гласи:
„Одељење Градске управе Смедерево надлежно за
послове саобраћајне инспекције доноси Решење којим се
утврђује да возило испуњава услове за обављање такси
превоза и за регистрована возила са регистарским таблицама чија регистарска ознака не садржи латинична слова TX
на задње две позиције и нерегистрована возила уз обавезу
подносиоца захтева да у року одређеном у Решењу испуни
услове из члана 9. став 1. тачка 1., 6. и 7. ове Одлуке.”.
Члан 8.
У члану 11. став 4. брише се.
Досадашњи став 5. постаје став 4.
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5. новембар 2015. године

Члан 9.

Члан 15.

У члану 13. у ставу 1. у тачки 6., тачка се замењује тачком и запетом и додаје тачка 7. која гласи:
„7. статус такси возача (предузетник или запослен).”.

Члан 37. мења се и гласи:
„Новчаном казном у прекршајном поступку у износу
од 10.000,00 до 250.000,00 динара казниће се за прекршај
предузетник ако поступи супротно члану 6. став 1. тачка 2,
3, 4. и 6., члану 8. став 1. тачка 1., 2. и 3., члану 9., члану 11.
став 3. и 4., члану 16., члану 24. став 1., члану 29. став 4., 5.
и 6. и члану 30. став 4. ове Одлуке.”.

Члан 10.
У члану 15. став 4. мења се и гласи:
„Предузетник, привредно друштво, односно друго
правно лице уз захтев за издавање такси дозволе возача,
поред услова прописаних законом, подноси доказе да су испуњени услови предвиђени чланом 8. ове Одлуке, доказ о
регистрацији у регистру привредних субјеката за обављање
делатности такси превоза не старији од месец дана и доказ
о издатој важећој такси дозволи возила.”.
Став 7. мења се и гласи:
„Физичко лице заинтересовано за обављање такси превоза, поред услова прописаних законом, подноси доказе о
испуњености услова из члана 6. став 1. тачке 2., 3., 4., 5., 6.
и 7. ове Одлуке.”.
Став 8. мења се и гласи:
„Oдељење Градске управе Смедерево надлежно за
послове саобраћаја, по утврђивању испуњености услова
из претходног става овог члана, доноси Решење којим се
утврђује да су испуњени услови за отпочињање и обављање делатности такси превоза.”.
Став 13. мења се и гласи:
„Израду и сервисирање у електронском облику регистра из става 9. овог члана обавља Одељење Градске управе
Смедерево надлежно за послове из области информационих технологија.”.
Члан 11.
У члану 20. став 3., брише се.

Члан 16.
Члан 39. мења се и гласи:
„Новчаном казном у прекршајном поступку у износу од
5.000,00 до 75.000,00 динара казниће се за прекршај такси
возач запослен код предузетника, у привредном друштву,
односно другом правном лицу ако поступи супротно члану
9. став 1. тачка 4., члану 11. став 4., члану 24. став 1., члану
29. став 6. и члану 30. став 5. ове Одлуке.”.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 17.
Поступци који су започети по поднетим захтевима
за обављање такси превоза до дана ступања на снагу ове
Одлуке, наставиће се у складу са одредбама Одлуке о ауто-такси превозу („Службени лист града Смедерева“, број
6/2014).
Члан 18.
Градско веће града Смедерева у року од 60 дана од дана
ступања на снагу ове Одлуке донеће, на предлог oдељењa
Градске управе Смедерево надлежног за послове саобраћаја, Програм организовања такси превоза на територији
града Смедерева.

Члан 12.

Члан 19.

У члану 27. став 1. мења се и гласи:
„Градско веће града Смедерева, на предлог Одељења
Градске управе Смедерево надлежног за послове привредe
и предузетништва, утврђује и усклађује цену у оквиру такси тарифе по којој се такси превоз мора обављати на територији града Смедерева.”.
Ставови 2., 3. и 4., бришу се.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 020-148/2015-07
У Смедереву, 5. новембра 2015. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

Члан 13.
У члану 31. став 1. тачка 2. речи „ауто-такси” замењују
се речју „такси”.
У тачки 6. речи „пет дана” замењују се речима „десет
дана”, а речи „десет дана” замењују се речима „тридесет
дана”.
Члан 14.
У члану 35. став 1. мења се и гласи:
„Новчаном казном у прекршајном поступку у износу
од 50.000,00 до 1.000.000,00 динара казниће се за прекршај
привредно друштво, односно друго правно лице ако поступи супротно члану 7. став 1. тачка 2., члану 8. став 1. тачка
1., 2. и 3., члану 9., члану 11. став 3, и 4., члану 16., члану
29. став 6. и члану 30. став 4. ове Одлуке.”.

204.
На основу чланова 9., 111. и 209. Закона о социјалној
заштити („Службени гласник Републике Србије“, број
24/2011), члана 1. и члана 9. став 4. Закона о финансијској
подршци породици са децом („Службени гласник Републике Србије“, број 16/2002, 115/2005 и 107/2009), члана 20.
став 1. тачка 17, члана 32. став 1. тачка 6, а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије“, број 129/2007 и 83/2014 - др.
закон), члана 14. став 1. тачка 17. и члана 19. став 1. тачка
6. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2015 -пречишћен текст),

5. новембар 2015. године
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Скупштина града Смедерева, на 30. седници одржаној
5. новембра 2015. године, донела је
ОД Л У КУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ПРАВИМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У ГРАДУ
СМЕДЕРЕВУ
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Члан 7.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 400-9664/2015-07
У Смедереву, 5. новембра 2015. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

Члан 1.
У Одлуци о правима социјалне заштите у граду Смедереву („Службени лист града Смедерева“, број 9/2013 и
5/2015), у члану 18. став 1. алинеји 1. и алинеји 2. речи „материјално обезбеђење“ замењују се речима „новчану социјалну помоћ“.
Члан 2.
У члану 22. Одлуке после става 3. додају се нови ставови који гласе:
„Центар може вршити исплату накнаде из става 1. овог
члана и у виду аконтације.
Уколико пратилац детета из става 1. овог члана не
оправда у потпуности исплаћене путне трошкове на крају
месеца, Центар ће му наредног месеца извршити обрачун и
исплатити новчана средства за путне трошкове умањена за
износ који није оправдао у претходном месецу.
Коначан обрачун путних трошкова Центар врши по истеку школске године.“.
Члан 3.
У члану 23. Одлуке у ставу 4. речи „шест дана“ замењују се речима „седам дана“, иза речи „радним даном и“ додаје се реч „суботом“, а речи „сувог оброка суботом за дане
викенда“ замењују се речима „и сувог оброка недељом“, а
после става 5. додаје се нови став који гласи:
„На основу процене Центра и евиденције коју води,
Центар утрђује број корисника, који је основ за покретање
поступка јавне набавке.“.
Члан 4.
У члану 45. Одлуке у ставу 2. после речи „за жртве
насиља“ речи „доноси Центар“ замењују се речима „са територије ван града Смедерева доноси надлежни Центар за
социјални рад“.

205.
На основу члана 5. Закона о отклањању последица
поплава у Републици Србији („Службени гласник
Републике Србије“ број 75/2014, 64/2015 и 68/2015-др.
закон),
Скупштина града Смедерева, на 30. седници одржаној
5. новембра 2015. године, донела је
П Р О Г РА М
О ИЗМЕНИ ПРОГРАМА ОБНОВЕ МОСТОВА ГРАДА
СМЕДЕРЕВА
Члан 1.
У Програму обнове мостова града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 5/2015), у тачки
4. Начин и обим спровођења мера, као и критеријуми за
спровођење мера, први став мења се и гласи:
„Јавне набавке за радове на реконструкцији и изградњи
мостова вршиће се у складу са Законом о јавним набавкама
(„Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012,
14/2015 и 68/2015). Поступак јавне набавке радова спроводи
град Смедерево, на чијој територији се налази мост.“.
Члан 2.
Овај Програм о измени Програма обнове мостова града
Смедерева ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у
„Службеном листу града Смедерева“.
Број 354-192/2015-07
У Смедереву, 5. новембра 2015. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

Члан 5.
У члану 46. Одлуке став 1. мења се тако да гласи:
„Средства за рад и функционисање прихватилишта за
жртве насиља обезбеђују се у буџету града, донаторством
и из других извора у складу са законом, а за жртве насиља ван територије града Смедерева средства се обезбеђују
пружањем услуга на основу ценовника који доноси Градско
веће града Смедерева на предлог Центра.“.
Члан 6.
У члану 65. Одлуке реч „Правилник“ замењује се речју
„Правилнике“.

206.
На основу члана 18. став 1. тачка 9. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број
119/2012, 116/2013-аутентично тумачење и 44/2014-др. закон), члана 32. став 1. тачка 20., а у вези са чланом 66. став
3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007 и 83/2014 -др. закон) и члана
19. став 1. тачка 9. Статута града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 2/2015 - пречишћен текст),
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Скупштина града Смедерева, на 30. седници одржаној
5. новембра 2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКЕ
НАДЗОРНИХ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА СМЕДЕРЕВО,
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЧИСТОЋА
СМЕДЕРЕВО И ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ПИЈАЦЕ СМЕДЕРЕВО О ПОКРЕТАЊУ
ПОСТУПКА СПРОВОЂЕЊА СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ
ПРИПАЈАЊА
I
Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора Јавног
комуналног предузећа Зеленило и гробља Смедерево, број
500-4038/2 од 15.10.2015. године, Јавног комуналног предузећа Чистоћа Смедерево, број 13/2 од 15.10.2015. године и Јавног комуналног предузећа Пијаце Смедерево, број
107/25-10/2015 од 15.10.2015. године о покретању поступка спровођења статусне промене припајања, при чему је
Јавно комунално предузеће Зеленило и гробља Смедерево
друштво стицалац, а Јавно комунално предузеће Чистоћа
Смедерево и Јавно комунално предузеће Пијаце Смедерево
друштва преносиоци.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-137/2015-07
У Смедереву, 5. новембра 2015. године
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић,с.р.
207.
На основу члана 32. став 1. тачка 9., а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије“, број 129/2007 и 83/2014 -др.
закон) и члана 19. став 1. тачка 9. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2015 - пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 30. седници одржаној
5. новембра 2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА
РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ
РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ
СМЕДЕРЕВО
I
Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама Статута Регионалног центра за професионални развој
запослених у образовању Смедерево, број 1290/15 од
30.09.2015. године.

5. новембар 2015. године
II

Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 110-40/2015-07
У Смедереву, 5. новембра 2015. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.
На основу члана 21. Закона о јавним службама (“Службени гласник Републике Србије”, број 42/91, 71/94,
79/2005 - др. закон, 81/2005 - исправка др. закона, 83/2005
- исправка др. закона и 83/2014 –др. закон), члана 42. став
5., члана 43., члана 46. став 4. и члана 47. Закона о култури
(“Службени гласник Републике Србије”, број 72/2009), члана 13. Одлуке о оснивању Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању Смедерево (“Службени лист града Смедерева”, број 3/2014 - пречишћен
текст и 5/2015) и члана 32. Статута Регионалног центра за
професионални развој запослених у образовању Смедерево на који је Скупштина града Смедерева дала сагласност
својим Решењем број 110-12/2009-11 од 10. децембра 2009.
године а које је објављено у “Службеном листу града Смедерева”, број 19/2009 и Одлуке о изменама и допунама
Статута Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању Смедерево (“Службени лист града
Смедерева”, број 2/2013),
Управни одбор Регионалног центра за професионални
развој запослених у образовању Смедерево, на седници
одржаној дана 30.09.2015. године, донео је
ОД Л У КУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА
РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ
РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ
СМЕДЕРЕВО
Члан 1.
У Статуту Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању Смедерево( “Службени лист
града Смедерева” ,број 19/2009 и 2/2013 ), члан 11. став 2.
мења се тако да гласи:
“- Шифре делатности:
- 18.13 – Услуге припреме за штампу
- 55.10 - Хотели и сличан смештај
- 56.10 - Делатности ресторана и покретних угоститељских објеката
- 56.21 - Кетеринг
- 56.30 - Услуге припремања и послуживања пића
- 58.11 - Издавање књига
- 58.14 - Издавање часописа и периодичних издања
- 58.19 - Остала издавачка делатност
- 59.13 – Дистрибуција кинематографских дела , аудио
визуелних дела и телевизијског програма
- 59.14 – Делатност приказивања кинематографских
дела
- 59.20 - Снимање и издавање звучних записа и музике
- 62.02 - Консултантске делатности у области информационе технологије
- 62.03 - Управљање рачунарском опремом
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- 62.09 - Остале услуге информационе технологије
- 63.99 - Информационе услужне делатности на другом
месту непоменуте
- 70.21 – Делатност комуникација и односа са јавношћу
- 70.22 - Консултантске активности у вези с пословањем
и осталим управљањем
- 72.20 - Истраживање и развој у друштвеним и хуманистичким наукама
- 73.11 - Делатност рекламних агенција
- 73.12 - Медијско представљање
- 73.20 - Истраживање тржишта и испитивање јавног
мњења
- 74.10 - Специјализоване дизајнерске делатности
- 74.20 - Фотографске услуге
- 74.30 - Превођење и услуге тумача
- 74.90 - Остале стручне, научне и техничке делатности
- 82.19 - Фотокопирање, припремање докумената и друга специјализована канцеларијска подршка
- 82.30 - Организовање састанака и сајмова
- 82.99 - Остале услужне активности подршке пословању
- 84.12 - Уређивање делатности субјеката који пружају
здравствену заштиту, услуге у образовању и култури и друге друштвене услуге, осим обавезног социјалног осигурања
- 85.51 - Спортско и рекреативно образовање
- 85.52 - Уметничко образовање
- 85.59 - Остало образовање
- 85.60 - Помоћне образовне делатности
- 90.01 – Извођачка делатност
- 90.02 – Друге уметничке делатности у оквиру извођачке уметности
- 90.03 – Уметничко стваралаштво
- 90.04 – Рад уметничких установа
- 91.01 - Делатности библиотека и архива
- 93.21 - Делатност забавних и тематских паркова
- 93.29 - Остале забавне и рекреативне делатности
- 94.11 – Делатности пословних удружења и удружења
послодаваца “ .
Члан 2.
У члану 25. додају се нови ставови који гласе:
“ Састав Управног одбора треба да обезбеди заступљеност од најмање 30% представника мање заступљеног пола.
Скупштина града Смедерева може до именовања председника и чланова Управног одбора да именује вршиоце
дужности председника и чланова Управног одбора, као и у
случају када председнику, односно члану Управног одбора,
престане дужност и пре истека мандата.
Вршилац дужности председника, односно члана Управног одбора може обављати ту функцију најдуже једну годину.”
Члан 3.
Учлану 28. додају се нови ставови који гласе:
“ Састав Надзорног одбора треба да обезбеди заступљеност од најмање 30% представника мање заступљеног пола.
За члана Надзорног одбора не може бити именовано
лице које је члан Управног одбора у Центру.
Скупштина града Смедерева може до именовања председника и чланова Надзорног одбора да именује вршиоце
дужности председника и чланова Надзорног одбора, као и
у случају када председнику, односно члану Надзорног одбора, престане дужност и пре истека мандата.
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Вршилац дужности председника, односно члана Надзорног одбора може обављати ту функцију најдуже једну
годину.”
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном добијања сагласности
Скупштине града Смедерева.
Број: 1290/15
У Смедереву, 30.09.2015.. године
ПРЕДСЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА
Ивана Илић, с. р.

208.
На основу чланa 54. став 2. Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник Републике
Србије“, број 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015-аутентично тумачење и 68/2015), члана 32. став 1. тачка 20., а
у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007
и 83/2014-др. закон) и члана 19. став 1. тачка 23. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2015-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 30. седници одржаној
5. новембра 2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
„ИВО ЛОЛА РИБАР“ У СКОБАЉУ
I
Решење о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Иво Лола Рибар“ у Скобаљу („Службени лист
града Смедерева“, број 6/2014), мења се у тачки I тако што
се разрешавају дужности чланови Школског одбора Јасмина Стевановић-Станојевић и Виолета Вељковић, представници родитеља ученика, а уместо њих за нове чланове
Школског одбора именују се Милена Башић и Весела Лазић, представници родитеља ученика.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-126/2015-07
У Смедереву, 5. новембра 2015. године
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић,с.р.
209.
На основу чланa 54. став 2. Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник Републике
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Србије“, број 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015-аутентично
тумачење и 68/2015), члана 32. став 1. тачка 20., а у вези са
чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007 и 83/2014-др.
закон) и члана 19. став 1. тачка 23. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2015-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 30. седници одржаној
5. новембра 2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
„ДИМИТРИЈЕ ДАВИДОВИЋ“ У СМЕДЕРЕВУ

6/2014 и 1/2015), мења се у тачки I тако што се разрешава
дужности члан Школског одбора Дарко Каленић, представник родитеља ученика, а уместо њега за новог члана
Школског одбора именује се Горица Матић, представник
родитеља ученика.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-140/2015-07
У Смедереву, 5. новембра 2015. године
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић,с.р.

I
Решење о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Димитрије Давидовић“ у Смедереву („Службени
лист града Смедерева“, број 6/2014), мења се у тачки I тако
што се разрешава дужности члан Школског одбора Натали
Сладић, представник родитеља ученика, а уместо ње за новог члана Школског одбора именује се Часлав Илић, представник родитеља ученика.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-127/2015-07
У Смедереву, 5. новембра 2015. године
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић,с.р.

210.
На основу чланa 54. став 2. Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник Републике
Србије“, број 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015-аутентично тумачење и 68/2015), члана 32. став 1. тачка 20., а
у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007
и 83/2014-др. закон) и члана 19. став 1. тачка 23. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2015-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 30. седници одржаној
5. новембра 2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ТЕКСТИЛНО-ТЕХНОЛОШКЕ
И ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ „ДЕСПОТ ЂУРАЂ“
У СМЕДЕРЕВУ
I
Решење о именовању чланова Школског одбора Текстилно-технолошке и пољопривредне школе „Деспот Ђурађ“ у Смедереву („Службени лист града Смедерева“, број

5. новембар 2015. године

211.
На основу члана 32. став 1. тачка 9., а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије“, број 129/2007 и 83/2014 -др.
закон) и члана 19. став 1. тачка 9. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2015 - пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 30. седници одржаној
5. новембра 2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
I
Иван Нишлић, дипломирани социолог, именује се за
вршиоца дужности директора Туристичке организације
града Смедерева.
II
Доношењем овог Решења престаје да важи Решење о
именовању вршиоца дужности директора Туристичке организације града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 11/2013).
III
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-152/2015-07
У Смедереву, 5. новембра 2015. године
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић,с.р.
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Разматрајући Извештај о стању безбедности саобраћаја на територији града Смедерева за период јануар – јун
2015. године, на основу члана 19. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2015-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 30. седници одржаној
5. новембра 2015. године, донела је
ЗАКЉУЧАК
1. Прихвата се Извештај о стању безбедности саобраћаја на територији града Смедерева за период јануар - јун
2015. године.
2. Задужује се Савет за безбедност саобраћаја града
Смедерева да:
- планира средства у Програму коришћења средстава
за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на подручју града Смедерева за израду неопходне
пројектне документације и средства за изградњу трoтоара
у улицима Петријевској и Горанској све до Државног пута
153 (Обилазница);
- планира средства у Програму коришћења средстава
за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на подручју града Смедерева за израду неопходне
пројектне документације и средства за постављање физичких препрека (ограда, стубића и слично) у улици Карађорђевој, Петријевској, Кнез Михаиловој, Димитрија Давидовића и Горанској у Смедереву;
- од Саобраћајне полиције, Полиције управе Смедерево затражи повећање непосредне контроле саобраћаја на
свим саобраћајницама на територији града Смедерева, а
посебно: контролу дозвољене брзине кретања у насељеним местима на територији града Смедерева, а нарочито у
улици Петријевској и Горанској у Смедереву и свим зонама
школа, као и контролу непрописно паркираних аутомобила
на тротоарима и осталим пешачким површинама у граду, а
посебно у Улицама Карађорђевој, Кнез Михиловој, Димитрија Давидовића и у свим зонама школа.
3. Задужује се Јавно предузеће Дирекција за изградњу,
урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево, као управљач општинских путева и улица, да спроведе мере којима
би се заштитили пешаци и смањио број згажених и оборених пешака, односно да:
- приликом изградње нових и реконструкције постојећих саобраћајница на територији града Смедерева обавезно
планира, пројектује и поставља физичке препреке (стуби-

Страна 65 – Број 7

ћи, пешачке ограде, жардињере и слично) на тротоарима и
пешачким површинама и тиме заштити пешаке од моторног саобраћаја и паркираних аутомобила;
- у улицама у којима се догодио највећи број саобраћајних незгода са згаженим и обореним пешацима (Карађорђева, Кнез Михаилова и Димитрија Давидовића) и локацијама на којима је угрожено кретање пешака, постави
физичке препреке (стубићи, пешачке ограде, жардињере и
слично) којима се спречава непрописно паркирање возила
на тротоарима и све пешачке прелазе додатно означи путним маркерима;
- извештава Градско веће града Смедерева о извршеним
мерама у складу са претходно наведеним.
4. Задужује се Група за саобраћајну инспекцију, Одељења за инспекцијске послове и послове комуналне полиције
Градске управе града Смедерева да:
- врши сталну контролу општинских путева и улица на
територији града Смедерева са аспекта безбедности саобраћаја;
- квартално извештава Градско веће града Смедерева о
извршеним контролама и предузетим мерама у складу са
својим надлежностима.
5. Задужује се Група за саобраћај, Одељења за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске
управе града Смедерева да перманентно прати стање безбедности саобраћаја на територији града Смедерева и периодично извештава Градско веће града Смедерева.
6. Овај Закључак и Извештај о стању безбедности саобраћаја на територији града Смедерева за период јануар
- јун 2015. године објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
7. Закључак у препису доставити: Савету за безбедност
саобраћаја на територији града Смедерева, Јавном предузећу Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево, Одељењу за урбанистичко-комуналне
и имовинско-правне послове - Одсеку за урбанистичко-грађевинске, послове саобраћаја и заштиту животне средине
- Групи за саобраћај, Одељењу за инспекцијске послове
и послове комуналне полиције - Групи за саобраћајну инспекцију, документацији и архиви.
Број 344-1028/2015-07
У Смедереву, 5. новембра 2015. године
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић,с.р.
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1.

УВОД

Саобраћај омогућава безбедну и ефикасну размену добара, допремање сировина,
одвожење готових производа, пословна и рекреативна путовања, културне манифестације и
многобројне друге активности које прожимају разнолике активности савременог света. Ниједна
људска делатност није толико унапредила стандард, али истовремено ниједна људска
делатност није однела толико људских живота у мирнодопским условима, као саобраћај.
Саобраћајне „незгоде” нису „несреће”, тј. страдање у саобраћају није случајно, већ је
резултат системских грешака и нерада.
Тренд пораста броја погинулих и повређених у саобраћају може се променити добро
организованим радом и спровођењем добро осмишљених и координираних мера.
Страдање у саобраћајним незгодама је растући глобални проблем. Данас у свету у
саобраћајним незгодама смртно страда око 1.300.000 људи годишње, а око 50.000.000 бива
повређено (WHO, 2013). Процењује се да ће 2020. године у саобраћајним незгодама смртно
страдати 1.900.000 људи, уколико не буду предузете мере и акције за побољшање
безбедности саобраћаја.
Према извештају Светске здравствене организације у саобраћајним незгодама највише
страдају млади и сиромашни.
Најзначајнији негативни ефекти и последице саобраћаја су:
−
настрадали у саобраћајним незгодама (погинула лица, теже и лакше
повређена лица),
−
исцрпљивање природних ресурса,
−
загађивање околине отпадним материјалима и гасовима,
−
загађивање околине буком,
−
материјалне штете, губици и трошкови у вези са саобраћајним незгодама,
−
физичка неактивност,
−
стресови проузроковани учешћем у саобраћају,
−
социјално загађивање, тј. загађивање међуљудских односа, проузроковано
1
учешћем у саобраћају, а посебно учешћем у саобраћајним незгодама .
Кључни субјекти безбедности саобраћаја на националном нивоу су све институције које се
баве саобраћајем, а посебно:
−
доносиоци политичких одлука,
−
професионална, стручна и друга удружења,
−
научне и образовне установе,
−
предшколске установе,
−
саобраћајна полиција,
−
здравствене установе,
−
медији и други.
Да би се ефикасно управљало безбедношћу саобраћаја неопходно је постојање
институционалних капацитета са установљеним процедурама и односима између надлежних
субјеката.
2
Извештај Светске банке је 2007. године дао главне смернице за успостављање система
безбеднoсти саобраћаја, што је представљало основ за промене које су уследилe доношењем
нове регулативе из области безбедности саобраћаја.
Народна скупштина Републике Србије је показала јаку политичку вољу тако што је 2009.
године усвојила Закон о безбедности саобраћаја на путевима. У Закон су уграђена савремена
решења у управљању безбедношћу саобраћаја, као и обавезе које je Република Србија
преузела и показала опредељење да се приближи најразвијенијим државама у погледу
безбедности саобраћаја. Примена савремених решења и мера за управљање безбедношћу
саобраћаја изискује институционални оквир прилагођен захтевима за достизање циљева у
безбедности саобраћаја.

1

Липовац, К, Д. Јовановић и М. Вујанић: Основе безбедности саобраћаја, Београд, 2014.
Извештај Светске банке: Преглед могућности за регулисање безбедности на путевима и
предлози инвестиционе стратегије, Ерик Хауард и Џин Брин, 2007.
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Субјекти од значаја за безбедност саобраћаја у Републици Србији су :
−
Влада,
−
Тело за координацију безбедности саобраћаја на путевима,
−
министарство надлежно за послове саобраћаја,
−
министарство надлежно за послове образовања,
−
министарство надлежно за послове здравља,
−
министарство надлежно за унутрашње послове,
−
Агенција за безбедност саобраћаја,
−
локално тело за координацију безбедности саобраћаја,
−
организациона јединица градске управе задужена за безбедност
саобраћаја,
−
орган надлежан за инспекцијски надзор из области безбедности саобраћаја,
−
управљач пута,
−
суд,
−
јавни тужилац,
−
средство јавног информисања, односно оглашавања,
−
научна, образовна, односно васпитна установа,
−
удружење из области безбедности саобраћаја на путевима,
−
лице које обавља привредну делатност из области, односно у вези са
безбедношћу саобраћаја на путевима, итд.
Најважнији субјекти безбедности саобраћаја у Републици Србији су Влада, министарство
надлежно за послове саобраћаја и Министарство унутрашњих послова, као носиоци извршне
власти и као органи одговорни за стање безбедности саобраћаја у држави.
Институције успостављене Законом о безбедности саобраћаја на путевима на
националном и локалном нивоу су:
−
Тело за координацију безбедности саобраћаја на путевима,
−
Агенција за безбедност саобраћаја и
−
локална тела за безбедност саобраћаја.
Тело за координацију безбедности саобраћаја доноси политичке и стратешке одлуке у
безбедности саобраћаја на путевима, а чине га министри надлежни за послове саобраћаја,
унутрашње послове, здравља, рада, правде, просвете и трговине и услуга. Сврха Тела за
координацију безбедности саобраћаја је координисано деловање министарстава надлежних
за безбедност саобраћаја. Задатак Тела је да прати, усмерава и координира активности
везане за смањење броја саобраћајних незгода и последица у Републици Србији, да
предлаже и прати спровођење Националне стратегије безбедности саобраћаја на путевима и
Акционог плана безбедности саобраћаја.
Агенција за безбедност саобраћаја, која је основана од стране Владе, по својој
организационој структури омогућава знатно ефикасније деловање у безбедности саобраћаја и
врши повезивање субјеката од значаја за безбедност саобраћаја. Агенција за безбедност
саобраћаја обавља стручне, регулаторне и развојне послове безбедности саобраћаја.
Локално тело за безбедност саобраћаја је задужено за усклађивање и координацију
послова безбедности саобраћаја на локалном нивоу.
Чланом 14. став 2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник
Републике Србије”, број 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 – одлука УСРС и 55/2014)
дефинисано је да надлежни извршни орган јединице територијалне аутономије, односно
јединице локалне самоуправе, општинско веће, односно градско веће, подноси скупштини
извештај о стању безбедности саобраћаја на том подручју најмање двапут годишње.
На основу добијених података од стране Полицијске управе у Смедереву, Одељења
саобраћајне полиције ГРУПА ЗА САОБРАЋАЈ, Одељење за урбанистичко-комуналне и
имовинско-правне послове израдила је Извештај о стању безбедности саобраћаја на
територији града Смедерева за период од 01.01.2015. до 30.06.2015. године у коме је
извршено поређење стања са истим периодом претходне три године.
Извештај о стању безбедности саобраћаја на територији града Смедерева треба да
помогне у давању одговора зашто и где на територији нашег града саобраћајне незгоде
настају, како би смо били у прилици да дефинишемо одговарајуће мере којим би се смањио
укупан број саобраћајних незгода односно ублажиле последице и смањило страдање људи.

3

Стратегија безбедности саобраћаја на путевима Републике Србије за период од 2015. до
2020. године („Службени гласник РС”, бр. 64/2015)

4

Страна 70 – Број 7

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

5. новембар 2015. године

Група за САОБРАЋАЈ

2.

БРОЈ САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
СМЕДЕРЕВА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ЈУН 2015. ГОДИНЕ И
ПОРЕЂЕЊЕ СА ИСТИМ ПЕРИОДОМ 2012. , 2013. И 2014. ГОДИНЕ

Саобраћајне незгоде су најзначајнији појавни облик небезбедности у саобраћају. Зато су
саобраћајне незгоде најважнији елемент предмета истраживања и треба им посветити
посебну пажњу.
Табела 1. Расподела саобраћајних незгода
Година
Број саобраћајних
незгода

Јан-јун
2012

Јан-јун
2013

Јан-јун
2014

Јан-јун
2015

189

183

166

152

Слика 1. Расподела саобраћајних незгода

Анализирајући број саобраћајних незгода у првој половини ове године може се закључити
да је настављен стабилан тренд опадања укупног броја саобраћајних незгода на
подручју града Смедерева.
Период од јануара до јула 2015. године је забележио пад у односу на исти период
2012., 2013. и 2014. годинe и то за 8.5% у односу на 2014. годину од укупног броја
саобраћајних незгода.
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3.1.

РАСПОДЕЛА САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
СМЕДЕРЕВА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ЈУН 2015. И ПОРЕЂЕЊЕ СА
ИСТИМ ПЕРИОДОМ 2012., 2013. И 2014. ГОДИНЕ
Расподела ПОСЛЕДИЦА саобраћајних незгода

Број настрадалих лица у саобраћајним незгодама које су за последицу имале смртно
страдала лица у првој половини 2012. године и 2013. године је износио 2, у првој половини
2014. године се повећао на 4, док се у истом периоду 2015. године смањио на 2.
Број настрадалих лица у саобраћајним незгодама која су за последицу имале тешке
телесне повреде је забележио значајан пад од 21.74% односно са 23 незгоде у првој
половини 2012.године на 18 лица у истом периоду 2013. године, у 2014. години у односу на
2013. годину oстао непромењен, док се у 2015. години тај број повећао за 1.
Број настрадалих лица у саобраћајним незгодама које су за последицу имале лаке
телесне повреде је забележио пад од 14.85% односно са 101 незгоде у првој половини 2012.
године на 86 у истом периоду 2013. године. У првој половини 2014. године тај број је смањен
на 84 односно у односу на 2013. годину за 2.3%. У првој половини 2015. године број лица која
су задобила лаке телесне повреде је смањен на 78 и у односу на исти период 2014. године је
забележио пад од 7.1%.
Број незгода са материјалном штетом се смањио за 3.7% у првој половини 2013. године у
односу на исти период 2012. године, у 2014. години у односу на 2013. годину повећао за 1.3%,
док се у првој половини 2015. у односу на исти период 2014. године смањио за 31 незгоду
одсносно за 19.6%.
Табела 2. Расподела саобраћајних незгода према ПОСЛЕДИЦАМА
ПОСЛЕДИЦЕ САОБ. НЕЗГОДА

2012

2013

2014

2015

Смртно страдали
Тешке телесне повреде
Лаке телесне повреде
Материјална штета
Укупан број саобраћајних незгода

2
23
101
162
288

2
18
86
156
262

4
18
84
158
264

2
19
78
127
226
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3.2.

Расподела саобраћајних незгода према КАТЕГОРИЈИ УЧЕСНИКА

Укупан број учесника у саобраћајним незгодама у првој половини 2015. године је за 11
мањи него у истом периоду 2014. године, 2014. године је за 32 учесника мањи него 2013.
године, 2013. године је за 3 мањи од укупног броја учесника у истом периоду 2012. године.
Број возача као учесника у саобраћају је забележио пад од 4% (са 253 возача у првој
половини 2014. године на 243 возача у истом периоду 2015. године).
Број евидентираних путника као учесника у саобраћају је остао непромењен у првој
половини 2015. године у односу на исти период 2014. године.
Број пешака који су учествовали у саобраћајним незгодама је забележио значајан пад од
3.7% у првој половини 2015. године у односу на исти период 2014. године.
Табела 4. Расподела саобраћајних незгода према КАТЕГОРИЈИ УЧЕСНИКА
КАТЕГОРИЈА УЧЕСНИКА
Возач
Путник
Пешак
Укупан број саобраћајних незгода

Слика 2. Расподела
УЧЕСНИКА

саобраћајних

2012
275
45
28
348

незгода

2013
281
29
35
345

према

2014
253
32
27
312

2015
243
32
26
301

КАТЕГОРИЈИ
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3.3.

Расподела саобраћајних незгода према ЛОКАЦИЈИ НА УЛИЦАМА
по месецима

Табела 5. Расподела саобраћајних незгода према ЛОКАЦИЈИ НА УЛИЦАМА по
месецима
ГОДИНА
2012
2013
2014
2015

јан
20
19
16
18

Слика 3. Расподела
УЛИЦАМА по месецима

феб
16
7
26
14

мар
12
13
16
14

саобраћајних

апр
21
18
25
18

мај
19
27
20
20

незгода

јун
16
12
22
25

према

∑
104
96
125
109
ЛОКАЦИЈИ

НА

Уредбом о категоризацији државних путева (“Службени гласник РС”, бр. 105/2013 и
119/2013) извршене су измене у категоризацији државних путева I и II реда на територији
Републике Србије. Део државних путева је прешао у надлежност Града Смедерева те су
самим тим и незгоде које су се догодиле на тим путевима евидентиране као незгоде у
улици у насељеном месту док су се претходних година те незгоде евидентирале као
незгоде на државним путевима. Промена категоризације доводи до немогућности
тачног поређења броја незгода на државним путевима и улицама у 2015. години у
односу на 2012. и 2013. годину.
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3.4.

Расподела саобраћајних незгода према ЛОКАЦИЈИ на
ОПШТИНСКИМ ПУТЕВИМА

Табела 6. Расподела саобраћајних незгода према ЛОКАЦИЈИ НА ОПШТИНСКИМ
ПУТЕВИМА
ОПШТИНСКИ ПУТ
ОП 1 (Државни пут 14 – Шалинац – Кулич)
ОП 20 (Државни пут 14 (Раља) – државни пут 352
(Колари) – државни пут 155 (Водањ))
ОП 3 (Државни пут 14 – Радинац – општински пут 21
(Враново))
ОП 2 (Државни пут 14 – Липе)
ОП 12 (Општински пут 11 – Бадљевица)
ОП 11 (Државни пут 352 – Друговац – Општински пут
11)
ОП 6 (Улица Горанска - Удовице – државни пут 153 )
ОП 4 (Државни пут 156 – Врбовац)
ОП 7 (Државни пут 153 – Сеоне)
ОП 17 (Општински пут 3 – Враново)
ОП 8 (Улица Вучачка – Вучак – државни пут 153 )
ОП 9 (државни пут 352 – Ландол – државни пут 352
(Колари))
ОП 10 (државни пут 352 – Биновац)
ОП 5 (државни пут 156 – Добри До)
свега
Слика 4. Расподела
ОПШТИНСКИМ ПУТЕВИМА

саобраћајних

2012
5

2013
7

2014
5

2015
1

2

1

1

1

2

0

0

0

1
2

1
0

0
1

0
0

0

2

0

0

0
1
1
0
0

2
0
0
0
1

0
0
0
1
1

0
0
0
0
0

0

0

0

1

0
0
25

0
0
28

0
0
9

1
1
5

незгода

према

ЛОКАЦИЈИ

НА
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3.5.

Расподела саобраћајних незгода према ЛОКАЦИЈИ НА
ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА

Табела 7. Расподела саобраћајних незгода према ЛОКАЦИЈИ НА ДРЖАВНИМ
ПУТЕВИМА
ДРЖАВНИ ПУТ
ДПIIА153 (Смедерево – Београд)
ДПII155 (Смедерево – Младеновац)
ДПIБ14 (Ковин – Смедерево)
ДПIIA153 – ДПIIA155 (Петријевски пут)
ДПIIА156 (Раља – Смедеревска Паланка)
ДПIIA158 (Мала Крсна – Велика Плана)
ДПIIБ352 (ДП 153 – Колари – Селевац – Смед.
Паланка)
ДПIБ33 (Смедерево – Пожаревац)

Слика 5. Расподела
ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА

2012
15
13
12
6
2
4

саобраћајних

2013
8
13
20
7
3
8

2014
14
2
13
8
2
3

2015
5
4
10
3
6
2

0

0

3

4

0

0

0

6

незгода

према

ЛОКАЦИЈИ

НА

20
20
18
16

15

14

1313

14

12

12
10

10

4
2

2012

8

8
6

13

6

5

4
2

8

7 7

2013

6
3

2

3

6
4

2

3

3

2
0 0

4

2014
2015

0 0 0

0

На раскрсници државних путева 153 и 155 са Улицом Петријевском забележенe су 3
незгоде у првој половини 2015. године односно број се смањио за 4 у односу на исти период
2014. године те ЦРНЕ ТАЧКЕ.

11

5. новембар 2015. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 77 – Број 7

Група за САОБРАЋАЈ

3.6.

Расподела саобраћајних незгода према УЗРОКУ саобраћајне
незгоде

Приликом анализе може се видети да је најчешћи узрок настанка саобраћајне незгоде у
првој половини 2015. године радња (извођење непрописне радње у саобраћају), док је у истом
периоду 2014., 2013. и 2012. године то била непрописна или неприлагођена брзина кретања
возилом. Као други најчешћи узрок у првој половини 2015. године јавља непрописна или
неприлагођена брзина кретања возилом, док се у истом временском периоду за 2014., 2013.
и 2012. године јавља извођење непрописних радњи у саобраћају.
Непрописна или неприлагођена брзина кретања као најчешћи узрок је у првој половини
2014. године у односу на исти период 2013. године забележио раст од 1.6%, односно са 63
незгоде у првој половини 2013. године на 64 незгоде у истом периоду 2014. године, док је у
2013. години забележен пад од 7.35%, одсносно са 68 незгода у првој половини 2012. године
на 63 незгоде у истом периоду 2013. године. У првој половини 2015. године се јавља као други
узрок саобраћајних незгода и забележен је пад у односу на исти период 2014. године од
6.25%.
Значајно повећање броја незгода чији је узрок извођење непрописних радњи у саобраћају
је забележен у првој половини 2015. године у односу на исти период 2014. године и то за 37%.
Смањење броја незгода је забележено код незгода код којих је узрок извођење непрописних
радњи у саобраћају и то за 14.8%, односно са 54 незгоде у првој половини 2013. године на 46
незгода у истом периоду 2014. године, а прва половина 2013. године у односу на 2012. је
забележила пад од 16.18%.
Значајно смањење је забележено је код незгода код којих је узрок неуступање првенства
пролаза и то за 44.5% у првој половини 2015. године у односу на исти период 2014. године.
Повећање је забележено за 6.67% у првој половини 2014. године, односно са 30 незгода у
првој половини 2013. године на 32 незгоде у истом периоду 2014. године, док је у првој
половини 2013. године забележен значајан пораст броја незгода, односно за 66.67% (са 18
незгода у 2012. години на 30 незгода у 2013. години).
Алкохол као узрок незгода је у првој половини 2015. године забележио значајан пад од
56.25% у односу на исти период 2014. године. У првој половини 2014. године у односу на прву
половину 2013. године забележио пад од 17.86%, односно са 28 незгода у првој половини
2013. године на 23 незгоде у првој половини 2014. године.
Табела 8. Расподела саобраћајних незгода према УЗРОКУ
УЗРОК

2012

2013

2014

2015

непрописна или неприлагођена брзина кретања
извођење непрописних радњи у саобраћају
вожња под дејством алкохола
неуступање првенства пролаза
остало
непрописно кретање коловозом
техничка неисправност

68
66
27
18
5
6
2

63
54
28
30
6
0
2

64
46
23
32
1
0
0

60
63
13
14
2
0
0

192

183

166

152

свега
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Табела 9. Расподела саобраћајних незгода према УЗРОКУ

70
60
50
40
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20
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0

68

6364
60
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3.7.

Расподела саобраћајних незгода према НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ

Територију Града Смедерева чине подручја 27 насељених места.
Највећи број саобраћајних незгода у првој половини 2015. године догодио се у Смедереву
– 92 незгоде што је 19 незгода мање у односу на исти временском период 2014. године.
У Радинцу се у првој половини 2015. године догодило 6 незгода и у односу на исти период
2014. године је тај број повећан за 2.
У Петријеву се у првој половини 2015. године догодило 3 незгоде и у односу на исти
период 2014. године број незгода је смањен за 62.5%.
Табела 10. Расподела саобраћајних незгода према НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ
Место
Смедерево
Радинац
Петријево
Водањ
Михајловац
Мала Крсна
Суводол
Колари
Раља
Орешац
Осипаоница
Враново
Скобаљ
Липе
Мало Орашје
Лугавчина
Сараорци
Врбовац
Удовице
Добри До
Југово
Ландол
Вучак
Бадљевица
Друговац
Шалинац
Кулич

свега

2012

2013

2014

2015

117
12
9
4
3
7
3
5
5
3
2
4
2
1
2
2
1
2
0
0
2
1
1
1
0
0
0
189

110
12
11
4
2
7
3
6
4
0
5
2
3
3
0
1
2
0
4
2
0
1
1
0
0
0
0
183

111
5
8
3
5
3
2
3
5
1
1
3
1
2
0
1
1
1
4
0
1
1
1
0
3
0
0
166

92
7
3
3
5
9
2
3
2
1
2
2
1
2
1
2
0
1
0
3
0
3
2
0
0
2
2
150
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Табела 11. Расподела саобраћајних незгода према НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ

Смедерево
Радинац

110 117
111

92

12
12

57
9
11
3 8
4
4
3
3
3
2
5
5
7
3 79
3
23
2
5
3 6
3
5
4
2 5
01 3
12
12 5
4
23
2
23
1
1
1
3
2
2
2
0
01
2
1
12
12
01
012
1
0 4
0 4
02
0 3
2
01
0
1
1
13
1
1
12
1
0
0
0
0
0 3
0
0
0
02
0
0
02

Петријево
Водањ
Михајловац
Мала Крсна
Суводол
Колари
Раља
Орешац
Осипаоница
Враново
Скобаљ
Липе
Мало Орашје
Лугавчина
Сараорци
Врбовац
Удовице
Добри До
Југово
Ландол
Вучак
Бадљевица
Друговац
Шалинац
Кулич
0
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3.8.

Расподела саобраћајних незгода према ВИДУ НЕЗГОДЕ

Постоји 14 видова саобраћајних незгода које се евидентирају. Вид незгоде који се
најчешће јавља у првој половини 2015. године је бочни судар – 30 незгода и у односу на исти
период 2014. године број незгода је смањен за 7.
Удар возила у друго заустављено или паркирано возило је у првој половини 2015. године
други најчешћи вид незгода и забележио је значајан раст у односу на исти период 2014.
године од 66.67%.
Слетање са коловоза и удар у објекат поред пута је забележио значајан пад као вид
незгоде и у првој половини 2015. године и у односу на исти период 2014. године је забележио
значајан пад од 51.43% односно са 35 незгода у првој половини 2014. године на 17 незгода у
истом периоду 2015. године.
Обарање или гажење пешака је четврти најчешћи вид незгода у првој половини 2015.
године и у односу на исти период 2014. године није забележио промене у броју.
Табела 12. Расподела саобраћајних незгода према ВИДУ НЕЗГОДЕ
ВИД НЕЗГОДЕ
бочни судар
слетање са коловоза и удар у објекат поред пута
обарање или гажење пешака
удар возила у друго заустављено или паркирано
возило
судар возила из супротних смерова
судар при вожњи у истом смеру
слетање возила са пута
остале врсте незгода
испадање-падање лица из возила у покрету
међусобни судар друмског и железничког возила
удар возила у неки други објекат на путу
судар при упоредној вожњи
превртање возила на путу
обарање или гажење стоке или друге животиње
свега

2012
44
32
24

2013
41
29
35

2014
37
35
24

2015
30
17
24

21

16

15

25

18
19
5
8
6
3
3
1
2
0
186

15
22
9
6
1
1
3
0
5
0
183

16
16
8
5
6
0
2
1
1
0
166

15
20
9
8
1
0
1
0
0
1
151
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Табела 13. Расподела саобраћајних незгода према ВИДУ НЕЗГОДЕ
45
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5
0
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35
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24 2424
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21
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15 1615
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3.9.

Расподела саобраћајних незгода према КАТЕГОРИЈИ ВОЗИЛА

Према категорији возила која су учествовала у саобраћајним незгодама у првој половини
2015. године је највише било путничких аутомобила 173, затим теретних возила 25, бицикла
11 и возила која нису идентификована и воде се као НН возила 18.
Број путничких аутомобила који су учествовали у незгодама у првој половини 2015. године
се смањио у односу на исти период 2014. године, док се број возила која су учествовала у
незгодама која нису идентификована и воде се као НН возила, број теретних возила и број
бициклиста повећао.
Табела 14. Расподела саобраћајних незгода према КАТЕГОРИЈИ ВОЗИЛА
КАТЕГОРИЈЕ ВОЗИЛА
путнички аутомобил
теретно возило
нн
мопед, мотокултиватор, радна машина
бицикл
аутобус
мотоцикл
трактор
вучно возило
железничко возило
комби возило
специјално радно возило
прикључно возило
запрежно возило
свега

2012
214
26
14
2
7
6
7
3
3
3
1
1
0
0
287

2013
221
26
9
2
10
2
5
3
0
1
0
0
0
1
280

2014
187
22
18
5
8
3
3
6
0
1
0
0
0
0
253

2015
173
25
18
3
11
7
2
2
0
0
0
0
0
0
241

Слика 6. Расподела саобраћајних незгода према КАТЕГОРИЈИ ВОЗИЛА
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3.10. Расподела саобраћајних незгода по месецима
У првој половини 2012. године највећи број саобраћајних незгода се догодио у априлу (37
незгода), док је у истом периоду 2013. године забележен највећи број саобраћајних незгода у
мају (39 незгода). Пораст броја незгода у првој половини 2013. године у односу на исти период
2012. године је забележен у јануару и мају, у фебруару је број незгода исти док је у осталим
месецима забележено смањење броја саобраћајних незгода. У првој половини 2014. године је
забележен пад броја саобраћајних незгода у свим месецима осим у фебруару и јуну. У првој
половини 2015. године је забележен раст броја незгода у мају и јуну и то за 4, односно 2
незгоде.
На основу наведених података може се закључити да је најбезбеднији месец у првој
половини 2015. године март са 19 незгода, март је такође био најбезбеднији месец у истом
периоду и 2014. године, а фебруар у 2012. и 2013. години (по 25 незгода), док је најугроженији
месец у 2015. години јун са 31 незгодом, април у истом периоду 2014. године, мај 2013. године
и април 2012. године.
Табела 15. Расподела саобраћајних незгода по месецима
Месец

Јан

Феб

Мар

Апр

Мај

Јун

∑

2012
2013
2014
2015

30
33
26
26

25
25
30
21

30
26
23
19

37
34
32
25

36
39
26
30

31
26
29
31

189
183
166
152

Слика 7. Расподела саобраћајних незгода по месецима
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3.11. Расподела саобраћајних незгода по данима у току недеље
У првој половини 2012. и 2013. године највећи број саобраћајних незгода се догодио
четвртком (34 незгоде 2012. и 38 незгода 2013. године), у првој половини 2014. године највећи
број незгода забележен је уторком, петком и суботом (по 26 незгода), док је у првој половини
2015. године највећи број незгода забележен уторком и средом (по 25 незгода).
Пораст броја незгода у првој половини 2013. године у односу на исти период 2012. године
забележен је понедељком, четвртком, петком и суботом, док је у осталим данима забележено
смањење броја саобраћајних незгода, у првој половини 2014. године пораст броја незгода
забележен је средом и недељом, док је у првој половини 2015. године у односу на исти период
2014. године забележио пораст средом и четвртком.
Петак се посебно издваја са смањењем броја незгода у првој половини 2015. године у
односу на исти период 2014. године и то од 42.3%.
Најбезбеднији дан у недељи у 2012. години за период од јануара до јуна је понедељак са
16 незгода, у 2013. години за период од јануара до јуна најбезбеднији дан среда са 12
незгода, у првој половини 2014. године најбезбеднији дан понедељак са 19 незгода, док је у
првој половини 2015. године најбезбеднији дан петак са 15 незгода
Табела 16. Расподела саобраћајних незгода по ДАНИМА У НЕДЕЉИ
ДАН У НЕДЕЉИ
понедељак
уторак
среда
четвртак
петак
субота
недеља

свега

2012
16
30
28
34
26
24
31
189

2013
21
27
12
38
34
30
21
183

2014
19
26
24
21
26
26
24
166

2015
19
25
25
24
15
24
19
151

Слика 8. Расподела саобраћајних незгода по ДАНИМА У НЕДЕЉИ
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3.12. Расподела саобраћајних незгода по часовима у току дана
Највећи број незгода догодио се у периоду од 17 до 19 часова и то по 28 незгода у првој
половини 2012. и 2013. године, у првој половини 2014. године највећи број незгода догодио се
између 13 и 14 часова, док се у првој половини 2015. године највећи број саобраћајних
незгода догодио између 17 и 19 часова. Најбезбеднији часови току дана су од 2 до 5. Значајан
пад је забележен у периоду од 09 до 10 часова и 15 до 17 часова, док је пораст забележен у
периодима од 05 до 06, од 7 до 9 и од 17 до 18 часова.
Табела 17. Расподела саобраћајних незгода по ЧАСОВИМА У ТОКУ ДАНА
ЧАСОВИ У ТОКУ ДАНА
00-01
01-02
02-03
03-04
04-05
05-06
06-07
07-08
08-09
09-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
20-21
21-22
22-23
23-00

свега

2012
5
4
1
6
2
1
5
7
4
7
14
10
12
12
10
13
9
14
14
8
6
4
8
13
189

2013
7
5
5
4
2
1
3
4
6
10
12
9
13
10
9
9
12
14
14
14
6
3
8
3
183

2014
4
6
4
4
2
2
4
7
7
8
8
8
7
14
10
11
12
4
12
7
5
8
10
2
166

2015
4
6
2
2
3
7
3
11
9
5
7
7
9
7
8
6
5
13
9
4
5
8
4
2
146

Слика 9. Расподела саобраћајних незгода по ЧАСОВИМА У ТОКУ ДАНА
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3.13. Расподела саобраћајних незгода према КАТЕГОРИЈИ ПУТА по
месецима
Уредбом о категоризацији државних путева ("Службени гласник РС", бр. 105/2013 и
119/2013) извршене су измене у категоризацији државних путева I и II реда на територији
Републике Србије. Наведеном категоризацијом део државних путева је прешао у надлежност
Града Смедерева па се самим тим и незгоде које су се догодиле на тим путевима
евидентиране као незгоде у улици у насељеном месту док су се претходних година те незгоде
евидентирале као незгоде на државним путевима. Промена категоризације доводи до
немогућности тачног поређења броја незгода на државним путевима и улицама у 2015.
години у односу на претходне године.
Табела 18. Расподела саобраћајних незгода према КАТЕГОРИЈИ ПУТА
КАТЕГОРИЈА ПУТА
Државни пут
Општински пут
Улица у насељеном месту
Укупан број саобраћајних незгода

2012
76
14
97
187

2013
59
26
98
183

2014
37
4
125
166

2015
33
6
111
150

Слика 10. Расподела саобраћајних незгода према КАТЕГОРИЈИ ПУТА
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3.14. Расподела саобраћајних незгода по месецима на ПРАВЦУ и у
РАСКРСНИЦИ
Табела 19. Расподела саобраћајних незгода по месецима на ПРАВЦУ и у
РАСКРСНИЦИ
Месец
Правац
Раскрсница
Свега

Јан
20
6
26

Феб
19
1
20

Мар
15
4
19

Апр
23
1
24

Мај
26
4
30

Јун
26
5
31

∑
129
21
150

%
86.00
14.00
100

Слика 11. Расподела саобраћајних незгода по месецима на ПРАВЦУ и у
РАСКРСНИЦИ

Слика 12. Расподела саобраћајних незгода по месецима на ПРАВЦУ и у
РАСКРСНИЦИ
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3.15. Расподела саобраћајних незгода према ПОЛУ по месецима
Табела 20. Расподела саобраћајних незгода према ПОЛУ по месецима
Месец
Мушки
Женски
Свега

Јан
42
5
47

Феб
26
5
31

Мар
37
6
43

Апр
29
11
40

Мај
56
8
64

Јун
50
10
60

∑
240
45
285

%
84.21
15.79
100

Слика 13. Расподела саобраћајних незгода према ПОЛУ по месецима
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4.

УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА УГРОЖЕНОСТИ (РИЗИКА) У ДРУМСКОМ
САОБРАЋАЈУ

Безбедност саобраћаја није мерљива, па се за мерење користи њено наличје, односно
степен угрожености. Угроженост се одређује нивоом ризика који прати одвијање саобраћаја,
односно степен угрожености зависи од могућности, тј. вероватноће да настане незгода.
Утврђивање степена угрожености (ризика) у друмском саобраћају врши се анализама у
оквиру којих се узимају саобраћајне незгоде и њихове последице у односу на:
Табела 21. Број становника (ЈАВНИ РИЗИК)
бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

БРОЈ СТАНОВНИКА ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Место
укупан број становника
Бадљевица
371
Биновац
262
Водањ
1211
Враново
2685
Врбовац
1024
Вучак
1878
ДобриДо
978
Друговац
1539
Колари
1072
Кулич
233
Ландол
1084
Липе
3077
Лугавчина
3042
Луњевац
536
Мала Крсна
1540
Мало Орашје
982
Михајловац
2674
Осипаоница
3390
Петријево
1443
Радинац
5349
Раља
1206
Сараорци
2186
Сеоне
945
Скобаљ
1614
Смедерево
63028
Суводол
782
Удовице
1714
Шалинац
563
Нераспоређено
1120
Укупно
107 528
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Табела 22. Број регистрованих возила (САОБРАЋАЈНИ РИЗИК)
БРОЈ ВОЗИЛА ПО КАТЕГОРИЈАМА РЕГИСТРОВАНИХ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
НА ТЕРИТОРИЈИ ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ У СМЕДЕРЕВУ
Повећање
броја возила
(%)
0.22
-0.13
-16.47
1.25
4.76
-5.95

бр

Врста возила

2011

2012

2013

2014

Повећање
бр. воз.

1
2
3
4
5
6

Путничко возило
Теретно возило
Прикључно возило
Мотоцикл
Мопед
Трактор
Прикључно возило за
трактор
Радна машина
Аутобус
Прикључно воз.
туристичког воза
Тешки четвороцикл
Бицикл са мотором
Тешки трицикл
Лаки четвороцикл
Лаки трицикл
Комби
Мотокултиватор
Специјално радно возило
Укупно

20430
2004
599
349
137
119

21072
2091
721
392
201
147

22131
2302
838
400
294
185

22180
2299
700
405
308
174

49
-3
-138
5
14
-11

23

37

47

53

6

12.77

23
29

36
30

42
33

33
37

-9
4

-21.43
12.12

29

14

0

8

8

800

2
7
2
0
0
1
0
2
23756

9
3
3
2
1
0
0
0
24759

11
0
2
2
0
0
2
0
26289

2
16
2
0
0
0
0
0
26217

-9
16
0
-2
0
0
-2
0
-72

-81.82
1600
0
-200
0
0
-200
0
-0.27

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
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4.1.

Јавни ризик страдања у саобраћајним незгодама

Јавни ризик (ЈРпог+ттп) је дефинисан као количник између збира годишњег броја погинулих
и теже повређених лица (ПОГ+ТТП) у саобраћајним незгодама и броја становника на подручју
посматране општине-града (број погинулих и тешко повређених на 100 хиљада становника)

ЈР( пог + ттп) =

Број ( ПОГ + ТТП )
* 100.000
Број − становника − на − посматраном − подручју

ЈР( пог + ттп ) =

21
*100.000 * 2 = 39.06 (прва половина 2015.
107.528

ЈР ( пог + ттп ) =

22
* 100.000 * 2 = 40.92 (прва половина 2014. године)
107.528

ЈР( пог + ттп) =

20
*100.000 * 2 = 37.2 (прва половина 2013. године)
107.528

ЈР( пог + ттп) =

25
*100.000 * 2 = 46.5 (прва половина 2012. године)
107.528

године)

Табела 23. Јавни ризик страдања у саобраћајним незгодама у Смедереву
ниво
ризика
врло низак
низак
средњи
висок
врло висок

број
1
2
3
4
5

ЈАВНИ РИЗИК
класа
ранг
(интервал)
(боја)
до 25
25 - 50
50 - 75
75 - 100
преко 100

2012

2013

2014

2015

46,5

37,2

40.92

39.06

Слика 14. Јавни ризик страдања у саобраћајним незгодама у Смедереву
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4.2.

Саобраћајни ризик

Саобраћајни ризик (СРпог+ттп) израчунат је као количник између збира годишњег броја
погинулих и теже повређених лица (ПОГ + ТТП) у саобраћајним незгодама и броја
регистрованих моторних возила на подручју посматране општине-града (број погинулих и
тешко повређених на 10.000 регистрованих моторних возила).

Број( ПОГ + ТТП)
*10.000
Број − моторних− возила − на − посматраном − подручју
21
СР ( пог + ттп) =
*10.000 * 2 = 15.98 (прва половина 2015. године)
26.289

СР( пог + ттп) =

СР ( пог + ттп) =

22
*10.000 * 2 = 16.74 (прва половина 2014. године)
26.289

СР ( пог + ттп) =

20
*10.000 * 2 = 16.16 (прва половина 2013. године)
24.759

СР ( пог + ттп) =

25
*10.000 * 2 = 20.2 (прва половина 2012. године)
24.759

Табела 24. Саобраћајни ризик страдања у саобраћајним незгодама у Смедереву
број
1
2
3
4
5

ниво
ризика
врло низак
низак
средњи
висок
врло висок

САОБРАЋАЈНИ РИЗИК
класа
ранг
2012
(интервал)
(боја)
до 10
10 - 20
20,2
20 - 30
30 - 40
преко 40

2013

2014

2015

16,16

16.74

15.98

Слика 15. Саобраћајни ризик страдања у саобраћајним незгодама у
Смедереву
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4.3.

2013

2014

2015

Јавни ризик страдања пешака

Јавни ризик страдања пешака (ЈРСП) је дефинисан као количник између годишњег броја
настрадалих пешака у саобраћајним незгодама и броја становника на подручју посматране
општине-града (број настрадалих пешака на 100 хиљада становника)

Број − настрадали х − пешака
* 100 .000
Број − становника − на − посматрано м − подручју
26
ЈРСП =
* 100.000 * 6 = 145.08 (прва половина 2015. године)
107.528
ЈРСП =

ЈРСП =

27
* 100.000 * 6 = 150.66 (прва половина 2014. године)
107.528

ЈРСП =

35
* 100.000 * 6 = 195.3 (прва половина 2013. године)
107.528

ЈРСП =

28
* 100.000 * 6 = 156.24 (прва половина 2012. године)
107.528

Табела 25. Јавни ризик страдања пешака у Смедереву

број
1
2
3
4
5

ЈАВНИ РИЗИК СТРАДАЊА ПЕШАКА
класа
ранг
ниво ризика
2012
2013
(интервал)
(боја)
врло низак
до 35
низак
35 - 70
средњи
70 - 105
висок
105 - 140
156,2 195,3
врло висок
преко 140

2014

2015

150,66

145.08

Слика 16. Јавни ризик страдања пешака у Смедереву
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195.3
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180

156.24

150.66
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145.08
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Јавни ризик страдања пешака на територији града Смедерева у првој половини
2012.године био је 156,24 док је у првој половини 2013.године забележен раст од 25%. У првој
половини 2014. године је забележен пад од 3.6% у односу на исти период 2013. године.
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4.4.

Саобраћајни ризик страдања пешака

Саобраћајни ризик страдања пешака (СРСП) израчунат је као количник између
годишњег броја настрадалих пешака у саобраћајним незгодама и броја регистрованих
моторних возила на подручју посматране општине (број настрадалих пешака на 10.000
регистрованих моторних возила).

Број − настрадалих − пешака
* 10.000
Број − моторних − возила − на − посматрано м − подручју
26
СРСП =
* 10.000 * 6 = 59.34 (прва половина 2015. године)
26.289
СРСП =

СРСП =

27
* 10.000 * 6 = 61.62 (прва половина 2014. године)
26.289

СРСП =

35
* 10.000 * 6 = 84.82 (прва половина 2013. године)
24.759

СРСП =

28
* 10.000 * 6 = 67.9 (прва половина 2012. године)
24.759

Табела 26. Саобраћајни ризик страдања пешака у Смедереву
САОБРАЋАЈНИ РИЗИК СТРАДАЊА ПЕШАКА
број

ниво ризика

1

врло низак

класа
(интервал)
до 20

2

низак

20- 30

3

средњи

30 - 40

4

висок

40 - 50

5

врло висок

преко 50

ранг
(боја)

2012

2013

2014

2015

67,9

84,8

61.62

59.34

Слика 17. Саобраћајни ризик страдања пешака у Смедереву
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5.

АНАЛИЗА ТРОШКОВА СОЦИО - ЕКОНОМСКИХ ПОСЛЕДИЦА
САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА У СМЕДЕРЕВУ ПРЕМА МОДЕЛУ
ВРЕДНОВАЊА АГЕНЦИЈЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

5.1.

Трошкови саобраћајних незгода

Трошкови саобраћајних незгода представљају укупну висину штета изазваних
саобраћајним незгодама. У трошкове саобраћајних незгода спадају:
−
бол и патња жртава саобраћајних незгода,
−
губитак квалитета живота жртава саобраћајних незгода,
−
некомпензована бол и недостатак жртве родбини,
−
изгубљена продуктивност,
−
трошкови оштећења возила и објеката,
−
трошкови здравствених услуга,
−
социјална давања,
−
трошкови поступања након саобраћајне незгоде (хитне службе),
−
изгубљена добит,
−
трошкови осигурања,
−
трошкови радног места,
−
правни трошкови,
−
трошкови правосудних органа,
−
трошкови спровођења санкција,
−
трошкови услед временских губитака и др.
Висина штете настале у саобраћајним незгодама се не може прецизно измерити,
проценити и израчунати, па се примењују различити поступци за процену висине штете
настале у саобраћајним незгодама.
У Републици Србији још увек није званично прихваћен (усвојен) модел за процену штете у
саобраћајној незгоди. На основу модела рачунања висине штете по истраживањима у
Републици Српској (Рос и др. 2012) процењено је да трошкови једне саобраћајне незгоде са
погинулим износе 317.317€, једне саобраћајне незгоде са тешко повређеним 34.094€, а једне
саобраћајне незгоде са лако повређеним 3.181€.
Рачунајући трошкове саобраћајних незгода у Републици Србији, применом методологије
(Рос и др, 2012) израчуната је штета на основу свих последица за 2012. годину од
321.300.000€, што за 2012. годину, сведено у односу на једног погинулог, износи више од
467.000€.
Агенција за безбедност саобраћаја развила је модел према коме су изражене јединичне
вредности трошкова саобраћајних незгода по тежини последица односно трошкове
настрадалих лица без материјалне штете настале у саобраћајним незгодама и то:
- Лако повређени у саобраћајној незгоди – 6.500 евра,
- Тешко повређени у саобраћајној незгоди – 90.000 евра и
- Погинули у саобраћајној незгоди – 650.000 евра.
Вредности материјалне штете настале у саобраћајним незгодама значајно повећавају
укупне трошкове које су настали у саобраћајним незгодама и ови подаци су за сада
недоступни.
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Табела 27. ТРОШКОВИ СОЦИО - ЕКОНОМСКИХ ПОСЛЕДИЦА САОБРАЋАЈНИХ
НЕЗГОДА
лаке телесне повреде
тешке телесне
повреде
смртно страдала
лица
свега

јан - јун 2012
656,500 EUR

јан - јун 2013
559,000 EUR

јан - јун 2014
546,000 EUR

јан - јун 2015
507,000 EUR

2,070,000 EUR

1,620,000 EUR

1,620,000 EUR

1,710,000 EUR

1,300,000 EUR

1,300,000 EUR

2,600,000 EUR

1,300,000 EUR

4,026,500 EUR

3,479,000 EUR

4,766,000 EUR

3,517,000 EUR

Слика 18. ТРОШКОВИ
САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА

СОЦИО
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ЕКОНОМСКИХ
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Табела 28. ТРОШКОВИ СОЦИО - ЕКОНОМСКИХ ПОСЛЕДИЦА САОБРАЋАЈНИХ
НЕЗГОДА u периоду јануар - јун 2012. године
лаке телесне повреде
тешке телесне повреде
смртно страдала лица

трошак у еврима
6,500
90,000
650,000

број лица
101
23
2
свега

Слика 19. ТРОШКОВИ
СОЦИО
САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА у 2012. години

-

%
16.30
51.41
32.29
100

евра
656,500 EUR
2,070,000 EUR
1,300,000 EUR
4,026,500 EUR

ЕКОНОМСКИХ

јан-јун 2012

ПОСЛЕДИЦА

656,500 EUR
101 лице са
лаким
телесним
повредама

1,300,000 EUR
2 смртно
страдала лица
2,070,000 EUR
23 лица са
тешким
телесним
повредама
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Табела 29. ТРОШКОВИ СОЦИО - ЕКОНОМСКИХ ПОСЛЕДИЦА САОБРАЋАЈНИХ
НЕЗГОДА у периоду јануар - јун 2013. године
лаке телесне повреде
тешке телесне повреде
смртно страдала лица

трошак у еврима
6,500
90,000
650,000

број лица
86
18
2
свега

Слика 20. ТРОШКОВИ
СОЦИО
САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА у 2013. години

-

%
16.07
46.57
37.37
100

ЕКОНОМСКИХ

ПОСЛЕДИЦА

559,000 EUR
86 лица са
лаким
телесним
повредама

јан-јун 2013
1,300,000 EUR
2 смртно
страдала лица

евра
559,000 EUR
1,620,000 EUR
1,300,000 EUR
3,479,000 EUR

1,620,000 EUR
18 лица са
тешким
телесним
повредама
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Табела 30. ТРОШКОВИ СОЦИО - ЕКОНОМСКИХ ПОСЛЕДИЦА САОБРАЋАЈНИХ
НЕЗГОДА у периоду јануар - јун 2014. године
лаке телесне повреде
тешке телесне повреде
смртно страдала лица

трошак у еврима
6,500
90,000
650,000

број лица
84
18
4
свега

%
11.46
33.99
54.55
100

евра
546,000 EUR
1,620,000 EUR
2,600,000 EUR
4,766,000 EUR

Слика 21. ТРОШКОВИ
СОЦИО
ЕКОНОМСКИХ
САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА у периоду јануар - јун 2014. године

јан - јун 2014

2,600,000 EUR
4 смртно
страдала лица

ПОСЛЕДИЦА

546,000 EUR
84 лица са
лаким
телесним
повредама

1,620,000 EUR
18 лица са
тешким
телесним
повредама
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Табела 31. ТРОШКОВИ СОЦИО - ЕКОНОМСКИХ ПОСЛЕДИЦА САОБРАЋАЈНИХ
НЕЗГОДА у периоду јануар - јун 2015. године
трошак у
еврима
6,500
90,000
650,000

лаке телесне повреде
тешке телесне повреде
смртно страдала лица

број
лица
78
19
2
свега

%

евра

14.42
48.62
36.96
100

507,000 EUR
1,710,000 EUR
1,300,000 EUR
3,517,000 EUR

Слика 22. ТРОШКОВИ
СОЦИО
ЕКОНОМСКИХ
САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА у периоду јануар - јун 2015. године

ПОСЛЕДИЦА

507,000 EUR
78 лица са
лаким
телесним
повредама

јан-јун 2015
1,300,000 EUR
2 смртно
страдала лица
1,710,000 EUR
19 лица са
тешким
телесним
повредама
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6.

ЗАКЉУЧАК

У првој половини 2015. године на територији града Смедерева повећана је
безбедност саобраћаја у односу на исти период прошле године.
Смањен је укупан број саобраћајних незгода, број смртно страдалих лица у
саобраћајним незгодама као и број згажених и оборених пешака на територији града
Смедерева у односу на исти период 2014. године.
Укупан број евидентираних саобраћајних незгода на територији града Смедерева у првој
половини 2015. године је 152 и у односу на исти период 2014. годину смањен је за 8.4%.
Број смртно страдалих у првој половини 2015. години је такође смањен и то за 50% (у
првој половини 2014. године погинуло је 4 лица док је у истом периоду 2015. године тај број
смањен на 2).
Смањен је број оборених и згажених пешака, са 27 пешака у првој половини 2014. години
на 26 пешака у истом периоду 2015. године.
Улица Црвене армије представља позитиван пример повећања безбедности саобраћаја
односно применом одговарајућих регулативно техничких мера број саобраћајних незгода се
смањио са 14 у првој половини 2012. године на 6 у истом периоду 2015. године што доказује
да су спроведене мере смиривања колског саобраћаја, иако непопуларне, дале резултате.

Саобраћајне незгоде у првој половини 2015.
Укупан број незгода

152

Учесници у незгодама

243 возача
26 пешака

Последице незгода

2 смртно страдала лица (2 пешака),
19 лица задобила тешке телесне повреде,
78 лицa задобила лаке телесне повреде и у
127 незгодa настала материјална штета

Најчешћи узрок настајања незгода

извођење непрописних радњи у саобраћају

Најнебезбеднија улица

Петријевска – 10 незгода

Најнебезбеднији учесници

Пешаци - 26 пешака оборено или згажено, од чега 2
смртно страдала

Опасно место на путу ЦРНА
ТАЧКА

Раскрсница државних путева 153 и 155 са Улицом
Петријевском (Петријевска раскрница на
Обилазници)
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7.

ПРЕДЛОЗИ И МЕРЕ

На основу претходно наведеног Закључка неопходно је спровести активности које ће
наставити тренд смањивања укупног броја саобраћајних незгода и броја учесника у
саобраћајним незгодама на територији града Смедерева.
Посебну пажњу треба посветити спровођењу активности на унапређењу безбедности
4
пешака као рањивих учесника у саобраћају односно на смањењу јавног ризика страдања
пешака у саобраћају јер су у првој половини ове године погинула два учесника у саобраћајним
незгодама и оба су били пешаци.
Најважније мере које могу допринети претходно наведеном смањењу су изградња
тротоара и физичко раздвајање пешачких и колских токова у улицама у којима је највећи број
пешака страдао.
Улице у којима се догодио највећи број саобраћајних незгода у којима су страдали пешаци
односно улице са највећим степеном јавног и саобраћајног ризика страдања пешака у
саобраћају у периоду од 01.01.2012. године до 31.06.2015. године у Смедереву и у којима је
потребно хитно спровести активности су:
1.

Улица Карађорђева
У посматраном периоду страдало је 17 пешака од којих су два детета старости
од 11 и 12 година. Последице ових незгода су 2 тешко и 15 лакше повређених
пешака. Посебно забрињава повећање број незгода у којима су учествовали
пешаци у 2015. години.
Главни разлог за оволики број страдалих пешака јесте непрописно паркирање и
заустављање возила на пешачким површинама што изазива конфликте у
саобраћају и повећава могућности настанка саобраћајних незгода на тај начин
што пешаци немају простора да се крећу тротоаром од паркираних возила и
приморани су да излазе на коловоз.
Неуступање првенства пролаза пешацима на пешачком прелазу такође је узрок
настајања незгода у којима страдају пешаци. Према истраживањима које је смо
обавили у овој улици снимањем забележено је да чак три од четири возача нису
уступила првенство пролаза пешаку који је указивао намеру да пређе коловоз на
обележеном пешачком прелазу.
Мере којима би се смањио број страдалих пешака су:
−
физичко раздвајање пешачког од колског саобраћаја чиме би се пешаци
усмерили да се крећу тротоарима а коловоз прелазили искључиво на
обележеним местима,
−
онемогућавање паркирања возила на пешачким површинама физичким
препрекама и
−
повећање непосредне контроле паркираних возила и контроле уступања
првенства пролаза пешацима на пешачком прелазу.

2.

Улица Петријевска
У посматраном периоду страдало је 10 пешака од чега 2 детета старости 7 и 8
година. Последице ових незгода су један смртно страдао пешак, три пешака су
задобила тешке телесне повреде док је пет задобило лаке телесне повреде.

4

Јавни ризик страдања пешака (ЈРСП) је дефинисан као количник између годишњег
броја настрадалих пешака у саобраћајним незгодама и броја становника на подручју
посматране општине-града (број настрадалих пешака на 100 хиљада становника)
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Начешћи узрок настајања саобраћајних незгода у овој улици је непрописна и
неприлагођена брзина кретања возилом, односно возачи не поштују ограничење
брзине за насељено место које износи 50km/h већ се својим возилима крећу
знатно већом брзином.
У овој улици недостаје тротоар у дужини од око 2,6 километара те су пешаци
приморани да се крећу коловозом док поред њих пролазе аутомобили
неприлагођеном брзином.
Мере којима би се смањио број страдалих пешака су:
−
изградња тротоара у дужини од око 2,6 километара и
−
смиривање колског саобраћаја сталном непосредном контролом дозвољене
брине кретања возила од стране саобраћајне полиције и примена
савремених техничко-регулативних мера на путу.
3.

Улица Кнез Михаилова
У овој улици је страдало 10 пешака у посматраном периоду од којих је једно дете
старости 13 година. Последице ових незгода су 3 пешака са тешким и 7 са лаким
телесним повредама.
Предметна улица у саобраћајној мрежи града категорисана као градска
магистрала са великим обимом колског и пешачког саобраћаја. Посебно је
изражен пешачки саобраћај на делу од Карађорђеве улице до Здравственог
центра и Болнице. На овом делу улице није дозвољено паркирање и
заустављање возила на коловозу и тротоару али возачи не поштују постављену
саобраћајну сигнализацију и своја возила паркирају на тротоарима са обе стране
коловоза. Описана ситуација као резултат има возила на тротоарима а пешаке
на коловозу. Неуступање првенства пролаза пешацима на пешачком прелазу
такође је узрок настајања незгода у којима страдају пешаци на овој
саобраћајници. Према истраживањима које је смо обавили у овој улици
снимањем је забележено да чак четири од пет возача нису уступила првенство
пролаза пешаку који је указиовао жељу да пређе коловоз на обележеном
пешаком прелазу.
Мере којима би се смањио број страдалих пешака су:
−
физичко раздвајање пешачког саобраћај од колског чиме би се пешаци
усмерили да се крећу тротоарима а коловоз прелазили искључиво на
обележеним местима,
−
онемогућавање паркирање возила на пешачким површинама физичким
препрекама и
−
повећање непосредне контроле паркираних возила и контроле уступања
првенства пролаза пешацима на пешачком прелазу.

4.

Улица Димитерија Давидовића
је саобраћајница у којој је од 2012. до јула 2015. године страдало 8 пешака од
којих су два детета старости од по 9 година. Последице су 3 пешака са тешким и
5 са лаким телесним повредама.
Главни узрок настајања ових саобраћајних незгода је извођење непрописних
радњи возилом у саобраћају односно велики број возача у предметној улици
изводи окретање, престројавање, прелазак преко пуне линије и сличне
недозвољене радње у саобраћају. И ову улицу карактерише обиман пешачки и
колски саобраћај.
Неуступање првенства пролаза пешацима на пешачком прелазу такође је узрок
настајања незгода у којима страдају пешаци. Према истраживањима које је смо
обавили у овој улици снимањем је забележено да чак четири од пет возача нису
уступила првенство пролаза пешаку који је указиовао жељу да пређе коловоз на
обележеном пешаком прелазу.
Мере којима би се смањио број страдалих пешака су:
−
физичко раздвајање пешачког саобраћаја од колског чиме би се пешаци
усмерили да се крећу тротоарима а коловоз прелазили искључиво на
обележеним местима,
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−
−
5.

онемогућавање паркирање возила на пешачким површинама физичким
препрекама и
повећање непосредне контроле паркираних возила и контроле уступања
првенства пролаза пешацима на пешачком прелазу.

Улица Горанска
У посматраном периоду страдало је 6 пешака и то један пешак је смртно
страдао, један пешак је задобио тешке телесне повреде док су три пешака
задобила лаке телесне повреде.
Начешћи узрок настајања саобраћајних незгода у овој улици као и у Улици
Петријевској је непрописна и неприлагођена брзина кретања возилом, односно
возачи не поштују ограничење брзине за насељено место које износи 50km/h већ
се својим возилима крећу знатно већом брзином. У овој улици нема изграђеног
тротоара у дужини од око 4,6 километара те су пешаци приморани да се крећу
коловозом док поред њих пролазе аутомобили брзином знатно преко 50km/h.
Мере којима би се смањио број страдалих пешака су:
−
изградња тротоара у дужини од око 4,5 километара и
−
смиривање колског саобраћаја сталном непосредном контролом дозвољене
брине кретања возила од стране саобраћајне полиције и примена
савремених техничко-регулативних мера на путу.

Извештај израдили:
.

Срђан Ивковић, дипл. инж. саоб
Дејан Стоилковић, дипл. инж. саоб.
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213.
На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“, број 72/2009,
81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012,
42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 54/2013-решење
УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014), члана 20.
став 1. тачка 2. и члана 32. став 1. тачка 5., а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије“, број 129/2007 и 83/2014-др.Закон), члана 14. став 1. тачка 2. и члана 19. став 1. тачка 5.
Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2015-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 30. седници одржаној
5. новембра 2015. године, донела је
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ЗА ПРОШИРЕЊЕ ГРОБЉА У ВРАНОВУ
I ОПШТИ ДЕО ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
1. Повод и циљ израде Плана детаљне регулације
Ограничени капацитет и дефицит у броју гробних места постојећег гробља у Вранову повод су покретања иницијативе од стране Савета МЗ Враново за проналажење
локације за гробље за наредни период.
Непосредни повод за израду Плана детаљне регулације
је Одлука о приступању изради Плана детаљне регулације
за проширење гробља у Вранову („Службени лист града
Смедерева, број 1/2015).
Основни циљ доношења Плана је утврђивање јавног
интереса, у циљу изградње објеката и површина јавне намене, односно стварање основа за покретање поступка експропријације, у складу са законском регулативом, како би
се у насељу Враново дугорочно решила концепција проширења гробља, у складу са месним приликама и потребама.

цом кат. парцеле 1401/3 и у правцу исте пресеца кат.пар.
бр.1423, наставља северном границом исте и сече је у правцу јужне границе кат.парц.бр. 1399.
Укупна површина обухвата Плана детаљне регулације
је око 1 ha 56 a.
3.2. Катaстарске парцеле у обухвату Плана
У обухвату Плана налазе се следеће катастарске парцеле: 1398, 1399, 1400/2, 1401/1, 1401/2, и 1401/3 и део катастарске парцеле бр. 1423, све к.о. Враново.
Табела бр.1: Катастарске парцеле у обухвату Плана
(Подаци РГЗ Службе за катастар непокретности Смедерево – Извод из Поседовних листова бр.785;1674; 786; 607;
1373; 952 и 1 за к.о. Враново)

Р.бр.

2.2. Плански основ
Плански основ за израду предметног Плана је Просторни план града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 3/2011).
3. Обухват Плана детаљне регулације
3.1. Граница обухвата и површина Плана
Граница плана иде јужном границом катастарских
парцела 1399, 1400/2 и 1401/3, наставља западном грани-

Бр.парц
Потес/
улица

Врста земљишта

m²

ЊИВА 3.
КЛАСЕ

-

26

05

1399
ПОЉОПРИВРЕДНО
ОРНИЦЕ

ЊИВА 4.
КЛАСЕ

-

-

74

1400/2
ПОЉОПРИВРЕДНО
ОРНИЦЕ

ЊИВА 3.
КЛАСЕ

-

30

12

ЊИВА 3.
КЛАСЕ

-

10

13

ЊИВА 3.
КЛАСЕ

-

18

04

ЊИВА 3.
КЛАСЕ

-

24

92

ЗЕМЉИШТЕ
ПОД
ЗГРАДОМ
И ДРУГИМ
ОБЈЕКТОМ

-

45

91

1

55

91

2.
3.

5.

6.

7.

Површина
a

1.

4.

Култура класа

ha

1398
ЛАЗАРА
ПОЉОПРИВРЕДНО
САВИЋАГЕЏЕ

2. Правни и плански основ за израду Плана детаљне
регулације
2.1. Правни основ
Правни основ за израду Плана детаљне регулације
за проширење гробља у Вранову је Закон о планирању и
изградњи („Службени гласник Републике Србије“, број.
72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011,
121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013
-одлука УС, 132/2014 и 145/2014), Закон о сахрањивању и
гробљима („Службени гласник СРС“, број 20/77, 24/85 и
„Службени гласник Републике Србије“, број 53/93, 67/93,
48/94, 101/2005 - др.закон, 120/2012 - oдлукa УС i 84/2013
- oдлукa УС) и Одлука о уређивању и одржавању гробља
и сахрањивању („Службени лист општине Смедерево“,
број18/2006).
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1401/1
ЛАЗАРА
ПОЉОПРИВРЕДНО
САВИЋАГЕЏЕ
1401/2*1
ЛАЗАРА
ПОЉОПРИВРЕДНО
САВИЋАГЕЏЕ
1401/3*2
ЛАЗАРА
ПОЉОПРИВРЕДНО
САВИЋАГЕЏЕ
1423
-део-

ОСТАЛО
ЗЕМЉИШТЕ

УКУПНО

4. Условљености из планова вишег реда
Плански основ за израду Плана детаљне регулације за
проширење гробља у Вранову је Просторни план града
Смедерева (Службени лист града Смедерева, број 3/2011).
Према смерницама за спровођење Просторног плана
града Смедерева, за потребе утврђивања јавног интереса у циљу изградње објеката и површина јавне намене, односно за покретање поступка експропријације земљишта
у складу са законском регулативом, дефинише се израда
Плана детаљне регулације.
5. Приказ постојећег стања у обухвату Плана
5.1. Положај и локација
Простор обухваћен Планом детаљне регулације за
проширење гробља у Вранову налази се у грађевинском
подручју насеља Враново. Са североисточне стране дефинисаног обухвата налази се парцела локалног пута (катастарска парцела бр. 1423), који се налази између предметне

Страна 108 – Број 7

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

локације и Старог гробља (катастарска парцела бр. 1411),
у оквиру кога су искоришћени расположиви капацитети.
Са југозападне стране су парцеле које су такође у оквиру
грађевинског подручја, а користе се као пољопривредне
површине.
5.2. Намена и режим коришћења земљишта
Катастарске парцеле у обухвату Плана користе се као
пољопривредне површине, осим катастарских парцела број
1401/1 и1401/2, које се користе за сахрањивање.
Табела бр.2 : Постојећа намена површина у планском
подручју
НАМЕНА ПОВРШИНА

Површина

ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ
НАМЕНЕ
1.Некатегорисани пут
(део к.п.1423)
2.Гробље
(к.п. 1401/1 и1401/2 )
ПОВРШИНЕ ОСТАЛИХ
НАМЕНА
1. Њиве 3. и 4. класе
(к.п. 1389,1399, 1400/2 и 1401/3)
УКУПНА ПОВРШИНА
ОБУХВАТА ПЛАНА

ha

a

m²

(%)

-

74

08 63,49

-

45

91

-

28

17

-

81

83 36,51

-

81

83

1

55

91

100

5.3. Природне карактеристике
5.3.1. Геолошке и геоморфолошке карактеристике
У геоморфолошком смислу нема битних обележја. Терен који обухвата овај простор представља заравњени плато, односно типичну речну терасу. Ова речна тераса формирана је за време Плеистоцена и налази се на самом ободу
широке алувијалне долине реке Велике Мораве, тако да
атмосферске воде константно отичу површинским и подземним токовима ка њеном алувијону, и данас је ван утицаја површинских вода ове, али и реке Раље која се налази
северно од поменуте локације.
У орографском погледу шира околина терена припада
равничарском до благо заталасаном типу рељефа, при чему
у источном делу доминира пространа долина Велике Мораве. Основно хидролошко обележје овом терену дају реке
Раља, Језава и Велика Морава, према којима гравитирају
сви водотокови подручја.
Геолошки састав земљишта
На основу података Основне геолошке карте - Смедерево (ОГК 1:100.000), у геолошкој грађи терена на овом
простору, као и његове шире околине учествују седиментне
творевине горњомиоценске (панонске) старости и творевине квартарне старости које су представљене седиментима
плеистоценске и холоценске старости.
Панонске творевине
Седиментне творевине панонске старости су доминантно заступљене у геолошкој грађи шире околине поменутог
подручја, и заузимају изузетно широк појас. У оквиру панонских седимената могу се издвојити два нивоа: доњи и
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горњи. Доњи ниво лежи преко доњосарматских кречњака
и пешчара, а чине га жути пескови са прослојцима сивих
и сивозелених песковитих глина. Горњи лежи преко доњег
нивоа и изграђен је од песковитих кречњака, песковитих
глина и пескова. Седименти горњег нивоа панонске серије
заступљени су западно од овог простора, и највећим делом
су покривени вегетацијом. Седиментне творевине панонске
старости су претежно субхоризонталне или благо нагнуте.
Квартарне творевине
Квартарне творевине највећим делом изграђују терене
на овом подручју, и на основу палеонтолошких података,
подељене су на старије - плеистоценске, и млађе - холоценске старости.
Плеистоцен је рашчлањен на доњи, средњи и горњи. У
литолошком погледу доњи плеистоцен је развијен у фацији
зелено-плавих глина и пескова, средњи у фацији песковитих и шљунковитих глина, док је горњи представљен копненим лесом.
Творевине холоцена су генетски сврстане у две секвенце: флувијалну и падинску. Флувијална обухвата фацију
корита (алувијон), спрудове и плаже, као и фацију мртваја.
Падинском секвенцом су обухваћене пролувијалне, делувијалне, пролувијално-делувијалне творевине као и падински лесоиди.
5.3.2. Хидролошке карактеристике
На основу испитивања литолошких чланова, а према
гранулометриским и филтрационим особинама седимената
у оквиру поменутог подручја, дате су основне хидрогеолошке особине, на основу којих се може утврдити стање подземних вода, односно њихова дубина и издашност. Главну
водопропусну средину чини песковито- шљунковити и
шљунковити комплекс слојева. Слојеви у оквиру овог комплекса представљају најповољнију средину у којој се врши
акумулирање и струјање главних количина подземних вода.
Дубина на којој се ови слојеви налазе, варира и креће се
од 5 - 15m, при чему је на основу ранијих исптивања ниво
подземних вода утврђен на дубини од око 10 метара.
Остали слојеви и комплекси углавном представљају
водонепропусну средину (коефицијент филтрације испод
1,10x10-4 m/sec) и у њима нема могућности за стварање већих издани.
5.3.3. Инжењерско-геолошке карактеристике тла
На основу реинтерпретације ранијих истраживања, а
првенствено на основу података о геомеханичким испитивањима која су извођена за потребе пројектовања и израдње регионалног пута Смедерево - Велика Плана Р-214,
као и денивелисане раскрснице путева - магистралног пута
Пожаревац - Аутопут Е-75 утврђено је да терен на коме се
налази предложена локација за проширење гробља, према
својим инжењерско-геолошким карактеристикама, спада
у групу повољних и стабилних делова терена, и као такав
представља повољну средину, јер на овим просторима нису
уочене појаве савремених геолошких процеса (клизишта,
одрони и др.).
У суштини, ови простори у погледу основних инжењерско-геолошких карактеристика, спадају у групу стабилних
делова терена, при чему, приликом изградње евентуалних
објеката (гробнице, капела и сл.), треба обратити пажњу на
сочива глиновито-муљевитог матерјала која се могу наћи
релативно плитко у терену (одликују се великом пластичношћу).
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5.4. Стечене карактеристике
5.4.1. Стање и капацитети саобраћајне инфраструктуре
Све катастарске парцеле у обухвату, осим кат.парц.
бр.1400/2, имају излаз на локални пут, који је према важећој
класификацији општински пут II реда (катастарска парцела
бр. 1423).
5.4.2.Стање и капацитети комуналне инфраструктуре
Електроенергетска мрежа
У предметном подручју не постоје електроенергетски
објекти у надлежности ЕД ‘’Електроморава’’ Смедерево.
Гасоводна мрежа
У границама обухвата Плана детаљне регулације, нема
изграђених гасовода и гасоводних објеката.
Телекомуникациона мрежа
На предметној локацији не постоје изграђени подземни
ТК објекти.
Водоводна мрежа
У предметном подручју не постоји изграђена градска
водоводна мрежа.
Фекална и атмосферска канализациона мрежа
На предметној локацији не постоји систем за евакуацију отпадних вода из насеља. Постојећи садржаји у ближем
окружењу овај проблем регулишу сопственим интерним
системима – септичким јамама.
5.4.3. Објекти противградне заштите
На подручју града Смедерева, у оквиру Система одбране од града, постоји укупно 17 противградних станица са
којих се током сезоне одбране од града испаљују противградне ракете које спадају у прву категорију експлозивних
материја. Изградња и уређење простора у непосредној близини ових станица подлеже посебним условима Републичког хидрометеоролошког завода.
У подручју обухвата предметног Плана детаљне регулације није изграђена ни једна оваква станица.
5.5. Природна и културна добра
5.5.1. Природна добра
Увидом у Регистар заштићених природних добара,
утврђено је да у обухвату предметног Плана нема евидентираних ни проглашених природних добара, односно да
обухваћена површина не припада ни једном природном
добру.
5.5.2. Културна добра
Према подацима Регионалног завода за заштиту споменика културе Смедерево, подручје обухвата предметног
Плана налази се у оквирима границе заштите Археолошког локалитета Орнице , утврђеног за непокретно
културно добро Решењем Републичког завода за заштиту
споменика културе Београд (бр. 310/5 од 27.05.1968.год.).
5.6. Карактеристике стања животне средине
За подручје обухвата предметног Плана детаљне регулације и његовог непосредног окружења, нису вршена
мерења и контрола стања основних параметара којима би
се исказало стање животне средине. Стање животне средине може се проценити на основу идентификације извора
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загађења од стране већ постојећих објеката у непосредној
близини предметне локације, као и на основу мерења и праћења стања, вршених за територију града Смедерева.
Са обзиром да се предметно подрчје налази на ободу
насеља Враново може се закључити да нема значајнијих
негативних утицаји на животну средину из извора везаних
за само насеље, осим у току грејне сезоне - од индивидуалних ложишта на чврсто гориво и због неадекватног прикупљања и депоновања отпада, који се депонује управо на
ободу предметне локације.
У непосредном окружењу обухвата Плана су парцеле
које се користе као пољопривредно земљиште, тако да се
као чиниоци загађивања евентуално могу појавити услед
неадекватног коришћења, агрохемијска средства која се користе у пољопривредној производњи.
У ширем окружењу обухвата Плана налази се концерн
црне металургије – Железара Смедерево, па је несумњиво
да се подручје Плана налази у зони утицаја које овај металски комплекс има на елементе животне средине.
5.6.1. Квалитет ваздуха
Процена постојећег квалитета ваздуха може се дати на
основу годишњих Извештаја о мерењу нивоа загађујућих
материја у амбијенталном ваздуху у граду Смедереву.
Два репрезентативна мерна места за праћење загађујућих материја у граду Смедереву су: Мерно место број 1:
Центар за културу, Карађорђева 5-7 Смедерево и Мерно место број 2: Домаћинство Николић Миодрага, Лоле Рибара 4,
Раља. На основу добијених резултата мерења нивоа загађујућих материја у амбијенталном ваздуху на ова два мерна
места у Смедереву, може се констатовати да:
- средње (24-о часовне) концентрације укупних суспендованих честица прелазе граничне вредности: у 43,47%мерења у 2013. год . а у 2014. год. у 26,59% мерења;
- Бензо-а-пирен био је преко граничне вредности у
56,52%мерења у 2013. год . и у 52,13% мерења у 2014. год. ;
- арсен је био преко циљне вредности у 34,78% у 2013.
год . и у 25,53% мерења у 2014. год. , а никл је био преко
циљне вредности у 16,30%мерења у 2013. год . и у 15,96%
мерења у 2014. год.
Проценат прекорачења граничних и толерантних вредности за суспендоване честице, бензо-а-пирен и тешке
метале у суспендованим честицама прекорачује прописане вредности дате у Уредби о условима за мониторинг и
захтевима квалитета ваздуха ‚‘ Службени гласник РС‘‘ бр.
11/2010 и 75/2010;
Према препорукама Светске здравствене организације
прекорачења мерених параметара у амбијенталном ваздуху
не би смела да буду преко 10% за период мерања у току
годину дана. Добијени резултати, на два одабрана мерна
места, за период од годину дана показују да је квалитет
ваздуха у граду Смедереву угрожен током целе године, са
евидентираним вишим вредностима у зимском периоду - у
току грејне сезоне.
Ова оцена стања квалитета амијенталног ваздуха у граду Смедереву примењива је и за обухват Плана: квалитет
ваздуха угрожен током целе године, значајније у зимском
периоду.
5.6.2. Квалитет вода
У непосредном окружењу обихвата Плана детаљне регулације налази се река Језава - један од значајнијих водотокова на територији Смедерева, чијом је девијацијом и измештањем ушћа у Велику Мораву управо и дошло до значајне измене хидрографске мреже на подручју Смедерева.
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Река Језава се налази у оквиру Оперативног плана за
одбрану од поплава Републике Србије са изграђеним системом за одбрану од поплава и то у Сектору М.1.2. За реку
Велику Мораву - притока Језава. Постоји изграђен десни
насип уз Језаву од Осипаонице до ушћа Раље. Левообални
насип не постоји.
Дакле село Враново, као и преметна локација налазе се
у систему одбране од поплава.
Река Језава ја категорисана као водоток I реда на основу
Одлуке о утврђивању пописа вода I реда ( ‘’Сл. Гласник
РС’’, бр. 83/2010)
За реку Језаву се не врши праћење квалитета воде, тако
да нема. релевантних података који би били анализирани
за оцену стања квалитета воде. Треба поменути да насеље
Враново нема канализацију, што сигурно има утицаја утиче
на загађивање земљишта и воде.
5.6.3. Квалитет земљишта
Мониторинг загађености земљишта на територији Смедеревау току 2013. године извршио је Градски завод за јавно здравље Београд на следећим локацијама:
1. ЈКП ‘’Водовод’’Смедерево – постројење за производњу и прераду воде
2. Прелаз индустријске зоне на пољопривредну ка Ковину (код канала)
3. Водоизвориште Шалинац, код водоторња
4. Смедерево, градска депонија, Годоминско поље
5. Место акцидента из 2012. године (поред пута Мала
Крсна – Осипаоница)
6. Осипаоница 10м од рециклажног центра Рајчетов
7. Бензинска станица НИС Петрол – насеље Царина,
Смедерево
8. Предшколска установа Смедерево – вртић ‘’Пчелица’’ Папазовац
9. Јавна чесма код О.Ш. ‘’Јован Јовановић Змај’’
10. Здравствени центар ‘’Св.Лука’’, Смедерево
11. Дунавски парк код дечијег игралишта
12. Село Удовице, поред откупно - дистрибутивног центра ‘’Делта-Аграр’’.
На основу обрађених резултата лабораторијских анализа се може констатовати да на свим локацијама постоје
одступања у погледу садржаја неке од опасних и штетних
материја у земљишту, у односу на меродавну регулативу.
Најчешће одступање се односи на повећање садржаја
никла у земљишту (у свим узорцима) и бакра (у 11 од 12
узорака) док су у мањем броју узорака биле повећане вред-
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ности других метала (бакар, цинк, олово и хром), органских полутаната (PCB и индекс угљоводоника C10-C40) и
пестицида (DDT): од испитиваних органских полуитаната
у узорцима земљишта најчешће је одступао садржај DDT-а,
односно продуката његове разградње, што указује на остатке овог пестицида у земљишту и више деценија након последњег третирања, због веома дугод периода полураспада,
иако је DDT и избачен из употребе.
Ни у једном испитаном узорку земљишта није регистровано повећање концентрација пестицида који су тренутно у примени, као ни PAU.
Вредности већине наведених загађујућих материја су се
налазиле непосредно изнад референтних граничних вредности прописаних за незагађена земљишта, што указује на
низак степен контаминације који не захтева примену ремедијационих поступака за санацију. Изузетак у том погледу
је висока концентрација никла на локацијама: прелаз индустријске зоне на пољопривредну ка Ковину (код канала),
водоизвориште Шалинац (код водоторња), место акцидента из 2012. године, (на путу Мала Крсна–Осипаоница) која
премашује ремедијациону вредност према важећој Уредби.
- Повећани садржај никла и бакра, обзиром на учесталост, указује на специфичност у геохемијском саставу површинског слоја тла на посматраном подручју, мада се не
може искључити ни потенцијални антропогени утицај.
Обухват Плана је локацијски најближи мерном месту
бр.5, али подаци нису меродавни због акцидента.
Може се констатовати да стање квалитета земљишта у
обухвату Плана одговара ономе што је је регистровано у
готово свим испитаним узорцима земљишта са територије
Смедерева у 2013. години: прекорачење концентрације никла (Ni) и повећани садржај бакра (Cu). Висока учесталост
присуства ова два метала у земљишту указује да се највероватније ради о геолошкој условљености - специфичност
у геохемијском саставу површинског слоја тла,
Имајући у виду чињеницу да је контаминација земљишта никлом могућа услед утицаја индустрије, термо-енергетских постројења, акцидентално и др., не може се искључити допринос антропогеног утицаја.
5.6.4. Ниво буке
Дозвољени ниво буке утврђен је Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката
буке у животној средини (Сл. гласник Републике Србије бр.
75/2010).

Табела бр.3: Акустично зонирање отвореног простора
зона

намена простора

1.

подручја за одмор и рекреацију, болничке зоне и опоравилишта,
културно-историјски локалитети, велики паркови
туристичка подручја, кампови и школске зоне
чисто стамбена
подручја
пословно-стамбена подручја, трговачко-стамбена подручја и дечија
игралишта
градски центар, занатска, трговачка, административно-управна
зона са становима, зона дуж аутопутева, магистралних и градских
саобраћајница

2.
3.
4.
5.
6.

индустријска, складишна и сервисна подручја и транспортни
терминали без стамбених зграда

ниво буке у dB(A)
за дан и вече
за ноћ
50

40

50

45

55

45

60

50

65

55

на граници ове зоне бука не сме
прелазити граничну вредност у зони
са којом се граничи
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Подручје у обухвату Плана није обухваћено Мониторингом нивоа буке на територији града Смедерева који је
извршен у 2013.години и на основу кога је извршено зонирање града, али је подручје Плана, према карактеристикама
локације, упоредиво са 1. Зоном - с обзиром да се налази
у оквиру границе археолошког локалитета. За ову зону је
утврђен гранични ниво буке за дан и вече 50dB(A) и за ноћ
40dB(A).
С обзиром да је подручје Плана удаљено од главних
саобраћајница, као и од индустријских објеката, претпоставка је да се не прелази гранична вредност индикатора
буке, односно да подручје Плана није угрожено повишеним
нивоом буке.

Б.1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА У ПЛАНУ ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ
1. Планирана намена површина
Цео обухват Плана, укупне површине око 1h 56а, је грађевинско земљиште.
1.1. Предвиђене површине јавне намене
Све површине у обухвату Плана, у складу са концептом
просторног уређења из Просторног плана града Смедерева,
планиране су као површине јавне намене.
1.2. Биланс површина
Биланс планираних намена дат је табеларно:

УКУПНА ПОВРШИНА
ОБУХВАТА ПЛАНА

- Површине за сахрањивање:
- Гробна поља са двојним и појединачним гробним
местима (за сахрањивање путем укопа)
- Гробнице: по потреби у оквиру гробних поља
- Зона намењена изградњи објеката у функцији гробља:
-Капела и други објекти у функцији гробља
-Јама за одлагање сувог цвећа
- Пешачко-колске комуникације
- Зелене површине
Биланс површина карактеристичних целина у оквиру
Комплекса гробља дат је табеларно:
Табела бр.5: Биланс површина карактеристичних целина
у оквиру Комплекса гробља

Табела бр.4: Биланс површина у обухвату Плана

ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ
НАМЕНЕ
1. САОБРАЋАЈНИЦА - део
улице Лазара Савића
2. КОМПЛЕКС ГРОБЉА

казаним месним потребама. Гробнице је, уколико се укаже
потреба, могуће постављати у оквиру свих гробних поља,
у дефинисаном појасу дуж главних пешачко-колских комуникација. Оријентација гробних места у складу је са већ
дефинисаном оријенатцијом у оквиру постојећих гробних
поља у оквиру комплекса гробља: југозапад -североисток.
На улазу у комплекс гробља дефинисана је површина у
оквиру које је могућа, у зависностии од исказаних потреба,
изградња објеката у функцији гробља.
Зелене површине су предвиђене по ободу комплекса
као појас заштитног зеленила и као линијски појас зеленила од дрворедних садница лишћара дуж главних пешачко-колских стаза.
1.4. Карактеристичне целине у оквиру комплекса гробља
У оквиру Комлекса гробља се, према намени и начину
уређења и изградње може дефинисати неколико целина:

Б ПЛАНСКИ ДЕО ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ

НАМЕНА ПОВРШИНА
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КОМПЛЕКС ГРОБЉА

Површина

(%)

ha

a

m²

1

55

92

100

-

45

91

29,45

1

10

-

70,55

1

55

91 100,00

1.3. Концепт уређења подручја Плана
На основу анализе доступне документације и постојећег стања, као и дефинисаних основних циљева израде
Плана утврђен је основни концепт планског решења којим
је дефинисана основна намена комплетног обухвата Плана
као гробље.
Концепт планског решења заснива се на геометријском
начину обликовања, односно ортогоналној структури површина за сахрањивање - гробних поља, која су предвиђена
између прилазних стаза (димензионисаних као колско-пешачке), са обзиром да је са становишта искоришћености,
једноставности и прегледности најповољнији.
У оквиру гробних поља дефинисане су површине за сахрањивање путем укопа - прветежно двојна гробна места
и по ободу мањи број појединачних, што јр у складу са ис-

1. Површине за
сахрањивање

ha

Површина
а m²
%

1.1. Постојеће

33 99 30.90

1.2. Планиране

49 07 46.29

2. Зона намењена изградњи објеката
3. Пешачко-колске комуникације
4. Зелене површине
УКУПНО

1

14 72 13.38
10 18 9.25
2 04 0.18
10 100

У оквиру дефинисаних површина за сахрањивање
предвиђена су претежно двојна гробна места и по ободу
мањи број појединачних - у складу са исказаним месним
потребама, а укупан капацитет гробља износи око1100
гробних места.
2. Планиране трасе и капацитети саобраћајне инфраструктуре
Постојећа приступна саобраћајница до гробља - улица
Лазара Савића (кат.парц.бр. 1423) је, према важећој категоризацији општински пут II реда. На делу саобраћајнице у
планском обухвату утврђена је нова регулација предметне
саобраћајнице, тако да је иста предвиђена са 2 коловозне
траке: 2 x 2,75m и леви тротоар - целом дужином комплекса
гробља ширине 1,5m.
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3. Планиране трасе и капацитети комуналне инфраструктуре
Електроенергетска мрежа
Планом је предвиђено прикључење јавне расвете и за
исто је потребно дуж пута, као и у комплексу гробља изградити нисконапонску мрежу на армиранобетонским стубовима каблом X00-A 4x16mm² од трансформаторске станице 10/0,4kV ‚‘Враново 5‘‘, или у продужетку постојеће
НН мреже.
Трасу нове НН мреже предвидети у складу са важећим
техничким прописима. Такође приликом пројектовања и
извођења радова у свему испоштовати важеће техничке
прописе и предузети све потребне мере предострожности,
како не би дошло до оштећења или нарушавања стабилности енергетских инсталација.
Гасоводна мрежа
У границама обухвата Плана детаљне регулације се не
планирају гасоводи и гасоводни објекти.
Телекомуникациона мрежа
На предметној локацији се не планирају подземни ТК
објекти.
Водоводна мрежа
У оквиру обухвата Плана постоји могућност продужетка постојеће водоводне мреже до комплекса гробља према
техничким условима изградње и прикључења ЈКП ‚‘Водоводовод‘‘ Смедерево.
Фекална и атмосферска канализациона мрежа
Одвођење фекалних отпадних вода прати изградњу
објеката у функцији гробља и решаваће се приликом изградње истих.
С обзиром на изразито малу количину отпадне воде
која се може појавити и непостојање градске канализационе мреже одвођење отпадних вода решиће се преко водонепропусних септиких јама, које ће се пројектовати у свему
према важећој Одлуци о градском водоводу и канализацији.
Септичку јаму потребно је лоцирати у близини прилазног
пута, како би било олакшано одржавање и чишћење исте.
Удаљеност водонепропусне септике јаме треба да буде минимално 5m од објекта чију отпадну воду треба да прими.
Атмосферске воде оријентисаће се, отвореном риголском мрежом око платоа и дуж шетних стаза, према озелењеним површинама. С обзиром на планом предвиђено
уређење, количине атмосферских вода нису велике те ће
планом предвиђено решење задовољити потребе одвођења
атмосферских вода.
4. Урбанистички и други услови за уређење површина и објеката јавне намене
4.1. Правила регулације
Регулација површина јавне намене односи се на улицу
Лазара Савића у Вранову - део у обухвату Плана - на коју
се западном и северном страном ослања комплекс гробља,
као и на комплекс гробља.
Регулација предметне саобраћајнице утврђена је концептом саобраћајног решења, којом се је предвиђена нова
регулациона линија која је дата у графичком прилогу број 6:
План саобраћаја са нивелацијом и регулацијом. Концептом
је дефинисана нова регулациона линија предметне саобраћајнице, која дефинише и регулацију комплекса гробља.
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Табела бр.6: Координате новопројектованих граничних
тачака које дефинишу регулацију улице Лазара Савића ( у обухвату Плана)
Бр.

X

Y

1

4940475.7

7499790.1

2

4940469.0

7499808.6

3

4940455.3

7499851.6

4

4940441.6

7499886.7

5

4940437.6

7499891.8

6

4940431.6

7499895.7

7

4940424.0

7499896.3

8

4940416.8

7499895.8

9

4940378.7

7499889.5

10

4940336.8

7499875.2

Остале граничне тачке које са новопројектованим учествују у формирању површина јавне намене су преузете од
СКН-Смедерево и оне су приложене у документацији.
4.2. Правила нивелације
Основни елементи за решавање нивелације су коте улице Лазара Савића, као и постојеће коте терена. Постојећа
нивелација улице Лазара Савића се задржава, а коте свих
дефинисаних површина у оквиру комплекса гробља неопходно је прилагодити постојећим котама терена и ускладити са котама улице Лазара Савића, са одговарајућим падовима према зеленим површинама.
4.3. Услови за парцелацију
Парцелација се спроводи у складу са дефинисаним површинама јавне намене и утврђеном регулационом линијом улице Лазара Савића.
4.4. Парцеле за јавне површине, садржаје и објекте
ПДР-ом за проширење гробља у Вранову предложено
земљиште за површине јавне намене је комплетан обухват
Плана, а дефинисано је по функционалним целинама:
● Прва целина предвиђене површине јавне намене је
постојећа саобраћајница - улица Лазара Савића. Планом је предвиђено задржавање постојеће регулације
предметне саобраћајнице са северне и североисточне
стране. Појас саобраћајнице у обухвату Плана састоји се од парцеле 1423 ( део у обухвату Плана) и делова
парцела број 1401/3, 1401/2,1401/1 и 1398.
● Друга целина предвиђене површине јавне намене је
комплекс гробља. Овај део се састоји од делова парцеле број 1401/3, 1401/2,1401/1 и 1398 и парцела број
1400/2 и 1399.
Планиране граница наведених целина дефинисане су у
графичком прилогу број 6: План саобраћаја са нивелацијом
и регулацијом.
4.5. Услови приступачности за површине и објекта
јавне намене
Приликом пројектовања и реализације планираних
објеката и садржаја применити решења која ће омогућити
несметано кретање и приступ комплексу гробља у складу
са Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и изргадње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и
старим особама (“Сл. гласник РС” 22/2015).
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5. Мере заштите простора
5.1. Заштита природе
На простору обухваћеном границама нема заштићених
природних добара. Мере заштите природе у обухвату комплекса гробља су :
- Подизање појаса зеленила по ободу комплекса гробља;
- Максимално очување постојећих појединичних стабала или групе стабала која се налазе у оквиру дефинисаног
појаса заштитног зеленила по ободу комплекса гробља;
- Подизање појаса линијског зеленила уз главне стазе од
листопадних врста широке крошње:
- Коришћење првенствено аутохтоних врста, као и оних
које су се показале отпорним према условима средине;
- Нивелационо решење у складу са околним тереном;
- Организовано прикупљање и одношење смећа и сувог
цвећа
-Уколико се током истражних радова наиђе на геолошко-палеонтолошке или минералошко-петролошке објекте, за које се претпоставља да имају својство природног
добра, извођач радова је дужан да обавести Министарство
животне средине и просторног планирања, односно преузме све мере како се природно добро не би оштетило до
доласка овлашћеног лица.
5.2. Заштита културних добара
Подручје обухвата предметног Плана ( кат. парц. бр.
1398,1399, 1400/2 1401/1, 1401/2 и 1403/3 к.о. Враново)
налази се у оквирима Археолошког налазишта Орнице
у Вранову, утврђеног за непокретно културно добро Решењем Републичког завода за заштиту споменика културе
Београд бр. 310/5 од 27.05.1968.године.
За потребе утврђивања услова чувања, одржавања и
коришћења, као и мере заштите предметног непокретног
културног добра обављена су претходна сондажна археолошка истраживања на кат. парц. бр. 1400/2, на основу којих
је утврђено да да се на том простору може планирати проширење гробља. С обзиром да ће парцеле у оквиру предметног простора бити сукцесивно откупљиване и уређиване за планирану намену, неопходно је да инвеститор најмање месец дана пре почетка радова на уређењу писмено
обавести Регионални завод за заштиту споменика културе
Смедеревои обезбеди све неопходне материјално-техничке
услове за обављање претходних сондажних археолошких
истраживања за остале парцеле ( кат. парц. бр. 1398,1399,
1401/1, 1401/2 и 1403/3 к.о. Враново).
Уколико се током извођења наведених радова утврди
постојање археолошких налаза, инвеститор је дужан да
обезбеди средства за њихово даље истраживање, заштиту,
чување, публиковање и излагање.
Уколико се током уређења и коришћења предметних
парцела наиђе на покретне и непокретне археолошке налазе извођач радова је дужан да одмах и без одлагања прекине
радове, обавести Регионални завод за заштиту споменика
културе Смедеревои и да предузме мере да се налаз не уништи и не оштети и да се сачува на месту и у положају у
коме је откривен.
5.3. Заштита животне средине
5.3.1. Процена утицаја планских решења на животну средину
У поступку израде предметног Плана обрађивач Плана се обратио надлежном органу за послове заштите жи-
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вотне средине Градске управе Смедерево за одлучивање о
потреби приступања изради Стратешке процене утицаја на
животну средину Плана детаљне регулације за проширење
гробље у Вранову. С обзиром да је процена да реализацијом предметних планских решења неће доћи до значајнијих негативних утицаја на животну средину, здравље људи,
биодиверзитет, природна, културна и друга створена добра,
Одељење за урбанистичко-комуналне, имовинско-правне,
пословни простор и инспекцијске послове, изградњу и комуналне делатности Градске управе Смедерево донело је
Решење бр. 350-368/2014-05 од 12.11.2014. године) о неприступању изради Стратешке процене утицаја на животну
средину Плана детаљне регулације за проширење гробље
у Вранову.
5.3.2. Мере заштите животне средине
Опште планске мере заштите животне средине, којим
се ограничавају негативни и повећавају позитивни ефекти
на животну средину.
- уређење, одржавање и опремање простора за сахрањивање,
- уређење, опремање и одржавање објеката на гробљу,
- уређење и одржавање пешако-колских комуникација у
оквиру комплекса гробља,
- уређење простора између гробних места,
-одржавање зеленила, јавне расвете, чистоће, односно
свих сегмената који су у вези са уређивањем и одржавањем
гробља и одржавањем гробних места и надгробних обележја.
- котролисано спаљивање отпада од сувог цвећа и венаца у за то предвиђеним јамама,
-организовано сакупљање отпада у за то предвиђеним
посудама и одношење са локације - склапање уговора са за
то овлашћеном организацијом.
Поред наведених мера заштите којима се спречавају и
ограничавају негативне последице на животну средину, потребно је предузети још низ других мера како би се стање
животне средине унапредило и успоставио повољна основа
за ефикасно управљање животном средином:
● успостављање ефикасног система мониторинга животне средине,
● побољшање инспекцијског надзора из домена заштите животне средине.
5.4. Остале мере заштите простора
Услови и мере заштите од пожара
Планом се не утврђују се општи услови заштите од пожара, већ се у фази реализације садржаја прописују посебни услови усклађени са нормативима и стандардима за ту
врсту делатности, у складу са Законом о заштити од пожара
( ‚‘Службени гласник РС‘‘, бр. 111/2009 и 20/2015).
Услови заштите од елементарних и других непогода
У циљу заштите свих садржаја на простору обухваћеним Планом потребно је, при њиховом пројектовању и извођењу, узети у обзир меродавне параметре који се односе
на заштиту од елемантарних непогода (врста и количина
атмосферских падавина, дебљина снежног покривача, јачина ветра, носивост терена, висина подземних вода и сл.) и
испоштовати важеће техничке нормативе.
Услови и мере сеизмичке заштите
Према сеизмолошко-геолошким карактеристикама подручје Смедерева спада у ред средње зоне сеизмичке угрожености, са потресима максималног интензитета 7ºMSC,
изузетно 8ºMSC.

Страна 114 – Број 7

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Опште мере сеизмичке заштите не односе се на подручје Плана.
Услови и мере заштите од ратних разарања
За подручје Плана нема посебних услова у погледу
мера заштите од интереса за одбрану земље.
5.5. Мере енергетске ефикасности
Код изградње објеката, у оквиру плански опредељених површина за изградњу објеката у функцији гробља,
потребно је у фази пројектовања, извођења, коришћења и
одржавања, у складу са наменом самог објекта, применити
потребне мере како би се остварила прописана енергетска
својства објеката, у складу са Правилником о енергетској
ефикасности зграда (‘’Сл. Гласник РС’’, бр. 61/2011) и Правилником о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда (‘’Сл. Гласник
РС’’, бр. 69/2012).
Б.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА У ПЛАНУ ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ
1. Правила грађења у оквиру површина и објеката
јавне намене
1.1. Правила грађења за саобраћајницу - улицу Лазара Савића
Улица Лазара Савића предвиђена је укупне ширине 7m:
2 коловозне траке по 2,75m и 1 тротоар ширине 1,5m - са
леве стране, дуж предметног комплекса гробља.
Предметна саобраћајница дефинисана је концептом
саобраћајног решења - графички прилог број 6: План саобраћаја са нивелацијом и регулацијом, којим су дефинисане
координате темена саобраћајнице.
Табела бр.7: Координата темена улице Лазара Савића
(у обухвату Плана)
Бр.

X

Y
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У оквиру гробних поља за сахрањивање путем укопа
предвиђена су 2 основна типа гробних места:
- двојна: габарит гробног места 200 х 250 cm
- појединачна : габарит гробног места 110 х 250 cm.
Распоред и међусобна растојања између гробних места
дати су у графичком прилогу бр. 5 концепт просторне организације.
1.2.2. Правила грађења у пешачко-колских комуникација
Главни улаз у комплекс гробља предвиђен је на јужној
страни - колски прилаз из улице Лазара Савића. Са северне стране комплекса такође је предвиђен улаз у комплекс
гробља.
Све стазе у оквиру комплекса гробља димензионисане
су као пешачко-колске, ширине 3,0m.
Основни елементи за решавање нивелације су коте приступног пута и постојеће коте терена. Коте свих комуникација неопходно је максимално прилагодити постојећим
котама терена, као и нивелацији гробних поља, са одговарајућим падовима према зеленим површинама.
Пешачко-колске комуникације дефинисане су концептом уређења гробља и концептом саобраћајног решења графички прилог број 6: План саобраћаја са нивелацијом и
регулацијом, којим су дефинисане координате темена саобраћајнице.
Табела бр.8: Координата темена пешачко-колских
комуникација
Бр.

X

Y

Т6

4940361.3

7499834.6

Т7

4940386.4

7499890.1

Т8

4940400.0

7499846.7

Т9

4940416.9

7499792.8

Т10

4940414.8

7499895.0

Z

Т11

4940427.3

7499855.5

Т12

4940448.7

7499786.7

Т1

4940333.8

7499883.5

85.1

Т2

4940378.0

7499893.8

84.8

Т3

4940439.4

7499904.1

84.7

Т4

4940455.5

7499864.3

84.8

Т5

4940480.2

7499791.5

84.5

У оквиру регулације предметне саобраћајнице предвиђен је ортогонални паркинг са 9 паркинг места: 8 паркинг
места димензија 2,2 x 5,0m и 1 паркинг место димензија
3,5 x 5,0m.
1.2. Правила грађења за Комплекс гробља
1.2.1. Правила грађења у оквиру површина за сахрањивање
Површине за сахрањивање - гробна поља дефинисанна
су ортогоналним системом стаза, којим су и повезана у јединствену целину, што омогућава етапну реализацију, као и
флексибилну промену намене у случају потребе.
У оквиру гробних поља предвиђено је првенствено
сахрањивање путем укопа, а уколико се укаже потреба за
гробницама, исте се могу предвидети у оквиру сваког гробног поља, дуж главне пешачко-колске стазе. Тип гробница
утвртиђе се у складу са месним прилкама.

1.2.3. Правила грађења у оквиру зоне намењена изградњи објеката у функцији гробља
Зона намењена изградњи објеката у функцији гробља
налази се са јужне стране, непосредно на улазу у комплекс
гробља. У оквиру ове зоне се могућа је изградња капеле и
других објеката у функцији гробља. Осим наведеног предвиђена је изградња јаме за сакупљање сувог цвећа, као и
изградња септичке јаме по потреби.
Грађевинска линија за објекте у фукцији гробља је на
7,1m у односу на регулациону линију улице Лазара Савића
и на 2,4, односно 4,8m у односу на пешачко-колску комуникацију.
1.2.4. Правила грађења у оквиру зелених и партерних
површина
Зелене површине предвиђене су као појасеви зеленила
по ободу комплекса и као линијско зеленило - дрворед уз
пешачко-колске комуникације, а у оквиру зоне изградње
предвиђене су као мање партије декоративног партеног зеленила.
По ободу површине гробља предвиђене су групација високог зеленила и шибља. За ове површине, као и за
дрвореде дуж пешачко-колских комуникација користити
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листопадно дрвеће које се каракетрише бржим растом и
отпорношћу према условима средине. Користити пре свега аутохтоне врсте, као и оне које су се показале отпорним
према условима средине.
Све партерне површине предвидети тако да испуњавају потребне функционалне захтеве, односно приликом изградње предвидети:
- одговарајуће технике карактеристике подлога пешачко-колских комуникација и падове
-одговарајуће материјале за обраду партера (асфалт, различите врсте плоча, бетонских елемената, ивичњака);
-опремање: клупе, канделабри, ограде, корпе за смеће,
информационе табле и сл.
2. Смернице и инструменти за спровођење Плана
2.1. Урбанистички инструменти спровођења
Предметни План представља правни и плански основ
за издавање Локацијских услова, непосредно на основу
Правила уређења и грађења у Плану.
Формирање грађевинских парцела, у циљу формирања
парцеле гробља и парцеле јавне саобраћајнице, врши се
Пројектима препарцелације и парцелације.
2.2. Посебни услови спровођења
Уколико се током извођења претходних сондажних археолошких истраживања за остале парцеле ( кат. парц. бр.
1398,1399, 1401/1, 1401/2 и 1403/3 к.о. Враново) утврди постојање археолошких налаза, у сарадњи са Регионалним заводом за заштиту споменика културе Смедерево, утврдиће
се потреба израде посебних елабората и студија за обухват
Плана.
В. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
План детаљне регулације за проширење гробља у Вранову ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу града Смедерева“.
Број 350-354/2015-07
У Смедереву, 5. новембра 2015. године
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић,с.р.

ГРАДСКО ВЕЋЕ
214.
На основу члана 46., а у вези са чланом 66. став 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, број 129/2007 и 83/2014), члана 45. Статута града
Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2015
–пречишћен текст) и чланoвa 3. и 5. Одлуке о оснивању
Савета за младе града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 10/2009),
Градско веће града Смедерева, на 192. седници одржаној 8. октобра 2015. године, донело је
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РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА МЛАДЕ
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
I
У Савет за младе града Смедерева именују се:
1. Mиша Ивковић, члан Градског већа града Смедерева задужен за ресор просвете и образовања,
2. Марина Јанковић, представница Градске управе
града Смедерева,
3. Маријана Алексић, представница Националне службе за запошљавање, Филијала Смедерево,
4. Снежана Миловановић, представница Полицијске
управе у Смедереву,
5. Јелена Вучковић, представница Центра за социјални рад Смедерево,
6. Маја Симић, представница Црвеног крста Смедерево,
7. Предраг Станковић, представник Удружења Рома
„21 Јелена“ из Вранова,
8. Ивана Гвозденовић, представница Градског савеза
социјално хуманитарних организација Смедерево,
9. Милош Милосављевић, представник Савеза спортова Смедерево,
10. Милан Ранковић, представник Удружења ликовних и примењених уметника УЛ-АЗ,
11. Урош Павловић, представник Удружења Креативни хаос,
12. Давид Гавриловић, представник ученичког парламента Техничке школе Смедерево и
13. Слађана Марковић, представница Опште болнице
„Свети Лука“ Смедерево.
II
Задаци Савета за младе града Смедерева су да:
1. иницира и учествује у изради локалне омладинске
политике у области образовања, спорта, коришћења слободног времена, повећања запослености, информисања,
активног учешћа, обезбеђивању једнаких шанси, здравства, културе, равноправности полова, спречавању насиља
и криминалитета, приступа правима, одрживог развоја и
животне средине и другим областима од значаја за младе;
2. учествује у изради посебних локалних акционих планова и програма у сагласности са Националном стратегијом за младе и прати њихово остваривање;
3. даје мишљење о питањима од значаја за младе и о
томе обавештава органе града;
4. даје мишљење на нацрте прописа и одлука које доноси Скупштина града у областима значајним за младе;
5. усваја годишње и периодичне извештаје о остваривању локалне омладинске политике и локалних акционих
планова и програма за младе и подноси их Скупштини града, градоначелнику и Градском већу;
6. иницира припрему пројеката или учешће града у програмима и пројектима за младе у циљу унапређења положаја младих и обезбеђења остваривања њихових права која су
у надлежности града;
7. подстиче сарадњу између града и омладинских
организација и удружења и даје подршку реализацији
њихових активности;
8. подстиче остваривање међуопштинске и регионалне
сарадње која се односи на омладину и о томе обавештава
органе града;
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9. даје мишљење о предлозима пројеката од значаја
за младе који се делимично или потпуно финансирају из
буџета града, прати њихово остваривање и даје мишљење
надлежном органу града.
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Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 400-9407/2015-07
У Смедереву, 27. октобра 2015. године

III
На првој конститутивној седници Савет за младе града
Смедерева изабраће председника, заменика председника и
донети Пословник о раду Савета за младе града Смедерева.

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с.р.

IV
Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи
Решење о именовању чланова Савета за младе града
Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
19/2009).
V
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 020-189/2014-07
У Смедереву, 8. октобра 2015. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с.р.

215.
На основу члана 45. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2015-пречишћен
текст) и члана 10. став 1. Одлуке о обезбеђивању средстава
за финансирање потреба у области спорта на територији
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
3/2014- пречишћен текст),
Градско веће града Смедерева, на 195. седници одржаној 27. октобра 2015. године, донело је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О НАЧИНУ,
УСЛОВИМА И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА РАСПОДЕЛУ
И КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ
ПОТРЕБА СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА И ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА
ЗА ИЗБОР ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА КОЈИ
СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА СМЕДЕРЕВА
I
Даје се сагласност на Правилник о изменама и допунама Правилника о начину, условима и критеријумима за
расподелу и коришћење средстава за финансирање потреба спорта на територији града Смедерева и за спровођење
јавног конкурса за избор програма у области спорта који
се финансирају из буџета града Смедерева, број 7/2015 од
20.10.2015. године.

На основу члана 4. и члана 10. Одлуке о обезбеђивању
средстава за финансирање потреба у области спорта на територији града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 3/2014-пречишћен текст) и Решења Градоначелника града Смедерева, број 020-176-1/2014-07 од 13. јануара 2015. године, број 02-135/2015-07 од 05. октобра 2015.
године и број 02-150/2015-07 од 20. октобра 2015. године,
Комисија за финансирање потреба спорта на територији града Смедерева, на седници, одржаној дана 20.10.2015.
године, донела је
П РА В И Л Н И К
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О
НАЧИНУ, УСЛОВИМА И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА
РАСПОДЕЛУ И КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПОТРЕБА СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА СМЕДЕРЕВА И ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ
КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ
СПОРТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Члан 1.
У Правилнику о начину, условима и критеријумима за
расподелу и коришћење средстава за финансирање потреба спорта на територији града Смедерева и за спровођење
јавног конкурса за избор програма у области спорта који се
финансирају из буџета града Смедерева, („Службени лист
града Смедерева“, број 1/2015), члан 4. став 5. мења се и
гласи:
“Одлуку о избору програма утврђених у члану 2. у тачкама 1., 2., 3. и 4. овог Правилника, по расписаном Конкурсу доноси Градско веће града Смедерева на предлог
Комисије”.
Члан 2.
Члан 5. мења се и гласи:
“Комисија спроводи Конкурс за избор програма у области спорта који се финансирају из буџета града Смедерева,
врши категоризацију спортских организација и клубова,
који су учествовали на Конкурсу применом критеријума
утврђених овим Правилником и предлаже Одлуку о избору програма у области спорта који ће се финансирати из
буџета града Смедерева, коју доноси Градско веће града
Смедерева”.
Члан 3.
Члан 7. став 4. мења се и гласи:
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„ Одлука Градског већа након разматрања приговора је коначна и објављује се на интернет страници града
Смедерева.“.
Члан 4.
После члана 13. додају се нови чланови 13а и 13б који
гласе:
„Члан 13а
У току текуће године, за већ одобрене програме у области
спорта по Конкурсу, могу се одређеним спортским организацијама повећати или смањити одобрена новчана средства у
следећим случајевима:
а) уколико у току године ребалансом буџета буду опредељена додатна средства за већ одобрене програме у области
спорта, Градско веће града Смедерева може на предлог Комисије донети Одлуку којом ће одређеним спортским организацијама доделити додатна средства уколико су остварили боље
резултате и уђу у виши ранг такмичења;
б) уколико у току године ребалансом буџета буду смањена
средства за већ одобрене програме у области спорта Градско
веће града Смедерева може на предлог Комисије донети Одлуку којом ће смањити опредељена средства спортским организацијама, ценећи критеријуме утврђене овим Правилником;
ц) уколико престане основ по којем су средства одобрена спортским организацијама, Градско веће града Смедерева
може на предлог Комисије донети Одлуку којом ће прерасподелити ова средства другим спортским организацијама, у
складу са критеријумима утврђеним овим Правилником и већ
одобреним програмима.
У складу са овим чланом градоначелник града Смедерева
са спортским организацијама закључиће Анексе уговора о њиховом финансирању.
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216.
На основу Одлуке о доношењу Локалног акционог плана за побољшање положаја Рома у Смедереву 2014-2017
(„Службени лист града Смедерева“, број 4/2014 и 5/2015) и
члана 45. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 2/2015-пречишћен текст),
Градско веће града Смедерева, на 195. седници одржаној 28. октобра 2015. године, донело је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК ЗА
СТИПЕНДИРАЊЕ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА
РОМСКЕ НАЦИОНАЛНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
I
Даје се сагласност на Правилник за стипендирање ученика средњих школа ромске националности на територији
града Смедерева, број 8/2015 од 25. септембра 2015. године.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 020-159/2015-07
У Смедереву, 28. октобра 2015. године
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИЦЕ
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Бојан Теофиловић, с. р.

Члан 13б
У оквиру опредељених средстава за реализацију одобреног програма, спортска организација може извршити
измене у оквиру буџета одобреног програма ако се:
1) средства компензују у оквиру буџетских ставки одобреног програма, обраћајући пажњу на то да варијација не
сме да прелази 15% од првобитно одобрене суме новца у
оквиру сваке буџетске ставке програма и
2) ако се тиме не угрожава основни циљ програма.
У случајевима из става 1. тачке 1. и 2. овог члана, спортска организација може да направи корекцију у буџету одобреног програма једном годишње, као и у случају доделе
додатних новчаних средстава или смањења одобрених новчаних средстава ребалансом буџета и да о томе обавести
надлежно Одељење Градске управе Смедерево.“.
Члан 4.
Овај Правилник ступа на снагу даном добијања сагласности од стране Градског већа града Смедерева, а објавиће се
у „Службеном листу града Смедерева“.
Број: 7/2015
У Смедереву, 20.10.2015. године
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Радуле Перовић, с. р.

На основу Одлуке о доношењу Локалног акционог плана за побољшање положаја Рома у Смедереву 2014-2017
(„Службени лист града Смедерева“, број 4/2014 и 5/2015),
Решења о образовању Локалног савета за побољшање положаја Рома и именовању председника, заменика председника и чланова („Службени лист града Смедерева“, број
5/2014) и број 02-122/2015-07 од 13. септембра 2015. године,
Локални савет за побољшање положаја Рома на седници одржаној 25. септембра 2015. године, донeo је
П РА В И Л Н И К
ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ
ШКОЛА РОМСКЕ НАЦИОНАЛНОСТИ НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
I УВОДНА ОДРЕДБА
Члан 1.
Овим Правилником утврђују се ближи услови за остваривање права ученика средњих школа ромске националности на стипендију, критеријуми за утврђивање редоследа
кандидата за доделу стипендија и начин доделе стипендија.
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II УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА
Члан 2.
Право на стипендију у складу са Одлуком о доношењу Локалног акционог плана за побољшање положаја Рома
2014-2017 („Службени лист града Смедерева“, број 4/2014
и 5/2015), могу да остваре ученици средњих школа ромске
националности под следећим условима:
- да имају држављанство Републике Србије;
- да први пут уписују одређени разред у текућој школској години у школи чији је оснивач Република Србија или
јединица локалне самоуправе и чије се школовање финансира из буџета Републике Србије;
- који имају најмање просечну оцену 2,50 у претходној
школској години;
- који имају оцену 5 из владања;
- чији родитељ или старатељ има пребивалиште или боравиште на територији града Смедерева;
- који нису корисници било које друге стипендије.
Средства за стипендирање ученика средњих школа
ромске националности из претходног става обезбеђују се
у буџету града Смедерева у складу са Одлуком о доношењу Локалног акционог плана за побољшање положаја Рома
2014-2017 („Службени лист града Смедерева“, број 4/2014
и 5/2015).
Стипендирање ученика средњих школа ромске националности из става 1. овог члана врши се на основу расписаног и спроведеног Јавног конкурса за доделу стипендија
ученицима средњих школа ромске националности (у даљем тексту: Конкурс).
III КРИТЕРИЈУМИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА
КАНДИДАТА ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈЕ
Члан 3.
Редослед кандидата за доделу ученичке стипендије
утврђује се на основу следећих критеријума:
1)Успеха оствареном у претходном разреду, и то:
- за ученике I разреда средње школе узима се у обзир
просечна оцена остварена у VIII разреду основне школе,
- за ученике осталих разреда средње школе, односно од
II до IV разреда, узима се у обзир просечна оцена остварена
у претходном разреду средње школе и
2) Уписана година средње школе.
Члан 4.
Успех остварен у претходном разреду исказује се бројем бодова и то сабирањем: броја бодова остварених на
основу успеха у претходном разреду и броја бодова према
уписаној години средње школе коју похађа ученик.
- За ученике I разреда средње школе- успех у претходном разреду исказује се бројем бодова који одговара просеку оцена оствареном у VIII разреду основне школе (од
2,50 до 5,00);
- За ученике од II до IV разреда средње школе - успех у
претходном разреду исказује се бројем бодова који одговарају просеку оцена оствареном у претходном, завршеном
разреду средње школе (од 2,50 до 5,00);
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- Број бодова према уписаној години средње школе,
коју похађа ученик износи:
- за I разред-0,40
- за II разред-0,50
- за III разред-0,60
- за IV разред-1,00
IV НАЧИН ДОДЕЛЕ СТИПЕНДИЈA
Члан 5.
Локални савет за побољшање положаја Рома у Смедереву, (у даљем тексту: Савет) према расположивим средствима у буџету града Смедерева за одређену школску годину, а према финансијском плану ЛАП-а, утврђује својом
Одлуком број и висину стипендија за ученике средњих
школа ромске националности.
Члан 6.
После доношења одлуке из претходног члана, Савет
расписује Конкурс за текућу школску годину. Конкурс се
објављује на званичној интернет страници града Смедерева
и огласној табли Градске управе Смедерево.
Након расписивања Конкурса из претходног става Комисија за избор пројеката и имплементацију ЛАП-а за Роме
(у даљем тексту: Комисија), коју образује градоначелник
града Смедерева посебним решењем, спроводи Конкурс.
Конкурс за доделу стипендија садржи:
- износ и број стипендија,
- услове и критеријуме за доделу стипендија,
- обавештење о потребним документима и начину предаје документације,
- рокове за пријављивање на Конкурс и
- обрасце за пријаву на Конкурс.
Члан 7.
На основу расписаног Конкурса, ученици подносе Комисији попуњену Пријаву на конкурс са потребном документацијом у року који не може бити краћи од 10 (десет) дана од
дана објављивања на интернет страници града Смедерева и
огласној табли Градске управе Смедерево.
Уз поднету пријаву ( ОБРАЗАЦ број 1 ПРИЈАВА) потребно је приложити и следећа документа:
1. Оверену Потврду од средње школе коју ученик похађа да је уписан за текућу школску годину као редован ученик (ОБРАЗАЦ број 2.-ПОТВРДА);
2. Оверену фотокопију сведочанства о завршеном
претходном разреду;
3. Изјаву да кандидат није корисник друге стипендије
(ОБРАЗАЦ број 3.- ИЗЈАВА);
4. Оверену Потврду да је кандидат припадник ромске
националне мањине
(ОБРАЗАЦ број 4 - ПРИПАДНОСТ ромској националној мањини)
5. Оригинал или фотокопију Уверења о држављанству
Републике Србије ученика, без обзира на датум издавања;
6. Потврду о пребивалишту или боравишту или копију
личне карте родитеља/старатеља.
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Члан 8.

Одлуку о избору кандидата доноси Градско веће града Смедерева на предлог Комисије која врши бодовање на
основу критеријума из овог Правилника.
Одлука Градског већа града Смедерева из става 1. овог
члана, објављује се на интернет страници града Смедерева
и огласној табли Градске управе Смедерево.
Кандидати имају право приговора на објављену Одлуку из става 2. овог члана Градском већу града Смедерева
у року од 5 (пет) дана од дана објављивања на интернет
страници града Смедерева и огласној табли Градске управе
Смедерево.
Одлука Градског већа након разматрања приговора је
коначна и објављује се на интернет страници града Смедерева.
Члан 9.
На основу одлуке Градског већа из претходног члана
градоначелник града Смедерева са изабраним учеником,
закључује уговор о стипендирању којим се ближе уређују
права и обавезе у вези са коришћењем стипендије.
Стипендије се додељују без обавезе враћања.
Кориснику стипендије обуставља се исплата одобрене
стипендије у случају када се утврди да су нетачно приказани податци приликом пријављивања на Конкурс, када истовремено прима две или више стипендија или сличан облик
давања из буџета Републике Србије или када корисник стипендије напусти редовно школовање.
Члан 10.
Стипендије се додељују за период од десет месеци и то:
од 01. септембра до 30. јуна текуће школске године.
Члан 11.
Саставни део овог Правилника чини текст Јавног конкурса за доделу стипендија ученицима средњих школа ромске националности и Обрасци за пријаву на Конкурс.
Члан 12.
Измене и допуне овог Правилника врше се по поступку по
коме је и донет.
Члан 13.
Овај Правилник ступа на снагу по добијању сагласности
од стране Градског већа града Смедерева, а објавиће се у
„Службеном листу града Смедерева“.
Број: 8/2015
У Смедереву, 25.09. 2015. године

ПРЕДСЕДНИЦА ЛОКАЛНОГ САВЕТА
ЗА ПОБОЉШАЊЕ ПОЛОЖАЈА РОМА
Љиљана Животић- Живановић, с. р.
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Локални савет за побољшање положаја Рома града Смедерева, расписује:
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА РОМСКЕ НАЦИОНАЛНОСТИ ЗА ШКОЛСКУ ________
За школску _______________годину, доделиће се:
__________ стипендијa за ученике средњих школа ромске националности
I УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА СТИПЕНДИРАЊЕ
Право на стипендију у складу са Одлуком о доношењу Локалног акционог плана за побољшање положаја Рома
2014-2017 (“Службени лист града Смедерева” број 4/2014
и 5/2015), могу да остваре ученици средњих школа ромске
националности под следећим условима:
- да имају држављанство Републике Србије;
- да први пут уписују одређени разред у текућој школској години у школи чији је оснивач Република Србија или
јединица Локалне самоуправе Републике Србије, и чије се
школовање финансира из буџета Републике Србије;
- који имају најмање просечну оцену 2,50 у предходној
школској години;
- који имају оцену 5 из владања;
- чији родитељ или старатељ има пребивалиште, или
боравиште на територији града Смедерева;
- који нису корисници било које друге стипендије.
II КРИТЕРИЈУМИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА
КАНДИДАТА ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈE
Редослед кандидата за доделу ученичке стипендије
утврђује се на основу следећих критеријума:
1)Успеха оствареном у претходном разреду, и то:
- за ученике I разреда средње школе узима се у обзир
просечна оцена остварена у VIII разреду основне школе,
- за ученике осталих разреда средње школе, односно од
II до IV разреда, узима се у обзир просечна оцена остварена
у предходном разреду средње школе и
2) Уписана година средње школе.
Успех остварен у претходном разреду исказује се бројем бодова и то сабирањем: броја бодова оствареним на
основу успеха у предходном разреду и броја бодова према
уписаној години средње школе, коју похађа ученик.
- За ученике I разреда средње школе- успех у предходном разреду исказује се бројем бодова који одговара просеку оцена оствареном у VIII разред основне школе (од 2,50
до 5,00),
- За ученике од II до IV разреда средње школе - успех у
предходном разреду исказује се бројем бодова који одговарају просеку оцена оствареном у предходном, завршеном
разреду средње школе (од 2,50 до 5,00),
- Број бодова према уписаној години средње школе,
који похађа ученик износи:
- за I разред-0,40
- за II разред-0,50
- за III разред-0,60
- за IV разред-1,00
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III ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА
Кандидат приликом пријављивања на Конкурс подноси следећа документа, односно обрасце који су наведени у
Конкурсу и чине његов саставни део:
1. Оригиналну Пријаву за доделу стипендија за ученике
ромске националности средњих школа која је објављена као
део овог Конкурса, и може се преузети и штампати са интернет адресе Градске управе Смедерево (www.smederevo.
org.rs), или се одштампана може у Градском услужном центру шалтер-07 (ОБРАЗАЦ број 1.- ПРИЈАВА);
2. Оверену Потврду од средње школе коју ученик похађа да је уписан школске __________. године, као редован
ученик која је објављена као део овог Конкурса и може се
преузети и штампати са интернет адресе Градске управе Смедерево (www.smederevo.org.rs), или се одштампана може добити у Градском услужном центру шалтер-07
(ОБРАЗАЦ број 2.-ПОТВРДА);
3. Оверену фотокопију сведочанства о завршеном
претходном разреду;
4. Изјаву да кандидат није корисник друге стипендије
која је објављена као део овог Конкурса, и може се преузети
и штампати са интернет адресе Градске управе Смедерево
(www.smederevo.org.rs), или се одштампана може добити
у Градском услужном центру шалтер-07 (ОБРАЗАЦ број
3.-ИЗЈАВА);
5. Оверену Потврду да је кандидат припадник ромске
националне мањине која је објављена као део овог Конкурса, и може се преузети и штампати са интернет адресе Градске управе Смедерево (www.smederevo.org.rs) или
се одштампана може добити у Градском услужном центру
шалтер-07 (ОБРАЗАЦ број 4 - ПРИПАДНОСТ ромској националној мањини);
6. Оригинал или фотокопију Уверења о држављанству
Републике Србије ученика, без обзира на датум издавања;
7. Потврду о пребивалишту/боравишту ученика или копију личне карте родитеља/старатеља
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Пријаве са потпуном документацијом предати на писарницу Градског услужног центрa у затвореној коверти са
назнаком ,,Пријава по Јавном конкурсу за доделу стипендија ученицима средњих школа ромске националности за
школску ______________ годину.’’
IV РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ДОКУМЕНАТА
Рок за пријављивање на Конкурс је десет дана од дана
објављивања на сајту града Смедерева и огласној табли
Градске управе Смедерево.
Неблаговремена и непотпуна конкурсна документација
неће бити разматрана.
V
Висина стипендије износи 5.000,00 ( словима пет хиљада динара)
О резултатима Конкурса кандидати ће бити обавештени на интеренет страни града Смедерева.
VI
Обрасце за пријаву на Конкурс кандидати могу да добијају у Градском услужном центру Градске управе Смедерево - шалтер 7.
VII ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Додатне информације у вези са доделом стипендија могу се поставити електронским путем на адресу:
dijasporaromimladi@smederevo.org.rs, или телефонским
путем позивом на број 026-615-946, сваког радног дана од
7.30-15.30 сати.
ПРЕДСЕДНИЦА САВЕТА
ЗА ПОБОЉШАЊЕ ПОЛОЖАЈА РОМА
Љиљана Животић Живановић, с.р.
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Страна 121 – Број 7

Обрасци за Конкурс за ученике стипендисте
ОБРАЗАЦ БРОЈ 1.

ПРИЈАВА
за доделу стипендија за УЧЕНИКЕ ромске националности средњих
школа
Пријављујем се на Конкурс за доделу стипендије ученицима средњих школа ромске
националности за школску ___________ годину
Име и презиме ученика
Име родитеља/старатеља
Датум рођења ученика
Место и општина рођења
ЈМБГ ученика
Адреса на којој станује ученик
Назив и седиште школе
Разред и одељење
Образовни профил
Образовни програм траје
Потпис ученика
Потпис родитеља/старатеља
Контакт телефон ученика
Датум

_______ године

Страна 122 – Број 7
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ОБРАЗАЦ број 2.

ПОТВРДА
о статусу редовног ученика
Попуњава школа

Школа:
Деловодни број:
Датум:
ПОТВРДА

Овим се потврђује да је _______________________________________________ уписан
(име ученика, име родитеља/старатеља, презиме ученика)
као редован ученик у _____________ разред школске ________________. године.
Потврда се издаје за пријављивање ученика на конкурс за добијање градске стипендије за
ученике ромске националности
Одговорно лице
(М.П.)

_____________________
(име и презиме)

ОБРАЗАЦ број 3.

ИЗЈАВА

Попуњава ученик

Име, име родитеља/старатеља и презиме ученика:
______________________________________
Разред и одељење: __________
Школа:_________________________________________
Место:_________________________________________
Датум:

Изјављујем да НИСАМ КОРИСНИК стипендије и/или кредита које се додељују од стране
организација које су директни или индиректни корисници буџета Републике Србије.

Потпис ученика
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Страна 123 – Број 7
ОБРАЗАЦ број 4.

Попуњава надлежна организација

Назив организације:
Датум:
ПОТВРДА

Овим се потврђује да је ученик ___________________________________________који
(име и презиме ученика)
похађа ______разред средње школе__________________________________________у
(назив школе)
______________________, припадник ромске националне мањине.
(место)
Име и презиме
одговорног лица
(М.П.)
__________________

ГРАДОНАЧЕЛНИК

217.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-исправка, 108/2013, 142/2014 и 68/2015-др. закон),
члана 44., а у вези са чланом 66. став 4. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007 и 83/2014) и члана 43. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 2/2015 – пречишћен текст),
Градоначелница града Смедерева, дана 25. септембра
2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2015. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 7/2014, 1/2015 и 5/2015), раздео 2–Градоначелник,
Програм 15-Локална самоуправа, Програмска активност
0010-Резерве, функција 112- Финансијски и фискални послови, позиција 51, економска класификација 499-Tекућа
резерва, одобравају се недостајућа средства у укупном износу од 62.460,00 динара PROFI SISTEM COM doo Смедерево и Paragraf Lex doo Нови Сад, на име претплате и набавке
стручне литературе за потребе Градске управе Смедерево.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у оквиру раздела 4–Градска управа, Програм 15-Локална самоуправа, Програмска активност 0602-Функционисање локалне
самоуправе и градских општина, функција 130- Опште услуге, позиција 84, економска класификација 426 – Материјал, у

укупном износу од 62.460,00 динара и укупан план средстава ове апропријације износи 9.212.735,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије и локалну пореску администрацију.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-8745/2015-07
У Смедереву, 25. септембра 2015. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с.р.

218.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-исправка, 108/2013, 142/2014 и 68/2015-др. закон),
члана 44., а у вези са чланом 66. став 4. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007 и 83/2014) и члана 43. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 2/2015 – пречишћен текст),
Градоначелница града Смедерева, дана 25. септембра
2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2015. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 7/2014, 1/2015 и 5/2015), раздео 2–Градоначелник,
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Програм 15-Локална самоуправа, Програмска активност
0010-Резерве, функција 112- Финансијски и фискални послови, позиција 51, економска класификација 499-Tекућа
резерва, одобравају се недостајућа средства у укупном износу од 195.600,00 динара SZR MUR-OS Смедерево, на име
израде печата за потребе Градске управе Смедрево.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4–Градска управа, Програм 15-Локална
самоуправа, Програмска активност 0602-Функционисање
локалне самоуправе и градских општина, функција 130Опште услуге, позиција 84, економска класификација 426
– Материјал, у укупном износу од 195.600,00 динара и укупан план средстава ове апропријације износи 9.408.335,00
динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије и локалну пореску администрацију.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-8746/2015-07
У Смедереву, 25. септембра 2015. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с.р.
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II

„Формира се Комисија за финансирање потреба спорта
на територији града Смедерева и именовању председника,
заменика председника и чланова Комисије.
У Комисију се именују:
- за председника
Радуле Перовић, професор физичког васпитања
- за заменика председника
Бранко Вукосављевић, професор физичког васпитања
- за чланове:
1. Драгана Поповић, професор физичког васпитања
2. Душан Крстић, професор физичког васпитања
3. Радомир Ранковић, професор физичког васпитања”.
III
После тачке II, додаје се нова тачка III, која гласи:
„Административно-техничке послове Комисије за финансирање потреба спорта на територији града Смедерева, обављаће Одељење за јавне службе Градске управе Смедерево“.
IV
Досадашње тачке III и IV, постају тачке IV и V.
V
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-135/2015-07
У Смедереву, 5. октобра 2015. године

219.
На основу члана 10. став 2. Одлуке о обезбеђивању
средстава за финансирање потреба у области спорта на
територији града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 3/2014- пречишћен текст), члана 44. став 1.
тачка 5., а у вези са чланом 66. став 4. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007 и 83/2014) и члана 43. став 1. тачка 5. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2015 - пречишћен текст),
Градоначелница града Смедерева, дана 5. октобра 2015.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПОТРЕБА СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
КОМИСИЈЕ
I
У Решењу о формирању Комисије за финансирање потреба спорта на територији града Смедерева и именовању
председника и чланова Комисије („Службени лист града
Смедерева“, број 1/2015), мења се назив Решења тако да
гласи:
„Решење о формирању Комисије за финансирање потреба спорта на територији града Смедерева и именовању
председника, заменика председника и чланова Комисије“.

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с.р.
220.
На основу члана 146. став 1. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник Републике Србије“, број
72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011,
121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС,
54/2013-решење УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и
145/2014), члана 43. став 1. тачка 5. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2015 - пречишћен текст), члана 7. и члана 8. Одлуке о постављању
привремених пословних објеката („Службени лист града
Смедерева“, број 5/2015 - пречишћен текст),
Градоначелница града Смедерева, дана 9. октобра 2015.
године, донела је
П Р О Г РА М
ЗА ДОПУНУ ПРОГРАМА ПОСТАВЉАЊА
ПРИВРЕМЕНИХ ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКАТА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
I
У Програму постављања привремених пословних објеката на територији града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 7/2014 и 2/2015) глава III Локације и
објекти, допуњује се следећим локацијама:
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„III Локације и објекти
Ознака

Локација

54

Бадљевица
Локација преко пута Основне школе

55/1
55/2
56
57

Водањ
Локација код
Основне школе
Водањ
Локација код
Основне школе
Враново
Локација на раскрсници улица
Карађорђеве и Краља Петра
Врбовац
Локација испред зграде Дома
културе

Површина
објекта
(м2)

Површина
земљишта
(м2)

Намена

224
КО Бадљевица

12,00

22,50

Трговинска
делатност

339/1
КО Водањ

10,00

20,00

339/1
КО Водањ

10,00

20,00

1921/1
КО Враново

6,00

32,50

Трговинска
делатност

829
КО Врбовац

11,00

21,60

Трговинска
делатност

Број кат.парцеле

Трговинска или
угоститељска
делатност
Трговинска или
угоститељска
делатност

Трговинска или
угоститељска
делатност
Трговинска или
угоститељска
делатност

58/1

Вучак
Локација испред Месне заједнице

522/1
КО Вучак

5,00

12,00

58/2

Вучак
Локација испред Месне заједнице

522/1
КО Вучак

5,00

12,00

59/1

Липе
Локација поред пијаце

6276/1
КО Липе 1

19,76

46,50

Угоститељска
делатност

59/2

Липе
Локација поред пијаце

6276/1
КО Липе 1

12,00

22,50

Трговинска
делатност

60/1

Липе
Локација поред Дома културе

5704/1 и 6276/1
КО Липе 1

10,00

21,00

Трговинска
делатност

60/2

Липе
Локација поред Дома културе

5704/1 и 6276/1
КО Липе 1

6,00

14,00

Трговинска
делатност

60/3

Липе
Локација поред Дома културе

5704/1 и 6276/1
КО Липе 1

12,04

22,79

Угоститељска
делатност

1303/1
КО Мала Крсна

10,00

20,00

1303/1
КО Мала Крсна

10,00

20,00

61/1
61/2

Мала Крсна
Локација испред зграде
Ловачког дома
Мала Крсна
Локација испред зграде
Ловачког дома

Трговинска или
угоститељска
делатност
Трговинска или
угоститељска
делатност

62

Михајловац
Локација поред Дома културе

3509/2
КО Михајловац

13,41

23,75

Трговинска
делатност

64/2

Радинац
Локација на почетку главне улице

1281
КО Радинац

10,00

20,00

Трговинска
делатност

1281
КО Радинац

6,00

19,00

Трговинска
делатност

965/2
КО Раља

4,00

32,50

Трговинска
делатност

2911
КО Сараорци

6,25

14,00

Трговинска
делатност

66
67
68/2

Радинац
Локација преко пута
Месне заједнице
Раља
Локација испред
Дома културе
Сараорци
Локација на углу улица Краља
Александра и Данила Јоновића
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II
Овај Програм ступа на снагу даном доношења.
III
Програм објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 350-215/2015-07
У Смедереву, 9. октобра 2015. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с.р.

На основу члана 10. став 2. Одлуке о обезбеђивању
средстава за финансирање потреба у области спорта на
територији града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 3/2014- пречишћен текст), члана 44. став 1.
тачка 5., а у вези са чланом 66. став 4. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007 и 83/2014) и члана 43. став 1. тачка 5. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2015- пречишћен текст),
Градоначелница града Смедерева, дана 20. октобра
2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ

221.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-исправка, 108/2013, 142/2014 и 68/2015-др. закон),
члана 44., а у вези са чланом 66. став 4. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007 и 83/2014) и члана 43. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 2/2015 – пречишћен текст),
Градоначелница града Смедерева, дана 12. октобра
2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2015. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 7/2014, 1/2015 и 5/2015), раздео 2– Градоначелник,
Програм 15-Локална самоуправа, Програмска активност
0010-Резерве, функција 112- Финансијски и фискални послови, позиција 51, економска класификација 499-Tекућа
резерва, одобравају се недостајућа средства у укупном износу од 3.049.343,25 динара Центру за културу Смедерево
за плаћање преосталих обавеза, односно расхода, насталих
поводом реализације 128. Туристичко – привредне манифестације „Смедеревска јесен“ 2015. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4–Градска управа, глава 4.8, Програм 13 –
Развој културе, Програмска клсификација 1201-П1 – Пројекат центра за културу – Смедеревска јесен, функција
820- Услуге културе, позиција 176, економска класификација 424 – Специјализоване услуге, у укупном износу од
3.049.343,25 динара и укупан план средстава ове апропријације износи 12.049.343,25 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије и локалну пореску администрацију.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-9151/2015-07
У Смедереву, 12. октобра 2015. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с.р.

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПОТРЕБА СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА И ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ
I
У Решењу о формирању Комисије за финансирање потреба спорта на територији града Смедерева и именовању
председника, заменика председника и чланова Комисије
(„Службени лист града Смедерева“, број 1/2015) и број
02-135/2015-07 од 5. октобра 2015. године, у тачки I став
2. алинеја 3. подтачка 1. реч „Поповић“, замењује се речју
„Гајић“.
		
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-150/2015-07
У Смедереву, 20. октобра 2015. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с.р.
223.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-исправка, 108/2013, 142/2014 и 68/2015-др. закон),
члана 44., а у вези са чланом 66. став 4. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007 и 83/2014-др. закон) и члана 43., а у вези са чланом 41. став 2. Статута града Смедерева („Службени лист
града Смедерева“, број 2/2015 – пречишћен текст),
Заменик градоначелнице града Смедерева, дана 27. октобра 2015. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2015. годину („Службени лист града Смедерева“,
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број 7/2014, 1/2015 и 5/2015), раздео 2–Градоначелник,
Програм 15-Локална самоуправа, Програмска активност
0010-Резерве, функција 112- Финансијски и фискални послови, позиција 51, економска класификација 499-Tекућа
резерва, одобравају се недостајућа средства у укупном
износу од 108.780,00 динара за аконтацију трошкова смештаја и трошкова службеног путовања представника града
Смедерева на европску конференцију дунавских градова и
региона од 29. до 30. октобра у Републику Немачку, град
Улм.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 2–Градоначелник, Програм 15 – Локална
самоуправа, Програмска класификација 0602-0001, Програмска активност 0001 - Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 111 - Извршни и законодавни органи, позиција 34, економска класификација
422 – Трошкови путовања, у укупном износу од 108.780,00
динара и укупан план средстава ове апропријације износи
758.780,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије и локалну пореску администрацију.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.

Страна 127 – Број 7
II

Задатак Комисије из тачке I овог Решења је да Градском
већу града Смедерева предложи изабране пројекте, који ће
се финансирати средствима намењеним имлементацији
ЛАП-а, а на основу утврђених критеријума, сходно Одлуци
о доношењу Локалног акционог плана за побољшање положаја Рома у Смедереву 2014-2017 („Службени лист града
Смедерева“, број 4/2014 и 5/2015).
III
Административно - техничке послове за потребе рада
Комисије обављаће надлежно одељење Градске управе града Смедерва.
IV
Решење објавити у ,,Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-157/2015-07
У Смедереву, 4. новембра 2015. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с.р.

Број 400-9572/2015-07
У Смедереву, 27. октобра 2015. године
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИЦЕ
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Бојан Теофиловић, с. р.
224.
На основу члана 43. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2015 – пречишћен
текст),
Градоначелница града Смедерева, дана 4. новембра
2015. године, донела је

225.
На основу члана 43. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2015 – пречишћен
текст),
Градоначелница града Смедерева, дана 4. новембра
2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ПОБОЉШАЊЕ ПОЛОЖАЈА РОМА
У СМЕДЕРЕВУ 2014-2017 И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ
I

О ОБРАЗОВАЊУ ТИМА ЗА МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈУ ОДОБРЕНИХ ПРОЈЕКАТА КОЈИМА СЕ
ИМПЛЕМЕНТИРА ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА
ПОБОЉШАЊЕ ПОЛОЖАЈА РОМА У СМЕДЕРЕВУ
2014-2017 И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ТИМА
I

Образује се Комисија за избор пројеката и имплементацију Локалног акционог плана за побољшање положаја
Рома у Смедереву 2014-2017 (у даљем тексту: Комисија)

Образује се Тим за мониторинг и евалуацију одобрених
пројеката којима се имлементира Локални акциони план за
побољшање положаја Рома у Смедереву 2014-2017 (у даљем тексту: Тим).

У Комисију се именују:
- за председницу
Љиљана Животић- Живановић, чланица Градског
већа града Смедерева задужена за ресор рада и социјалне
политике
- за чланове:
1. Драгица Голубовић, директорка Основне школе ,,Др
Јован Цвијић” у Смедереву
2. Дејан Стојковић, одборник Скупштине града Смедерева.

У Тим се именују:
1. Миша Ивковић, члан Градског већа задужен за ресор просвете и образовања
2. Јелена Радуловић, представница Удружења Рома
„Јелена 21“ Враново
3. Ђулијета Сулић, виши референт на пословима праћења и координације на решавању ромских питања у
Градској управи Смедерево.
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II

IV

Задатак Тима из тачке I овог Решења је да врши процес праћења (мониторинга) и евалуацију спровођења одобрених пројеката којима се имлементира Локални акциони
план за побољшање положаја Рома у Смедереву 2014-2017,
прати реализацију пројеката који су конкурсом изабрани и
финансирају се из буџета града Смедерева и евалуира њихове резултате.

Тим подноси годишњи извештај о свом раду и реализацији ЛАП-а градоначелнику града Смедерева, Оделењу за
финансије и локалну пореску администрацију, Одељењу за
јавне службе и Локалном савету за побољшање положаја
Рома града Смедерева.

III
Начин рада и извештавања Тима, као и реализација
утврђеног задатка тачком I овог Решења формулисаће се
посебним Пословником који ће донети Локални савет за
побољшање положаја Рома.

V
Решење објавити у ,,Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-158/2015-07
У Смедереву, 4. новембра 2015. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с.р.
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САДРЖАЈ
Рег. бр.

Страна

Рег. бр.

Страна

СКУПШТИНА ГРАДА
1

203.

Одлука о изменама и допунама Одлуке о
ауто-такси превозу

59

Одлука о некатегорисаним путевима

43

204.

60

Одлука о постављању пловила на делу
обале и водног простора на територији
града Смедерева

46

Одлука о изменама и допунама Одлуке о
правима социјалне заштите у граду Смедереву

205.

Програм о измени Програма обнове мостова града Смедерева

61

193.

Предлог одлуке о увођењу самодоприноса
за подручје Месне заједнице Врбовац

49

206.

61

194.

Одлука о расписивању референдума о увођењу самодоприноса за подручје Месне
заједнице Врбовац

50

195.

Одлука о образовању Комисије за спровођење референдума о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Врбовац
и именовању чланова Комисије

51

Решење о давању сагласнoсти на одлуке надзорних одбора Јавног комуналног
предузећа Зеленило и гробља Смедерево, Јавног комуналног предузећа Чистоћа
Смедерево и Јавног комуналног предузећа
Пијаце Смедерево о покретању поступка
спровођења статусне промене припајања

207.

62

Предлог одлуке о увођењу самодоприноса
за подручје Месне заједнице Добри До

51

Решење о давању сагласности на Одлуку о
изменама и допунама Статута Регионалног
центра за професионални развој запослених у образовању Смедерево

208.

63

Одлука о расписивању референдума о увођењу самодоприноса за подручје Месне
заједнице Добри До

52

Решење о измени Решења о именовању
чланова Школског одбора Основне школе
„Иво Лола Рибар“ у Скобаљу

209.

63

Одлука о образовању Комисије за спровођење референдума о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Добри
До и именовању чланова Комисије

53

Решење о измени Решења о именовању
чланова Школског одбора Основне школе
„Димитрије Давидовић“ у Смедереву

210.

64

199.

Предлог одлуке о увођењу самодоприноса
за подручје Месне заједнице Михајловац

53

Решење о измени Решења о именовању
чланова Школског одбора Текстилно-технолошке и пољопривредне школе „Деспот
Ђурађ“ у Смедереву

200.

Одлука о расписивању референдума о увођењу самодоприноса за подручје Месне
заједнице Михајловац

54

211.

Решење о именовању вршиоца дужности
директора Туристичке организације града
Смедерева

64

201.

Одлука о образовању Комисије за спровођење референдума о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Михајловац и именовању чланова Комисије

55

212.

Закључак којим се прихвата Извештај о
стању безбедности саобраћаја на територији града Смедерева за период јануар-јун
2015. годину

65

202.

Одлука о изради Измена и допуна Плана
детаљне регулације дела Индустријске
зоне и Индустријског парка у Смедереву

55

213.

План детаљне регулације за проширење
гробља у Вранову

107

190.

Одлука о изменама и допунама Одлуке о
буџету града Смедерева за 2015. годину

191.
192.

196.
197.

198.
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Рег. бр.

Страна

ГРАДОНАЧЕЛНИК

ГРАДСКО ВЕЋЕ
214.

Решење о именовању чланова Савета за
младе града Смедерева

115

217.

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве

123

215.

Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о
начину, условима и критеријумима за расподелу и коришћење средстава за финансирање потреба спорта на територији града
Смедерева и за спровођење јавног конкурса за избор програма у области спорта који
се финансирају из буџета града Смедерева

116

218.

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве

123

219.

Решење о изменама и допунама Решења о
формирању Комисије за финансирање потреба спорта на територији града Смедерева и именовању председника и чланова
Комисије

124

Решење о давању сагласности на Правилник за стипендирање ученика средњих
школа ромске националности на територији града Смедерева

117

220.

Програм за допуну Програма постављања
привремених пословних објеката на територији града Смедерева

124

221.

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве
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