ГРАДА СМЕДЕРЕВА
ГОДИНА X БРОЈ 14

СМЕДЕРЕВО, 22. ДЕЦЕМБАР 2017. ГОДИНЕ

СКУПШТИНА ГРАДА

229.
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,
68/2015 – др. закон, 103/2015 и 99/2016), 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, 83/2014 - др. закон и 101/2016- др.закон) и члана
19. став 1. тачка 2. Статута града Смедерева („Службени
лист града Смедерева”, број 12/2016 - пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 12. седници одржаној
22. децембра 2017. године, донела jе
ОД Л У КУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ
ГРАДА СМЕДЕРЕВА ЗА 2017. ГОДИНУ
I ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
У Одлуци о буџету града Смедерева за 2017. годину
(„Службени лист града Смедерева”, број 12/2016, 6/2017 и
8/2017) члан 1. мења се и гласи:
„Приходи и примања буџета града Смедерева за 2017.
годину процењују се у укупном износу од 3.710.617.933
динара, и то средства буџета града Смедерева у износу од
3.627.500.000 динара и средства из сопствених и других
прихода у износу од 83.117.933 динара.“.
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Члан 2.
Члан 2. мења се и гласи:
"Приходи и расходи буџета града Смедерева за 2017. 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:
ОБРАЧУН СУФИЦИТА / ДЕФИЦИТА СА РАЧУНОМ ФИНАНСИРАЊА
Опис
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И
ИЗДАТАКА
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске
имовине (кл. 7+8)
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7) у чему:
- буџетска средства
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ (класа 8)
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске
имовине (кл. 4+5)
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) у чему:
- текући буџетски расходи
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ (класа 5) у чему:
- текући буџетски издаци
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (кл. 7+8) - (кл. 4+5)
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења
јавних политика) категорија 62
Примања од продаје финансијске имовине (категорија 92
осим 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (7+8) (4+5) +(92-62)
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211,
9221, 9219, 9227, 9228)
Примања од задуживања (категорија 91)
Неутрошена средства из претходних година
Издаци за отплату главнице дуга (61)
Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу
спровођења јавних политика (део 62)
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ
В. СОПСТВЕНИ И ДРУГИ ПРИХОДИ ИНДИРЕКТНИХ
КОРИСНИКА БУЏЕТА ГРАДА СМЕДЕРЕВА

Износ

3.602.489.123
3.187.970.615
3.187.970.615
414.518.508
3.436.500.000
2.797.250.113
2.797.250.113
639.249.887
639.249.887
165.989.123

3.000.000
168.989.123

11.000.000
11.010.877
191.000.000

-168.989.123
83.117.933
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Члан 3.
Члан 3. мења се и гласи:
"Буџетски суфицит у износу од 165.989.123 динара је разлика између укупног износа прихода
и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа расхода и
издатака за набавку нефинансијске имовине. Укупан фискални суфицит износи 168.989.123
динара."
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 процењују се у следећим износима, по годинама и то:

Економска
ВРСТЕ ПРИХОДА И
Класификац
ПРИМАЊА
ија

1
3
321
7
711

2
Пренета новчана
средства буџета из
претходних година
Пренета новчана
средства буџета из
претходних година
Текући приходи
Порези на доходак.
добит и капиталне
добитке

Процена за 2017. годину

Процена за 2018. годину

Процена за 2019. годину

Средства из
буџета

Сопствен
и и други
приходи

Средства из
буџета

Сопствен
и и други
приходи

Средства из
буџета

Сопствен
и и други
приходи

3

4

5

6

7

8

11.010.877

9.708.714

30.000.000

3.187.970.615

73.369.219

3.038.193.000

1.478.720.000

1.427.000.000

550.000

5.000

37.000.000
61.102.000

3.088.245.000
1.470.000.000

712

Порез на фонд зарада

713

Порез на имовину

427.770.000

438.000.000

445.000.000

714

Порез на добра и
услуге

127.900.000

90.000.000

95.000.000

716

Други порези

67.000.000

87.000.000

90.000.000

732

Донације и помоћи
од међународних
организација

78.910.692

733

Трансфери од других
нивоа власти

560.388.665

741

Приходи од имовине

97.030.258

742

Приходи од продаје
добара и услуга

286.751.000

743

744

745

Новчане казне и
одузета имовинска
корист
Добровољни
трансфери од
физичких и правних
лица
Мешовити и
неодређени приходи

34.707.883

550.255.000

32.000.000

75.000.000
28.213.550

35.050.000

325.000.000

105.000

4.792.000

18.400.000

4.212.786

13.391.000

550.255.000

32.000.000

78.000.000
28.652.000

25.000.000

5.000.000

55.450.000

325.000.000

23.000.000

25.000.000

150.000

4.900.000

2.390.000

150.000
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Меморандумске
ставке за
рефундацију расхода
Меморандумске
ставке за
рефундацију расхода
из претходне године

771

772

781

8

9

9114

9216
8+9
7+8+9

3+7+8+9

Трансфери између
буџетских корисника
на истом нивоу
Примања од
продаје
нефинансијске
имовине
Примања од
задуживања и
продаје
финансијске
имовине
Примања од
задуживања од
пословних банака у
земљи у корист
нивоа градова
Примања од отплате
кредита датих
физичким лицима и
домаћинствима у
земљи
СВЕГА ПРИМАЊА
ТЕКУЋИ
ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА
ПРЕНЕТА
СРЕДСТВА,
ТЕКУЋИ
ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА
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2.000.000

5.130.000

1.750.000

300.000

1.700.000

2.500.000

700.000

1.000.000

1.000.000

5.000.000

5.000.000

6.000.000

6.000.000

3.000.000

6.000.000

6.000.000

428.518.508

11.000.000

11.000.000

300.000

300.000

414.518.508

40.000

14.000.000

11.000.000

3.616.489.123

73.409.219

3.049.193.000

61.102.000

3.099.245.000

55.450.000

3.627.500.000

83.117.933

3.079.193.000

61.102.000

3.136.245.000

55.450.000

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 утврђују се у следећим износима,
по годинама и то:
Економска
класификација

ВРСТЕ РАСХОДА И
ИЗДАТАКА

1

2

41
42

Расходи за запослене
Коришћење услуга и роба

44

Отплата камата и пратећи
трошкови задуживања
Субвенције

45

План за 2017.
годину
3

План за 2018.
годину
4

План за 2019.
годину
5

569.822.576

614.000.000

620.000.000

1.121.598.505

990.000.000

1.012.000.000

49.100.000

35.600.000

34.000.000

133.095.800

65.000.000

65.000.000

46

Трансфери осталим
нивоима власти

513.992.245

505.700.000

520.000.000

47

Накнаде за социјалну
заштиту из буџета

165.682.388

97.000.000

97.000.000
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Остали расходи
Средства резерве

234.958.599

117.677.000

98.000.000

9.000.000

25.000.000

25.000.000

Издаци за нефинансијску
имовину
Издаци за отплату
главнице

639.249.887

469.216.000

505.245.000

191.000.000

160.000.000

160.000.000

3.627.500.000

3.079.193.000

3.136.245.000

83.117.933

61.102.000

55.450.000

3.710.617.933

3.140.295.000

3.191.695.000

Набавка финансијске
имовине

620
4+5+6

4+5+6
Сред.инд.
корисн.

СВЕГА РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ
РАСХОДИ И ИЗДАЦИ
ИНДИРЕКТНИХ
КОРИСНИКА БУЏЕТА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА ИЗ
СОПСТВЕНИХ И ДРУГИХ
ПРИХОДА
УКУПНИ РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ

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

Средства из
буџета
3

Структ
ура
%
4

Средства
из
осталих
извора
5

Укупна
јавна
средства
6

2.797.250.113

76,2%

81.600.789

2.878.850.902

РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

569.822.576

15,5%

29.983.700

599.806.276

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

456.710.032

12,4%

18.621.120

475.331.152

81.401.207

2,2%

3.333.180

84.734.387

400

ТЕКУЋИ РАСХОДИ

410
411
412

Социјални доприноси на терет послодавца

413

Накнаде у натури

5.635.560

0,2%

2.090.000

7.725.560

414

Социјална давања запосленима

8.950.659

0,2%

5.878.000

14.828.659

415

Накнаде трошкова за запослене

8.270.675

0,2%

50.000

8.320.675

416

Награде,бонуси и остали посебни расходи

8.854.443

0,2%

11.400

8.865.843

1.121.598.505

30,5%

50.257.089

1.171.855.594

342.633.213

9,3%

4.480.554

347.113.767

8.844.000

0,2%

1.111.000

9.955.000

420

КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА

421

Стални трошкови

422

Трошкови путовања

423

Услуге по уговору

161.676.472

4,4%

7.886.000

169.562.472

424

Специјализоване услуге

202.536.857

5,5%

19.882.600

222.419.457

425

Текуће поправке и одржавање (услуге и мат.)

346.149.085

9,4%

7.679.885

353.828.970

426

59.758.878

1,6%

9.217.050

68.975.928

440

Материјал
ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ
ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

49.100.000

1,3%

49.100.000

441

Отплата домаћих камата

43.600.000

1,2%

43.600.000

6
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444

Пратећи трошкови задуживања

450

СУБВЕНЦИЈЕ
Текуће субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама
Капиталне субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама

4511
4512
460
4631
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5.500.000

0,1%

5.500.000

133.095.800

3,6%

133.095.800

98.600.000

2,7%

98.600.000

34.495.800

0,9%

34.495.800

513.992.245

14,0%

417.172.380

11,4%

584.000

514.576.245
417.172.380

7.266.400

0,2%

7.266.400

48.500.010

1,3%

48.500.010

465

ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
Текући трансфери осталим нивоима власти
Капитални трансфери осталим нивоима
власти
Дотације организацијама за обавезно
социјално осигурање
Остале дотације и трансфери

41.053.455

1,1%

584.000

41.637.455

470

СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

165.682.388

4,5%

500.000

166.182.388

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

165.682.388

4,5%

500.000

166.182.388

480

ОСТАЛИ РАСХОДИ

234.958.599

6,4%

276.000

235.234.599

481

Дотације невладиним организацијама

81.416.137

2,2%

482

Порези, обавезне таксе, казне и пенали

86.738.798

2,4%

276.000

87.014.798

483

51.083.664

1,4%

485

Новчане казне и пенали по решењу судова
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

490

4632
464

484

81.416.137
51.083.664

10.000

10.000

15.710.000

0,4%

15.710.000

АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ
БУЏЕТА И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ

9.000.000

0,2%

9.000.000

49911

Стална резерва

3.000.000

0,1%

3.000.000

49912

Текућа резерва

6.000.000

0,2%

6.000.000

639.249.887

17,6%

1.517.144

640.767.031

1.517.144

640.767.031

500

КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ

510

ОСНОВНА СРЕДСТВА

639.249.887

17,6%

511

Зграде и грађевински објекти

609.569.732

16,8%

512

Машине и опрема

27.800.155

0,8%

817.144

28.617.299

1.880.000

0,1%

700.000

2.580.000

515

Нематеријална имовина

610

ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ

191.000.000

5,2%

611

Отплата главнице домаћим кредиторима
УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

191.000.000

5,2%

3.627.500.000

100,0%

609.569.732

191.000.000
191.000.000
83.117.933

3.710.617.933
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Члан 7.
Члан 7. 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 функционалној класификацији,
утврђени су и распоређени у следећим износима:

Функциje

Функционална класификација

Средства из
буџета

1

2

3

Структура
%

Средства
из
осталих
извора

4

5

Укупна
јавна
средства
6

000

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

040

090

Породица и деца
Социјална помоћ угроженом становништву
некласификована на другом месту
Социјална заштита некласификована на другом
месту

184.996.991

5,0%

100

ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ

813.414.339

22,4%

111

Извршни и законодавни органи

41.631.799

1,1%

41.631.799

112

Финансијски и фискални послови

247.500.000

6,7%

247.500.000

130

466.481.698

12,9%

466.481.698

160

Опште услуге
Опште јавне услуге некласификоване на другом
месту

57.800.842

1,6%

57.800.842

200

ОДБРАНА

86.198.948

2,347%

86.198.948

220

Цивилна одбрана

300

ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ

330
360

Судови
Јавни ред и безбедност некласификован на другом
месту

400

ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ

411

Општи економски и комерцијални послови

421

Пољопривреда

436

Остала енергија

451

Друмски саобраћај

473
490

Туризам
Економски послови некласификовани на другом
месту

500

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

510

Управљање отпадом

520

Управљање отпадним водама

530

Смањење загађености

540
560

Заштита биљног и животињског света и крајолика
Заштита животне средине некласификована на
другом месту

600
620

070

264.426.991

7,2%

1.450.000

265.876.991

7.430.000

0,2%

950.000

8.380.000

72.000.000

2,0%

72.000.000
500.000

185.496.991
813.414.339

86.198.948

2,347%

86.198.948

101.183.000

2,8%

101.183.000

66.183.000

1,8%

66.183.000

35.000.000

1,0%

35.000.000

769.595.630

21,0%

1.057.000

770.652.630

15.000.000

0,4%

1.057.000

16.057.000

352.141.522

9,6%

2.000.000

0,1%

2.000.000

383.978.824

10,5%

383.978.824

15.490.000

0,4%

15.490.000

985.284

0,02%

985.284

214.708.102

5,8%

214.708.102

96.203.753

2,6%

96.203.753

16.400.000

0,4%

16.400.000

7.591.676

0,2%

7.591.676

52.291.100

1,4%

52.291.100

42.221.573

1,1%

42.221.573

ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ

335.059.585

9,2%

335.059.585

Развој заједнице

187.663.785

5,1%

187.663.785

630

Водоснабдевање

16.900.000

0,5%

16.900.000

640

125.500.000

3,5%

125.500.000

660

Улична расвета
Послови становања и заједнице некласификовани
на другом месту

4.995.800

0,1%

4.995.800

700

ЗДРАВСТВО

36.790.010

1,0%

36.790.010

720

Ванболничке услуге

32.700.010

0,9%

32.700.010

352.141.522
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721

Опште медицинске услуге

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
860

Верске и остале услуге заједнице
Рекреација, спорт, култура и вере,
некласификовано на другом месту

900

ОБРАЗОВАЊЕ

911

Предшколско образовање

912
920
950

Образовање које није дефинисано нивоом

22. децембар 2017. године

800.000

0,02%

800.000

3.290.000

0,1%

3.290.000

323.668.693

8,9%

94.000.000

2,6%

207.468.693

5,6%

20.000.000

0,5%

20.000.000

2.000.000

0,1%

2.000.000

200.000

0,005%

682.454.702

18,8%

46.917.048

729.371.750

334.431.560

9,1%

38.951.144

373.382.704

Основно образовање

244.842.900

6,7%

244.842.900

Средње образовање

94.260.000

2,6%

94.260.000

8.920.242

0,2%

7.965.904

16.886.146

3.627.500.000

100,0%

83.117.933

3.710.617.933

УКУПНО

33.693.885

357.362.578
94.000.000

33.693.885

241.162.578

200.000

Члан 8.
Члан 8. 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 програмској класификацији,
утврђени су и распоређени у следећим износима:
Шифра
Програмс
ка
Програм активност
/
Пројекат
1
2
1101
1101-0001
1101-0003
1102
1102-0001
1102-0002
1102-0003
1102-0004
1102-0005
1102-0007
1102-0008
1102-0009
1102-П1

Назив

3
Програм 1. Урбанизам и просторно
планирање
Просторно и урбанистичко планирање
Управљање грађевинским земљиштем
Програм 2. Комуналне делатности
Управљање/одржавање јавним осветљењем
Одржавање јавних зелених површина
Одржавање чистоће на површинама јавне
намене
Зоохигијена
Уређивање, одржавање и коришћење
пијацa
Производња и дистрибуција топлотне
енергије
Управљање и снабдевање водом за пиће
Остале комуналне услуге
Пројекат-Побољшање инфраструктуре у
једном од највећих ромских насеља у
Србији

Средства из
буџета

Струк
тура %

Сопствен
и и други
приходи

Укупна
средства

4

5

6

7

26.000.000

0,7%

26.000.000

24.000.000
2.000.000
393.760.500
125.500.000
52.291.100

0,7%
0,1%
11,3%
3,5%
1,4%

24.000.000
2.000.000
393.760.500
125.500.000
52.291.100

54.600.000

1,5%

54.600.000

37.900.000

1,0%

37.900.000

26.973.600

0,7%

26.973.600

2.000.000

0,1%

2.000.000

16.900.000
2.695.800

0,5%
0,1%

16.900.000
2.695.800

74.900.000

2,0%

74.900.000
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Програм 3. Локални економски развој
Унапређење привредног и инвестиционог
амбијента
Мере активне политике запошљавања
Пројекат - "Млади у производњи воћарских
производа"
Програм 4. Развој туризма
Управљање развојем туризма

20.737.036

0,6%

4.751.752

0,1%

15.000.000

0,4%

985.284

0,0%

985.284

11.000.000
11.000.000

11.000.000
11.000.000

Програм 5. Развој пољопривреде
Мере подршке руралном развоју
Пројекат - Израда пројектно техничке
документације за изградњу система за
наводњавање јужног дела територије града
Смедерева
Програм 6. Заштита животне средине
Управљање заштитом животне средине
Праћење квалитета елемената животне
средине
Заштита природе
Управљање отпадним водама
Управљање комуналним отпадом
Управљање осталим врстама отпада

272.169.857
248.349.857

0,3%
0,3%
7,4%
6,8%

272.169.857
248.349.857

23.820.000

0,6%

23.820.000

72.617.002
7.176.000

2,0%
0,2%

72.617.002
7.176.000

6.472.376

0,2%

6.472.376

964.873
16.400.000
11.871.777
29.731.976

0,0%
0,4%
0,3%
0,8%

964.873
16.400.000
11.871.777
29.731.976

Програм 7. Организација саобраћаја и
саобраћајна инфраструктура

369.408.824

10,1%

369.408.824

2001-0001

Одржавање саобраћајне инфраструктуре
Програм 8. Предшколско васпитање
Функционисање предшколских установа

369.408.824
334.431.560
334.431.560

2002-0001

Програм 9. Основно образовање
Функционисање основних школа

244.842.900
244.842.900

2003-0001

Програм 10. Средње образовање
Функционисање средњих школа

94.260.000
94.260.000
261.354.069
194.387.603
2.000.000

10,1%
9,1%
9,1%
6,7%
6,7%
2,6%
2,6%
7,1%
5,3%
0,1%

9.000.000

0,2%

1501
1501-0001
1501-0002
1501-П1
1502
1502-0001
0101
0101-0002
0101-П1
0401
0401-0001
0401-0002
0401-0003
0401-0004
0401-0005
0401-0006
0701
0701-0002
2001
2002
2003
0901
0901-0001
0901-0002
0901-0003
0901-0004
0901-0005
0901-П1
0901-П2
1801
1801-0001
1801-0002
1801-0003
1201
1201-0001
1201-0002
1201-0003
1201-0004

Програм 11. Социјална и дечја заштита
Социјалне помоћи
Прихватилишта и друге врсте смештаја
Подршка социо-хуманитарним
организацијама
Саветодавно-терапијске и социјалноедукативне услуге
Активности Црвеног крста
Пројекат: "Откријмо свет рачунара"
Пројекат "Сервис подршке и услуга у
области социјалне заштите за
маргинализоване групе грађана са
територије града Смедерева"
Програм 12. Здравствена заштита
Функционисање установа примарне
здравствене заштите
Мртвозорство
Спровођење активности из области
друштвене бриге за јавно здравље
Програм 13. Развој културе
Функционисање локалних установа
културе
Јачање културне продукције и уметничког
стваралаштва
Унапређење система очувања и
представљања културно-историјског
наслеђа
Остваривање и унапређивање јавног
интереса у области јавног информисања

7.430.000

0,2%

30.000.000

0,8%
0,0%

1.057.000

21.794.036
4.751.752

1.057.000

38.951.144
38.951.144

16.057.000

369.408.824
373.382.704
373.382.704
244.842.900
244.842.900
94.260.000
94.260.000

1.450.000
500.000

262.804.069
194.887.603
2.000.000
9.000.000

750.000

8.180.000

200.000

30.000.000
200.000

18.536.466

0,5%

18.536.466

34.090.010

0,9%

34.090.010

32.800.010

0,9%

32.800.010

800.000

0,0%

800.000

490.000

0,0%

490.000

229.468.693

6,2%

33.693.885

263.162.578

151.714.446

4,1%

25.922.000

177.636.446

3.000.000

0,1%

3.000.000

2.000.000

0,1%

2.000.000

20.000.000

0,5%

20.000.000
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1201-П1
1201-П2
1201-П3
1201-П4
1201-П5
1201-П6
1201-П7
1201-П9
1201-П10

1201-П11
1201-П12
1201-П13
1201-П14
1201-П15

1201-П16

1201-П17

1201-П18

1201-П19

1201-П20

1201-П21

1201-П22

1201-П23

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
Пројекат Центра за културу - Смедеревска
јесен
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 - Мини
гитаријада
Пројекат Центра за културу-Бесплатна
школа програмирања за талентоване младе
људе лошег имовног стања као и за младе
људе из маргинализованих група
Пројекат Музеја - Од престонице до
споменика културе-Реконструкција сталне
изложбене поставке Музеја у Смедереву
Пројекат Музеја - Годишњи програм
Градске галерије савремене уметности
Смедерево
Пројекат Народне библиотеке Смедерево Часопис за културу, уметност и друштвена
питања Монс Ауреус
Пројекат Музеја - "Ноћ музеја"
Пројекти Регионалног завода за заштиту
споменика културе - Обнова куле 9
Језавског бедема Смедеревске тврђаве
Пројекат Регионалног завода за заштиту
споменика културе - Израда главног
пројекта санације и обнове Варошког
бедема од Куле 16 до Куле 17
Пројекат Регионалног завода за заштиту
споменика културе-Санација и
рестаурација Капеле Дине Манчића на
старом гробљу
Пројекат Регионалног завода за заштиту
споменика културе - Санација и
реконструкција Спомен чесме умрлим и
погинулим у ратовима 1912-1918. године и
1941-1945. године у Лазници код Жагубице
Пројекат Регионалног завода за заштиту
споменика културе - Санација и
реконструкција споменика палим борцима
за народ и отаџбину у рату 1912.-1919.
године у Кисиљеву
Пројекат Регионалног завода за заштиту
споменика културе - Претходна
истраживања спомен обележја на
територији Жабара и Малог Црнића
Пројекат Историјског архива-Штампање
зборника радова излаганих на Научном
скупу "Смедеревски крај 1918-1941"
Пројекат Регионалног завода за заштиту
споменика културе - Увид у стање
непокретних културних добара на
територији Подунавског и Браничевског
округа и прикупљање података за ГИС
Пројекат Регионалног завода за заштиту
споменика културе - Трећа фаза
систематских археолошких истраживања
Тврђаве РАМ у оквиру реализације главног
пројекта Тврђаве РАМ
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15.758.000

0,4%

15.758.000

5.300.000

0,1%

200.000

0,005%

200.000

1.200.000

0,03%

1.200.000

3.000.000

0,1%

200.000

0,005%

200.000

551.247

0,01%

551.247

500.000

0,01%

500.000

250.000

0,007%

250.000

3.400.000

0,1%

3.400.000

840.000

0,02%

840.000

200.000

0,005%

200.000

250.000

0,007%

250.000

14.000.000

0,4%

14.000.000

375.000

0,01%

375.000

3.000.000

0,1%

3.000.000

350.000

1.180.000

5.650.000

4.180.000

2.504.000

2.504.000

1.435.885

1.435.885

272.000

272.000

50.000

50.000

500.000

0,01%

500.000

700.000

0,02%

700.000
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1201-П24

1201-П25
1201-П26
1301
1301-0001
1301-0003
1301-0005
0602
0602-0001
0602-0002
0602-0003
0602-0004
0602-0009
0602-0010
0602-П1
0602-П2
0602-П3
2101
2101-0001
2101-0002
0501
0501-0001

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
Пројекат Регионалног завода за заштиту
споменика културе - Санација споменика
изгинулим, помрлим и несталим
Марковчанима за ослобођење и уједињење
у рату 1912-1918. године Велика Плана
Пројекат Регионалног завода за заштиту
споменика културе - Заштита археолошких
истраживања Тврђаве Голубац
Пројекат Музеја - Осавремењивање збирке
Градске галерије Савремене уметности
делима афирмисаних уметника
Програм 14. Развој спорта и омладине
Подршка локалним спортским
организацијама, удружењима и савезима
Одржавање спортске инфраструктуре
Спровођење омладинске политике
Програм 15. Локална самоуправа
Функционисање локалне самоуправе и
градских општина
Функционисање месних заједница
Сервисирање јавног дуга
Општинско/градско правобранилаштво
Текућа буџетска резерва
Стална буџетска резерва
Пројекат ЈП Дирекција за изградњу,
урбанизам и грађевинско земљиште
Смедерево у ликвидацији
Пројекат Туристичка организација града
Смедерева у ликвидацији
Пројекат "Водени спортови-здрава
будућност за нашу децу"
Програм 16. Политички систем локалне
самоуправе
Функционисање скупштине
Функционисање извршних органа
Програм 17. Енергетска ефикасност
Унапређење и побољшање енергетске
ефикасности и употреба обновљивих
извора енергије
УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ
РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Страна 11 – Број 14

1.980.000

1.980.000

2.000.000

0,1%

2.000.000

530.000

0,01%

530.000

94.200.000

2,6%

94.200.000

67.000.000

1,8%

67.000.000

27.000.000
200.000
1.112.120.913

0,7%
0,005%
30,7%

7.965.904

27.000.000
200.000
1.120.086.817

682.173.416

18,8%

7.965.904

690.139.320

55.593.805
238.500.000
66.183.000
6.000.000
3.000.000

1,5%
6,5%
1,8%
0,2%
0,1%

55.593.805
238.500.000
66.183.000
6.000.000
3.000.000

49.570.000

1,3%

49.570.000

4.490.000

0,1%

4.490.000

6.610.692

0,2%

6.610.692

43.838.836

1,2%

43.838.836

30.130.600
13.708.236
13.199.800

0,8%
0,4%
0,4%

30.130.600
13.708.236
13.199.800

13.199.800

0,4%

13.199.800.00

3.627.500.000

100,0%

83.117.933

3.710.617.933

Члан 9.
Члан 9. мења се и гласи:
„Капитални издаци буџета града Смедерева класе 500000 - Издаци за нефинансијску
имовину у текућој и наредне две буџетске године према економској класификацији буџетских
корисника планирају се у следећим износима:

12
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Преглед капиталних пројеката у периоду 2017-2019
ГРАД СМЕДЕРЕВО

Назив капиталног пројекта
Р.бр

Година
почетка
Назив капиталног пројекта
финaнс.
пројекта
1

1

2

3

4

5

6

7

Укупно сви
пројекти

Израда пројеката и
изградња тротоара у
улицама Петријевској,
Горанској, Шалиначкој и
другим улицама, по
Програму коришћења
сред.за финансирање
безбедности саобраћаја
Изградња тротоара у
Улици Петријевски поток
Санација тротоара
градских магистралаУлица 16. октобра, део из
средстава по плану
Програма коришћења
сред.за финансирање безб
саобраћаја
Израда пројектне
документације по
Програму кор.сред.за фин
унапређења безбедности
саобраћаја
Израда пројеката и
уградња пешачких
семафора у улицама
Карађорђевој и Црвене
армије, по Програму
кор.сред.за фин
унапређења безбедности
саобраћаја
Израда пројекта јавне
расвете у улици Црвене
армије у Смедереву, по
Програму кор.сред.за фин
унапређења безбедности
саобраћаја
Набавка и уградња опреме
система видео надзора и
система за аутоматско
препознавање
регистарских таблица, са
пројектном
документацијом, по Програму

1.229.983.372

Година
завршет.
финанс.
пројекта

Укупна
вредност
пројекта

2

3

4

2016

2017

2016

52.276.444

171.338.820

80.338.673

Реализ.
закључно
2016
2016 план
реализација
са
31.12.2015.

628.739.549

289.813.506

170.815.200

8.000.000

2017

2018

2019

Након
2019

9

10

11

6

7

8

10.876.254

7.100.000

571.254

10.305.000

2017

1.797.000

1.900.000

2016

2017

4.673.820

4.673.820

2017

2017

2.927.000

2.927.000

2017

2017

1.956.000

1.956.000

2016

2017

300.000

300.000

2015

2017

11.570.100

12.400.000

2015

2018

17.729.822

2016

2017

54.659.520

2017

2017

15.597.600

2012

2018

43.945.252

5

1.797.000

300.000

6.440.100

5.130.000

кор.сред.за фин
унапр.безбед.саобраћаја

Изградња саобраћајница у
Индустријском парку и
тротоари
Наткривање Зелене пијаце
у Смедереву и затварање
9
исте заштитним панелима
и усл.надзора
Израда техничке
документације и извођење
10 радова на наткривању
зелене пијаце у
Михајловцу
8

11 Завршетак објекта на Ртњу

8.729.822

5.000.000

9.000.000

54.400.000 42.996.000

11.663.520

15.597.600

41.346.622

1.000.000

598.630

2.000.000
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Набавка медицинске
опреме за хитне
интервенције збрињавања
12 лица страдалих у
саобраћајним незгодама
службе Хитне помоћи
Дома здравља, по Програму

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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2017

2017

600.000

600.000

2014

2018

13.700.000

2015

2018

31.000.000

12.017.000 12.009.614

2016

2018

13.000.000

5.000.000

2016

2018

5.500.000

2016

2017

3.900.517

2016

2017

3.837.768

3.837.768

2016

2017

1.001.520

1.001.520

2016

2019

13.000.000

4.000.000

3.009.751

923.208

2016

2017

5.223.882

70.000

66.251

5.157.631

2016

2017

5.564.225

6.000.000

50.657

5.513.568

2016

2017

4.757.403

222.000

23.441

4.733.962

2017

2017

60.060.000

60.060.000

2017

2017

30.000.000

30.000.000

2016

2018

3.490.894

3.600.000

2016

2017

15.299.709

19.000.000 10.547.957

4.751.752

2016

2017

13.199.800

14.628.000

13.199.800

2017

2017

7.277.000

7.277.000

30 Набавка опреме

2017

2017

8.700.000

8.700.000

Израда локалног
31
еколошког акционог плана

2016

2017

4.176.000

4.176.000

4.176.000

32 План квалитета ваздуха

2016

2017

3.000.000

3.000.000

3.000.000

Израда пројектно техничке
документације за изградњу
система за наводњавање
33
јужног дела територије
града Смедерева у
површини од 1535 хектара

2016

2017

23.820.000

100.000

23.820.000

кор.сред.за фин унапређења
безбедности саобраћаја

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

24

25

Реконструкција Улице
Револуције
Реконструкција улице
Фочанске
Реконструкција дела Улице
Балканске
Реконструкција улице
Димитрија Туцовића
Реконструкција улице
Излетничке (кишна
канализација)
Санација Улице
Космајских партизана
Санација Улице
Пушкинове
Изградња и уређење
паркинг простора
Реконструкција улице
Живана Атанацковића
Реконструкција улице
Краљевића Марка
Реконструкција улице
Милана Кршљанина са
припадајућим улицама
Периодично одржавање
улица на територији града
Смедерева
Извођење радова на
пресвлачењу дела
локалних путева (Шалинац,
Биновац, Ландол, Суводол,

на
територији града
Смедерева
Набавка земљишта на
локацији Јелен До
Изградња два подземна
кабловска вода и
трафостаница у Слободној
зони Смедерево
Климатизација зграде
Градске управе Смедерево
Набавка опреме за
Предшколску установу
«Наша радост» Смедерево

2.200.000

5.000.000

4.657.452

6.842.548

6.907

5.283.479

1.950.726

2.479.058

8.570.216

3.500.000

46.963

3.389.615

2.063.422

3.925.820

24.697

3.875.820

5.067.041

Друговац и осталих)

26

27

28
29

1.990.894

1.500.000

13.700.000

2.000.000

2.000.000
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34

35

36

37

38

39
40

Радови на изградњи
водозахвата и пумпне
станице у оквиру система
за наводњавање Удовичког
платоа-I фаза, уз учешће
Републике СрбијеМинистарства
пољопривреде
Израда пројектне
документације и праћење
пројеката
Капитална улагања у
сеоским месним
заједницама
(самодопринос)
Капитална улагања у
сеоским месним
заједницама
Капитална улагања у
сеоским месним
заједницама-путна
инфраструктура
Санација клизишта у
Улици Излетничкој у
Смедереву и усл.надзора
Реконструкција фасада на
објектима у јавној својини

Увођење ЛЕД расвете на
41 територији града
Смедерева
Инфраструктурно
42 опремање Централног
гробља

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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2017

2017

125.423.347

125.423.347

2017

2017

3.700.000

3.700.000

2017

2017

17.774.234

17.774.234

2017

2017

9.900.000

9.900.000

2017

2017

21.000.000

21.000.000

2017

2017

70.041.455

70.041.455

2017

2017

5.000.000

5.000.000

2017

2019

180.000.000

2017

2018

10.000.000

3.000.000

80.000.000 100.000.000

10.000.000

43

Систем техничке заштите
града Смедерева

2017

2019

100.320.000

500.000

44

Набавка опреме за јавну
безбедност

2017

2017

3.750.000

3.750.000

2017

2018

30.000.000

2017

2018

27.500.000

2018

2020

10.000.000

2018

2018

4.000.000

2017

2017

2.000.000

2.000.000

2017

2019

123.582.000

72.300.000

Прибављање четири
стамбене јединице на
територији Смедерева
потребних за пресељење
45
лица чије су куће
предвиђене за рушење
ради реализације ПДР за
изградњу пруге
Прибављање
непокретности у јавну
46 својину града Смедерева за
потребе рада Предшколске
установе „Наша радост“
47

Изградња јавне расвете у
Индустријском парку

Изградња јавне расвете
раскрснице Колари
Прибављање
непокретности-стана у
јавну својину града
49 Смедерева ради отклањања
последица елементарне
непогоде-клизишта у
Дунавској улици
Пројекат Побољшање
инфраструктуре у једном
50
од највећих ромских
насеља у Србији
48

50.660.000 49.160.000

30.000.000

2.000.000

2.000.000

25.500.000

2.000.000

2.000.000

4.000.000

47.326.800

3.955.200

6.000.000
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Реконструкција спортског
терена Основне школе
„Димитрије Давидовић“ у
Удовицама-учешће Града

2017

2018

2.995.549

2.995.549

Пројекат „Реконструкција
52 вртића Весели цветови“
(учешће Града)

2017

2017

1.205.744

1.205.744

2017

2017

13.129.800

13.129.800

2017

2017

15.827.311

2017

2017

1.893.846

1.893.846

2017

2017

1.329.000

1.329.000

2017

2017

2.021.394

2.021.394

2017

2017

6.098.273

6.098.273

2017

2017

2.253.293

2.253.293

2017

2017

3.097.040

3.097.040

51

Рехабилитација дела
53 Вучачке улице у
Смедереву-2фаза
Реконструкција
54
Кајмакчаланске улице
Израда техничке
документације за санацију
55
и адаптацију објекта
Гимназија у Смедереву
Израда техничке
документације за санацију
56 и адаптацију објекта ОШ
„Света Младеновић“ у
Сараорцима
Израда техничке
57 документације за изградњу
дечјег вртића у Радинцу
Израда техничке
документације за
58 енергетску санацију
објекта Болнице у
Смедереву
Извођење грађевинских
радова на реконструкцији
ОШ у Бадљевици и
59
претварање дела школе у
амбуланту и дечји -део
који плаћа Град Смедерево
Извођење грађевинских
радова на санацији
60 Здравствене станице у
Коларима-део који плаћа
Град Смедерево

50.000

11.738

15.815.573

Преглед капиталних пројеката у периоду 2017-2019
Капитални пројекти у периоду 2017- 2019.
године
Р.бр.

1

2

3

80.338.673

628.739.549

289.813.506 170.815.200

8.000.000

Назив капиталног пројекта

Конто 3.
ниво

Конто 4.
ниво

Опис конта

Извор

Опис извора

Буџет 2016реализација

2017

2018

2019

Након 2019

1

9

10

11

2

3

4

5

6

7

8

Израда пројеката и изградња
тротоара у улицама
Петријевској, Горанској,
Шалиначкој и другим
улицама, по Програму
коришћења сред.за
финансирање безбедности
саобраћаја

511

5112

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

571.254

10.305.000

Изградња тротоара у Улици
Петријевски поток

511

5112

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

1.797.000

Санација тротоара градских
магистрала-Улица 16.
октобра, део средстава по
плану Програма коришћења
сред.за финансирање безб
саобраћаја

511

5113

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

4.673.820
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4

5

6

7

8

9

Израда пројектне
документације по Програму
кор.сред.за фин унапређења
безбедности саобраћаја
Израда пројеката и уградња
пешачких семафора у
улицама Карађорђевој и
Црвене армије, по Програму
кор.сред.за фин унапређења
безбедности саобраћаја
Израда пројекта јавне
расвете у улици Црвене
армије у Смедереву, по
Програму кор.сред.за фин
унапређења безбедности
саобраћаја
Набавка и уградња опреме
система видео надзора и
система за аутоматско
препознавање регистарских
таблица, са пројектном
документацијом, по
Програму кор.сред.за фин
унапређења безбедности
саобраћаја
Изградња саобраћајница у
Индустријском парку и
тротоари
Наткривање Зелене пијаце у
Смедереву и затварање исте
заштитним панелима и
усл.надзора

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

511

5114

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

512

5128

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

511

5114

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

512

5128

511

5112

5112
511
5114
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ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

2.927.000

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

1.956.000

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

300.000

Машине и
опрема

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

01

01

6.440.100

5.130.000

9.000.000

42.996.000

11.376.000

287.520

Израда техничке
документације и извођење
10
радова на наткривању зелене
пијаце у Михајловцу

511

5112

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

11 Завршетак објекта на Ртњу

511

5112

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

Набавка медицинске опреме
за хитне интервенције
збрињавања лица страдалих у
саобраћајним незгодама
12
службе Хитне помоћи Дома
здравља, по Програму
кор.сред.за фин унапређења
безбедности саобраћаја

512

5125

Машине и
опрема

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

600.000

4.657.452

6.842.548

15.597.600

598.630

2.000.000

13

Реконструкција Улице
Револуције

511

5112

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

14

Реконструкција улице
Фочанске

511

5112

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

12.009.614

6.907

5.283.479

15

Реконструкција дела Улице
Балканске

511

5112

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

1.950.726

2.479.058

8.570.216

16

Реконструкција улице
Димитрија Туцовића

511

5112

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

46.963

3.389.615

2.063.422

Реконструкција улице
17 Излетничке (кишна
канализација)

511

5112

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

24.697

3.875.820

Санација Улице Космајских
партизана

511

5113

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

3.837.768

19 Санација Улице Пушкинове

511

5113

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

1.001.520

511

5112

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

18

20

Изградња и уређење паркинг
простора

3.009.751

923.208

5.067.041

13.700.000

2.000.000

2.000.000
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21

Реконструкција улице
Живана Атанацковића

511

5112

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

66.251

5.157.631

22

Реконструкција улице
Краљевића Марка

511

5112

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

50.657

5.513.568

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

Реконструкција улице
23 Милана Кршљанина са
припадајућим улицама
Периодично одржавање
24 улица на територији града
Смедерева
Извођење радова на
пресвлачењу дела локалних
путева (Шалинац, Биновац,
25
Ландол, Суводол, Друговац и
осталих) на територији града
Смедерева

5112
511
5114

4.511.962

23.441

222.000

511

5113

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

60.060.000

511

5113

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

30.000.000

Набавка земљишта на
локацији Јелен До

541

5411

ЗЕМЉИШТЕ

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

1.990.894

Изградња два подземна
кабловска вода и
27
трафостаница у Слободној
зони Смедерево

511

5112

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

10.547.957

Климатизација зграде
28
Градске управе Смедерево

Примања од
задуживања

11.000.000

5113

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

10

511

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

2.199.800

Набавка опреме за
29 Предшколску установу
«Наша радост» Смедерево

512

5122

Машине и
опрема

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

7.277.000

30 Набавка опреме

512

5122

Машине и
опрема

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

8.700.000

511

5114

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

4.176.000

32 План квалитета ваздуха

511

5114

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

3.000.000

Израда пројектно техничке
документације за изградњу
система за наводњавање
33
јужног дела територије града
Смедерева у површини од
1535 хектара

511

5114

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

23.820.000

07

Трансфери од
других нивоа
власти

94.067.510

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

26

31

Израда локалног еколошког
акционог плана

Радови на изградњи
водозахвата и пумпне
станице у оквиру система за
34 наводњавање Удовичког
платоа-I фаза, уз учешће
Републике СрбијеМинистарства пољопривреде
Израда пројектне
35 документације и праћење
пројеката

511

5112

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

1.500.000

4.751.752

31.355.837

511

5114

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

3.700.000

Капитална улагања у сеоским
36 месним заједницама
(самодопринос)

511

5113

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

17.774.234

Капитална улагања у сеоским
месним заједницама

511

5113

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

9.900.000

Капитална улагања у сеоским
38 месним заједницама-путна
инфраструктура

511

5113

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

21.000.000

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

37

Санација клизишта у Улици
39 Излетничкој у Смедереву и
усл.надзора

5113
511
5114

69.016.708
1.024.747

18
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40

Реконструкција фасада на
објектима у јавној својини

511

5113

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

41

Увођење ЛЕД расвете на
територији града Смедерева

511

5112

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

80.000.000 100.000.000

42

Инфраструктурно опремање
Централног гробља

511

5112

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

10.000.000

43

Систем техничке заштите
града Смедерева

512

5128

Машине и
опрема

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

500.000

44

Набавка опреме за јавну
безбедност

512

5128

Машине и
опрема

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

3.750.000

45

Прибављање четири стамбене
јединице на територији
Смедерева потребних за
пресељење лица чије су куће
предвиђене за рушење ради
реализације ПДР за изградњу
пруге

511

5111

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

Прибављање непокретности у
јавну својину града
46 Смедерева за потребе рада
Предшколске установе
„Наша радост“

511

5111

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

Изградња јавне расвете у
Индустријском парку

511

5112

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

2.000.000

511

5112

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

4.000.000

511

5111

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

511

5112
5114

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

56

512

5122

Машине и
опрема

511

5112

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

13.129.800

47
48

49

50

51

52

Изградња јавне расвете
раскрснице Колари
Прибављање непокретностистана у јавну својину града
Смедерева ради отклањања
последица елементарне
непогоде-клизишта у
Дунавској улици
Пројекат Побољшање
инфраструктуре у једном од
највећих ромских насеља у
Србији
Реконструкција спортског
терена Основне школе
„Димитрије Давидовић“ у
Удовицама-учешће Града
Пројекат „Реконструкција
вртића Весели цветови“
(учешће Града)

511

5112
5114

01

Финансијска
помоћ ЕУ
ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

5.000.000

2.000.000

25.500.000

2.000.000

2.000.000

72.060.000

45.984.800

240.000

1.342.000

2.995.549

485.264
720.480

53

Рехабилитација дела Вучачке
улице у Смедереву-2фаза

511

5113

54

Реконструкција
Кајмакчаланске улице

511

5112

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

15.815.573

511

5114

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

1.893.846

511

5114

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

1.329.000

511

5114

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

2.021.394

511

5114

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

6.098.273

Израда техничке
документације за санацију и
56 адаптацију објекта ОШ
„Света Младеновић“ у
Сараорцима
Израда техничке
57
документације за изградњу
дечјег вртића у Радинцу
Израда техничке
документације за енергетску
58
санацију објекта Болнице у
Смедереву

49.160.000

30.000.000

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

Израда техничке
документације за санацију и
55
адаптацију објекта Гимназија
у Смедереву

50.660.000

3.955.200

6.000.000
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амбуланту и дечји -део који
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5113
511
5114

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ
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07

Трансфери од
других нивоа
власти

2.038.079

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

215.214

07

Трансфери од
других нивоа
власти

2.979.104

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

117.936

плаћа Град Смедерево

Извођење грађевинских
радова на санацији
60 Здравствене станице у
Коларима-део који плаћа Град
Смедерево

5113
511
5114

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

Страна 20 – Број 14
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II ПОСЕБАН ДЕО
Члан 10.

Члан 10. мења се и гласи:
„Средства буџета у износу од 3.627.500.000 динара и средства из сопствених и других прихода индиректних корисника буџета града Смедерева у
износу од 83.117.933 динара распоређују се по корисницима и наменама, и то:

Раздео

Глава

Програмска
Класиф.

Функција

Позиција

Економ.
Класиф.

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

1

2

3

4

5

6

1
2101
2101-0001
111

1
2
3
4
5

411
412
414
415
422

6

423

7

465

Укупна средства

7

8

9

10

СКУПШТИНА ГРАДА
ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Функционисање
скупштине
Извршни и законодавни органи
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Трошкови путовања
Услуге по уговору (накнада одборницима и накнада члановима
радних тела у износу од 24.100.000 динара, средства за
обележавање дана Града и других значајних датума за град
Смедерево 400.000 динара)

481

Дотације политичким субјектима - за финансирање редовног
рада по члану 16. Закона о финансирању политичких активности

01
01
01
2
2101
2101-0002
9
10
11
12
13
14
15

Сопствени и
други приходи

01

01

111

Средства из буџета

Остале дотације и трансфери
Извори финансирања за функцију 111:
Приходи из буџета
Функција 111:
Опште јавне услуге некласификоване на другом месту

160
8

Опис

411
412
414
416
422
423
465
01
01
01
01

Извори финансирања за функцију 160:
Приходи из буџета
Функција 160:
Извори финансирања за програмску активност 2101-0001
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 2101-0001:
Извори финансирања за Програм 16:
Приходи из буџета
Свега за Програм 16:
Извори финансирања за раздео 1:
Приходи из буџета
Свега за раздео 1:
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
Програмска активност 0002 (ПА 0002) - Функционисање
извршних органа
Извршни и законодавни органи
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Награде запосленима и остали посебни расходи
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Остале дотације и трансфери
Извори финансирања за функцију 111:
Приходи из буџета
Функција 111:
Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 2101-0002:
Извори финансирања за Програм 16:
Приходи из буџета
Свега за Програм 16:
Извори финансирања за раздео 2:
Приходи из буџета
Свега за раздео 2:

2,479,697
443,866

2,479,697
443,866

35,000
100,000

35,000
100,000

24,500,000

24,500,000

365,000

365,000

27,923,563
27,923,563

27,923,563
27,923,563

2,207,037

2,207,037

2,207,037
2,207,037

2,207,037
2,207,037

30,130,600
30,130,600

30,130,600
30,130,600

30,130,600
30,130,600

30,130,600
30,130,600

30,130,600
30,130,600

30,130,600
30,130,600

3,311,855
592,822

3,311,855
592,822

55,000
715,000
250,000
441,159

55,000
715,000
250,000
441,159

5,365,836
5,365,836

5,365,836
5,365,836

5,365,836
5,365,836

5,365,836
5,365,836

5,365,836
5,365,836

5,365,836
5,365,836

5,365,836
5,365,836

5,365,836
5,365,836
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Раздео

Глава

Програмска
Класиф.

Функција

Позиција

Економ.
Класиф.

21

1

2

3

4

5

6

3

Укупна средства

7

8

9

10

411

197,973,899

197,973,899

20
21
22
23
24
25
26
27
28

412
413
414
415
416
421
422
423
424

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

35,437,328
3,350,000
4,900,000
6,030,000
1,300,000
75,164,000
1,350,000
34,653,836
24,700,000

35,437,328
3,350,000
4,900,000
6,030,000
1,300,000
75,164,000
1,350,000
34,653,836
24,700,000

29
30
31
32
33
34
35
36
37

425
426
4631
465
482
485
511
512
515

Текуће поправке и одржавање
Материјал
Трансфери осталим нивоима власти
Остале дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Остале накнаде штете
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовина

10,071,835
18,300,000
2,820,000
21,127,735
11,620,000
50,000
8,433,065
8,700,000
500,000

10,071,835
18,300,000
2,820,000
21,127,735
11,620,000
50,000
8,433,065
8,700,000
500,000

38
39

541
6219

466,481,698
466,481,698

466,481,698
466,481,698

12,320,000
12,000,000

12,320,000
12,000,000

24,500,000

24,500,000

500,000
150,000
100,000

500,000
150,000
0
100,000

49,570,000
49,570,000

49,570,000
49,570,000

49,570,000
49,570,000

49,570,000
49,570,000

16
17
18

422
423
465
01
01
01
01

0602
0602-0001
130

40
41

421
423

Земљиште
Набавка домаће финансијске имовине
Извори финансирања за функцију 130:
Приходи из буџета
Функција 130:
Пројекат ЈП Дирекција за изградњу, урбанизам и
грађевинско земљиште Смедерево у ликвидацији
Друмски саобраћај
Стални трошкови
Услуге по уговору

42

425

Текуће поправке и одржавање

43
44
44.1
44.2
45

426
482
483
485
511

Материјал
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Остале накнаде штете
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 451:
Приходи из буџета
Функција 451:
Извори финансирања за пројекат 0602-П1:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 0602-П1:

01
0602-П1
451

Сопствени и
други приходи

19

2101-0002

4

Средства из буџета

ГРАДСКО ВЕЋЕ
ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
Програмска активност 0002 (ПА 0002) - Функционисање
извршних органа
Извршни и законодавни органи
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Остале дотације и трансфери
Извори финансирања за функцију 111:
Приходи из буџета
Функција 111:
Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 2101-0002:
Извори финансирања за Програм 16:
Приходи из буџета
Свега за Програм 16:
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
Опште услуге
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

2101

111

Опис

01
01

50,000
7,462,400
830,000

50,000
7,462,400
830,000

8,342,400
8,342,400

8,342,400
8,342,400

8,342,400
8,342,400

8,342,400
8,342,400

8,342,400
8,342,400

8,342,400
8,342,400

8,342,400
8,342,400

8,342,400
8,342,400
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Раздео

Глава

Програмска
Класиф.

Функција

Позиција

Економ.
Класиф.

22

1

2

3

4

5

6

0602-П2
473

46
47
48
49
50
50.1

421
423
424
425
426
482
01
01

0602-П3

620

50.2
50.3
50.4
50.5
50.6

421
422
423
424
426
56
56

4.1

0602
0602-0002
160
421
423
425
426

Сопствени и
други приходи

Укупна средства

7

8

9

10

Пројекат Туристичка организација града Смедерева у
ликвидацији
Туризам
Стални трошкови
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Извори финансирања за функцију 473:
Приходи из буџета
Функција 473:
Извори финансирања за пројекат 0602-П2:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 0602-П2:
Пројекат "Водени спортови-здрава будућност за нашу децу"
Развој заједнице
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Извори финансирања за функцију 620:
Финансијска помоћ ЕУ
Функција 620:
Извори финансирања за пројекат 0602-П3:
Финансијска помоћ ЕУ
Свега за пројекат 0602-П3:
ГРАДСКЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Програмска активност 0002 (ПА 0002) - Функционисање
месних заједница

411
412
413
414
421
422
423
424
425
426
465
481
482
511
512

Стални трошкови
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Извори финансирања за функцију 160:
Приходи из буџета
Функција 160:
Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0602-0002:
Извори финансирања за главу 4.1:
Приходи из буџета
Свега за главу 4.1:
СЕОСКЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Програмска активност 0002 (ПА 0002) - Функционисање
месних заједница
Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту
Плате, додаци и накнаде запослених (самодопринос)
Социјални доприноси на терет послодавца (самодопринос)
Накнаде у натури (самодопринос)
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)
Дотације осталим непрофитним организацијама (самодопринос)
Порези, обавезне таксе, казне и пенали (самодопринос)
Зграде и грађевински објекти (самодопринос)
Машине и опрема (самодопринос)

67

411

Плате, додаци и накнаде запослених

68
69

412
415

Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде трошкова за запослене

70

421

Стални трошкови

01
01
01
0602
0602-0002
160

Средства из буџета

400,000
4,000,000
30,000

400,000
4,000,000
30,000

10,000
50,000

10,000
50,000

4,490,000
4,490,000

4,490,000
4,490,000

4,490,000
4,490,000

4,490,000
4,490,000

50,000
20,000
6,420,692

50,000
20,000
6,420,692

120,000

120,000

6,610,692
6,610,692

6,610,692
6,610,692

6,610,692
6,610,692

6,610,692
6,610,692

2,307,296
1,242,108
47,290
651,000

2,307,296
1,242,108
47,290
651,000

4,247,694
4,247,694

4,247,694
4,247,694

4,247,694
4,247,694

4,247,694
4,247,694

4,247,694
4,247,694

4,247,694
4,247,694

1,869,320
363,507
28,040
231,459
783,115
25,000
481,369
195,000
1,519,372
760,010
142,992
1,209,100
55,000
17,774,234
168,370

1,869,320
363,507
28,040
231,459
783,115
25,000
481,369
195,000
1,519,372
760,010
142,992
1,209,100
55,000
17,774,234
168,370

3,844,826

3,844,826

309,434

309,434

8,766,098

8,766,098

Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту
51
52
53
54

4.2

Опис

55
56
56.1
56.2
57
57.1
58
59
60
61
62
63
64
65
66
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Страна 23 – Број 14

Програмска
Класиф.

Функција

2

3

4

Економ.
Класиф.

Глава

1

Позиција

Раздео

23

5

6

70.1

422

Трошкови путовања

71
72
73
74
75
76
77

423
424
425
426
465
482
483

Сопствени и
други приходи

Укупна средства

7

8

9

10

91

423

92

425

Текуће поправке и одржавање

93

482

94

511

Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Зграде и грађевински објекти

94.1

512

Машине и опрема (Систем техничке заштите за Град Смедерево)

01
07

Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Функција 620:

01
08
13
01
08
13
4.3

0602
0602-0001
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

411
412
413
414
416
421
422
423
424
425
426
465
512
01
04
13
01
04
13
01
04
13

0602-0001
620

Средства из буџета

Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Извори финансирања за функцију 160:
Приходи из буџета
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 160:
Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:
Приходи из буџета
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
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за главу 4.2:
РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ
ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Функционисање
локалне самоуправе и градских општина
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
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 950:
Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 0602-0001:
Извори финансирања за главу 4.3:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за главу 4.3:
Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Функционисање
локалне самоуправе и градских општина
Развој заједнице
Услуге по уговору

01
08
13

950

Опис

60,000

60,000

2,496,851
281,396
5,826,512
2,126,253
321,391
423,798
1,283,664

2,496,851
281,396
5,826,512
2,126,253
321,391
423,798
1,283,664

45,297,877
130,000
5,918,234
51,346,111

45,297,877
130,000
5,918,234
51,346,111

45,297,877
130,000
5,918,234
51,346,111

45,297,877
130,000
5,918,234
51,346,111

45,297,877
130,000
5,918,234
51,346,111

45,297,877
130,000
5,918,234
51,346,111

5,820,847
1,039,695
43,200
110,000
1,066,500

840,000
8,920,242
8,920,242
8,920,242
8,920,242
8,920,242
8,920,242

2,276,424
407,480

8,097,271
1,447,175
43,200

248,000
120,000
1,200,000
3,100,000
280,000
250,000
84,000

110,000
1,314,500
120,000
1,200,000
3,100,000
280,000
250,000
924,000

7,097,786
868,118
7,965,904

8,920,242
7,097,786
868,118
16,886,146

7,097,786
868,118
7,965,904

8,920,242
7,097,786
868,118
16,886,146

7,097,786
868,118
7,965,904

8,920,242
7,097,786
868,118
16,886,146

6,576,000

6,576,000

9,870,000

9,870,000

80,000

80,000

18,201,941

18,201,941

500,000

500,000

30,121,549
5,106,392
35,227,941

30,121,549
5,106,392
35,227,941
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Раздео

Глава

Програмска
Класиф.

Функција

Позиција

Економ.
Класиф.

24

1

2

3

4

5

6

Стамбено комунална област

Опис

Средства из буџета

Сопствени и
други приходи

Укупна средства

7

8

9

10

Послови становања и заједнице некласификовани на другом
месту

660
95
96

441
511
01

421
97

01

Порези, обавезне таксe, казне и пенали накнада за одводњавање по решењима ЈВП "Србијаводе"
Београд
Извори финансирања за функцију 421:
Приходи из буџета
Функција 421:
Пољопривреда
Реализација Програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта

425

Текуће поправке и одржавање - превентивни и интервентни
радови за смањење ризика од поплава на -водотоцима другог
реда на територији града Смедерева, чишћење корита вода II
реда на територији града Смедерева

482

421

98

Отплате домаћих камата
Куповина стамбеног простора
Извори финансирања за функцију 660:
Приходи из буџета
Функција 660:
Пољопривреда

421

1,600,000
700,000

1,600,000
700,000

2,300,000
2,300,000

2,300,000
2,300,000

74,000,000

74,000,000

74,000,000
74,000,000

74,000,000
74,000,000

2,300,000

2,300,000

3,671,665

3,671,665

5,971,665
5,971,665

5,971,665
5,971,665

3,620,000

3,620,000

3,958,400

3,958,400

2,170,666

2,170,666

1,197,360

1,197,360

200,000
100,000

200,000
100,000

74,802,522

74,802,522

150,000

150,000

81,978,082
4,220,866
86,198,948

81,978,082
4,220,866
86,198,948

3,072,922

3,072,922

3,072,922
3,072,922

3,072,922
3,072,922

663,925,916
5,106,392
4,220,866
673,253,174

663,925,916
5,106,392
4,220,866
673,253,174

42,000,000
5,500,000
191,000,000

42,000,000
5,500,000
191,000,000

238,500,000
238,500,000

238,500,000
238,500,000

238,500,000
238,500,000

238,500,000
238,500,000

Пољопривреда
99

425

Текуће поправке и одржавање - Чишћење и санација изливања
Петријевског и Ћириловачког колектора и за скидање усева у
складу са Законом о пољопривредном земљишту

100

423

Извори финансирања за функцију 421:
Приходи из буџета
Функција 421:
Цивилна одбрана
Услуге по уговору

101

426

Материјал

01
220

102

425

103

425

104
104.1

426
4631

105

484

Текуће поправке и одржавање-санација Голобочког потока на
територији насељеног места Сараорци
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Трансфери осталим нивоима власти
Накнада штете за повреде или штету насталу услед
елементарних непогода или других природних узрока

106

511

Зграде и грађевински објекти

107

512

Машине и опрема

01
13

Извори финансирања за функцију 220:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 220:

090

Социјална заштита некласификована на другом месту
108

472
01
01
07
13

Накнаде за социјалну заштиту из буџета (средства опортунитета)
Извори финансирања за функцију 090:
Приходи из буџета
Функција 090:
Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 0602-0001:
Програмска активност 0003 (ПА 0003) - Сервисирање јавног
дуга

0602-0003
112

109
110
111

441
444
611
01
01

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:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0602-0003:
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Позиција

Економ.
Класиф.

2

Функција

Глава

1

Програмска
Класиф.

Раздео

25

3

4

5

6

0602-0009
112

112

49912
01
01

0602-0010
112

113

49911
01
01
01
07
08
13
56

4.4

2001
2001-0001
911

114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130

411
412
413
414
416
421
422
423
424
425
426
465
482
484
485
511
512
01
03
07
08
13
16
01
03
07
08
13
16
01
03
07
08
13
16

Опис

Средства из буџета

Сопствени и
други приходи

Укупна средства

7

8

9

10

Програмска активност 0009 (ПА 0009) - Текућа буџетска
резерва
Финансијски и фискални послови
Текућа резерва
Извори финансирања за функцију 112:
Приходи из буџета
Функција 112:
Извори финансирања за програмску активност 0602-0009:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0602-0009:
Програмска активност 0010 (ПА 0010) - Стална буџетска
резерва
Финансијски и фискални послови
Стална резерва
Извори финансирања за функцију 112:
Приходи из буџета
Функција 112:
Извори финансирања за програмску активност 0602-0010:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0602-0010:
Извори финансирања за Програм 15:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Финансијска помоћ ЕУ
Свега за Програм 15:
ДРУШТВЕНА БРИГА О ДЕЦИ
ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ
Програмска активност 0001(ПА 0001) - Функционисање
предшколских установа
Предшколско образовање
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 (услуге и материјал)
Материјал
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
Социјални доприноси
Трансфери од других нивоа власти
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Родитељски динар за ваннаставне активности
Функција 911:
Извори финансирања за програмску активност 2001-0001:
Приходи из буџета
Социјални доприноси
Трансфери од других нивоа власти
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Родитељски динар за ваннаставне активности
Свега за програмску активност 2001-0001:
Извори финансирања за главу 4.4:
Приходи из буџета
Социјални доприноси
Трансфери од других нивоа власти
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Родитељски динар за ваннаставне активности
Свега за главу 4.4:

6,000,000

6,000,000

6,000,000
6,000,000

6,000,000
6,000,000

6,000,000
6,000,000

6,000,000
6,000,000

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
3,000,000

1,023,951,729
5,106,392
130,000
10,139,100
6,610,692
1,045,937,913

1,023,951,729
5,106,392
130,000
10,139,100
6,610,692
1,045,937,913

173,512,506
31,058,738
2,006,000
2,511,500
6,575,748
37,043,204
6,484,000
2,732,000
2,895,000
20,052,000
27,790,000
10,673,864
350,000
10,000
3,060,000
400,000
7,277,000
332,631,560
1,500,000
300,000
334,431,560
332,631,560
1,500,000
300,000
334,431,560
332,631,560
1,500,000
300,000
334,431,560

16,344,696
2,925,700
2,000,000
5,000,000
2,910,054
2,600,000
6,619,550
500,000

51,144
5,000,000
31,170,883
182,938
2,597,323
38,951,144
5,000,000
31,170,883
182,938
2,597,323
38,951,144
5,000,000
31,170,883
182,938
2,597,323
38,951,144

189,857,202
33,984,438
4,006,000
7,511,500
6,575,748
39,953,258
6,484,000
5,332,000
2,895,000
20,052,000
34,409,550
11,173,864
350,000
10,000
3,060,000
400,000
7,328,144
332,631,560
6,500,000
31,170,883
300,000
182,938
2,597,323
373,382,704
332,631,560
6,500,000
31,170,883
300,000
182,938
2,597,323
373,382,704
332,631,560
6,500,000
31,170,883
300,000
182,938
2,597,323
373,382,704
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Раздео

Глава

Програмска
Класиф.

Функција

Позиција

Економ.
Класиф.

26

1

2

3

4

5

6

01
03
07
08
13
16
4.5

Опис

Средства из буџета

Сопствени и
други приходи

Укупна средства

7

8

9

10

Извори финансирања за Програм 8:
Приходи из буџета
Социјални доприноси
Трансфери од других нивоа власти
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Родитељски динар за ваннаставне активности
Свега за Програм 8:
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА - Установа за дневни боравак
деце и омладинe са сметњама у развоју "Сунце"

0901

ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

0901-0004

Програмска активност 0004 (ПА 0004) - Саветодавнотерапијске и социјално-едукативне услуге
040

131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145

411
412
413
414
415
421
422
423
424
425
426
465
482
512
515
01
13
16
01
13
16

0901-П1

040

146

512
01
08
16
01
08
16
01
13
08
16

Породица и деца
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова 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
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:
Извори финансирања за програмску активност 0901-0004:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Родитељски динар за ваннаставне активности
Свега за програмску активност 0901-0004:
Пројекат: "Откријмо свет рачунара"
Породица и деца
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 040:
Приходи из буџета
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Родитељски динар за ваннаставне активности
Функција 040:
Извори финансирања за пројекат 0901-П1:
Приходи из буџета
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Родитељски динар за ваннаставне активности
Свега за пројекат 0901-П1:
Извори финансирања за главу 4.5:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Родитељски динар за ваннаставне активности
Свега за главу 4.5:

332,631,560
1,500,000
300,000
334,431,560

5,000,000
31,170,883
182,938
2,597,323
38,951,144

4,545,575
813,658
256,000
575,000
30,000
285,000
100,000
100,000
165,000
449,767
10,000
50,000
50,000
7,430,000
7,430,000
7,430,000
7,430,000

7,430,000

7,430,000

332,631,560
6,500,000
31,170,883
300,000
182,938
2,597,323
373,382,704

4,545,575
813,658
100,000
40,000
10,000
330,000
60,000
70,000
140,000

100,000
256,000
615,000
40,000
615,000
160,000
170,000
305,000
449,767
10,000
50,000
50,000

345,000
405,000
750,000

7,430,000
345,000
405,000
8,180,000

345,000
405,000
750,000

7,430,000
345,000
405,000
8,180,000

200,000

200,000

100,000
100,000
200,000

100,000
100,000
200,000

100,000
100,000
200,000

100,000
100,000
200,000

345,000
100,000
505,000
950,000

7,430,000
345,000
100,000
505,000
8,380,000
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Програмска
Класиф.

Функција

Позиција

Економ.
Класиф.

1

Глава

Раздео

27

2

3

4

5

6

4.6

7

8

9

10

156

424

Специјализоване услуге - Програмске активности установа

157

425

Tекуће поправке и одржавање (установе културе)

158
159
160
161
162
163

426
465
482
511
512
515

Материјал
Остале дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
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
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 820:
Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:
Приходи из буџета
Трансфери између корисника на истом нивоу
Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од других нивоа власти
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 1201-0001:
Програмска активност 0002 (ПА 0002) - Јачање културне
продукције и уметничког стваралаштва
Услуге културе

01
02
04
07
08
13
1201-0002
820
164

424

01
04
01

165

424
01
01

1201-П2
820

Укупна средства

411
412
413
414
415
416
421
422
423

01
02
04
07
08
13

820

Сопствени и
други приходи

147
148
149
150
151
152
153
154
155

1201

1201-П1

Средства из буџета

КУЛТУРА
ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ
Програмска активност 0001-Функционисање локалних
установа културе
Услуге културе
Плате,додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде трошкова за запослене
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору

1201-0001
820

Опис

166

424
01
04
01
04

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:
Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 1201-0002:
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:

60,434,624
10,820,037
208,320
1,307,700
1,906,675
813,695
41,858,000
4,388,000

90,000
778,000
50,000
11,400
1,282,500
981,000
2,443,000

60,434,624
10,820,037
298,320
2,085,700
1,956,675
825,095
43,140,500
981,000
6,831,000

5,964,850

15,142,600

21,107,450

16,350,000

1,410,000

17,760,000

368,000
4,544,545

2,207,500
276,000

2,575,500
4,544,545
276,000

1,950,000
800,000

550,000
700,000

2,500,000
1,500,000

146,708,646
5,005,800
151,714,446
146,708,646
5,005,800
151,714,446

300,000
16,109,342
1,200,000
8,312,658
25,922,000
300,000
16,109,342
1,200,000
8,312,658
25,922,000

146,708,646
300,000
16,109,342
5,005,800
1,200,000
8,312,658
177,636,446
146,708,646
300,000
16,109,342
5,005,800
1,200,000
8,312,658
177,636,446

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

15,758,000

15,758,000

15,758,000
15,758,000

15,758,000
15,758,000

15,758,000
15,758,000

15,758,000
15,758,000

5,300,000
5,300,000
5,300,000
5,300,000
5,300,000

350,000

5,650,000

350,000
350,000

5,300,000
350,000
5,650,000

350,000
350,000

5,300,000
350,000
5,650,000
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Позиција

Економ.
Класиф.

2

Функција

Глава

1

Програмска
Класиф.

Раздео

28

3

4

5

6

1201-П3

820

167

424
01
01

1201-П4

820

168

424
01
04
01
04

1201-П5
820

169

424
01
04
08
01
04
08

1201-П6

820

170

424
01
01

1201-П7

820

171

424
01
01

1201-П8

820

172

424
01
01

1201-П9

Опис

Средства из буџета

Сопствени и
други приходи

Укупна средства

7

8

9

10

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
Сопствени приходи буџетских корисника
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П4:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
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
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П5:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Свега за пројекат 1201-П5:
Пројекат Центра за културу - Ликовна колонија графике
Услуге културе
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П6:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 1201-П6:
Пројекат Центра за културу - Светосавске свечаности
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:
Пројекат Центра за културу - Песма лета
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:

200,000

200,000

200,000
200,000

200,000
200,000

200,000
200,000

200,000
200,000

1,200,000

1,200,000

1,200,000

1,200,000

1,200,000

1,200,000

1,200,000

1,200,000

1,200,000

1,200,000

3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000

1,180,000

4,180,000

965,000
215,000
1,180,000

3,000,000
965,000
215,000
4,180,000

965,000
215,000
1,180,000

3,000,000
965,000
215,000
4,180,000

200,000

200,000

200,000
200,000

200,000
200,000

200,000
200,000

200,000
200,000

551,247

551,247

551,247
551,247

551,247
551,247

551,247
551,247

551,247
551,247

0
0

0
0

0
0

0
0

500,000

500,000

500,000
500,000

500,000
500,000

500,000
500,000

500,000
500,000

Пројекат Центра за културу - Мини гитаријада
820

173

424
01
01

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:
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Раздео

Глава

Програмска
Класиф.

Функција

Позиција

Економ.
Класиф.

29

1

2

3

4

5

6

1201-П10
820

174

424
07
07

Опис

Средства из буџета

Сопствени и
други приходи

Укупна средства

7

8

9

10

Пројекат Центра за културу-Бесплатна школа
програмирања за талентоване младе људе лошег имовног
стања као и за младе људе из маргинализованих група
Услуге културе
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 820:
Трансфери од других нивоа власти
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П10:
Трансфери од других нивоа власти
Свега за пројекат 1201-П10:

250,000

250,000

250,000
250,000

250,000
250,000

250,000
250,000

250,000
250,000

3,400,000

3,400,000

1,400,000
2,000,000
3,400,000

1,400,000
2,000,000
3,400,000

1,400,000
2,000,000
3,400,000

1,400,000
2,000,000
3,400,000

840,000

840,000

140,000
700,000
840,000

140,000
700,000
840,000

140,000
700,000
840,000

140,000
700,000
840,000

200,000

200,000

200,000
200,000

200,000
200,000

200,000
200,000

200,000
200,000

250,000

250,000

250,000
250,000

250,000
250,000

250,000
250,000

250,000
250,000

14,000,000

14,000,000

2,000,000
12,000,000
14,000,000

2,000,000
12,000,000
14,000,000

2,000,000
12,000,000
14,000,000

2,000,000
12,000,000
14,000,000

Пројекат Музеја - Од престонице до споменика културеРеконструкција сталне изложбене поставке Музеја у
Смедереву

1201-П11
820

175

424
01
07
01
07

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 - Годишњи програм Градске галерије
савремене уметности Смедерево

1201-П12
820

176

424
01
07
01
07

1201-П13
820

177

424
07
07

1201-П14

Услуге културе
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П12:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Свега за пројекат 1201-П12:
Пројекат Народне библиотеке Смедерево - Часопис за
културу, уметност и друштвена питања Монс Ауреус
Услуге културе
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 820:
Трансфери од других нивоа власти
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П13:
Трансфери од других нивоа власти
Свега за пројекат 1201-П13:
Пројекат Музеја - "Ноћ музеја"

820

178

424
01
01

Услуге културе
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П14:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 1201-П14:
Пројекти Регионалног завода за заштиту споменика културе Обнова куле 9 Језавског бедема Смедеревске тврђаве

1201-П15
820

179

425
01
07
01
07

Услуге културе
Текуће поправке и одржавање
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П15:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Свега за пројекат 1201-П15:
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Раздео

Глава

Програмска
Класиф.

Функција

Позиција

Економ.
Класиф.

30

Опис

1

2

3

4

5

6

7

Средства из буџета

Сопствени и
други приходи

Укупна средства

8

9

10

Пројекат Регионалног завода за заштиту споменика културе Израда главног пројекта санације и обнове Варошког бедема
од Куле 16 до Куле 17

1201-П16
820

180

425
01
07
01
07

Услуге културе
Текуће поправке и одржавање
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П16:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Свега за пројекат 1201-П16:

375,000

375,000

375,000

375,000

375,000

375,000

375,000

375,000

375,000

375,000

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
3,000,000

Пројекат Регионалног завода за заштиту споменика културеСанација и рестаурација Капеле Дине Манчића на старом
гробљу

1201-П17
820

181

425
01
01

Услуге културе
Текуће поправке и одржавање
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П17:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 1201-П17:
Пројекат Регионалног завода за заштиту споменика културе Санација и реконструкција Спомен чесме умрлим и
погинулим у ратовима 1912-1918. године и 1941-1945. године
у Лазници код Жагубице

1201-П18

820

182

425
13
13

Услуге културе
Текуће поправке и одржавање
Извори финансирања за функцију 820:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П18:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за пројекат 1201-П18:

2,504,000

2,504,000

2,504,000
2,504,000

2,504,000
2,504,000

2,504,000
2,504,000

2,504,000
2,504,000

1,435,885

1,435,885

1,435,885
1,435,885

1,435,885
1,435,885

1,435,885
1,435,885

1,435,885
1,435,885

272,000

272,000

272,000
272,000

272,000
272,000

272,000
272,000

272,000
272,000

50,000

50,000

50,000
50,000

50,000
50,000

50,000
50,000

50,000
50,000

Пројекат Регионалног завода за заштиту споменика културе Санација и реконструкција споменика палим борцима за
народ и отаџбину у рату 1912.-1919. године у Кисиљеву

1201-П19
820

183

425
13
13

Услуге културе
Текуће поправке и одржавање
Извори финансирања за функцију 820:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П19:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за пројекат 1201-П19:
Пројекат Регионалног завода за заштиту споменика културе Претходна истраживања спомен обележја на територији
Жабара и Малог Црнића

1201-П20
820

184

423
13
13

Услуге културе
Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 820:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П20:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за пројекат 1201-П20:
Пројекат Историјског архива-Штампање зборника радова
излаганих на Научном скупу "Смедеревски крај 1918-1941"

1201-П21
820

185

424
01
04
01
04

Услуге културе
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П21:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за пројекат 1201-П21:

22. децембар 2017. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 31 – Број 14

Раздео

Глава

Програмска
Класиф.

Функција

Позиција

Економ.
Класиф.

31

Опис

1

2

3

4

5

6

7

Средства из буџета

Сопствени и
други приходи

Укупна средства

8

9

10

Пројекат Регионалног завода за заштиту споменика културе Увид у стање непокретних културних добара на територији
Подунавског и Браничевског округа и прикупљање
података за ГИС

1201-П22

820

185.1

423
07
07

Услуге културе
Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 820:
Трансфери од других нивоа власти
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П22:
Трансфери од других нивоа власти
Свега за пројекат 1201-П22:

500,000

500,000

500,000
500,000

500,000
500,000

500,000
500,000

500,000
500,000

700,000

700,000

700,000
700,000

700,000
700,000

700,000
700,000

700,000
700,000

Пројекат Регионалног завода за заштиту споменика културе Трећа фаза систематских археолошких истраживања
Тврђаве РАМ у оквиру реализације главног пројекта
Тврђаве РАМ

1201-П23
820

185.2

423
07
07

Услуге културе
Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 820:
Трансфери од других нивоа власти
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П23:
Трансфери од других нивоа власти
Свега за пројекат 1201-П23:
Пројекат Регионалног завода за заштиту споменика културе Санација споменика изгинулим, помрлим и несталим
Марковчанима за ослобођење и уједињење у рату 1912-1918.
године Велика Плана

1201-П24

820

185.3

425
07
07

1201-П25
820

185.4

423
07
07

1201-П26
820

185.5

515
07
07
01
02
04
07
08
13
01
02
04
07
08
13

Услуге културе
Текуће поправке и одржавање
Извори финансирања за функцију 820:
Трансфери од других нивоа власти
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П24:
Трансфери од других нивоа власти
Свега за пројекат 1201-П24:
Пројекат Регионалног завода за заштиту споменика културе Заштита археолошких истраживања Тврђаве Голубац
Услуге културе
Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 820:
Трансфери од других нивоа власти
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П25:
Трансфери од других нивоа власти
Свега за пројекат 1201-П25:
Пројекат Музеја - Осавремењивање збирке Градске галерије
Савремене уметности делима афирмисаних уметника
Услуге културе
Нематеријална имовина
Извори финансирања за функцију 820:
Трансфери од других нивоа власти
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П26:
Трансфери од других нивоа власти
Свега за пројекат 1201-П26:
Извори финансирања за Програм 13:
Приходи из буџета
Трансфери између корисника на истом нивоу
Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од других нивоа власти
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 13:
Извори финансирања за главу 4.6:
Приходи из буџета
Трансфери између корисника на истом нивоу
Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од других нивоа власти
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за главу 4.6:

1,980,000

1,980,000

1,980,000
1,980,000

1,980,000
1,980,000

1,980,000
1,980,000

1,980,000
1,980,000

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

530,000

530,000

530,000
530,000

530,000
530,000

530,000
530,000

530,000
530,000

183,582,893
23,885,800
207,468,693
183,582,893
23,885,800
207,468,693

300,000
17,474,342
1,980,000
1,415,000
12,524,543
33,693,885

183,582,893
300,000
17,474,342
25,865,800
1,415,000
12,524,543
241,162,578

300,000
17,474,342
1,980,000
1,415,000
12,524,543
33,693,885

183,582,893
300,000
17,474,342
25,865,800
1,415,000
12,524,543
241,162,578
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Позиција

Економ.
Класиф.

2

Функција

Глава

1

Програмска
Класиф.

Раздео

32

3

4

5

6

1101

1101-0001
620

186

424

187

4511

188

511
01
01

1101-0003
620
189

423
01
01
01

1102
1102-0001

640
190

421

Опис

Средства из буџета

Сопствени и
други приходи

Укупна средства

7

8

9

10

ПРОГРАМ 1: УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Просторно и
урбанистичко планирање
ЈП Урбанизам Смедерево, Смедерево
Развој заједнице
Специјализоване услуге
Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама
Зграде и грађевински објекти (пројектно планирање)
Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета
Функција 620:
Извори финансирања за програмску активност 1101-0001:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 1101-0001:
Програмска активност 0003 (ПА 0003) - Управљање
грађевинским земљиштем
ЈКП Водовод Смедерево
Развој заједнице
Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета
Функција 620:
Извори финансирања за програмску активност 1101-0003:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 1101-0003:
Извори финансирања за Програм 1:
Приходи из буџета
Свега за Програм 1:
ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ
Програмска активност 0001 (ПА 0001) Управљање/одржавање јавним осветљењем
Улична расвета
Стални
трошкови

191

425

Текуће поправке и одржавање-одржавање јавне расвете и
декоративна расвета

192

511

Зграде и грађевински објекти - увођење LED расвете на
територији града Смедерева

01

Извори финансирања за функцију 640:
Приходи из буџета
Функција 640:
Извори финансирања за програмску активност 1102-0001:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 1102-0001:
Програмска активност 0002 (ПА 0002) - Одржавање јавних
зелених површина
Заштита биљног и животињског света и крајолика

424

Специјализоване услуге-ЈКП Зеленило и гробља

01

1102-0002
540
193

01

Извори финансирања за функцију 540:
Приходи из буџета
Функција 540:
Извори финансирања за програмску активност 1102-0002:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 1102-0002:
Програмска активност 0003 (ПА 0003) - Одржавање чистоће
на површинама јавне намене
Управљање отпадом

421

Стални трошкови-ЈКП Зеленило и гробља

01

1102-0003
510
194

01
01

Извори финансирања за функцију 510:
Приходи из буџета
Функција 510:
Извори финансирања за програмску активност 1102-0003:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 1102-0003:

8,775,529

8,775,529

15,224,471

15,224,471

24,000,000
24,000,000

24,000,000
24,000,000

24,000,000
24,000,000

24,000,000
24,000,000

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

26,000,000
26,000,000

26,000,000
26,000,000

107,500,000

107,500,000

18,000,000

18,000,000
0

125,500,000
125,500,000

125,500,000
125,500,000

125,500,000
125,500,000

125,500,000
125,500,000

52,291,100

52,291,100

52,291,100
52,291,100

52,291,100
52,291,100

52,291,100
52,291,100

52,291,100
52,291,100

54,600,000

54,600,000

54,600,000
54,600,000

54,600,000
54,600,000

54,600,000
54,600,000

54,600,000
54,600,000
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Раздео

Глава

Програмска
Класиф.

Функција

Позиција

Економ.
Класиф.

33

Опис

1

2

3

4

5

6

7

1102-0004

Средства из буџета

Сопствени и
други приходи

Укупна средства

8

9

10

Програмска активност 0004 (ПА 0004) - Зоохигијена
560

Заштита животне средине некласификована на другом месту
195

424

196

4512

197

424
01

760
198

424
01
01

1102-0005
620
199

511
01
01

1102-0006
620

200

511
01
01

1102-0007
436
201

4511

202

4512
01
01

1102-0008
630
203

4512
01
01

Специјализоване услуге-ЈКП Зеленило и гробља
Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама-ЈКП Зеленило и гробља
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 560:
Приходи из буџета
Функција 560:
Здравство некласификовано на другом месту
Специјализоване услуге - систематска дезинсекција и
дератизација
Извори финансирања за функцију 760:
Приходи из буџета
Функција 760:
Извори финансирања за програмску активност 1102-0004:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 1102-0004:
Програмска активност 0005 (ПА 0005) - Уређивање,
одржавање и коришћење пијаца
Развој заједнице
Зграде и грађевински објекти - уређење пијаца на територији
града Смедерева
Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета
Функција 620:
Извори финансирања за програмску активност 1102-0005:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 1102-0005:
Програмска активност 0006 (ПА 0006) - Одржавање гробаља
и погребне услуге
Развој заједнице
Зграде и грађевински објекти (Централно гробље)
Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета
Функција 620:
Извори финансирања за програмску активност 1102-0006:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 1102-0006:
Програмска активност 0007 (ПА 0007) - Производња и
дистрибуција топлотне енергије
ЈП Грејање Смедерево
Остала енергија
Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама
Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама
Извори финансирања за функцију 436:
Приходи из буџета
Функција 436:
Извори финансирања за програмску активност 1102-0007:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 1102-0007:
Програмска активност 0008 (ПА 0008) - Управљање и
снабдевање водом за пиће
ЈКП Водовод Смедерево
Водоснабдевање
Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама
Извори финансирања за функцију 630:
Приходи из буџета
Функција 630:
Извори финансирања за програмску активност 1102-0008:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 1102-0008:

22,000,000

22,000,000

12,900,000

12,900,000

300,000

300,000

35,200,000
35,200,000

35,200,000
35,200,000

2,700,000

2,700,000

2,700,000
2,700,000

2,700,000
2,700,000

37,900,000
37,900,000

37,900,000
37,900,000

26,973,600

26,973,600

26,973,600
26,973,600

26,973,600
26,973,600

26,973,600
26,973,600

26,973,600
26,973,600

0
0

0
0

0
0

0
0

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

16,900,000

16,900,000

16,900,000
16,900,000

16,900,000
16,900,000

16,900,000
16,900,000

16,900,000
16,900,000
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Раздео

Глава

Програмска
Класиф.

Функција

Позиција

Економ.
Класиф.

34

1

2

3

4

5

6

1102-0009
660
204

4512
01
01

1102-П1
620

204.1
204.2
204.3

423
511
512
01
56
01
56
01
56

1501

Опис

Средства из буџета

Сопствени и
други приходи

Укупна средства

7

8

9

10

Програмска активност 0009 (ПА 0009) - Остале комуналне
услуге
ЈП Градска стамбена агенција Смедерево
Послови становања и заједнице некласификовани на другом
месту
Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама
Извори финансирања за функцију 660:
Приходи из буџета
Функција 660:
Извори финансирања за програмску активност 1102-0009:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 1102-0009:
Пројекат-Побољшање инфраструктуре у једном од највећих
ромских насеља у Србији
Развој заједнице
Услуге по уговору
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета
Финансијска помоћ ЕУ
Функција 620:
Извори финансирања за пројекат 1102-П1:
Приходи из буџета
Финансијска помоћ ЕУ
Свега за пројекат 1102-П1:
Извори финансирања за Програм 2:
Приходи из буџета
Финансијска помоћ ЕУ
Свега за Програм 2:
ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

2,695,800

2,695,800

2,695,800
2,695,800

2,695,800
2,695,800

2,695,800
2,695,800

2,695,800
2,695,800

2,600,000
72,060,000
240,000

2,600,000
72,060,000
240,000

2,600,000
72,300,000
74,900,000

0
0

2,600,000
72,300,000
74,900,000

0

2,600,000
72,300,000
74,900,000

321,460,500
72,300,000
393,760,500

0
0
0

321,460,500
72,300,000
393,760,500

0

2,600,000
72,300,000
74,900,000

Средства за подршку развоју пословних зона и реализацију
других локалних инфраструктурних пројеката
Програмска активност 1501-0001 -Унапређење привредног и
инвестиционог амбијента
Развој заједнице

1501-0001
620
205

511

Зграде и грађевински објекти
-Изградња два подземна кабловска вода и трафостаница у
Слободној зони Смедерево

4,751,752

4,751,752

4,751,752
4,751,752

4,751,752
4,751,752

4,751,752
4,751,752

4,751,752
4,751,752

15,000,000

15,000,000

01

Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета
Функција 620:
Извори финансирања за програмску активност 1501-0001:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 1501-0001:
Програмска активност 0002 (ПА 0002) - Мере активне
политике запошљавања
Општи економски и комерцијални послови

206

464

Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања Реализација програма или мера активне политике запошљавања
по Споразуму са Националном службом за запошљавање

206.1

423

Услуге по уговору-Национална служба за запошљавање за јавне
радове

1,041,000

1,041,000

206.2

512

Машине и опрема-Национална служба за запошљавање за јавне
радове

16,000

16,000

1,057,000
1,057,000

15,000,000
1,057,000
16,057,000

01

1501-0002
411

Извори финансирања за функцију 411:
01
07

Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Функција 411:

15,000,000
15,000,000

Извори финансирања за програмску активност 1501-0002:
01

Приходи из буџета

07

Трансфери од других нивоа власти
Свега за програмску активност 1501-0002:

15,000,000
15,000,000

15,000,000
1,057,000
1,057,000

1,057,000
16,057,000
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Раздео

Глава

Програмска
Класиф.

Функција

Позиција

Економ.
Класиф.

35

Опис

1

2

3

4

5

6

7

1501-П1

Средства из буџета

Сопствени и
други приходи

Укупна средства

8

9

10

Пројекат - "Млади у производњи воћарских производа"
490

Економски послови некласификовани на другом месту
207

465

207.1

4631
01
01
01
07

1502
1502-0001
473
208
209

423
4511
01
01
01

0101
0101-П1
421
210

511

01
01
0101-0002
421

Остале текуће дотације и трансфери-Удружење воћара и
виноградара "Златно брдо" Удовице
Teкући трансфери осталим нивоима власти
Извори финансирања за функцију 490:
Приходи из буџета
Функција 490:
Извори финансирања за пројекат 1501-П1:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 1501-П1:
Извори финансирања за Програм 3:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Свега за Програм 3:
ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА
Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Управљање развојем
туризма
ЈП "Смедеревска тврђава"
Туризам
Услуге по уговору
Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама
Извори финансирања за функцију 473:
Приходи из буџета
Функција 473:
Извори финансирања за програмску активност 1502-0001:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 1502-0001:
Извори финансирања за Програм 4:
Приходи из буџета
Свега за Програм 4:
ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ
Пројекат - Израда пројектно техничке документације за
изградњу система за наводњавање јужног дела територије
града Смедерева
Пољопривреда
Зграде и грађевински објекти - Израда пројектно техничке
документације за изградњу система за наводњавање јужног дела
територије града Смедерева (1535 хектара)
Извори финансирања за функцију 421:
Приходи из буџета
Функција 421:
Извори финансирања за пројекат 0101-П1:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 0101-П1:
Програмска активност 0002 (ПА 0002) - Мере подршке
руралном развоју
Пољопривреда

984,007

984,007

1,277

1,277

985,284
985,284

985,284
985,284

985,284
985,284

985,284
985,284

20,737,036
20,737,036

1,057,000
1,057,000

20,737,036
1,057,000
21,794,036

6,000,000

6,000,000

5,000,000

5,000,000

11,000,000
11,000,000

11,000,000
11,000,000

11,000,000
11,000,000

11,000,000
11,000,000

11,000,000
11,000,000

11,000,000
11,000,000

23,820,000

23,820,000

23,820,000
23,820,000

23,820,000
23,820,000

23,820,000
23,820,000

23,820,000
23,820,000

500,000

500,000

211

4511

Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама - (субвенционисање камата по Споразуму са
банком у износу од 500.000 динара)

212

4511

Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама - (субвенционисање у пољопривреди, мере
подршке по Програму мера за 2017. годину)

22,500,000

22,500,000

213

4511

Подстицаји пољопривредној производњи

43,600,000

43,600,000
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Раздео

Глава

Програмска
Класиф.

Функција

Позиција

Економ.
Класиф.
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1

2

3

4

5

6

Опис

Средства из буџета

Сопствени и
други приходи

Укупна средства

7

8

9

10

Реализација Програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта

214

423

Услуге по уговору
-за израду пројектно-техничке документације 1.800.000 динара
-за поправку противградних станица 200.000 динара

215

425

Текуће поправке и одржавање-уређење атарских путева

216

425

Уређење атарских путева-учешће Mинистарства пољопривреде и
заштите животне средине Републике Србије

216.1

511

216.2

2,000,000

2,000,000

39,000,000

39,000,000

4,841,000

4,841,000

Зграде и грађевински објекти - Изградња система за
наводњавање дела територије града Смедерева (учешће града
10.451.946 и ПДВ у износу од 20.903.891 динара)

31,355,837

31,355,837

511

Зграде и грађевински објекти - средства Министарства
пољопривреде и заштите животне средине - Управе за
пољопривредно земљиште Републике Србије по конкурсу за
наводњавање, уговор потписан 01.9.2017. године на износ од
94.067.510 без ПДВ-а

94,067,510

94,067,510

216.3

424

Специјализоване услуге - Комасација за подручје које обухвата
делове катастарских општина Шалинац, Кулич и Смедерево
(град Смедерево)

4,005,510

4,005,510

216.4

424

Специјализоване услуге - Комасација за подручје које обухвата
делове катастарских општина Шалинац, Кулич и Смедерево
(учешће Министарства)

6,480,000

6,480,000

139,211,347
106,138,510

139,211,347
106,138,510

01
07
12

01
07
12

01
07
12
0401
0401-0001
530
217

511

01
01
0401-0002
530
218

424
01

Извори финансирања за функцију 421:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске
имовине
Функција 421:
Извори финансирања за програмску активност 0101-0002:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске
имовине
Свега за програмску активност 0101-0002:
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 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Управљање
заштитом животне средине
Смањење загађености
Зграде и грађевински објекти -Израда локалног еколошког
акционог плана 4.176.000 динара, израда плана квалитета
ваздуха 3.000.000 динара-Буџетски фонд за заштиту животне
средине
Извори финансирања за функцију 530:
Приходи из буџета
Функција 530:
Извори финансирања за програмску активност 0401-0001:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0401-0001:
Програмска активност 0002 (ПА 0002) - Праћење квалитета
елемената животне средине
Смањење загађености
Специјализоване услуге - контрола квалитета воде са јавних
чесми и купалишта
Извори финансирања за функцију 530:
Приходи из буџета
Функција 530:

3,000,000

3,000,000

248,349,857

248,349,857

139,211,347
106,138,510

139,211,347
106,138,510

3,000,000

3,000,000

248,349,857

248,349,857

163,031,347
106,138,510

163,031,347
106,138,510

3,000,000

3,000,000

272,169,857

272,169,857

7,176,000

7,176,000

7,176,000
7,176,000

7,176,000
7,176,000

7,176,000
7,176,000

7,176,000
7,176,000

415,676

415,676

415,676
415,676

415,676
415,676
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Раздео

Глава

Програмска
Класиф.

Функција

Позиција

Економ.
Класиф.

37

Опис

1

2

3

4

5

6

7

560

Сопствени и
други приходи

Укупна средства

8

9

10

Заштита животне средине некласификована на другом месту

219

424

01
01
0401-0003

Средства из буџета

560
220

424

220.1

424
01
01

0401-0004
520

221

425

Специјализоване услуге - мониторинг ваздуха, земљишта, буке,
воде и повремене циљане контроле загађења животне средине и
заштита природе (Буџетски фонд за заштиту животне средине)

6,056,700

6,056,700

6,056,700
6,056,700

6,056,700
6,056,700

6,472,376
6,472,376

6,472,376
6,472,376

Специјализоване услуге - управљање заштићеним подручјем
(Буџетски фонд за заштиту животне средине)

464,873

464,873

Специјализоване услуге

500,000

500,000

964,873
964,873

964,873
964,873

964,873
964,873

964,873
964,873

16,400,000

16,400,000

16,400,000
16,400,000

16,400,000
16,400,000

16,400,000
16,400,000

16,400,000
16,400,000

871,777

871,777

11,000,000

11,000,000

11,000,000
871,777
11,871,777

11,000,000
871,777
11,871,777

11,000,000
871,777
11,871,777

11,000,000
871,777
11,871,777

29,731,976

29,731,976

29,731,976
29,731,976

29,731,976
29,731,976

29,731,976
29,731,976

29,731,976
29,731,976

71,745,225
871,777

71,745,225
871,777

Извори финансирања за функцију 560:
Приходи из буџета
Функција 560:
Извори финансирања за програмску активност 0401-0002:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0401-0002:
Програмска активност 0003 (ПА 0003) - Заштита природе
Заштита животне средине некласификована на другом месту

Извори финансирања за функцију 560:
Приходи из буџета
Функција 560:
Извори финансирања за програмску активност 0401-0003:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0401-0003:
Програмска активност 0004 (ПА 0004) - Управљање
отпадним водама
ЈКП Водовод Смедерево
Управљање отпадним водама
Текуће поправке и одржавање - одржавање атмосферске и
мешовите канализације и осталих објеката заједничке комуналне
потрошње 16.000.000, остали послови по налогу комуналне
инспекције 300.000 и одржавање јавних чесми 100.000

01

Извори финансирања за функцију 520:
Приходи из буџета
Функција 520:
Извори финансирања за програмску активност 0401-0004:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0401-0004:
Програмска активност 0005 (ПА 0005) - Управљање
комуналним отпадом
Управљање отпадом

222

425

Текуће поправке и одржавање-Буџетски фонд за заштиту
животне средине

223

425

01

0401-0005
510

01
13
01
13
0401-0006
510
224

424
01
01
01
13

Текуће поправке и одржавање - Одржавање градског сметлишта
у Годоминском пољу-Буџетски фонд за заштиту животне
средине
Извори финансирања за функцију 510:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 510:
Извори финансирања за програмску активност 0401-0005:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 0401-0005:
Програмска активност 0006 (ПА 0006) - Управљање осталим
врстама отпада
Управљање отпадом
Специјализоване услуге - Уклањање "Дивљих депонија"
Извори финансирања за функцију 510:
Приходи из буџета
Функција 510:
Извори финансирања за програмску активност 0401-0006:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0401-0006:
Извори финансирања за Програм 6:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
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Програмска
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Позиција
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38

1

2

3

4

5

6

Опис

Свега за Програм 6:

7

Средства из буџета

Сопствени и
други приходи

8

9

72,617,002

Укупна средства
10

72,617,002

ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И
САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

0701

Програмска активност 0002 (ПА 0002) - Одржавање
саобраћајне инфраструктуре
Друмски саобраћај

0701-0002
451
225

423

226

425

227

511

Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Зграде и грађевински објекти

4,585,216

4,585,216

93,523,608

93,523,608

181,800,000

181,800,000

ЈП Паркинг сервис Смедерево
228

423

229

425
01

360

Извори финансирања за функцију 451:
Приходи из буџета
Функција 451:
Савет за безбедност саобраћаја града Смедерева

9,500,000

9,500,000

45,000,000

45,000,000

334,408,824
334,408,824

334,408,824
334,408,824

200,000

200,000

Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту
229.1

421

Стални трошкови

230

423

231

425

Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање

232

426

233

425,000

425,000

2,461,000

2,461,000

Материјал (спровођење набавке наставних средстава, учила и
едукативног материјала и превентивно-промотивног материјала
за извођење промотивних активности, опремање саобраћајне
инспекције и друго)

1,010,215

1,010,215

426

Материјал (набавка ауто-седишта за новорођене бебе)

3,800,000

3,800,000

234

512

Машине и опрема (део за набавку опреме за Службу хитне
помоћи за збрињавање страдалих у саобраћајним незгодама)

788,785

788,785

235

511

18,829,000

18,829,000

236

512

7,486,000

7,486,000

35,000,000

35,000,000

35,000,000
35,000,000

35,000,000
35,000,000

369,408,824

369,408,824

369,408,824

369,408,824

0
0

0
0

0
0

0
0

369,408,824

369,408,824

369,408,824

369,408,824

01
13

01
13
0701-0003
620

Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање

237

511
01
01
01
13

Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема (набавка и уградња опреме на основу пројекта
система видео надзора и система за аутоматско препознавање
регистарских таблица, семафори и друга опрема)
Извори финансирања за функцију 360:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 360:
Укупно за Савет за безбедност саобраћаја
Извори финансирања за програмску активност 0701-0002:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 0701-0002:
Програмска активност 0003 (ПА 0003) - Управљање јавним
паркиралиштима
Развој заједнице
Зграде и грађевински објекти-асфалтирање иза објекта "АМАН"
Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета
Функција 620:
Извори финансирања за програмску активност 0701-0003:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0701-0003:
Извори финансирања за Програм 7:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 7:
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Позиција

Економ.
Класиф.

2

Функција

Глава

1

Програмска
Класиф.

Раздео

39

3

4

5

6

2002

Опис

Средства из буџета

Сопствени и
други приходи

Укупна средства

7

8

9

10

ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Функционисање
основних школа
Основно образовање

2002-0001
912

238

4631

Teкући трансфери осталим нивоима власти
Ова апропријација намењена је за:
-накнаде у натури 18.740.000
-социјална давања запосленима 3.342.000
-накнаде трошкова за запослене 34.810.000
-награде запосленима и остали посебни расходи 7.269.000
-сталне трошкове 97.806.000
-трошкове путовања ученика 27.801.000
-услуге по уговору 3.405.500
-специјализоване услуге 686.000
-текуће поправке и одржавање 30.420.000
-материјал 8.882.000
-накнаде за смештај 2.000.000
-новчане казне и пенали по решењу судова 5.225.000

239

4632

Капитални трансфери осталим нивоима власти
Ова апропријација намењена је за:
-машине и опрему 4.456.400

01
01
01
2003
2003-0001
920

240

241

4631

4632

01
01
01

Извори финансирања за функцију 912:
Приходи из буџета
Функција 912:
Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 2002-0001:
Извори финансирања за Програм 9:
Приходи из буџета
Свега за Програм 9:
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 8.820.000
-социјална давања запосленима 924.000
-накнаде трошкова за запослене 11.395.000
-награде запосленима и остали посебни расходи 5.375.000
-сталне трошкове 48.706.000
-услуге по уговору 1.830.000
-специјализоване услуге 1.460.000
-текуће поправке и одржавање 8.900.000
-материјал 4.850.000
Капитални трансфери осталим нивоима власти
Ова апропријација намењена је за:
-машине и опрема 1.000.000
-остале некретнине и опрема 1.000.000
Извори финансирања за функцију 920:
Приходи из буџета
Функција 920:
Извори финансирања за програмску активност 2003-0001:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 2003-0001:
Извори финансирања за Програм 10:
Приходи из буџета
Свега за Програм 10:

240,386,500

240,386,500

4,456,400

4,456,400

244,842,900
244,842,900

244,842,900
244,842,900

244,842,900
244,842,900

244,842,900
244,842,900

244,842,900
244,842,900

244,842,900
244,842,900

92,260,000

92,260,000

2,000,000

2,000,000

94,260,000
94,260,000

94,260,000
94,260,000

94,260,000
94,260,000

94,260,000
94,260,000

94,260,000
94,260,000

94,260,000
94,260,000
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1

2

3

4

5

6

0901
0901-0001
070
242

472

243

472

244
245
246
247
248
249

472
472
472
472
4631
472

250

472

251

472
01
01

0901-0001
090

Опис

Средства из буџета

Сопствени и
други приходи
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7

8

9

10

СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ УГРОЖЕНОМ СТАНОВНИШТВУ
ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА
Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Социјалне помоћи
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
Подстицање образовања ученика и студената на територији
града Смедерева
Остале накнаде за образовање - превоз студената
Извори финансирања за функцију 070:
Приходи из буџета
Функција 070:
Извори финансирања за програмску активност 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

8,200,000

8,200,000

1,500,000

1,500,000

8,500,000
14,000,000
1,500,000
3,000,000
3,500,000
10,550,000

8,500,000
14,000,000
1,500,000
3,000,000
3,500,000
10,550,000

12,000,000

12,000,000

9,250,000

9,250,000

72,000,000
72,000,000

72,000,000
72,000,000

72,000,000
72,000,000

72,000,000
72,000,000

47,670,000

47,670,000

Социјална заштита некласификована на другом месту

252

4631

Трансфери осталим нивоима власти
- Једнократна помоћ 26.000.000
- Ванредне новчане помоћи 17.000.000
- Трошкови погребних услуга 590.000
- Путни трошкови и превоз пролазника 30.000
- Превоз ученика основних и средњих школа са сметњама у
развоју и инвалидитетом и трошкови превоза пратиоца 4.000.000
- Прихватилиште за малолетну децу ван територије града
Смедерева 50.000

252.1

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета-Комесаријат за
избеглице и миграције Републике Србије

01
07
01
07
0901-0001
090

Извори финансирања за функцију 090:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Функција 090:
Извори финансирања за програмску активност 0901-0001:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Свега за програмску активност 0901-0001:
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА - Центар за социјални рад
Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Социјалне помоћи

47,670,000
47,670,000
47,670,000
47,670,000

500,000

500,000

500,000
500,000

47,670,000
500,000
48,170,000

500,000
500,000

47,670,000
500,000
48,170,000

Социјална заштита некласификована на другом месту

253

4631

Трансфери осталим нивоима власти
- плата запослених 12.279.680
- социјални доприноси на терет послодавца 2.198.063
- отпремнине и помоћи 1.100.000
- накнаде трошкова за запослене 605.360
- јубиларне награде 42.000
- стални трошкови 4.560.000
- услуге по уговору 4.929.500
- специјализоване услуге 60.000
- текуће поправке и одржавање 1.180.000
- материјал 3.380.000

30,334,603

30,334,603
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254
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Трансфери осталим нивоима власти
- капитално одржавање зграда и објеката 200.000
- машине и опрема 610.000
Извори финансирања за функцију 090:
Приходи из буџета
Функција 090:
Извори финансирања за програмску активност 0901-0001:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0901-0001:
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА - Дотације невладиним
организацијама
Програмска активност 0003 (ПА 0003) - Подршка социохуманитарним организацијама

810,000

810,000

31,144,603
31,144,603

31,144,603
31,144,603

31,144,603
31,144,603

31,144,603
31,144,603

9,000,000

9,000,000

9,000,000
9,000,000

9,000,000
9,000,000

9,000,000
9,000,000

9,000,000
9,000,000

30,000,000

30,000,000

Социјална заштита некласификована на другом месту
255

481
01
01

0901-0005
090

Дотације невладиним организацијама: Дотације удружењима
особа са инвалидитетом 9.000.000
Извори финансирања за функцију 090:
Приходи из буџета
Функција 090:
Извори финансирања за програмску активност 0901-0003:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0901-0003:
ЦРВЕНИ КРСТ
Програмска активност 0005 (ПА 0005) - Црвени Крст
Социјална заштита некласификована на другом месту

256

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета
- Народна кухиња 30.000.000
Извори финансирања за функцију 090:

01

Приходи из буџета

30,000,000

30,000,000

Функција 090:

30,000,000

30,000,000

Извори финансирања за програмску активност 0901-0005:
01

Приходи из буџета

30,000,000

30,000,000

Свега за програмску активност 0901-0005:

30,000,000

30,000,000

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

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

0901-0002
090

Социјална заштита некласификована на другом месту
257

472

01
01

Накнаде за социјалну заштиту из буџета
- Смештај у прихватилиште-Прихватна станица 2.000.000
Извори финансирања за функцију 090:
Приходи из буџета
Функција 090:
Извори финансирања за програмску активност 0901-0002:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0901-0002:

Страна 42 – Број 14

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

22. децембар 2017. године

Позиција

Економ.
Класиф.

2

Функција

Глава

1

Програмска
Класиф.

Раздео

42

3

4

5

6

0901-0001

090

Опис

Средства из буџета

Сопствени и
други приходи

Укупна средства

7

8

9

10

Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Социјалне помоћи
Социјална заштита некласификована на другом месту

258

472

01
07
01
07
0901-П2
090

Накнаде за социјалну заштиту из буџета
- 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) за повраћај 500.000, нови Уговор
са Комесаријатом на 4.950.000 и учешће Града од 550.000
- Имплементација акционих планова за избегла и расељена лица
(42 монтажне куће - Уговор са АСБ, уређење терена и
прикључци за повраћај) 400.000,
- Куповина сеоских домаћинстава - средства из донације
16.190.000, нови Уговор са Комесаријатом на 12.600.000 и
учешће Града од 1.400.000, нови Уговор са Комесаријатом на
2.520.000 и учешће Града од 280.000
- Имплементација акционих планова за избегла и расељена лица
(учешће Града за економско оснаживање избеглих лица по
уговорима са Комесаријатом) 183.000, нови Уговор са
Комесаријaтом на 1.800.000 и учешће Града од 200.000

Извори финансирања за функцију 090:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Функција 090:
Извори финансирања за програмску активност 0901-0001:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Свега за програмску активност 0901-0001:
Пројекат "Сервис подршке и услуга у области социјалне
заштите за маргинализоване групе грађана са територије
града Смедерева"

43,573,000

43,573,000

5,013,000
38,560,000
43,573,000

5,013,000
38,560,000
43,573,000

5,013,000
38,560,000
43,573,000

5,013,000
43,573,000

18,536,466

18,536,466

4,277,646
14,258,820
18,536,466

4,277,646
14,258,820
18,536,466

4,277,646
14,258,820
18,536,466

4,277,646
14,258,820
18,536,466

Социјална заштита некласификована на другом месту
259

472

01
07
01
07
01
07
08
13
16
1801

1801-0001
760
260

4631

01

Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Све услуге - учешће града Смедерева 4.277.646
Све услуге - Републичка средства 14.258.820

Извори финансирања за функцију 090:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Функција 090:
Извори финансирања за пројекат 0901-П2:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Свега за пројекат 0901-П2:
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:
ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА - Апотекарска
установа
Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Функционисање
установа примарне здравствене заштите
Здравство некласификовано на другом месту
Трансфери осталим нивоима власти
Ова апропријација намењена је за:
-текуће поправке и одржавање 100.000
Извори финансирања за функцију 760:
Приходи из буџета
Функција 760:

208,535,249
52,818,820

261,354,069

500,000
100,000
345,000
505,000
1,450,000

208,535,249
53,318,820
100,000
345,000
505,000
262,804,069

100,000

100,000

100,000
100,000

100,000
100,000
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43

1

2

3

4

5

6

720
261

464

262

464

01
01
1801-0002

721
263

464
01
01

1801-0003
760
263.1

512
01
01
01

1201
1201-0003
840

264

481
01

Опис
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Сопствени и
други приходи
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7

8

9

10

ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА - Дом Здравља
Ванболничке услуге
Текуће дотације организацијама за обавезно социјално
осигурање
-Плате, додаци и накнаде запослених 20.101.791
-Социјални доприноси на терет послодавца 3.598.219
Капиталне дотације организацијама за обавезно социјално
осигурање
-Машине и опрема 9.000.000
Извори финансирања за функцију 720:
Приходи из буџета
Функција 720:
Извори финансирања за програмску активност 1801-0001:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 1801-0001:
Програмска активност 0002 (ПА 0002) - Мртвозорство
Опште медицинске услуге
Текуће дотације организацијама за обавезно социјално
осигурање-средства за накнаду из буџета у случају смрти
Извори финансирања за функцију 721:
Приходи из буџета
Функција 721:
Извори финансирања за програмску активност 1801-0002:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 1801-0002:
Програмска активност 0003 (ПА 0003) - Спровођење
активности из области друштвене бриге за јавно здравље
Здравство некласификовано на другом месту
Машине и опрема-набавка медицинског апарата за Општу
болницу у Смедереву
Извори финансирања за функцију 760:
Приходи из буџета
Функција 760:
Извори финансирања за програмску активност 1801-0003:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 1801-0003:
Извори финансирања за Програм 12:
Приходи из буџета
Свега за Програм 12:
ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ
Програмска активност 0003 (ПА 0003) - Унапређење система
очувања и представљања културно-историјског наслеђа
Верске и остале услуге заједнице
Дотације верским заједницама
Извори финансирања за функцију 840:
Приходи из буџета
Функција 840:

23,700,010

23,700,010

9,000,000

9,000,000

32,700,010
32,700,010

32,700,010
32,700,010

32,800,010
32,800,010

32,800,010
32,800,010

800,000

800,000

800,000
800,000

800,000
800,000

800,000
800,000

800,000
800,000

490,000

490,000

490,000
490,000

490,000
490,000

490,000
490,000

490,000
490,000

34,090,010
34,090,010

34,090,010
34,090,010

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

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

860
265

481
01
01

Дотације удружењима грађанима
Извори финансирања за функцију 860:
Приходи из буџета
Функција 860:
Извори финансирања за програмску активност 1201-0003:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 1201-0003:
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7

8

9

10

Програмска активност 0004 (ПА 0004) - Остваривање и
унапређење јавног интереса у области јавног информисања
Услуге емитовања и штампања

1201-0004
830
266

423
01
01
01

1301
1301-0001
810
267

481
01
01

1301-0003
810

Опис

268

423

269

4511

270

4511
01
01

1301-0005
860
271

423
01
01
01

Услуге по уговору - Пројектно информисање
Извори финансирања за функцију 830:
Приходи из буџета
Функција 830:
Извори финансирања за програмску активност 1201-0004:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 1201-0004:
Извори финансирања за Програм 13:
Приходи из буџета
Свега за Програм 13:
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-физичка
култура
Извори финансирања за функцију 810:
Приходи из буџета
Функција 810:
Извори финансирања за програмску активност 1301-0001:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 1301-0001:
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ СПОРТСКИ ЦЕНТАР СМЕДЕРЕВО
Програмска активност 0003 (ПА 0003) -Одржавање спортске
инфраструктуре
Услуге рекреације и спорта
Услуге по уговору
Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама
"СПОРТСКА ХАЛА СМЕДЕРЕВО" д.о.о.
Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама
Извори финансирања за функцију 810:
Приходи из буџета
Функција 810:
Извори финансирања за програмску активност 1301-0003:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 1301-0003:
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ
Програмска активност 0005 (ПА 0005) - Спровођење
омладинске политике
Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом
месту
Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 860:
Приходи из буџета
Функција 860:
Извори финансирања за програмску активност 1301-0005:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 1301-0005:
Извори финансирања за Програм 14:
Приходи из буџета
Свега за Програм 14:

20,000,000

20,000,000

20,000,000
20,000,000

20,000,000
20,000,000

20,000,000
20,000,000

20,000,000
20,000,000

22,000,000
22,000,000

22,000,000
22,000,000

67,000,000

67,000,000

67,000,000
67,000,000

67,000,000
67,000,000

67,000,000
67,000,000

67,000,000
67,000,000

8,000,000

8,000,000

19,000,000

19,000,000

27,000,000
27,000,000

27,000,000
27,000,000

27,000,000
27,000,000

27,000,000
27,000,000

200,000

200,000

200,000
200,000

200,000
200,000

200,000
200,000

200,000
200,000

94,200,000
94,200,000

94,200,000
94,200,000
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Страна 45 – Број 14

Позиција

Економ.
Класиф.

2

Функција

Глава

1

Програмска
Класиф.

Раздео

45

3

4

5

6

0501

0501-0001
620

Сопствени и
други приходи

Укупна средства

7

8

9

10

ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ
Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Унапређење и
побољшање енергетске ефикасности и употреба обновљивих
извора енергије
Развој заједнице
Зграде и грађевински објекти (кредит)- Климатизација објекта
Градске управе града Смедерева

511

273

511

Зграде и грађевински објекти

274

511

Зграде и грађевински објекти - средства буџета (плаћање ПДВ-а
2.199.800 динара )

01
07
10
01
07
10

0602
0602-0004
330

Средства из буџета

272

01
07
10

5

Опис

275
276
277
278
279
280
280.1
281
282
283

411
412
414
415
416
422
423
465
483
485
01
01
01
01

Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Примања од домаћих задуживања
Функција 620:
Извори финансирања за програмску активност 0501-0001:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Примања од домаћих задуживања
Свега за програмску активност 0501-0001:
Извори финансирања за Програм 17:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Примања од домаћих задуживања
Свега за Програм 17:
Свега за раздео 4:
ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Програмска активност 0004 (ПА 0004) - Општинско/градско
правобранилаштво
Судови
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Остале дотације и трансфери
Новчане казне и пенали по решењу судова
Остале накнаде штете
Извори финансирања за функцију 330:
Приходи из буџета
Функција 330:
Извори финансирања за програмску активност 0602-0004
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

11,000,000

11,000,000

2,199,800

2,199,800

2,199,800

2,199,800

11,000,000
13,199,800

11,000,000
13,199,800

2,199,800

2,199,800

11,000,000
13,199,800

11,000,000
13,199,800

2,199,800

2,199,800

11,000,000
13,199,800
3,517,478,164

11,000,000
13,199,800
3,600,596,097

83,117,933

2,916,883
522,122

2,916,883
522,122

43,000

43,000

10,000
58,000
332,995
49,800,000
12,500,000

10,000
58,000
332,995
49,800,000
12,500,000

66,183,000
66,183,000

66,183,000
66,183,000

66,183,000
66,183,000

66,183,000
66,183,000

66,183,000
66,183,000

66,183,000
66,183,000

66,183,000
66,183,000
3,627,500,000

66,183,000
66,183,000
3,710,617,933

83,117,933
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III ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 11.
Ову Одлуку доставити Министарству финансија Републике Србије.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће
се у „Службеном листу града Смедерева“.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Чланом 47. став 2. и 3. и чланом 63. став 1. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ број
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 и
63/2013-исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. Закон,
103/2015 и 99/2016) утврђено је да ако у току фискалне
године дође до повећања расхода и издатака или смањења
прихода, буџет се уравнотежује смањењем планираних расхода и издатака или увођењем нових прихода, да се уравнотежење буџета врши путем ребаланса буџета, који се доноси по поступку за доношење буџета и да се ребалансом
буџета који, на предлог извршног органа локалне власти,
усваја скупштина локалне власти, врши усклађивање прихода и примања и расхода и издатака буџета на нижем, вишем или истом нивоу.
Чланом 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007 , 83/2014-др. Закон и 101/2016-др. закон) утврђено је да Скупштина града
у складу са законом доноси буџет града, а чланом 66. став
3. да се одредбе овог закона које се односе на Скупштину
општине примењују и на Градску скупштину.
Чланом 19. став 1. тачка 2. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 12/2016 - пречишћен текст) дефинисано је да Скупштина града доноси буџет града.
ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА
Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету града Смедерева за 2017. годину-Ребалансом III, процењују
се укупни приходи и примања буџета града Смедерева у
износу од 3.627.500.000 динара и средства из сопствених
и других прихода индиректних корисника буџетских средстава у износу од 83.117.933 динара, што укупно износи
3.710.617.933 динара.
Код групе 711 – Порези на доходак, добит и капиталне
добитке, планирано је повећање планског износа у односу на Ребаланс II за 2017. годину („Службени лист града
Смедерева“ број 8/2017) у укупном износу од 82.100.000
динара. Код пореза на зараде повећан је плански износ за
60.000.000 динара, јер је у претходном периоду дошло до
повећања запослености и повећања просечне зараде, а све
из разлога повећања инвестиционих активности. Поменути
јавни приход остварен је закључно са 30.11.2017. године
у износу од 1.127.258.146 динара. Код пореза на приходе
од самосталних делатности који се плаћа према паушално
одређеном приходу, по решењу Пореске управе извршено
је повећање планског износа за 2.000.000 динара. Такође,
порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа
према стварно оствареном приходу самоопорезивањем повећан је за износ од 3.000.000 динара. Код пореза на остале
приходе извршено је повећање планског износа за износ од
17.000.000 динара, такође из разлога процене већег остварења поменутог прихода у односу на постојеће планиране
износе.
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Код групе 713 – Порез на имовину планирано је повећање планског износа у односу на Ребаланс II за 2017.
годину („Службени лист града Смедерева“ број 8/2017) у
износу од 11.000.000 динара. Код пореза на имовину обвезника који не воде пословне књиге (физичка лица) повећан
је плански износ за 10.000.000 динара. У току 2017. године
надлежно Одељење за финансије и локалну пореску администрацију донело је 37.060 решења о задужењу за порез
на имовину физичких лица, такође донето је и 317 решења
за порез на имовину правних лица. Предузети су поступци у складу са законским прописима за повећање наплате
пореза на имовину, закључно са 21.11.2017. године издато
је 106 опомена за физичка лица. Поред издавања опомена,
предузете су и мере принудне наплате пореза на имовину,
донета су решења о блокади рачуна за правна лица. Код
пореза на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе
повећан је плански износ за 1.000.000 динара, из разлога
процене већег остварења поменутог прихода у односу на
постојеће планиране износе.
Код групе 714 – Порез на добра и услуге – Комунална
такса за држање моторних друмских и прикључних возила,
осим пољопривредних возила и машина планирано је повећање у износу од 4.000.000 динара, из разлога процене
већег остварења поменутог прихода у односу на постојеће
планиране износе. Накнада од емисије SO2, NO2, прашкастих материја и одложеног отпада повећана је за износ од
5.300.000 динара. Код накнаде за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта извршено је смањење планираног износа за 1.800.000 динара, у односу на Ребаланс
II за 2017. годину („Службени лист града Смедерева“ број
8/2017).
У односу на Ребаланс II за 2017. годину („Службени
лист града Смедерева“ број 8/2017) планирана је нова
група прихода 732 – Донације и помоћи од међународних
организација са укупним износом од 78.910.692 динара.
Износ од 72.300.000 динара односи се на капиталне помоћи од Европске уније у корист нивоа градова – „Пројекат
обезбеђење трајних стамбених решења и унапређење физичке инфраструктуре у ромским насељима“ референтни
број EuropeAid/138222/ID/ACT/RS, а на основу потписаног
уговора између града Смедерева и Министарства финансија Републике Србије за добијање бесповратних средстава
од Европске уније ИПА 2013. Град Смедерево је 06. јуна
2017. године, потписао Уговор број 48-00-00207/2014-28-5
у трајању од 20 месеци са Министарством финансија Републике Србије за финансирање пројекта „Побољшање инфраструктуре у једном од највећих ромских насеља у Србији“. Планирани износ од 6.610.692 динара (55.397,80 евра
по куповном курсу на дан 29.11.2017. године) односи се на
текуће донације од Европске уније у корист нивоа градова–
INTERREG за Пројекат водени спортови.
Код групе 733 – Трансфери од других нивоа власти, извршено је повећање планског износа у односу на Ребаланс
II за 2017. годину („Службени лист града Смедерева“ број
8/2017) у износу од 1.000.000 динара код капиталних наменских трансфера, у ужем смислу, од Републике у корист
нивоа градова. У оквиру поменуте групе јавних прихода
извршено је повећање за износ од 570.800 динара, које се
односи на текуће наменске трансфере, у ужем смислу, од
Републике у корист нивоа градова. Поменути износ односи
се на наменска средства по Решењу Министарства културе
и информисања Републике Србије од 08.11.2017. годину, на
име унапређивања ИТ ресурса у сеоским огранцима Народне библиотеке Смедерево.
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Код групе 741 – Други приходи – приходи од имовине
планирано је повећање планског износа у односу на Ребаланс II за 2017. годину („Службени лист града Смедерева“ број 8/2017) у износу од 11.193.410 динара. Комунална
такса за коришћење простора на јавним површинама или
испред пословног простора у пословне сврхе повећана је за
износ од 4.000.000 динара. Допринос за уређивање грађевинског земљишта повећан је за износ од 7.000.000 динара,
(остварење поменутог јавног прихода до 30.11.2017. године
износи 37.790.266 динара).
Код групе 742 – Приходи од продаје добара и услуга,
планирано је повећање планског износа у односу на Ребаланс II за 2017. годину („Службени лист града Смедерева“ број 8/2017) у износу од 6.000.000 динара. Приходи од
давања у закуп, односно на коришћење непокретности у
државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета повећани су у износу од 4.000.000
динара из разлога повећаног остварења поменутог прихода. Такса за озакоњење објеката у корист нивоа градова повећана је у износу од 2.000.000 динара.
Код групе 743 – Новчане казне и одузета имовинска корист, планирано је повећање планског износа у односу на
Ребаланс II за 2017. годину („Службени лист града Смедерева“ број 8/2017) у износу од 900.000 динара, а односи се
на приходе од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа градова, остварење поменутог прихода закључно са 30.11.2017. године износи 862.000 динара.
Код групе 745 – Мешовити и неодређени приходи планирано је повећање планског износа у односу на Ребаланс
II за 2017. годину („Службени лист града Смедерева“ број
8/2017) у износу од 2.500.000 динара, а односи се на остале приходе у корист нивоа градова. Део средстава у износу

Ред.
број

ОПИС
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од 996.360 динара односи се на Судско поравнање којим
се обавезују тужиоци из улице Јована Крајишника број 24
Смедерево да на име накнаде за кат. парцелу бр. 2504 површине 5,70 ари у КО Смедерево, уписани у лист непокретности број 14569 КО Смедерево исплате граду Смедереву
наведени износ. Износ накнаде од 996.360 динара утврђен
је проценом Министарства финансија, Пореске управе, Филијала у Смедереву, број 47-03-01096 од 20.04.2017. године.
Преостали део средстава односи се на уплате са наменских
подрачуна месних заједница по препоруци Државне ревизорске институције Републике Србије.
Код групе 772 – Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета града из претходне године планирано је
повећање планског износа у односу на Ребаланс II за 2017.
годину („Службени лист града Смедерева“ број 8/2017) у
износу од 500.000 динара.
РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА
Законом о локалној самоуправи и Законом о буџетском
систему утврђене су основе за израду Одлуке о изменама
и допунама Одлуке о буџету локалне самоуправе. У складу са наведеним, Ребалансом су утврђени расходи и издаци из буџета града Смедерева за 2017. годину у износу од
3.627.500.000 динара, као и износ од 83.117.933 динара на
име расхода и издатака који се финансирају из сопствених
средстава корисника буџетских средстава: Укупно утврђени расходи и издаци за 2017. годину износе 3.710.617.933
динара.
Расходи и издаци буџета града Смедерева за 2017. годину посматрано по разделима исказани су следећом табелом:

Предлог плана
средстава из буџета
за 2017. годину

Предлог плана
средстава из других
извора за 2017.
годину

Укупно планирана
средства за 2017.
годину

30.130.600

30.130.600

Раздео 2 – ГРАДОНАЧЕЛНИК

5.365.836

5.365.836

3.

Раздео 3 – ГРАДСКО ВЕЋЕ

8.342.400

8.342.400

4.

Раздео 4 – ГРАДСКА УПРАВА

5.

Раздео 5 – ГРАДСКО
ПРАВОБРАНИЛАШТВО

1.

Раздео 1 – СКУПШТИНА ГРАДА

2.

У К УП Н И РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

3.517.478.164

83.117.933

66.183.000
3.627.500.000

3.600.596.097
66.183.000

83.117.933

3.710.617.933
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Утврђени расходи и издаци буџета распоређени су по
организационој класификацији у 5 раздела и то: Скупштина града, Градоначелник, Градско веће, Градска управа и
Градско правобранилаштво.
СКУПШТИНА ГРАДА, као орган града и директан
корисник буџетских средстава, планирана је у оквиру раздела 1, ПРОГРАМА 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, Програмске класификације 2101-0001,
Програмска активност 0001-Функционисање скупштине,
ФУНКЦИЈА 111 – Извршни и законодавни органи са средствима у укупном износу од 30.130.600 динара.
ГРАДОНАЧЕЛНИК, као орган града и директан корисник буџетских средстава, планиран је у оквиру раздела 2, ПРОГРАМА 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ, Програмске класификације 2101-0002,
Програмска активност 0002-Функционисање извршних
органа, ФУНКЦИЈА 111 – Извршни и законодавни органи
са средствима у укупном износу од 5.365.836 динара.
ГРАДСКО ВЕЋЕ, као орган града и директан корисник буџетских средстава, планиран је у оквиру раздела
3, ПРОГРАМА 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ, Програмске класификације 2101-0002,
Програмска активност 0002-Функционисање извршних
органа, ФУНКЦИЈА 111 – Извршни и законодавни органи
са средствима у укупном износу од 8.342.400 динара, што
је у односу на Ребаланс II за 2017. годину („Службени лист
града Смедерева“ број 8/2017) повећање у укупном износу
од 742.400 динара. Извршено је повећање планског износа
за 662.400 динара код услуга по уговору, на име накнаде
члановима Градског већа града Смедерева, као и повећање планског износа од 80.000 динара за остале дотације и
трансфере по Закону.
ГРАДСКА УПРАВА, као орган града, планирана је у
оквиру раздела 4, са средствима из буџета у укупном износу од 3.517.478.164 динара и са сопственим средствима корисника буџетских средстава града у износу од 83.117.933
динара, што укупно износи 3.600.596.097 динара по следећим програмима, програмским активностима, пројектима,
функцијама, позицијама и економској класификацији.
У оквиру ПРОГРАМА 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА, Програмска класификација 0602-0001, Програмска
активност 0001 – Функционисање локалне самоуправе и
градских општина ФУНКЦИЈА 130 – Опште услуге, планиран је износ од 466.481.698 динара, што је умањење за
износ од 99.957.337 динара.
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА, Програмска класификација 0602-П1, ФУНКЦИЈА 451 – Друмски
саобраћај – Пројекат ЈП Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево у ликвидацији
планирана су средства у укупном износу од 49.570.000 динара. Планирана средства смањена су за износ од 3.000.000
динара на име новчаних казни и пенала, тј. судских поступака који су у току, а чија се реализација не очекује у 2017.
години.
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА, Програмска класификација 0602-П3, ФУНКЦИЈА 620 – Развој заједнице – Пројекат „Водени спортови –здрава будућност
за нашу децу“ планиран је у укупном износу од 6.610.692
динара, на име израде елабората техничке документације
за затворени базен у Смедереву, као и за трошкове израде
промотивног материјала и медијског праћења пројекта.
Пројекат „Водени спортови-здрава будућност за нашу
децу“, је пројекат који град Смедерево спроводи у сарадњи
са општином Гилад, Румунија у оквиру реализације Ин-
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террег-ИПА Програма прекограничне сарадње Румунија-Србија, финансираног од стране Европске Уније, период
реализације пројекта је од 16.05.2017. године до 15.05.2019.
године.
Глава 4.3 РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ
ПРОГРАМ 15: Локална самоуправа, Програмска класификација 0602-0001-Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 950 – Образовање које
није дефинисано нивоом
Планирана средства износе укупно 16.886.146 динара и
то: из буџета града у износу од 8.920.242 динара и средства
из сопствених прихода у износу од 7.965.904 динара.
Планирана средства из осталих извора износе 7.965.904
динара, што је повећање за 1.000.000 динара код услуга по
уговору.
У оквиру ПРОГРАМА 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА, Програмска класификација 0602-0001, Програмска
активност 0001 – Функционисање локалне самоуправе
и градских општина, ФУНКЦИЈА 620 – Развој заједнице,
планиран је укупан износ од 35.227.941 динара. Извршено
је повећање трошкова у износу од 3.106.392 динара на име
обавезе града по основу ПДВ-а за радове, а по закљученим
уговорима са Канцеларијом за јавна улагања Републике Србије.
У оквиру претходно поменуте програмске активности
извршена су и смањења код следећих расхода и издатака:
износ од 420.000 динара на име пореза, обавезних такси,
казни и пенала и износ од 1.500.000 динара код машина и
опреме.
У оквиру ПРОГРАМА 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА, Функције 421-Пољопривреда у односу на Ребаланс II
за 2017. годину („Службени лист града Смедерева“ број
8/2017) извршено је укупно смањење планског износа за
3.128.335 динара. Износ од 2.700.000 динара односи се на
позицију 98-превентивни и интервентни радови на смањењу ризика од поплава на водотоцима другог реда на територији града Смедерева, износ од 428.335 динара односи се
на позицију 99-чишћење и санација изливања Петријевског
и Ћириловачког колектора и за скидање усева у складу са
Законом о пољопривредном земљишту.
Функција 112- Финансијски и фискални послови у односу на Ребаланс II за 2017. годину („Службени лист града
Смедерева“ број 8/2017) извршено је смањење у укупном
износу од 6.514.970 динара и то код следећих економских
класификација:
Економска класификација 441 – Отплате домаћих
камата извршено је смањене планског износа за 1.327.450
динара, на име плаћања камате по кредитним задужењима,
Економска класификација 444 – Пратећи трошкови
задуживања умањени су за износ од 4.187.520 динара и
Економска класификација 611 – Отплата главнице
домаћим кредиторима извршено је смањене планираног
износа за износ од 1.000.000 динара, на име плаћања главнице по кредитним задужењима из претходних година.
Економска класификација 499 – Текућа резерва планирана су средства у износу од 6.000.000 динара.
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Глава 4.4 ДРУШТВЕНА БРИГА О ДЕЦИ
ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ, Програмска класификација 2001-0001-Функционисање предшколских установа, функција 911- Предшколско образовање
Укупно планирана средства износе 373.382.704 динара
и то из: буџета града 334.431.560 динара и средства из сопствених прихода 38.951.144 динара.
Планирана средства из буџета града износе 334.431.560
динара што је повећање у износу од 1.000.000 динара, као
резултат промена у структури, односно повећања и то за:
- социјална давања запосленима у износу 70.000 динара
(отпремнине приликом одласка у пензију),
- награде запосленима и остали посебни расходи у износу од 1.200.000 динара,
- трошкови путовања у износу од 934.000 динара,
- услуге по уговору у износу од 32.000 динара,
- остале накнаде штете у износу од 1.035.000 динара и
- зграде и грађевински објекти у износу од 100.000 динара (пројектна документација).
Извршена су смањења и то код следећих позиција:
- текуће поправке и одржавање (услуге и материјал) у
износу од 1.071.000 динара;
- остале дотације и трансфери у износу од 1.200.000
динара и
- машине и опрема у износу од 100.000 динара (рачунарска опрема).
Планирана средства из осталих извора износе
38.951.144 динара што је повећање у износу од 51.144
динара за машине и опрему (опрему за образовање). Извршена је промена у структури расхода, остале дотације и
трансфери су смањене, а за исти износ је увећан материјал
у истом износу.
Глава 4.6 КУЛТУРA
ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ, Програмска класификација 1201-0001-Функционисање локалних установа
културе, 1201-0002-Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва и Пројекти у култури, функција 820
- Услуге културе.
Планирана трансферна средства за културу износе
укупно 241.162.578 динара и то: из буџета града Смедерева
207.468.693 динара, а средства из сопствених прихода у износу од 33.693.885 динара.
Средства из буџета Града смањена су у укупном износу од 2.858.213 динара. Промена се односи на Програмску
активност 1201-0001 - Функционисање локалних установа
културе и Пројекте у култури, док за Програмску активност 1201-0002-Јачање културне продукције и уметничког
стваралаштва, није било промена у односу на планираних
3.000.000 динара.
Средства из буџета града Смедерева смањена су код
Програмске активности 1201-0001- Функционисање локалних установа културе и то за:
- социјална давања запосленима у износу од 33.504 динара,
- накнаде трошкова за запослене у износу од 400.000
динара,
- сталнe трошковe у износу од 5.552.004 динара и
- услуге по уговору у износу од 1.903.000 динара.
Средства из буџета града Смедерева код Програмске
активности 1201-0001- Функционисање локалних установа
културе повећана су и то за:
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- награде запосленима и осталe посебнe расходe у износу од 43.695 динара,
- текуће поправке и одржавање у износу од 30.000 динара,
- специјализоване услуге-програмске активности установа у износу од 695.800 динара и
- остале дотације по закону у износу од 530.800 динара.
Повећања су извршена код пројеката у укупном износу
од 3.730.000 динара и то за следеће пројекте:
- Пројекат Регионалног завода за заштиту споменика
културе-Заштита археолошких истраживања Тврђаве
Голубац у износу од 2.000.000 динара, на основу одобрених средстава Министарства културе и информисања,
- Пројекат Музеја-Осавремењивање збирке Градске галерије Савремене уметности Смедерево делима афирмисаних уметника, у износу од 530.000 динара, на
основу на основу одобрених средстава Министарства
културе и информисања и
- Пројекат Центра за културу „Смедеревска јесен“ повећан је у износу од 1.200.000 динара.
Планирана средства из сопствених прихода износе
33.693.885 динара, што је повећање за 1.676.000 динара.
Средства из сопствених прихода повећана су за Програмску активност 1201-0001- Функционисање локалних
установа културе и то за:
- с оцијална давања запосленима у износу од 40.000 динара,
-н
 аграде запосленима и осталe посебнe расходe у износу од 11.400 динара,
- сталнe трошковe у износу од 35.000 динара,
- услуге по уговору у износу од 60.000 динара,
- с пецијализоване услуге-програмске активности установа у износу од 1.264.600 динара,
- т екуће поправке и одржавање у износу од 80.000 динара,
- материјал у износу од 150.000 динара и
-п
 орезe, обавезне таксе, казне и пенали у износу од
5.000 динара.
Промене на средствима из сопствених прихода су извршене и код два пројекта и то:
-П
 ројекат Центра за културу-Позоришни фестивал
„Нушићеви дани“ је повећан за износ од 180.000 динара и
-П
 ројекат Центра за културу- Позоришни фестивал Театар у Тврђави је смањен за износ од 150.000 динара.
ПРОГРАМ 1:УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, Програмска активност 1101-0001 – Просторно и
урбанистичко планирање, Функција 620 – Развој заједнице, планирано је повећање средстава у укупном износу од
5.740.000 динара.
ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ, Програмска активност 1102-0001 – Управљање /одржавање јавним
осветљењем
Функција 640 – Улична расвета, извршено је повећање
планираног износа у односу на Ребаланс II за 2017. годину
(„Службени лист града Смедерева“ број 8/2017) у укупном
износу од 2.800.000 динара за одржавање јавне и за декоративну расвету преко ЈКП Зеленило и гробља Смедерево.
Функција 510 – Управљање отпадом, извршено је повећање планираног износа у односу на Ребаланс II за 2017.
годину („Службени лист града Смедерева“ број 8/2017)
за 3.000.000 динара, за одржавање чистоће на површинама
јавне намене (чишћење и прање улица и тротоара).
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Функција 560 – Заштита животне средине некласификована на другом месту, повећање у односу на Ребаланс II
за 2017. годину („Службени лист града Смедерева“ број
8/2017) у износу од 1.000.000 динара, а на основу повећања
обима послова на хватању и уклањању паса луталица са
јавних површина.
Функција 760 – Здравство некласификовано на другом
месту, извршено је смањење планираног износа у односу
на Ребаланс II за 2017. годину („Службени лист града Смедерева“ број 8/2017) у износу од 7.300.000 динара.
У оквиру ПРОГРАМА 2-КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ,
отворен је нови Пројекат са програмском класификацијом
1102-П1-Пројекат-Побољшање инфраструктуре у једном
од највећих ромских насеља у Србији, са укупним износом
од 74.900.000 динара.
У оквиру ПРОГРАМА 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ,
Програмска класификација 0101-0002-Мере подршке руралном развоју, функција 421-Пољопривреда, извршено је
умањење у укупном износу од 2.676.143 динара. У оквиру
поменутог износа извршена је структурна промена између
учешћа буџета града Смедерева и учешћа Министарства
пољопривреде и заштите животне средине на име уређења
атарских путева, изградње система за наводњавање и на
име комасације за подручје које обухвата делове катастарских општина Шалинац, Кулич и Смедерево, на основу
закључених уговора са надлежним Министарством.
У оквиру ПРОГРАМА 7: ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА, Програмска класификација 0701-0002, Програмска
активност 0002 – Одржавање саобраћајне инфраструктуре
ФУНКЦИЈА 451 – Друмски саобраћај, планиран је укупан
износ од 334.408.824 динара, што је смањење за износ од
13.546.392 динара.
ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ, Програмска
класификација 2002-0001-Функционисање основних школа, функција 912-Основно образовање
Планирана трансферна средства из буџета Града за
основно образовање укупно износе 244.842.900 динара,
што је повећање за укупан износ од 11.897.900 динара.
Извршено је повећање код следећих расхода:
- социјална давања запосленима у износу од 842.000
динара,
- накнада трошкова за запослене у износу од 6.270.000
динара,
- награде запосленима и остали посебни расходи у износу од 1.634.000 динара,
- стални трошкови у износу од 1.591.000 динара,
- текуће поправке и одржавање у износу од 7.400.000
динара,
- материјал у износу од 712.000 динара,
- накнаде за смештај и превоз у износу од 500.000 динара,
У оквиру поменутог програма извршено је и смањење и
то код следећих расхода и издатака:
- накнаде у натури (превоз радника) у износу од 740.000
динара,
- трошкови путовања (превоз ученика) у износу од
2.939.000 динара,
- услуге по уговору у износу од 919.500 динара,
- специјализоване услуге у износу од 199.000 динара,
- новчане казне и пенали по Решењу судова у износу од
880.000 динара и
- механичка опрема у износу од 1.373.600 динара.

Страна 73 – Број 14

ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ, Програмска
класификација 2003-0001-Функционисање средњих школа,
функција 920 – Средње образовање
Планирана трансферна средства из буџета Града износе
94.260.000 динара, што је повећање у укупном износу од
3.870.000 динара.
Извршено је повећање код следећих расхода:
- накнаде у натури (превоз радника) у износу од 570.000
динара,
- накнада трошкове за запослене (трошкови превоза на
посао и са посла) у износу од 2.095.000 динара,
- стални трошкови у износу од 2.576.000 динара,
- текуће поправке и одржавање у износу од 1.700.000
динара,
- материјал у износу од 260.000 динара.
У оквиру поменутог програма извршено је и смањење и
то код следећих расхода и издатака:
- социјална давања у износу од 76.000 динара,
- награде запосленима и остали посебни расходи у износу од 395.000 динара,
- услуге по уговору у износу од 590.000 динара,
- специјализоване услуге у износу од 470.000 динара,
- машине и опрема у износу од 1.800.000 динара.
СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ УГРОЖЕНОМ СТАНОВНИШТВУ
ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА,
Програмска класификација 0901-0001-Социјалне помоћи,
функција 070 – Социјална помоћ угроженом становништву
некласификована на другом месту
Планирана средства из буџета Града износe 72.000.000
динара, што је повећање у износу од 1.500.000 динара и то
за:
- финансијске помоћи породиљама у износу од
1.000.000 динара и
- за бесплатну ужину у Ђачкој кухињи у износу од
500.000 динара.
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА-НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА
ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА,
Програмска класификација 0901-0001-Социјалне помоћи,
функција 090-Социјална заштита некласификована на другом месту
Планирана средства из буџета Града износе 47.670.000
динара, што је смањење у износу од 1.000.000 динара и то
за:
- превоз ученика основних и средњих школа са сметњама у развоју и инвалидитетом и трошкови превоза
пратиоца у износу од 1.000.000 динара.
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СМЕДЕРЕВО
ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА-Центар за социјални рад, Програмска класификација
0901-0001-Социјалне помоћи, функција 090-Социјална заштита некласификована на другом месту
Планирана средства из буџета Града износе 31.144.603
динара, што је повећање у укупном износу од 1.000.000 динара.
Извршено је повећање код следећих расхода и издатака:
- отпремнине и помоћи (отпремнине за одлазак у пензију) у износу од 840.000 динара,
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- услуге по уговору у износу од 272.000 динара,
- текуће поправке и одржавање у износу од 290.000 динара и
- машине и опрема у износу од 50.000 динара.
У оквиру поменутог програма извршено је и смањење и
то код следећих расхода:
- накнаде трошкова за запослене у износу од 82.000 динара и
- стални трошкови у износу од 370.000 динарa.
СПОРТСКА ХАЛА СМЕДЕРЕВО д.о.о.
ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ, Програмска активност 1301-0003- Одржавање спортске инфраструктуре, Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, извршено је повећање планског износа у односу на Ребаланс
II за 2017. годину („Службени лист града Смедерева“ број
8/2017) за 1.000.000 динара.
ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО, као орган града
и директан корисник буџетских средстава, планиран је у
оквиру раздела 5, ПРОГРАМА 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА, Програмска класификација 0602-0004, Програмска
активност 0004- Општинско/градско правобранилаштво,
функција 330-Судови, у укупном износу од 66.183.000 динара, што је умањење у односу на Ребаланс II за 2017. годину („Службени лист града Смедерева“ број 8/2017) за износ
од 817.000 динара.
На основу свега наведеног, Скупштина града Смедерева донела је Одлуку о изменама и допунама Одлуке о буџету града Смедерева за 2017. годину.
Број 400-9727/2017-07
У Смедереву, 22. децембра 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.

22. децембар 2017. године

230.
На основу члана 6. став 2., члана 43. став 1. и члана
46. 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, 68/2015, 103/2015 и 99/2016 ), 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, 83/2014-др. закон и 101/2016-др. закон), члана 19.
став 1. тачка 2. и члана 77. став 1. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева”, број 12/2016 - пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 12. седници одржаној
22. децембра 2017. године, донела jе
ОД Л У КУ
О БУЏЕТУ ГРАДА СМЕДЕРЕВА ЗА 2018. ГОДИНУ
I ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Приходи и примања буџета града Смедерева за 2018.
годину процењују се у укупном износу од 4.034.686.622
динара и то средства буџета града Смедерева у износу од
3.939.000.000 динара и средства из сопствених и других
прихода у износу од 95.686.622 динара.
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Члан 2.
Приходи и расходи буџета града Смедерева за 2018. годину, примања по основу продаје нефинансијске
имовине, издаци и отплата дуга са обрачуном суфицита-дефицита и са рачуном финансирања утврђени
су у следећим износима и то:
ОБРАЧУН СУФИЦИТА / ДЕФИЦИТА СА РАЧУНОМ ФИНАНСИРАЊА
Опис
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И
ИЗДАТАКА
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске
имовине (кл. 7+8)
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7) у чему:
- буџетска средства
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ (класа 8)
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске
имовине (кл. 4+5)
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) у чему:
- текући буџетски расходи
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ (класа 5) у чему:
- текући буџетски издаци
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (кл. 7+8) - (кл. 4+5)
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења
јавних политика) категорија 62
Примања од продаје финансијске имовине (категорија 92
осим 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (7+8) (4+5) +(92-62)
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА

Износ

3.840.353.275
3.328.920.113
3.328.920.113
511.433.162
3.777.900.000
2.862.375.849
2.862.375.849
915.524.151
915.524.151
62.453.275

3.000.000
65.453.275

Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211,
9221, 9219, 9227, 9228)
Примања од задуживања (категорија 91)
Неутрошена средства из претходних година
Издаци за отплату главнице дуга (61)
Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу
спровођења јавних политика (део 62)
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ

95.646.725
161.100.000

В. СОПСТВЕНИ И ДРУГИ ПРИХОДИ ИНДИРЕКТНИХ
КОРИСНИКА БУЏЕТА ГРАДА СМЕДЕРЕВА

95.686.622

-65.453.275
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Члан 3.
Буџетски суфицит у износу од 62.453.275 динара је разлика између укупног износа прихода и примања
остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа расхода и издатака за набавку
нефинансијске имовине. Укупан фискални суфицит износи 65.453.275 динара.
Члан 4.
Укупни приходи и примања буџета и средства из сопствених и других прихода индиректних
корисника буџета града Смедерева процењују се у следећим износима, по годинама и то:

ВРСТЕ ПРИХОДА И
ПРИМАЊА
Економска
Класификација
1

2

711

Пренета новчана
средства буџета из
претходних година
Пренета новчана
средства буџета из
претходних година
Текући приходи
Порези на доходак,
добит и капиталне
добитке

712

Порез на фонд зарада

713

3
321
7

Процена за 2018. годину
Средства из
буџета
3

Сопствени
и други
приходи
4

Процена за 2019. годину
Средства из
буџета
5

95.646.725

270.000

30.000.000

3.328.920.113

95.416.622

3.287.000.000

Сопствени
и други
приходи
6

Процена за 2020. годину
Средства из
буџета
7

37.000.000
61.102.000

3.360.000.000

1.478.830.000

1.490.000.000

100.000

5.000

Порез на имовину

427.670.000

440.000.000

470.000.000

714

Порез на добра и услуге

127.900.000

127.000.000

135.000.000

716

Други порези

67.000.000

87.000.000

90.000.000

732

Донације и помоћи од
међународних
организација

81.876.718

733
741
742
743
744
745
771

772
8

Трансфери од других
нивоа власти
Приходи од имовине
Приходи од продаје
добара и услуга
Новчане казне и одузета
имовинска корист
Добровољни трансфери
од физичких и правних
лица
Мешовити и неодређени
приходи
Меморандумске ставке
за рефундацију расхода
Меморандумске ставке
за рефундацију расхода
из претходне године
Примања од продаје
нефинансијске
имовине

734.313.137

55.900.000

98.530.258
253.750.000

687.062.000

35.050.000

325.000.000

32.000.000

100.000

4.792.000

15.400.000

250.000

13.391.000

1.000.000

5.100.000

1.750.000

703.900.000

32.000.000

78.000.000
28.652.000

35.000.000

5.000.000

55.450.000

1.510.000.000

75.000.000
34.066.622

Сопствени
и други
приходи
8

325.000.000

23.000.000

35.000.000
150.000

4.900.000

150.000

5.500.000
300.000

1.700.000

2.500.000

1.000.000

1.000.000

511.433.162

5.000.000

5.000.000

300.000
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Примања од
задуживања и продаје
финансијске имовине

9

9216

Примања од
задуживања од
пословних банака у
земљи у корист нивоа
градова
Примања од отплате
кредита датих физичким
лицима и
домаћинствима у земљи

8+9

СВЕГА ПРИМАЊА

7+8+9

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
И ПРИМАЊА

9114

3+7+8+9

ПРЕНЕТА
СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ
ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА
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3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

6.000.000

514.433.162

8.000.000

8.000.000

3.843.353.275

95.416.622

3.295.000.000

61.102.000

3.368.000.000

55.450.000

3.939.000.000

95.686.622

3.325.000.000

61.102.000

3.405.000.000

55.450.000

Члан 5.
Укупни расходи и издаци буџета града Смедерева и средства из сопствених и других прихода
индиректних корисника буџета града Смедерева утврђују се у следећим износима, по годинама и то:

Економска
класификација
1

ВРСТЕ РАСХОДА И
ИЗДАТАКА
2

41
42

Расходи за запослене
Коришћење услуга и роба

44

Отплата камата и пратећи
трошкови задуживања
Субвенције

45

План за 2018.
годину
3

План за 2019.
годину
4

План за 2020.
годину
5

593.717.529

614.000.000

620.000.000

1.218.818.234

1.110.000.000

1.140.000.000

35.600.000

34.000.000

34.000.000

75.300.000

76.000.000

70.000.000

46

Трансфери осталим
нивоима власти

522.584.405

518.000.000

520.000.000

47

Накнаде за социјалну
заштиту из буџета
Остали расходи
Средства резерве

142.622.922

142.000.000

145.000.000

245.732.759

125.000.000

120.000.000

28.000.000

25.000.000

25.000.000

Издаци за нефинансијску
имовину
Издаци за отплату
главнице

915.524.151

520.000.000

570.000.000

161.100.000

161.000.000

161.000.000

3.939.000.000

3.325.000.000

3.405.000.000

95.686.622

61.102.000

55.450.000

4.034.686.622

3.386.102.000

3.460.450.000

48
499
5
6
4+5+6

4+5+6
Сред.инд.
корисн.

СВЕГА РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ
РАСХОДИ И ИЗДАЦИ
ИНДИРЕКТНИХ
КОРИСНИКА БУЏЕТА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА ИЗ
СОПСТВЕНИХ И ДРУГИХ
ПРИХОДА
УКУПНИ РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ
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Члан 6.
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

РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

411
412
413
414

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима

415

Накнаде трошкова за запослене

416

Награде,бонуси и остали посебни расходи

420
421
422
423
424
425
426

КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање (услуге и мат)
Материјал

440

ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

441

Отплата домаћих камата

444

Пратећи трошкови задуживања

Средства из
буџета

Структура
%

Средства
из
осталих
извора

Укупна
јавна
средства

3

4

5

6

92.526.622

2.954.902.471

27.522.018

621.239.547

17.009.346

496.562.337

3.044.672

88.669.257

2.150.000

8.009.920

5.268.000

13.403.820

50.000

8.924.400

2.862.375.849

72,7%

593.717.529

15,1%

479.552.991

12,2%

85.624.585

2,2%

5.859.920

0,1%

8.135.820

0,2%

8.874.400

0,2%

5.669.813

0,1%

1.218.818.234

30,9%

344.429.741

8,7%

9.587.321

0,2%

154.424.034

3,9%

310.603.460

7,9%

334.676.338

8,5%

65.097.340

1,7%

35.600.000

0,9%

34.600.000

0,9%

1,9%

47.400.000

1,2%

27.900.000

0,7%

522.584.405

13,3%

405.962.490

10,3%

4511

Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

4512

Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама

460

ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

4631

Текући трансфери осталим нивоима власти

4632

Капитални трансфери осталим нивоима власти

16.850.000

0,4%

464

Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање

61.800.000

1,6%

465

Остале дотације и трансфери

37.971.915

1,0%

470

СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

142.622.922

3,6%

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

142.622.922

3,6%

245.732.759

6,2%

126.706.575

3,2%

83.798.598

2,1%

24.892.586

0,6%

481

Дотације невладиним организацијама

482

Порези, обавезне таксе, казне и пенали

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

1.283.008.838

4.916.554

349.346.295

1.111.000

10.698.321

28.280.000

182.704.034

17.130.000

327.733.460

5.820.000

340.496.338

6.933.050

72.030.390
35.600.000
34.600.000
1.000.000

75.300.000

СУБВЕНЦИЈЕ

ОСТАЛИ РАСХОДИ

64.190.604

1.000.000

450

480

5.669.813

75.300.000
47.400.000
27.900.000
84.000

522.668.405
405.962.490
16.850.000
61.800.000

84.000

38.055.915

500.000

143.122.922

500.000

143.122.922

230.000

245.962.759
126.706.575

230.000

84.028.598
24.892.586
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484

Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода
или других природних узрока

485

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа

490

СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ

49911
49912
500

КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ

511

Зграде и грађевински објекти

0,3%

28.000.000

0,7%

3.000.000

0,1%

25.000.000

0,6%

915.524.151

23,2%

891.998.603

22,6%

855.683.235

21,7%

34.585.368

0,9%

Машине и опрема

ПРИРОДНА ИМОВИНА

541

Земљиште

10.325.000
28.000.000
3.000.000
25.000.000

610

ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ

611

Отплата главнице домаћим кредиторима
УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

23.525.548

0,6%

23.525.548

0,6%

161.100.000

4,1%

161.100.000

4,1%

3.939.000.000

100%

3.160.000

918.684.151

3.160.000

895.158.603
855.683.235

1.730.000

Нематеријална имовина

540

10.000

10.325.000

Текућа резерва

ОСНОВНА СРЕДСТВА

515

10.000

Стална резерва

510

512
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2.470.000

37.055.368

690.000

2.420.000
23.525.548
23.525.548
161.100.000
161.100.000

95.686.622

4.034.686.622

Члан 7.
Расходи и издаци буџета града Смедерева и расходи и издаци из сопствених и других прихода
индиректних корисника буџета града Смедерева, по функционалној класификацији, утврђени су и
распоређени у следећим износима:

Функциje

Функционална класификација

1

2

Средства из
буџета
3

Структура
%
4

Средства из
осталих извора
5

Укупна јавна
средства
6

000

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

040

Породица и деца

249.607.853

6,3%

1.350.000

250.957.853

9.796.441

0,2%

850.000

070

Социјална помоћ угроженом становништву некласификована
на другом месту

10.646.441

70.500.000

1,8%

090

Социјална заштита некласификована на другом месту

169.311.412

4,3%

100

ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ

857.075.890

21,8%

857.075.890

111

Извршни и законодавни органи

41.353.683

1,0%

41.353.683

112

Финансијски и фискални послови

223.100.000

5,7%

223.100.000

130

Опште услуге

538.863.552

13,7%

538.863.552

160

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту

53.758.655

1,4%

53.758.655

200

ОДБРАНА

13.140.666

0,3%

13.140.666

220

Цивилна одбрана

13.140.666

0,3%

13.140.666

300

ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ

65.551.670

1,7%

65.551.670

330

Судови;

30.551.670

0,8%

30.551.670

360

Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту

400

ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ

411

Општи економски и комерцијални послови

421

Пољопривреда

70.500.000
500.000

169.811.412

35.000.000

0,9%

35.000.000

949.811.461

24,1%

949.811.461

15.000.000

0,4%

15.000.000

584.183.007

14,8%

584.183.007
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451

Друмски саобраћај

341.138.454

8,7%

341.138.454

473

Туризам

500

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

510
520
530

Смањење загађености

540

Заштита биљног и животињског света и крајолика

52.400.000

1,3%

52.400.000

560

Заштита животне средине некласификована на другом месту

35.996.700

0,9%

35.996.700

600

ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ

463.205.973

11,8%

463.205.973

620

Развој заједнице

236.505.973

6,0%

236.505.973

630

Водоснабдевање

16.900.000

0,4%

16.900.000

640

Улична расвета

202.500.000

5,1%

202.500.000

660

Послови становања и заједнице некласификовани на другом
месту

7.300.000

0,2%

7.300.000

700

ЗДРАВСТВО

56.800.000

1,4%

56.800.000

720

Ванболничке услуге

41.000.000

1,0%

41.000.000

721

Опште медицинске услуге

760

Здравство некласификовано на другом месту

15.000.000

0,4%

800

РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ

357.291.530

9,1%

810

Услуге рекреације и спорта

136.000.000

3,5%

820

Услуге културе

199.091.530

5,1%

830

Услуге емитовања и штампања

20.000.000

0,5%

20.000.000

840

Верске и остале услуге заједнице

2.000.000

0,1%

2.000.000

860

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

900

ОБРАЗОВАЊЕ

721.424.380

18,3%

41.265.622

911

Предшколско образовање

375.958.211

9,5%

36.200.000

912

Основно образовање

238.884.000

6,1%

920

Средње образовање

96.740.000

2,5%

950

Образовање које није дефинисано нивоом

9.842.169

0,2%

5.065.622

14.907.791

3.939.000.000

100%

95.686.622

4.034.686.622

9.490.000

0,2%

9.490.000

205.090.577

5,2%

205.090.577

Управљање отпадом

96.875.077

2,5%

96.875.077

Управљање отпадним водама

16.400.000

0,4%

16.400.000

3.418.800

0,1%

3.418.800

800.000

УКУПНО

800.000
15.000.000
53.071.000

410.362.530
136.000.000

53.071.000

200.000

252.162.530

200.000
762.690.002
412.158.211
238.884.000
96.740.000

Члан 8.
Расходи и издаци буџета града Смедерева и расходи и издаци из сопствених и других прихода
индиректних корисника буџета града Смедерева, по програмској класификацији, утврђени су и
распоређени у следећим износима:
Шифра
Програм
1
1101

1102

Програмска
активност/
Пројекат

Назив

2

3
Програм 1. Становање, урбанизам и
просторно планирање
Просторно и урбанистичко планирање
Управљање грађевинским земљиштем
Остваривање јавног интереса у одржавању зграда
Програм 2. Комуналне делатности

1101-0001
1101-0003
1101-0005
1102-0001
1102-0002
1102-0003

Управљање/одржавање јавним осветљењем
Одржавање јавних зелених површина
Одржавање чистоће на површинама јавне намене

Средства из
буџета

Структ
ура %

Сопствен
и и други
приходи

Укупна
средства

4

5

6

7

30.500.000

0,8%

30.500.000

24.000.000
1.500.000
5.000.000
505.641.600
202.500.000
52.400.000
54.600.000

0,6%

24.000.000
1.500.000
5.000.000
505.641.600
202.500.000
52.400.000
54.600.000

0,1%
12,8%
5,1%
1,3%
1,4%
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1102-0004
1102-0006
1102-0008

1501
1502

1102-П1
1501-0002
1502-0001

0101
0101-0002
0101-П1
0401
0401-0001
0401-0002
0401-0003
0401-0004
0401-0005
0401-0006
0701

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
8
Зоохигијена
Одржавање гробаља и погребне услуге
Управљање и снабдевање водом за пиће
Пројекат-Побољшање инфраструктуре у једном
од највећих ромских насеља у Србији
Програм 3. Локални економски развој
Мере активне политике запошљавања
Програм 4. Развој туризма
Управљање развојем туризма
Програм 5. Пољопривреда и рурални развој
Мере подршке руралном развоју
Пројекат - Израда пројектно техничке
документације за изградњу система за
наводњавање јужног дела територије града
Смедерева
Програм 6. Заштита животне средине
Управљање заштитом животне средине
Праћење квалитета елемената животне средине
Заштита природе
Управљање отпадним водама
Управљање комуналним отпадом
Управљање осталим врстама отпада
Програм 7. Организација саобраћаја и
саобраћајна инфраструктура
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40.200.000
12.000.000
16.900.000

1,0%
0,3%
0,4%

40.200.000
12.000.000
16.900.000

127.041.600

3,2%

127.041.600

15.000.000
15.000.000
7.000.000
7.000.000
500.483.007
495.473.007

0,4%
0,4%
0,2%
0,2%
12,7%
12,6%

15.000.000
15.000.000
7.000.000
7.000.000
500.483.007
495.473.007

5.010.000

0,1%

5.010.000

67.890.577
3.000.000
5.115.500
1.100.000
16.400.000
14.371.777
27.903.300

1,7%
0,1%
0,1%
0,4%
0,4%
0,7%

67.890.577
3.000.000
5.115.500
1.100.000
16.400.000
14.371.777
27.903.300

343.910.159

8,7%

343.910.159

343.910.159

8,7%

343.910.159

375.958.211

9,5%

36.200.000

412.158.211

375.958.211

9,5%

36.200.000

412.158.211

238.884.000
238.884.000

6,1%
6,1%
2,5%
2,5%
6,3%
3,8%

2002-0001

Управљање и одржавање саобраћајне
инфраструктуре
Програм 8. Предшколско васпитање и
образовање
Функционисање и остваривање предшколског
васпитања
и образовања
Програм 9. Основно образовање и васпитање
Функционисање основних школа

2003-0001

Програм 10. Средње образовање и васпитање
Функционисање средњих школа

96.740.000
96.740.000

Програм 11. Социјална и дечија заштита
Једнократне помоћи и други облици помоћи
Породични и домски смештај, прихватилишта и
друге врсте
смештаја
Дневне услуге у заједници
Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне
услуге
Подршка реализацији програма Црвеног крста
Подршка деци и породици са децом
Подршка рађању и родитељству
Подршка особама са инвалидитетом

246.534.931
150.388.490

0701-0002
2001
2001-0001
2002
2003
0901
0901-0001
0901-0002
0901-0003
0901-0004
0901-0005
0901-0006
0901-0007
0901-0008
0901-П1
0901-П2
1801
1801-0001
1801-0002
1801-0003
1201
1201-0001
1201-0002

Спровођење активности из области друштвене
бриге за јавно здравље
Програм 13. Развој културе и информисања
Функционисање локалних установа културе
Јачање културне продукције и уметничког
стваралаштва

96.740.000
96.740.000
1.350.000
500.000

1.000.000

247.884.931
150.888.490
1.000.000

11.000.000

0,3%

9.796.441

0,2%

25.000.000
17.500.000
11.500.000
1.500.000

0,6%
0,4%
0,3%

Пројекат "Наша мала кухиња"
Пројекат "Сервис подршке и услуга у области
социјалне заштите за маргинализоване групе
грађана са територије града Смедерева"
Програм 12. Здравствена заштита
Функционисање установа примарне здравствене
заштите
Мртвозорство

238.884.000
238.884.000

11.000.000
650.000

10.446.441

200.000

25.000.000
17.500.000
11.500.000
1.500.000
200.000

18.850.000

0,5%

18.850.000

46.800.000

1,2%

46.800.000

5.000.000

0,1%

5.000.000

800.000

800.000

41.000.000

1,0%

221.091.530
159.880.530

5,6%
4,1%

6.000.000

0,2%

41.000.000
53.071.000
25.371.000

274.162.530
185.251.530
6.000.000
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1201-0003
1201-0004
1201-П1
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

1201-П15

1201-П16

1201-П17
1201-П18

1201-П19

1201-П20
1301
1301-0001
1301-0004
1301-0005
0602
0602-0001
0602-0002
0602-0003
0602-0004
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Унапређење система очувања и представљања
културно-историјског наслеђа

2.000.000

0,1%

2.000.000

Остваривање и унапређивање јавног интереса у
области јавног информисања

20.000.000

0,5%

20.000.000

Пројекат Центра за културу - Смедеревска јесен

9.000.000

0,2%

9.000.000

Пројекат Центра за културу - Позоришни
фестивал Театар у Тврђави

5.000.000

0,1%

Пројекат Центра за културу - Корзо поново ради
Пројекат Центра за културу - Културно лето

200.000
1.200.000

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 - Филмски фестивал
Пројекат Музеја - Издавање монографије
Смедерево и смедеревски крај у Првом светском
рату 1914-1918
Пројекат Музеја - "Конзервација предмета из
етнолошке збирке и израда Митре"
Пројекат Музеја - "Имплементација
интерактивних дигиталних садржаја у новој
сталној поставци"
Пројекат Музеја - Смедеревски зборник број 6
Пројекат Музеја - "Пројекат годишњи програм
Градске галерије савремене уметности
Смедерево"

3.000.000

500.000

5.500.000
200.000
1.200.000

0,1%

1.000.000

4.000.000

200.000

200.000

550.000

550.000

5.000.000

0,1%

5.000.000

110.000

110.000

90.000

90.000

600.000

600.000

100.000

100.000

250.000

250.000

Пројекат Регионалног завода за заштиту
споменика културе-Санација и рестаурација
Капеле Дине Манчића на старом гробљу I фаза

3.000.000

0,1%

3.000.000

Пројекат Регионалног завода за заштиту
споменика културе - Санација и рестаурација
Капеле Дине Манчића на Старом гробљу II фаза

3.000.000

0,1%

3.000.000

Пројекат Регионалног завода за заштиту
споменика културе - Израда главног пројекта
санације и обнове Варошког бедема од Куле 16
до Куле 17
Пројекат Регионалног завода за заштиту
споменика културе-Уређење терена око спомен
чесме у Вучаку

375.000

375.000

1.536.000

1.536.000

Пројекат Регионалног завода за заштиту
споменика културе - Санација споменика
српским војницима 1912-1918 у Пожаревцу
Пројекат Регионалног завода за заштиту
споменика културе - Санација Спомен дома
Краљу Александру и изгинулим и умрлим
ратницима од 1912-1918 за ослобођење и
уједињење у Лозовику
Пројекат Регионалног завода за заштиту
споменика културе - Статичка санација и
стабилизација Куле 11
Програм 14. Развој спорта и омладине
Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима
Функционисање локалних спортских установа
Спровођење омладинске политике
Програм 15. Опште услуге локалне
самоуправе
Функционисање локалне самоуправе и градских
општина
Функционисање месних заједница
Сервисирање јавног дуга
Општинско/градско правобранилаштво

1.800.000

1.800.000

2.400.000

2.400.000

22.000.000

22.000.000

136.200.000

3,5%

136.200.000

110.000.000

2,8%

110.000.000

26.000.000
200.000

0,7%

26.000.000
200.000

1.060.305.727

26,9%

5.065.622

1.065.371.349

679.272.482

17,2%

5.065.622

684.338.104

51.552.080
195.100.000
30.551.670

1,3%
5,0%
0,8%

51.552.080
195.100.000
30.551.670

22. децембар 2017. године
0602-0009
0602-0010
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Текућа буџетска резерва
Стална буџетска резерва

25.000.000
3.000.000

0,6%
0,1%

25.000.000
3.000.000

0602-П1

Пројекат ЈП Дирекција за изградњу, урбанизам и
грађевинско земљиште Смедерево у ликвидацији

32.228.295

0,8%

32.228.295

0602-П2

Пројекат Туристичка организација града
Смедерева у ликвидацији
Пројекат "Водени спортови-здрава будућност за
нашу децу"
Програм 16. Политички систем локалне
самоуправе
Функционисање скупштине
Функционисање извршних органа
Програм 17. Енергетска ефикасност и
обновљиви извори енергије
Енергетски менаџмент

2.490.000

0,1%

2.490.000

41.111.200

1,0%

41.111.200

43.560.258

1,1%

43.560.258

29.794.314
13.765.944

0,8%
0,3%

29.794.314
13.765.944

2.500.000

0,1%

2.500.000

2.500.000

0,1%

2.500.000

3.939.000.000

100%

0602-П3
2101
2101-0001
2101-0002
0501
0501-0001

УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ
И ИЗДАЦИ

95.686.622

4.034.686.622

Члан 9.
Капитални издаци буџета града Смедерева класе 500000 - Издаци за нефинансијску имовину у
текућој и наредне две буџетске године према економској класификацији буџетских корисника
планирају се у следећим износима:

Преглед капиталних пројеката у периоду 2018-2020. годинe
ГРАД СМЕДЕРЕВО

Назив капиталног пројекта
Р.бр

2

1.227.653.642

4.809.111

366.805.676

60.021.981

909.601.255

143.093.522

33.038.322

77.089.451

Година
завршет.
финанс.
пројекта

Укупна
вредност
пројекта

Реализ.
закључно
са
31.12.2016.

2017план

2017процена
реализације

2018

2019

2020

Након
2020

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2016

2018

23.820.000

Година
почетка
Назив капиталног пројекта
финaнс.
пројекта
1

1

Укупно сви
пројекти

Израда пројектно техничке
документације за изградњу
система за наводњавање
јужног дела територије
града Смедерева у
површини од 1535 хектара
Реконструкција Улице
Револуције

23.820.000 18.810.000

5.010.000

4.657.452

2014

2018

6.857.452

2.200.000

4.657.452

3

Реконструкција улице
Димитрија Туцовића

2016

2018

3.371.721

46.963

3.389.615

4

Рехабилитација дела
Вучачке улице у
Смедереву-II фаза

2017

2018

13.129.800

13.129.800

13.129.800

5

Реконструкција
Кајмакчаланске улице

2017

2018

15.815.573

15.815.573

15.815.573

2017

2018

55.232.700

60.060.000 27.374.304

27.858.396

2017

2018

17.161.676

17.161.676

17.161.676

2016

2018

3.490.894

6

7
8

Периодично одржавање
улица на територији града
Смедерева
Периодично одржавање
путева у 10 сеоских месних
заједница
Набавка земљишта на
локацији Јелен До

1.990.894

2.135.383

1.189.375

1.500.000
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9

Набавка и уградња опреме
на основу Пројекта
система видео надзора и
система за аутоматско
препознавање
регистарских таблица, по
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2018

2018

4.000.000

4.000.000

2016

2018

15.626.141

2017

2018

3.400.000

400.000

3.400.000

2017

2018

1.925.368

927.000

1.925.368

2017

2018

3.995.368

1.956.000

3.995.368

2017

2018

3.658.920

3.658.920

3.658.920

2017

2018

2.944.173

2.995.549

2017

2018

2.480.000

2.000.000

2017

2018

1.192.052

600.000

2018

2018

400.000

400.000

2018

2018

600.000

600.000

Програму кор.сред.за фин
унапр.безбед.саобраћаја

Израда пројеката и
изградња
тротоара,пешачких
коридора и зона, елемената
10 зашт.пешака и сл у ул.
Петријевској, Горанској,
Шалиначкој и др.улицама,

571.254

10.305.000

8.179.464

6.875.423

по Програму коришћења
сред.за финан.безб. саобраћаја

Израда пројеката,набавка и
уградња саобраћајних
знакова са изменљивим
11 садржајем у ул.
Петријевској, Шалиначкој
и др,по Програму коришћења
сред.за фин. безбедности
саобраћаја

Израда пројектне
12 документације по Програму
кор.сред.за фин унапређења
безбедности саобраћаја

13

14

15

16

Израда пројеката пешачких
семафора и њихова
реализација у улицама
Црвене армије и
Карађорђевој, по Програму
кор.сред.за фин
унапређења безбедности
саобраћаја
Адаптација просторија за
потребе амбуланте и
апотеке у Вранову
Реконструкција спортског
терена Основне школе
„Димитрије Давидовић“ у
Удовицама-учешће Града
Израда и реализација
пројеката којима се
унапређује безбедност
саобраћаја у школским
зонама, по Програму кор.сред.за

210.298

2.733.875

2.480.000

фин унапр.безбед.саобраћаја

Опремање Дома здравља
Смедерево за пружање
17 хитне медицинске помоћи
приликом саобраћајних
незгода, по Програму кор.сред.за

592.052

600.000

фин унапређења безбедности
саобраћаја

Реализација „Тетра“
система радио везе
саобраћајна полиција,
18 сектор за ванредне
ситуације, хитна помоћ, по
Програму кор.сред.за фин
унапређења безбедности саобраћаја

Набавка опреме за
снимање саобраћаја19 мерење брзине и броја
возила, по Програму кор.сред.за
фин унапређења безбедности
саобраћаја

12
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Набавка апарата за тестове
возача на употребу психо20 активних супстанци, по
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2018

2018

700.000

700.000

2018

2018

24.000.000

24.000.000

2018

2018

2.000.000

2.000.000

2018

2018

50.000.000

50.000.000

2017

2018

3.000.000

3.000.000

3.000.000

2017

2018

309.563.347

125.423.347

309.563.347

2018

2018

15.809.070

15.809.070

2017

2019

180.000.000

80.000.000 100.000.000

2018

2018

12.000.000

12.000.000

2017

2018

30.000.000

30.000.000

Прибављање
непокретности у јавну
30 својину града Смедерева за
потребе рада Предшколске
установе „Наша радост“

2017

2018

27.500.000

2.000.000

Прибављање непокретности у
јавну својину града Смедерева
ради отклањања последица
елементарне непогодеклизишта у Дунавској улици

2017

2018

2.000.000

2.000.000

2.000.000

Пројекат Побољшање
инфраструктуре у једном
32 од највећих ромских
насеља у Србији -ИПА
фонд

2017

2019

123.582.000

72.300.000

119.626.800

3.955.200

Пројекат „Водени спортови –
здрава будућност за нашу
децу-Пројектно-техничка
документација затвореног
базена у Смедереву -ИПА
фонд

2018

2019

42.700.000

36.600.000

6.100.000

2017

2018

1.205.744

2018

2018

7.100.000

Програму кор.сред.за фин
унапређења безбедности саобраћаја

Периодично одржавање
локалних путева (део

21 локалног пута Ландол-Колари,
део Београдског пута, део пута
Суводол-Друговац-Бадљевица)

Израда пројектне
документације за улице
22 Старца Вујадина,
Венчачка,Славонска, Карла
Маркса,Револуције
Извођење радова на
реконструкцији и
23 инвестиционом одржавању
улица на територији града
Смедерева
24 План квалитета ваздуха
Радови на изградњи
водозахвата и пумпне
станице у оквиру система
25 за наводњавање Удовичког
платоа-I,II и III фаза, уз
учешће Републике СрбијеМинистарства пољопривреде

Капитална улагања у
сеоским месним
26
заједницама
(самодопринос)
Увођење ЛЕД расвете на
27 територији града
Смедерева
Инфраструктурно
28 опремање Централног
гробља

29

31

33

Прибављање четири стамбене
јединице на територији
Смедерева потребних за
пресељење лица чије су куће
предвиђене за рушење ради
реализације ПДР за изградњу
пруге

Пројекат „Реконструкција
34 вртића Весели цветови“
(учешће Града)
Набавка опреме за
35 Предшколску установу
«Наша радост» Смедерево

1.205.744

2.000.000

720.480

25.500.000

485.264

7.100.000
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22. децембар 2017. године

Набавка опреме за
36 кориснике у области
културе

2018

2018

37 Набавка опреме

2018

2018

10.000.000

10.000.000

2018

2018

15.000.000

15.000.000

2018

2018

165.191.643

22.025.548

2018

2018

19.500.000

19.500.000

2018

2018

2.000.000

2.000.000

2018

2018

400.000

400.000

2018

2018

2.500.000

2.500.000

Пројекат за санацију,
реконструкцију објекта
Опште болнице „Свети
Лука“ Смедерево
Прибављање
непокретности у јавну
својину града Смедерева
грађевинског земљишта
КП број 10935/7 (део
касарне)
Израда техничке
документације за
изградњу, реконструкцију,
санацију, адаптацију,
вршење стручног надзора и
сл. за потребе града
Смедерева од стране ЈП
Урбанизам Смедерево
Пројектна документацијаозакоњење објеката у
јавној својини
Набавка противпожарних
апарата

38

39

40

41
42

Програм енергетске
ефикасности

43

2.800.000

2.800.000

33.038.322 33.038.322 77.089.451

Преглед капиталних пројеката у периоду 2018-2020. годинe

Капитални пројекти у периоду 2018- 2020.
године

60.021.981

909.601.255

143.093.522

33.038.322

77.089.451

2018

2019

2020

Након 2020

8

9

10

11

Назив капиталног пројекта

Конто 3.
ниво

Конто 4.
ниво

Опис конта

Извор

Опис извора

1

2

3

4

5

6

Буџет 2017процена
реализацијe
7

1

Израда пројектно
техничке документације
за изградњу система за
наводњавање јужног дела
територије града
Смедерева у површини од
1535 хектара

511

5114

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

18.810.000

2

Реконструкција Улице
Револуције

511

5112

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

3

Реконструкција улице
Димитрија Туцовића

511

5112

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

4

Рехабилитација дела
Вучачке улице у
Смедереву-II фаза

511

5113

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

13.129.800

5

Реконструкција
Кајмакчаланске улице

511

5112

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

15.815.573

511

5113

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

511

5113

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

Р.бр.

6

7

Периодично одржавање
улица на територији града
Смедерева
Периодично одржавање
путева у 10 сеоских
месних заједница

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ
ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

5.010.000

4.657.452
2.135.383

27.374.304

1.189.375

27.858.396

17.161.676

14
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22. децембар 2017. године

8

9

Набавка земљишта на
локацији Јелен До
Набавка и уградња
опреме на основу
Пројекта система видео
надзора и система за
аутоматско препознавање
регистарских таблица, са
пројектном
документацијом, по

Страна 87 – Број 14

541

5411

ЗЕМЉИШТЕ

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

512

5128

Машине и
опрема

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

5.062.200

4.000.000

511

5112

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

8.179.464

6.875.423

512

5128

Машине и
опрема

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

3.400.000

511

5114

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

1.925.368

512

5128

Машине и
опрема

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

3.995.368

511

5113

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

3.658.920

511

5112

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

511

5114

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

512

5125

Машине и
опрема

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

512

5128

Машине и
опрема

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

1.500.000

Програму кор.сред.за фин
унапр.безбед.саобраћаја

Израда пројеката и
изградња
тротоара,пешачких
коридора и зона,
елемената заштите
10 пешака и сл у улицама
Петријевској, Горанској,
Шалиначкој и другим
улицама, по Програму
коришћења сред.за
финансирање безбедности
саобраћаја

Израда пројеката,набавка
и уградња саобраћајних
знакова са изменљивим
11 садржајем у улицама
Петријевској, Шалиначкој
и др,по Програму кор.
сред.за фин. безб.саобраћаја

Израда пројектне
документације по

12 Програму кор.сред.за фин
унапређења безбедности
саобраћаја

Израда пројеката
пешачких семафора и
њихова реализација у
13 улицама Црвене армије и
Карађорђевој, по Програму
кор.сред.за фин унапређења
безбедности саобраћаја

Адаптација просторија за
14 потребе амбуланте и
апотеке у Вранову
Реконструкција спортског
терена Основне школе
15
„Димитрије Давидовић“ у
Удовицама-учешће Града
Израда и реализација
пројеката којима се
унапређује безбедност
16
саобраћаја у школским
зонама, по Програму кор.сред.за

210.298

2.733.875

2.480.000

фин унапр.безбед.саобраћаја

Опремање Дома здравља
Смедерево за пружање
хитне медицинске помоћи
17 приликом саобраћајних
незгода, по Програму

592.052

600.000

кор.сред.за фин унапређења
безбедности саобраћаја

Реализација „Тетра“
система радио везе
саобраћајна полиција,
18 сектор за ванредне
ситуације, хитна помоћ, по
Програму кор.сред.за фин
унапређења безбедности
саобраћаја

400.000

15
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Набавка опреме за
снимање саобраћаја19 мерење брзине и броја
возила, по Програму кор.сред.за

22. децембар 2017. године

512

5128

Машине и
опрема

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

600.000

512

5128

Машине и
опрема

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

700.000

511

5113

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

24.000.000

511

5114

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

2.000.000

511

5112
5113

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

50.000.000

511

5114

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

3.000.000

07

Трансфери од
других нивоа
власти

233.567.510

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

75.995.837

фин унапређења безбедности
саобраћаја

Набавка апарата за
тестове возача на
20 употребу психо-активних
супстанци, по Програму
кор.сред.за фин унапређења
безбедности саобраћаја

Периодично одржавање
локалних путева (део
21

локалног пута ЛандолКолари, део Београдског
пута, део пута СуводолДруговац-Бадљевица)

Израда пројектне
документације за улице
22 Старца Вујадина,
Венчачка,Славонска,
Карла Маркса,Револуције
Извођење радова на
реконструкцији и
инвестиционом
23
одржавању улица на
територији града
Смедерева
24 План квалитета ваздуха
Радови на изградњи
водозахвата и пумпне
станице у оквиру система
25 за наводњавање
Удовичког платоа-I,II и
III фаза, уз учешће

511

5112

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

Републике СрбијеМинистарства пољопривреде

Капитална улагања у
сеоским месним
26
заједницама
(самодопринос)
Увођење ЛЕД расвете на
територији града
27
Смедерева
Инфраструктурно
28 опремање Централног
гробља

29

Прибављање четири стамбене
јединице на територији
Смедерева потребних за
пресељење лица чије су куће
предвиђене за рушење ради
реализације ПДР за изградњу
пруге

Прибављање
непокретности у јавну
својину града Смедерева
30
за потребе рада
Предшколске установе
„Наша радост“

31

Прибављање непокретности у
јавну својину града
Смедерева ради отклањања
последица елементарне
непогоде-клизишта у
Дунавској улици

511

5113

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

15.809.070

511

5112

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

80.000.000 100.000.000

511

5112

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

12.000.000

511

5111

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

30.000.000

511

5111

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

511

5111

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

2.000.000

25.500.000

2.000.000
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22. децембар 2017. године
Пројекат Побољшање
инфраструктуре у једном
32 од највећих ромских
насеља у Србији -ИПА
фонд

33

Пројекат „Водени спортови –
здрава будућност за нашу
децу-Пројектно-техничка
документација затвореног
базена у Смедереву -ИПА
фонд

511

5112
5114

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ
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56

Финансијска
помоћ ЕУ

1.342.000

118.044.800 3.955.200

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

240.000

36.600.000

512

5122

Машине и
опрема

511

5114

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

56

Финансијска
помоћ ЕУ

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

6.100.000

Пројекат „Реконструкција
34 вртића Весели цветови“
(учешће Града)
Набавка опреме за
Предшколску установу
35
«Наша радост»
Смедерево
Набавка опреме за
36 кориснике у области
културе

512

5126

Машине и
опрема

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

7.100.000

512

5126

Машине и
опрема

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

2.800.000

37 Набавка опреме

512

5122

Машине и
опрема

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

10.000.000

511

5114

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

15.000.000

541

5411

ЗЕМЉИШТЕ

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

22.025.548 33.038.322 33.038.322 77.089.451

511

5114

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

19.500.000

511

5114

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

2.000.000

512

5128

Машине и
опрема

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

400.000

511

5114

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ПРИХОДИ ИЗ
БУЏЕТА

2.500.000

38

39

40

41
42
43

Пројекат за санацију,
реконструкцију објекта
Опште болнице „Свети
Лука“ Смедерево
Прибављање
непокретности у јавну
својину града Смедерева
грађевинског земљишта
КП број 10935/7 (део
касарне)
Израда техничке
документације за
изградњу,
реконструкцију, санацију,
адаптацију, вршење
стручног надзора и сл. за
потребе града Смедерева
од стране ЈП Урбанизам
Смедерево
Пројектна документацијаозакоњење објеката у
јавној својини
Набавка противпожарних
апарата
Програм енергетске
ефикасности

511

5112
5114

485.264
720.480
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II ПОСЕБАН ДЕО
Члан 10.
Средства буџета у износу од 3.939.000.000 динара и средства из сопствених и других прихода индиректних корисника буџета града Смедерева у
износу од 95.686.622 динара распоређују се по корисницима и наменама, и то:

Раздео

Глава

Програмска
класиф.

Функција

Позиција

Економ.
Класиф.

Извор
финансирања

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

1

2

3

4

5

6

7

1

2101-0001
1
2
3
4
5

411
412
414
415
422

6

423

7

465

160

01
01
01
2
2101
2101-0002
9
10
11
12
13

Укупна средства

8

9

10

11

Остале дотације и трансфери
Извори финансирања за функцију 111:
Приходи из буџета
Функција 111:
Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
Дотације политичким субјектима - за финансирање редовног
рада по члану 16. Закона о финансирању политичких активности

481

01

111

Сопствени и
други приходи

Услуге по уговору (накнада одборницима и накнада члановима
радних тела у износу од 24.100.000 динара)

01

8

Средства из буџета

СКУПШТИНА ГРАДА
ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Функционисање
Скупштине
Извршни и законодавни органи
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Трошкови путовања

2101

111

Опис

411
412
422
423
465
01
01
01
01

Извори финансирања за функцију 160:
Приходи из буџета
Функција 160:
Извори финансирања за програмску активност 2101-0001
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 2101-0001:
Извори финансирања за Програм 16:
Приходи из буџета
Свега за Програм 16:
Извори финансирања за раздео 1:
Приходи из буџета
Свега за раздео 1:
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
Програмска активност 0002 (ПА 0002) - Функционисање
извршних органа
Извршни и законодавни органи
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Остале дотације и трансфери
Извори финансирања за функцију 111:
Приходи из буџета
Функција 111:
Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 2101-0002:
Извори финансирања за Програм 16:
Приходи из буџета
Свега за Програм 16:
Извори финансирања за раздео 2:
Приходи из буџета
Свега за раздео 2:

2,576,539
461,200

2,576,539
461,200

35,000
50,000

35,000
50,000

24,100,000

24,100,000

365,000

365,000

27,587,739
27,587,739

27,587,739
27,587,739

2,206,575

2,206,575

2,206,575
2,206,575

2,206,575
2,206,575

29,794,314
29,794,314

29,794,314
29,794,314

29,794,314
29,794,314

29,794,314
29,794,314

29,794,314
29,794,314

29,794,314
29,794,314

3,443,414
616,371
715,000
250,000
441,159

3,443,414
616,371
715,000
250,000
441,159

5,465,944
5,465,944

5,465,944
5,465,944

5,465,944
5,465,944

5,465,944
5,465,944

5,465,944
5,465,944

5,465,944
5,465,944

5,465,944
5,465,944

5,465,944
5,465,944
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Раздео

Глава

Програмска
класиф.

Функција

Позиција

Економ.
Класиф.

Извор
финансирања

19

1

2

3

4

5

6

7

3

Сопствени и
други приходи

Укупна средства

8

9

10

11

17

411

206,339,987

206,339,987

18
19
20
21
22
23
24
25
26

412
413
414
415
416
421
422
423
424

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

36,934,858
3,400,000
5,000,000
6,200,000
1,000,000
82,897,895
1,100,000
38,000,000
15,000,000

36,934,858
3,400,000
5,000,000
6,200,000
1,000,000
82,897,895
1,100,000
38,000,000
15,000,000

27
28
29
30
31
32
33
34
35

425
426
4631
465
482
485
511
512
515

Текуће поправке и одржавање
Материјал
Трансфери осталим нивоима власти
Остале дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Остале накнаде штете
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовина

12,230,000
19,000,000
1,000,000
20,000,000
8,850,000
50,000
47,485,264
10,000,000
850,000

12,230,000
19,000,000
1,000,000
20,000,000
8,850,000
50,000
47,485,264
10,000,000
850,000

36

541

23,525,548

23,525,548

538,863,552
538,863,552

538,863,552
538,863,552

914,000
4,647,599

914,000
4,647,599

19,764,110

19,764,110

60,000
150,000
5,942,586
250,000
500,000

60,000
150,000
5,942,586
250,000
500,000

32,228,295
32,228,295

32,228,295
32,228,295

32,228,295
32,228,295

32,228,295
32,228,295

2101-0002
14
15
16

422
423
465
01
01
01
01

4
0602
0602-0001
130

37
38

421
423

Земљиште
Извори финансирања за функцију 130:
Приходи из буџета
Функција 130:
Пројекат ЈП Дирекција за изградњу, урбанизам и
грађевинско земљиште Смедерево у ликвидацији
Друмски саобраћај
Стални трошкови
Услуге по уговору

39

425

Текуће поправке и одржавање

40
41
42
43
44

426
482
483
485
511

Материјал
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Остале накнаде штете
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 451:
Приходи из буџета
Функција 451:
Извори финансирања за пројекат 0602-П1:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 0602-П1:

01
0602-П1
451

Средства из буџета

ГРАДСКО ВЕЋЕ
ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
Програмска активност 0002 (ПА 0002) - Функционисање
извршних органа
Извршни и законодавни органи
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Остале дотације и трансфери
Извори финансирања за функцију 111:
Приходи из буџета
Функција 111:
Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 2101-0002:
Извори финансирања за Програм 16:
Приходи из буџета
Свега за Програм 16:
Извори финансирања за раздео 3:
Приходи из буџета
Свега за раздео 3:
ГРАДСКА УПРАВА
ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Функционисање
локалне самоуправе и градских општина
Опште услуге
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

2101

111

Опис

01
01

50,000
7,420,000
830,000

50,000
7,420,000
830,000

8,300,000
8,300,000

8,300,000
8,300,000

8,300,000
8,300,000

8,300,000
8,300,000

8,300,000
8,300,000

8,300,000
8,300,000

8,300,000
8,300,000

8,300,000
8,300,000
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Позиција

Економ.
Класиф.

Извор
финансирања

2

Функција

Глава

1

Програмска
класиф.

Раздео

20

3

4

5

6

7

0602-П2
473

45
46
47
48
49
50

421
423
424
425
426
482
01
01

0602-П3

620

51
52
53
54
55
56

421
422
423
424
426
511
13
56
13
56

4.1

Опис

Средства из буџета

Сопствени и
други приходи

Укупна средства

8

9

10

11

Пројекат Туристичка организација града Смедерева у
ликвидацији
Туризам
Стални трошкови
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Извори финансирања за функцију 473:
Приходи из буџета
Функција 473:
Извори финансирања за пројекат 0602-П2:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 0602-П2:
Пројекат "Водени спортови-здрава будућност за нашу децу"
Развој заједнице
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 620:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Финансијска помоћ ЕУ
Функција 620:
Извори финансирања за пројекат 0602-П3:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Финансијска помоћ ЕУ
Свега за пројекат 0602-П3:
ГРАДСКЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

0602

ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ

0602-0002

Програмска активност 0002 (ПА 0002) - Функционисање
месних заједница
160

400,000
2,000,000
30,000

10,000
50,000

10,000
50,000

2,490,000
2,490,000

2,490,000
2,490,000

2,490,000
2,490,000

2,490,000
2,490,000

100,000
205,200
4,206,000

100,000
205,200
4,206,000

36,600,000

36,600,000

4,979,282
36,131,918
41,111,200

4,979,282
36,131,918
41,111,200

4,979,282
36,131,918
41,111,200

4,979,282
36,131,918
41,111,200

1,822,496
439,584

1,822,496
439,584

500,000

500,000

2,762,080
2,762,080

2,762,080
2,762,080

2,762,080
2,762,080

2,762,080
2,762,080

2,762,080
2,762,080

2,762,080
2,762,080

1,467,000
262,592

1,467,000
262,592

70,000
722,539
25,000
420,394
237,000
1,357,282
583,615
95,508
1,500,000
10,000
15,809,070
130,000

70,000
722,539
25,000
420,394
237,000
1,357,282
583,615
95,508
1,500,000
10,000
15,809,070
130,000

4,099,935

4,099,935

Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту
57
58
59
60

421
423
425
426

411
412
413
414
421
422
423
424
425
426
465
481
482
511
512

Стални трошкови
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Извори финансирања за функцију 160:
Приходи из буџета
Функција 160:
Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0602-0002:
Извори финансирања за главу 4.1:
Приходи из буџета
Свега за главу 4.1:
СЕОСКЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
Програмска активност 0002 (ПА 0002) - Функционисање
месних заједница
Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту
Плате, додаци и накнаде запослених (самодопринос)
Социјални доприноси на терет послодавца (самодопринос)
Накнаде у натури (самодопринос)
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)
Дотације осталим непрофитним организацијама (самодопринос)
Порези, обавезне таксе, казне и пенали (самодопринос)
Зграде и грађевински објекти (самодопринос)
Машине и опрема (самодопринос)

76

411

Плате, додаци и накнаде запослених

77
78
79

412
415
421

Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде трошкова за запослене
Стални трошкови

518,492

518,492

5,152,507

5,152,507

80
81
82
83
84
85
86
87

422
423
424
425
426
465
482
483

Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова

70,000
1,322,177
884,000
9,691,577
3,435,205
217,509
278,598
430,000

70,000
1,322,177
884,000
9,691,577
3,435,205
217,509
278,598
430,000

01
01
01
4.2
0602
0602-0002
160

400,000
2,000,000
30,000

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

0602

Глава

Програмска
класиф.

Функција

Позиција

2

3

4

76
5

412
415
421

80
81
82
83
84
85
86
87

422
423
424
425
426
465
482
483

511

Порези,
таксе,
казне и пенали
Зграде иобавезне
грађевински
објекти

105

512

0602-0001
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

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

88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

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

0602-0001
620

101
102

423
425

103

482

104

511

105

512

01
08
13
01
08
13

Извор
финансирања

Економ.
Класиф.

482

0602

950

01
7
08
13
01
08
13
01
08
13

01
04
13
01
04
13
01
04
13
01
04
13
01
04
13
01
04
01
13
07

0602-0001
620

4,099,935
11

104

6

0602-0001

10

103

5

0602

4,099,935
9

423
425

4

4.3

Плате, додаци и накнаде запослених
8

101
102

3

950

7

13

САМОУПРАВЕ
Програмска активност 0002 (ПА 0002) - Функционисање
месних заједница
Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту
Плате, додаци и накнаде запослених (самодопринос)
1,467,000
1,467,000
Социјални доприноси на терет послодавца (самодопринос)
262,592
262,592
Накнаде у натури (самодопринос)
Социјална давања запосленима (самодопринос)
70,000
70,000
Стални трошкови (самодопринос)
722,539
722,539
Трошкови путовања (самодопринос)
25,000
25,000
Услуге по уговору (самодопринос)
420,394
420,394
С Л У Ж Буслуге
Е Н (самодопринос)
И ЛИСТ
14
Специјализоване
237,000 Страна 93 – Број
237,000
Текуће поправке и одржавања (самодопринос)
1,357,282
1,357,282
Материјал (самодопринос)
583,615
583,615
21
Остале дотације и трансфери (самодопринос)
95,508
95,508
Дотације осталим непрофитним организацијама (самодопринос)
1,500,000
1,500,000
Порези, обавезне таксе, казне и пенали (самодопринос)
10,000 Сопствени и
10,000
Опис
Средства из буџета
Укупна средства
Зграде и грађевински објекти (самодопринос)
15,809,070 други приходи
15,809,070
Машине и опрема (самодопринос)
130,000
130,000
Нераспоређени
вишак на
прихода
из ранијих година
13,490,000
13,490,000
Социјални доприноси
терет послодавца
518,492
518,492
Функција
160: за запослене
48,790,000
48,790,000
Накнаде трошкова
Извори
финансирања за програмску активност 0602-0002:
Стални трошкови
5,152,507
5,152,507
Приходи из буџета
35,170,000
35,170,000
Трошкови путовања
70,000
70,000
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
130,000
130,000
Услуге по уговору
1,322,177
1,322,177
Нераспоређени
вишак прихода из ранијих година
13,490,000
13,490,000
Специјализоване
услуге
884,000
884,000
Свега за програмску
активност 0602-0002:
48,790,000
48,790,000
Текуће
и одржавање
9,691,577
9,691,577
21 за главу 4.2:
Изворипоправке
финансирања
Материјализ буџета
3,435,205
3,435,205
Приходи
35,170,000
35,170,000
Остале дотације
и трансфери
217,509
217,509
Добровољни
трансфери
од физичких и правних лица
130,000
130,000
Порези, обавезне
таксе,прихода
казне ииз
пенали
278,598 Сопствени и
278,598
Нераспоређени
вишак
ранијих година
13,490,000
13,490,000
Опис
Средства
из
буџета
Укупна
средства
Новчане
пенали по решењу судова
430,000 други приходи
430,000
Свега заказне
главуи4.2:
48,790,000
48,790,000
Извори
финансирања
за функцију
160:
РЕГИОНАЛНИ
ЦЕНТАР
ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ
РАЗВОЈ
Приходи
из буџета
35,170,000
35,170,000
ЗАПОСЛЕНИХ
У ОБРАЗОВАЊУ
8
9 130,000
10
11130,000
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ
УСЛУГЕ
ЛОКАЛНЕ
Нераспоређени
вишак прихода
из ранијих
година
13,490,000
13,490,000
САМОУПРАВЕ
Функција
160:
48,790,000
48,790,000
Програмска
активностза0001
(ПА 0001)активност
- Функционисање
Извори
финансирања
програмску
0602-0002:
локалне самоуправе
Приходи
из буџета и градских општина
35,170,000
35,170,000
Образовање које
није дефинисано
нивоом
Добровољни
трансфери
од физичких
и правних лица
130,000
130,000
Плате,
додаци ивишак
накнаде
запослених
(зараде)
6,109,897
664,650
6,774,547
Нераспоређени
прихода
из ранијих
година
13,490,000
13,490,000
Социјални
доприноси активност
на терет послодавца
1,093,672
118,972
1,212,644
Свега за програмску
0602-0002:
48,790,000
48,790,000
Накнаде
у натури
201,600
201,600
Извори финансирања
за главу 4.2:
Социјалнаиздавања
185,000
185,000
Приходи
буџетазапосленима
35,170,000
35,170,000
Награде запосленима
и остали
посебни
расходи лица
296,000
296,000
Добровољни
трансфери
од физичких
и правних
130,000
130,000
Стални трошкови
1,116,000
248,000
1,364,000
Нераспоређени
вишак прихода из ранијих година
13,490,000
13,490,000
Трошкови
путовања
120,000
120,000
Свега за главу 4.2:
48,790,000
48,790,000
Услуге
по уговоруЦЕНТАР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ
1,200,000
1,200,000
РЕГИОНАЛНИ
Специјализоване
услуге
2,100,000
2,100,000
ЗАПОСЛЕНИХ У
ОБРАЗОВАЊУ
Текуће
поправке
и одржавање
280,000
280,000
ПРОГРАМ
15: ОПШТЕ
УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ
Материјал
250,000
250,000
САМОУПРАВЕ
Остале дотације и трансфери
840,000
84,000
924,000
Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Функционисање
Машине и опрема
локалне самоуправе и градских општина
Извори финансирања за функцију 950:
Образовање које није дефинисано нивоом
Приходи из буџета
9,842,169
9,842,169
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
6,109,897
664,650
6,774,547
Сопствени приходи буџетских корисника
5,065,622
5,065,622
Социјални доприноси на терет послодавца
1,093,672
118,972
1,212,644
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
0
Накнаде у натури
201,600
201,600
Функција 950:
9,842,169
5,065,622
14,907,791
Социјална давања запосленима
185,000
185,000
Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:
Награде запосленима и остали посебни расходи
296,000
296,000
Приходи из буџета
9,842,169
9,842,169
Стални трошкови
1,116,000
248,000
1,364,000
Сопствени приходи буџетских корисника
5,065,622
5,065,622
Трошкови путовања
120,000
120,000
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
0
Услуге по уговору
1,200,000
1,200,000
Свега за програмску активност 0602-0001:
9,842,169
5,065,622
14,907,791
Специјализоване услуге
2,100,000
2,100,000
Извори финансирања за главу 4.3:
Текуће поправке и одржавање
280,000
280,000
Приходи из буџета
9,842,169
9,842,169
Материјал
250,000
250,000
Сопствени приходи буџетских корисника
5,065,622
5,065,622
Остале дотације и трансфери
840,000
84,000
924,000
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
0
Машине и опрема
Свега за главу 4.3:
9,842,169
5,065,622
14,907,791
Извори финансирања за функцију 950:
Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Функционисање
Приходи из буџета
9,842,169
9,842,169
локалне самоуправе и градских општина
Сопствени приходи буџетских корисника
5,065,622
5,065,622
Развој заједнице
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
0
Услуге по уговору
4,909,000
4,909,000
Функција 950:
9,842,169
5,065,622
14,907,791
Текуће
поправке
и
одржавање
16,000,000
16,000,000
Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:
Порези,
казне и пенали
100,000
100,000
Приходи
из буџетатаксе,
9,842,169
9,842,169
Зграде иобавезне
грађевински
објекти
Сопствени приходи буџетских корисника
5,065,622
5,065,622
7,344,173
7,344,173
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
0
Свега за ипрограмску
активност
0602-0001:
9,842,169
5,065,622
14,907,791
Машине
опрема (Систем
техничке
заштите за Град Смедерево)
Извори финансирања за главу 4.3:
Приходи
из буџета
9,842,169
9,842,169
Извори финансирања
за функцију 620:
Сопствени
5,065,622
5,065,622
Приходи изприходи
буџета буџетских корисника
28,353,173
28,353,173
Нераспоређени
вишак
прихода
из
ранијих
година
0
Трансфери од других нивоа власти
Свега за главу
9,842,169
5,065,622
14,907,791
Функција
620: 4.3:
28,353,173
28,353,173
Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Функционисање
локалне самоуправе и градских општина
Развој заједнице
Услуге по уговору
4,909,000
4,909,000
Текуће поправке и одржавање
16,000,000
16,000,000

Позиција

2

411
6

77
78
79

Функција

4.3

411
412
413
414
421
422
423
424
425
426
465
481
482
511
512

Програмска
класиф.

1

Глава

1

Раздео

Раздео
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61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

Економ.
Класиф.

160

Извор
финансирања

0602-0002

100,000

100,000

7,344,173

7,344,173

28,353,173

28,353,173
0
28,353,173

Машине и опрема (Систем техничке заштите за Град Смедерево)
01
07

Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Функција 620:

28,353,173
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Раздео

Глава

Програмска
класиф.

Функција

Позиција

Економ.
Класиф.

Извор
финансирања

22

1

2

3

4

5

6

7

Стамбено комунална област

Опис

Средства из буџета

Сопствени и
други приходи

Укупна средства

8

9

10

11

Послови становања и заједнице некласификовани на другом
месту

660
106
107

441
511
01

421
108

482

01
421

109

Отплате домаћих камата
Куповина стамбеног простора
Извори финансирања за функцију 660:
Приходи из буџета
Функција 660:
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:
Пољопривреда
Реализација Програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта
Текуће поправке и одржавање - превентивни и интервентни
радови за смањење ризика од поплава на -водотоцима другог
реда на територији града Смедерева, чишћење корита вода II
реда на територији града Смедерева

425

421

1,600,000
700,000

1,600,000
700,000

2,300,000
2,300,000

2,300,000
2,300,000

74,000,000

74,000,000

74,000,000
74,000,000

74,000,000
74,000,000

5,300,000

5,300,000

4,400,000

4,400,000

9,700,000
9,700,000

9,700,000
9,700,000

Пољопривреда
110

Текуће поправке и одржавање - Чишћење и санација изливања
Петријевског и Ћириловачког колектора и за скидање усева у
складу са Законом о пољопривредном земљишту

425

111

423

Извори финансирања за функцију 421:
Приходи из буџета
Функција 421:
Цивилна одбрана
Услуге по уговору

3,620,000

3,620,000

112

426

Материјал

4,000,000

4,000,000

113

425

2,170,666

2,170,666

114
115
116

425
426
4631

Текуће поправке и одржавање-санација Голобочког потока на
територији насељеног места Сараорци
Текуће поправке и одржавање

500,000
300,000

500,000
300,000

117

484

118
119

511
512

2,000,000
550,000

2,000,000
550,000

9,135,000
4,005,666
13,140,666

9,135,000
4,005,666
13,140,666

3,072,922

3,072,922

3,072,922
3,072,922

3,072,922
3,072,922

665,424,647
0
4,005,666
669,430,313

665,424,647
0
4,005,666
669,430,313

33,000,000
1,000,000
161,100,000

33,000,000
1,000,000
161,100,000

195,100,000
195,100,000

195,100,000
195,100,000

195,100,000
195,100,000

195,100,000
195,100,000

01
220

Материјал
Трансфери осталим нивоима власти
Накнада штете за повреде или штету насталу услед
елементарних непогода или других природних узрока

01
13
090

Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 220:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 220:
Социјална заштита некласификована на другом месту

120

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета (средства опортунитета)
01
01
07
13

Извори финансирања за функцију 090:
Приходи из буџета
Функција 090:
Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 0602-0001:
Програмска активност 0003 (ПА 0003) - Сервисирање јавног
дуга

0602-0003
112

121
122
123

441
444
611
01
01

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:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0602-0003:
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Позиција

Економ.
Класиф.

Извор
финансирања

2

Функција

Глава

1

Програмска
класиф.

Раздео

23

3

4

5

6

7

0602-0009
112

124

49912
01
01

0602-0010
112

125

49911
01
01
01
08
13
56

4.4

2001
2001-0001
911

126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142

411
412
413
414
416
421
422
423
424
425
426
465
482
484
485
511
512
01
03
07
08
13
16
01
03
07
08
13
16
01
03
07
08
13
16

Опис

Средства из буџета

Сопствени и
други приходи

Укупна средства

8

9

10

11

Програмска активност 0009 (ПА 0009) - Текућа буџетска
резерва
Финансијски и фискални послови
Текућа резерва
Извори финансирања за функцију 112:
Приходи из буџета
Функција 112:
Извори финансирања за програмску активност 0602-0009:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0602-0009:
Програмска активност 0010 (ПА 0010) - Стална буџетска
резерва
Финансијски и фискални послови
Стална резерва
Извори финансирања за функцију 112:
Приходи из буџета
Функција 112:
Извори финансирања за програмску активност 0602-0010:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0602-0010:
Извори финансирања за Програм 15:
Приходи из буџета
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Финансијска помоћ ЕУ
Свега за Програм 15:
ДРУШТВЕНА БРИГА О ДЕЦИ
ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И
ОБРАЗОВАЊЕ
Програмска активност 0001(ПА 0001) - Функционисање и
остваривање предшколског васпитања и образовања
Предшколско образовање
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 (услуге и материјал)
Материјал
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
Социјални доприноси
Трансфери од других нивоа власти
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Родитељски динар за ваннаставне активности
Функција 911:
Извори финансирања за програмску активност 2001-0001:
Приходи из буџета
Социјални доприноси
Трансфери од других нивоа власти
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Родитељски динар за ваннаставне активности
Свега за програмску активност 2001-0001:
Извори финансирања за главу 4.4:
Приходи из буџета
Социјални доприноси
Трансфери од других нивоа власти
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Родитељски динар за ваннаставне активности
Свега за главу 4.4:

25,000,000

25,000,000

25,000,000
25,000,000

25,000,000
25,000,000

25,000,000
25,000,000

25,000,000
25,000,000

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
3,000,000

971,017,191
130,000
22,474,948
36,131,918
1,029,754,057

971,017,191
130,000
22,474,948
36,131,918
1,029,754,057

185,037,527
33,121,714
2,050,000
2,630,820
3,398,313
38,146,000
7,332,121
3,970,000
2,895,000
21,801,716
31,090,000
9,000,000
350,000
10,000
2,025,000
500,000
7,100,000
350,458,211

350,458,211
350,458,211

350,458,211
350,458,211

350,458,211

16,344,696
2,925,700
2,050,000
4,500,000
3,260,054
2,500,000
4,619,550

4,500,000
29,200,000
2,500,000
36,200,000
4,500,000
29,200,000
0
2,500,000
36,200,000
4,500,000
29,200,000
0
2,500,000
36,200,000

201,382,223
36,047,414
4,100,000
7,130,820
3,398,313
41,406,054
7,332,121
6,470,000
2,895,000
21,801,716
35,709,550
9,000,000
350,000
10,000
2,025,000
500,000
7,100,000
350,458,211
4,500,000
29,200,000
0
0
2,500,000
386,658,211
350,458,211
4,500,000
29,200,000
0
0
2,500,000
386,658,211
350,458,211
4,500,000
29,200,000
0
0
2,500,000
386,658,211
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Позиција

Економ.
Класиф.

Извор
финансирања

2

Функција

Глава

1

Програмска
класиф.

Раздео

24

3

4

5

6

7

Опис

Средства из буџета

Сопствени и
други приходи

Укупна средства

8

9

10

11

2001

ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И
ОБРАЗОВАЊЕ

2001-0001

Програмска активност 0001(ПА 0001) - Функционисање и
остваривање предшколског васпитања и образовања
911

Предшколско образовање
143

Зграде и грађевински објекти (куповина објекта за потребе ПУ
"Наша Радост" Смедерево)

511
01
01
01
03
07
08
13
16

4.5

Извори финансирања за функцију 911:
Приходи из буџета
Функција 911:
Извори финансирања за програмску активност 2001-0001:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 2001-0001:
Извори финансирања за Програм 8:
Приходи из буџета
Социјални доприноси
Трансфери од других нивоа власти
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Родитељски динар за ваннаставне активности
Свега за Програм 8:
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА - Установа за дневни боравак
деце и омладинe са сметњама у развоју "Сунце"

0901

ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

0901-0004

Програмска активност 0004 (ПА 0004) - Саветодавнотерапијске и социјално-едукативне услуге
040

144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158

411
412
413
414
415
421
422
423
424
425
426
465
482
512
515
01
13
16
01
13
16

0901-П1

040

159

512
01
08
16
01
08
16
01
08
13
16

Породица и деца
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова 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
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:
Извори финансирања за програмску активност 0901-0004:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Родитељски динар за ваннаставне активности
Свега за програмску активност 0901-0004:
Пројекат: "Наша мала кухиња"
Породица и деца
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 040:
Приходи из буџета
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Родитељски динар за ваннаставне активности
Функција 040:
Извори финансирања за пројекат 0901-П1:
Приходи из буџета
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Родитељски динар за ваннаставне активности
Свега за пројекат 0901-П1:
Извори финансирања за главу 4.5:
Приходи из буџета
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Родитељски динар за ваннаставне активности
Свега за главу 4.5:

25,500,000

25,500,000

25,500,000
25,500,000

25,500,000
25,500,000

25,500,000
25,500,000
375,958,211

375,958,211

0
4,500,000
29,200,000
0
2,500,000
36,200,000

5,913,144
1,058,453
20,000
280,000
585,100
30,000
1,000,000
80,000
100,000
190,000
449,744
10,000
50,000
30,000
9,796,441
9,796,441
9,796,441
9,796,441

9,796,441

9,796,441

40,000
40,000
10,000
300,000
40,000
60,000
110,000
50,000

25,500,000
25,500,000
375,958,211
4,500,000
29,200,000
0
0
2,500,000
412,158,211

5,913,144
1,058,453
0
60,000
280,000
625,100
40,000
1,300,000
120,000
160,000
300,000
449,744
10,000
100,000
30,000

270,000
380,000
650,000

9,796,441
270,000
380,000
10,446,441

270,000
380,000
650,000

9,796,441
270,000
380,000
10,446,441

200,000

200,000

100,000
100,000
200,000

100,000
100,000
200,000

100,000
100,000
200,000

100,000
100,000
200,000

100,000
270,000
480,000
850,000

9,796,441
100,000
270,000
480,000
10,646,441
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Програмска
класиф.

Функција

Позиција

Економ.
Класиф.

Извор
финансирања

1

Глава

Раздео

25

2

3

4

5

6

7

4.6

1201

Средства из буџета

Сопствени и
други приходи

Укупна средства

8

9

10

11

ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

160
161
162
163
164
165
166
167
168

411
412
413
414
415
416
421
422
423

Програмска активност 0001-Функционисање локалних
установа културе
Услуге културе
Плате,додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде трошкова за запослене
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору

169

424

Специјализоване услуге - Програмске активности установа

170
171
172
173
174
175
176

425
426
465
482
511
512
515

Tекуће поправке и одржавање (установе културе)
Материјал
Остале дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
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
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 820:
Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:
Приходи из буџета
Трансфери између корисника на истом нивоу
Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од других нивоа власти
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 1201-0001:
Програмска активност 0002 (ПА 0002) - Јачање културне
продукције и уметничког стваралаштва
Услуге културе

1201-0001
820

01
02
04
07
08
13
01
02
04
07
08
13
1201-0002
820
177

Специjализоване услуге
- подстицај манифестацијама и акцијама, културно уметничком
аматеризму и стваралаштву, културни програми и пројекти
других субјеката у култури

424

01
04
01
1201-П1

КУЛТУРА

Опис

820

178

424
01
01

1201-П2
820

179

424
01
04
01
04

Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Функција 820:
Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 1201-0002:
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:

61,520,022
11,012,084
208,320
230,000
2,316,400
920,500
50,073,204
6,800,000

1,368,500
981,000
2,280,000

61,520,022
11,012,084
308,320
958,000
2,366,400
920,500
51,441,704
981,000
9,080,000

9,935,000

13,490,000

23,425,000

7,370,000
445,000
5,400,000

1,280,000
1,953,500
230,000

8,650,000
2,398,500
5,400,000
230,000

2,800,000
850,000

2,220,000
690,000

5,020,000
1,540,000

159,445,530
435,000
159,880,530
159,445,530
435,000
159,880,530

100,000
728,000
50,000

300,000
25,071,000

25,371,000
300,000
25,071,000
0
0
25,371,000

159,445,530
300,000
25,071,000
435,000
0
0
185,251,530
159,445,530
300,000
25,071,000
435,000
0
0
185,251,530

6,000,000

6,000,000

6,000,000

6,000,000

6,000,000

6,000,000

6,000,000
6,000,000

6,000,000
6,000,000

9,000,000

9,000,000

9,000,000
9,000,000

9,000,000
9,000,000

9,000,000
9,000,000

9,000,000
9,000,000

5,000,000

500,000

5,500,000

5,000,000

500,000
500,000

5,000,000
500,000
5,500,000

5,000,000
0
5,000,000

500,000
500,000

5,000,000
500,000
5,500,000

5,000,000
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Позиција

Економ.
Класиф.

Извор
финансирања

2

Функција

Глава

1

Програмска
класиф.

Раздео

26

3

4

5

6

7

1201-П3

820

180

424
01
01

1201-П4

820

181

424
01
04
01
04

1201-П5
820

182

424
01
04
01
04

1201-П6

820

183

424
01
01

1201-П7

820

184

424
01
01

1201-П8

820

185

424
01
01

Опис

Средства из буџета

Сопствени и
други приходи

Укупна средства

8

9

10

11

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
Сопствени приходи буџетских корисника
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П4:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
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
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П5:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за пројекат 1201-П5:
Пројекат Центра за културу - Ликовна колонија графике
Услуге културе
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П6:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 1201-П6:
Пројекат Центра за културу - Светосавске свечаности
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:
Пројекат Центра за културу - Филмски фестивал
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:

200,000

200,000

200,000
200,000

200,000
200,000

200,000
200,000

200,000
200,000

1,200,000

1,200,000

1,200,000

1,200,000

1,200,000

1,200,000

1,200,000

1,200,000

1,200,000

1,200,000

3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000

1,000,000

4,000,000

1,000,000
1,000,000

3,000,000
1,000,000
4,000,000

1,000,000
1,000,000

3,000,000
1,000,000
4,000,000

200,000

200,000

200,000
200,000

200,000
200,000

200,000
200,000

200,000
200,000

550,000

550,000

550,000
550,000

550,000
550,000

550,000
550,000

550,000
550,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000
5,000,000

5,000,000
5,000,000

5,000,000
5,000,000

5,000,000
5,000,000

110,000

110,000

110,000
110,000

110,000
110,000

110,000
110,000

110,000
110,000

Пројекат Музеја - Издавање монографије Смедерево и
смедеревски крај у Првом светском рату 1914-1918

1201-П9
820

186

424
01
01

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:
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Позиција

Економ.
Класиф.

Извор
финансирања

2

Функција

Глава

1

Програмска
класиф.

Раздео

27

3

4

5

6

7

1201-П10
820

187

424
01
07
01
07

Опис

Средства из буџета

Сопствени и
други приходи

Укупна средства

8

9

10

11

Пројекат Музеја - "Конзервација предмета из етнолошке
збирке и израда Митре"
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:

90,000

90,000

90,000

90,000

90,000

90,000

90,000
0
90,000

90,000
0
90,000

Пројекат Музеја - "Имплементација интерактивних
дигиталних садржаја у новој сталној поставци"

1201-П11
820

188

424
01
07
01
07

1201-П12
820

189

424
01
07
01
07

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 - Смедеревски зборник број 6
Услуге културе
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П12:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Свега за пројекат 1201-П12:

600,000

600,000

600,000
600,000

600,000
0
600,000

600,000
0
600,000

600,000
0
600,000

100,000

100,000

100,000
100,000

100,000
0
100,000

100,000
0
100,000

100,000
0
100,000

250,000

250,000

250,000

250,000

250,000

250,000

250,000
0
250,000

250,000
0
250,000

Пројекат Музеја - "Пројекат годишњи програм Градске
галерије савремене уметности Смедерево"

1201-П13
820

190

424
01
07
01
07

Услуге културе
Специјализоване услуге
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:
Пројекат Регионалног завода за заштиту споменика културеСанација и рестаурација Капеле Дине Манчића на старом
гробљу I фаза

1201-П14
820

191

425
01
07
01
07

Услуге културе
Текуће поправке и одржавање
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П14:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Свега за пројекат 1201-П14:

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000
0
3,000,000

3,000,000
3,000,000
3,000,000

3,000,000
0
3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000
3,000,000

3,000,000
0
3,000,000

3,000,000
0
3,000,000

3,000,000
0
3,000,000

Пројекат Регионалног завода за заштиту споменика културе Санација и рестаурација Капеле Дине Манчића на Старом
гробљу II фаза

1201-П15
820

192

425
01
07
01
07

Услуге културе
Текуће поправке и одржавање
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П15:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Свега за пројекат 1201-П15:
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Раздео

Глава

Програмска
класиф.

Функција

Позиција

Економ.
Класиф.

Извор
финансирања

28

Опис

1

2

3

4

5

6

7

8

Средства из буџета

Сопствени и
други приходи

Укупна средства

9

10

11

Пројекат Регионалног завода за заштиту споменика културе Израда главног пројекта санације и обнове Варошког бедема
од Куле 16 до Куле 17

1201-П16
820

193

425
01
07
01
07

Услуге културе
Текуће поправке и одржавање
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П16:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Свега за пројекат 1201-П16:

375,000

375,000

375,000

375,000

375,000

375,000

375,000

375,000

375,000

375,000

1,536,000

1,536,000

1,536,000

1,536,000

1,536,000

1,536,000

1,536,000

1,536,000

1,536,000

1,536,000

Пројекат Регионалног завода за заштиту споменика културеУређење терена око спомен чесме у Вучаку

1201-П17
820

194

423
01
07
01
07

Услуге културе
Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П17:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Свега за пројекат 1201-П17:
Пројекат Регионалног завода за заштиту споменика културе Санација споменика српским војницима 1912-1918 у
Пожаревцу

1201-П18
820

195

425
01
07
01
07

Услуге културе
Текуће поправке и одржавање
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П18:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Свега за пројекат 1201-П18:

0
0
0
0

1,800,000

1,800,000

1,800,000
1,800,000

0
1,800,000
1,800,000

1,800,000
1,800,000

0
1,800,000
1,800,000

2,400,000

2,400,000

2,400,000
2,400,000

0
2,400,000
2,400,000

2,400,000
2,400,000

0
2,400,000
2,400,000

Пројекат Регионалног завода за заштиту споменика културе Санација Спомен дома Краљу Александру и изгинулим и
умрлим ратницима од 1912-1918 за ослобођење и уједињење у
Лозовику

1201-П19

820

196

425
01
07
01
07

Услуге културе
Текуће поправке и одржавање
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П19:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Свега за пројекат 1201-П19:

0
0
0
0

22. децембар 2017. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 101 – Број 14

Раздео

Глава

Програмска
класиф.

Функција

Позиција

Економ.
Класиф.

Извор
финансирања
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Опис

1

2

3

4

5

6

7

8

Средства из буџета

Сопствени и
други приходи

Укупна средства

9

10

11

Пројекат Регионалног завода за заштиту споменика културе Статичка санација и стабилизација Куле 11

1201-П20
820

197

423
01
07
01
07
01
02
04
07
08
13
01
02
04
07
08
13

1101
1101-0001
620

198

424

199

4511

200

511
01
01

1101-0003
620

201

423
01

Услуге културе
Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П20:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Свега за пројекат 1201-П20:
Извори финансирања за Програм 13:
Приходи из буџета
Трансфери између корисника на истом нивоу
Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од других нивоа власти
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 13:
Извори финансирања за главу 4.6:
Приходи из буџета
Трансфери између корисника на истом нивоу
Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од других нивоа власти
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за главу 4.6:
ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО
ПЛАНИРАЊЕ
Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Просторно и
урбанистичко планирање
ЈП Урбанизам Смедерево, Смедерево
Развој заједнице
Специјализоване услуге
Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама
Зграде и грађевински објекти (пројектно планирање)
Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета
Функција 620:
Извори финансирања за програмску активност 1101-0001:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 1101-0001:
Програмска активност 0003 (ПА 0003) - Управљање
грађевинским земљиштем
ЈКП Водовод Смедерево
Развој заједнице
Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета
Функција 620:

0
0
0
0
198,656,530
435,000
199,091,530
198,656,530
435,000
199,091,530

22,000,000

22,000,000

22,000,000
22,000,000

0
22,000,000
22,000,000

22,000,000
22,000,000

0
22,000,000
22,000,000

300,000
26,571,000
26,200,000
0
0
53,071,000

198,656,530
300,000
26,571,000
26,635,000
0
0
252,162,530

300,000
26,571,000
26,200,000
0
0
53,071,000

198,656,530
300,000
26,571,000
26,635,000
0
0
252,162,530

4,500,000

4,500,000

19,500,000

19,500,000

24,000,000
24,000,000

24,000,000
24,000,000

24,000,000
24,000,000

24,000,000
24,000,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000
1,500,000

1,500,000
1,500,000

1,500,000
1,500,000

1,500,000
1,500,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000
5,000,000

5,000,000
5,000,000

5,000,000
5,000,000

5,000,000
5,000,000

30,500,000
30,500,000

30,500,000
30,500,000

Извори финансирања за програмску активност 1101-0003:
01
1101-0005
660
202

4512
01
01
01

Приходи из буџета
Свега за програмску активност 1101-0003:
Програмска активност 0005 (ПА 0005) - Остваривање јавног
интереса у одржавању зграда
ЈП Градска стамбена агенција Смедерево
Послови становања и заједнице некласификовани на другом
месту
Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама
Извори финансирања за функцију 660:
Приходи из буџета
Функција 660:
Извори финансирања за програмску активност 1101-0005:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 1101-0005:
Извори финансирања за Програм 1:
Приходи из буџета
Свега за Програм 1:
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Позиција

Економ.
Класиф.

Извор
финансирања

2

Функција

Глава

1

Програмска
класиф.

Раздео

30

3

4

5

6

7

1102
1102-0001

421

204

425

205

511
01

01
1102-0002
540

206

424
01
01

1102-0003
510
207

421
01
01

1102-0004

560

208

424

209

4512

210

424
01

760
211

Средства из буџета

Сопствени и
други приходи

Укупна средства

8

9

10

11

ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Програмска активност 0001 (ПА 0001) Управљање/одржавање јавним осветљењем
Улична расвета
Стални
трошкови

640
203

Опис

424
01

Текуће поправке и одржавање-одржавање јавне расвете и
декоративна расвета
Зграде и грађевински објекти - увођење LED расвете на
територији града Смедерева
Извори финансирања за функцију 640:
Приходи из буџета
Функција 640:
Извори финансирања за програмску активност 1102-0001:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 1102-0001:
Програмска активност 0002 (ПА 0002) - Одржавање јавних
зелених површина
Заштита биљног и животињског света и крајолика
Специјализоване услуге-ЈКП Зеленило и гробља
Извори финансирања за функцију 540:
Приходи из буџета
Функција 540:
Извори финансирања за програмску активност 1102-0002:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 1102-0002:
Програмска активност 0003 (ПА 0003) - Одржавање чистоће
на површинама јавне намене
Управљање отпадом
Стални трошкови-ЈКП Зеленило и гробља
Извори финансирања за функцију 510:
Приходи из буџета
Функција 510:
Извори финансирања за програмску активност 1102-0003:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 1102-0003:
Програмска активност 0004 (ПА 0004) - Зоохигијена
Заштита животне средине некласификована на другом месту
Специјализоване услуге-ЈКП Зеленило и гробља
Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама-ЈКП Зеленило и гробља
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 560:
Приходи из буџета
Функција 560:
Здравство некласификовано на другом месту
Специјализоване услуге - систематска дезинсекција и
дератизација
Извори финансирања за функцију 760:
Приходи из буџета
Функција 760:

107,500,000

107,500,000

15,000,000

15,000,000

80,000,000

80,000,000

202,500,000
202,500,000

202,500,000
202,500,000

202,500,000
202,500,000

202,500,000
202,500,000

52,400,000

52,400,000

52,400,000
52,400,000

52,400,000
52,400,000

52,400,000
52,400,000

52,400,000
52,400,000

54,600,000

54,600,000

54,600,000
54,600,000

54,600,000
54,600,000

54,600,000
54,600,000

54,600,000
54,600,000

24,000,000

24,000,000

6,000,000

6,000,000

200,000

200,000

30,200,000
30,200,000

30,200,000
30,200,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000
10,000,000

10,000,000
10,000,000

40,200,000
40,200,000

40,200,000
40,200,000

12,000,000

12,000,000

12,000,000
12,000,000

12,000,000
12,000,000

12,000,000
12,000,000

12,000,000
12,000,000

Извори финансирања за програмску активност 1102-0004:
01
1102-0006
620

212
213

511
541
01
01

Приходи из буџета
Свега за програмску активност 1102-0004:
Програмска активност 0006 (ПА 0006) - Одржавање гробаља
и погребне услуге
Развој заједнице
Зграде и грађевински објекти (Централно гробље)
Земљиште
Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета
Функција 620:
Извори финансирања за програмску активност 1102-0006:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 1102-0006:
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Раздео

Глава

Програмска
класиф.

Функција

Позиција

Економ.
Класиф.

Извор
финансирања

31

1

2

3

4

5

6

7

1102-0008
630
214

4512
01
01

1102-П1
620

215
216
217
218
219
220

421
423
426
511
511
512
01
13
56
01
13
56
01
13
56

1501-0002
411
221

01
07
01
07
1502
1502-0001

222

423

223

4511

Средства из буџета

Сопствени и
други приходи

Укупна средства

8

9

10

11

Програмска активност 0008 (ПА 0008) - Управљање и
снабдевање водом за пиће
ЈКП Водовод Смедерево
Водоснабдевање
Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама
Извори финансирања за функцију 630:
Приходи из буџета
Функција 630:
Извори финансирања за програмску активност 1102-0008:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 1102-0008:
Пројекат-Побољшање инфраструктуре у једном од највећих
ромских насеља у Србији
Развој заједнице
Стални трошкови
Услуге по уговору
Материјал
Зграде и грађевински објекти-трошкови надзора
Зграде и грађевински објекти (финансијска помоћ ЕУ)
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Финансијска помоћ ЕУ
Функција 620:
Извори финансирања за пројекат 1102-П1:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Финансијска помоћ ЕУ
Свега за пројекат 1102-П1:
Извори финансирања за Програм 2:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Финансијска помоћ ЕУ
Свега за Програм 2:
Програмска активност 0002 (ПА 0002) - Мере активне
политике запошљавања
Општи економски и комерцијални послови
Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање Реализација програма или мера активне политике запошљавања
по Споразуму са Националном службом за запошљавање

464

01
07

473

Опис

Извори финансирања за функцију 411:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Функција 411:
Извори финансирања за програмску активност 1501-0002:
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 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА
Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Управљање развојем
туризма
ЈП "Смедеревска тврђава"
Туризам
Услуге по уговору

16,900,000

16,900,000

16,900,000
16,900,000

16,900,000
16,900,000

16,900,000
16,900,000

16,900,000
16,900,000

100,000
7,051,280
263,520
1,342,000
118,044,800
240,000

100,000
7,051,280
263,520
1,342,000
118,044,800
240,000

8,996,800
72,300,000
45,744,800
127,041,600

0

8,996,800
72,300,000
45,744,800
127,041,600

0

387,596,800
72,300,000
45,744,800
505,641,600

0

0

0

0
0

8,996,800
72,300,000
45,744,800
127,041,600
8,996,800
72,300,000
45,744,800
127,041,600
387,596,800
72,300,000
45,744,800
505,641,600

15,000,000

15,000,000

15,000,000
0

15,000,000
0
15,000,000

0
0

15,000,000
0
15,000,000

0
0

15,000,000
0
15,000,000

15,000,000
15,000,000
15,000,000
15,000,000
15,000,000

6,000,000

6,000,000

1,000,000

1,000,000

Приходи из буџета

7,000,000

7,000,000

Функција 473:

7,000,000

7,000,000

Извори финансирања за програмску активност 1502-0001:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 1502-0001:
Извори финансирања за Програм 4:

7,000,000
7,000,000

7,000,000
7,000,000

Приходи из буџета
Свега за Програм 4:

7,000,000
7,000,000

7,000,000
7,000,000

Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама
Извори финансирања за функцију 473:
01

01

01
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Раздео

Глава

Програмска
класиф.

Функција

Позиција

Економ.
Класиф.

Извор
финансирања

32

Опис

1

2

3

4

5

6

7

8

0101

Средства из буџета

Сопствени и
други приходи

Укупна средства

9

10

11

ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ
Пројекат - Израда пројектно техничке документације за
изградњу система за наводњавање јужног дела територије
града Смедерева
Пољопривреда

0101-П1
421
224

Зграде и грађевински објекти - Израда пројектно техничке
документације за изградњу система за наводњавање јужног дела
територије града Смедерева (1535 хектара)

511

01
01

Извори финансирања за функцију 421:
Приходи из буџета
Функција 421:
Извори финансирања за пројекат 0101-П1:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 0101-П1:

5,010,000

5,010,000

5,010,000
5,010,000

5,010,000
5,010,000

5,010,000
5,010,000

5,010,000
5,010,000

400,000

400,000

20,000,000

20,000,000

200,000

200,000

Програмска активност 0002 (ПА 0002) - Мере подршке
руралном развоју
Пољопривреда

0101-0002
421
225

4511

Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама - (субвенционисање камата по Споразуму са
банком у износу од 400.000 динара)

226

4511

Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама - (субвенционисање у пољопривреди, мере
подршке по Програму мера за 2018. годину)
Реализација Програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта
Услуге по уговору
-за поправку противградних станица 200.000 динара

227

423

228

425

Текуће поправке и одржавање-уређење атарских путева

30,000,000

30,000,000

229

425

Уређење атарских путева-учешће Mинистарства пољопривреде и
заштите животне средине Републике Србије

10,286,000

10,286,000

230

511

Зграде и грађевински објекти - Изградња система за
наводњавање дела територије града Смедерева (учешће града и
ПДВ)

75,995,837

75,995,837

231

511

Зграде и грађевински објекти - средства Министарства
пољопривреде и заштите животне средине - Управе за
пољопривредно земљиште Републике Србије по конкурсу за
наводњавање

233,567,510

233,567,510

232

424

Специјализоване услуге - Комасација за подручје које обухвата
делове катастарских општина Шалинац, Кулич и Смедерево
(учешће града Смедерева)

9,238,898

9,238,898

233

424

Специјализоване услуге - Комасација за подручје које обухвата
делове катастарских општина Шалинац, Кулич и Смедерево
(учешће Министарства)

18,874,762

18,874,762

234

424

Специјализоване услуге - Комасација за подручје катастарске
општине Осипаоница (учешће града Смедерева)

19,282,600

19,282,600

235

424

Специјализоване услуге - Комасација за подручје катастарске
општине Осипаоница (учешће Министарства)

35,309,400

35,309,400

236

424

Специјализоване услуге - Комасација за подручје катастарске
општине Скобаљ (учешће града Смедерева)

14,795,400

14,795,400

237

424

27,522,600

27,522,600

166,912,735
325,560,272

166,912,735
325,560,272

01
07
12

Специјализоване услуге - Комасација за подручје катастарске
општине Скобаљ (учешће Министарства)
Извори финансирања за функцију 421:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске
имовине
Функција 421:

3,000,000

3,000,000

495,473,007

495,473,007
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Раздео

Глава

Програмска
класиф.

Функција

Позиција

Економ.
Класиф.

Извор
финансирања

33

Опис

1

2

3

4

5

6

7

8

Средства из буџета

Сопствени и
други приходи

Укупна средства

9

10

11

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

01
07
12

Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске
имовине

166,912,735
325,560,272

166,912,735
325,560,272

3,000,000

3,000,000

495,473,007

495,473,007

171,922,735
325,560,272

171,922,735
325,560,272

3,000,000

3,000,000

500,483,007

500,483,007

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

418,800

418,800

418,800
418,800

418,800
418,800

Специјализоване услуге - мониторинг ваздуха, земљишта, буке,
воде и повремене циљане контроле загађења животне средине и
заштита природе (Буџетски фонд за заштиту животне средине)

4,696,700

4,696,700

Извори финансирања за функцију 560:
Приходи из буџета
Функција 560:
Извори финансирања за програмску активност 0401-0002:
Приходи из буџета

4,696,700
4,696,700

4,696,700
4,696,700

5,115,500

5,115,500

Свега за програмску активност 0401-0002:

5,115,500

5,115,500

Свега за Програм 5:
ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

0401

Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Управљање
заштитом животне средине
Смањење загађености

0401-0001
530
238

Зграде и грађевински објекти - Израда плана квалитета ваздуха
3.000.000 динара-Буџетски фонд за заштиту животне средине

511

01
01
0401-0002
530
239

424
01

560
240

424

01
01
0401-0003

Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске
имовине
Свега за програмску активност 0101-0002:
Извори финансирања за Програм 5:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти

560
241

424

242

424
01
01

Извори финансирања за функцију 530:
Приходи из буџета
Функција 530:
Извори финансирања за програмску активност 0401-0001:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0401-0001:
Програмска активност 0002 (ПА 0002) - Праћење квалитета
елемената животне средине
Смањење загађености
Специјализоване услуге - контрола квалитета воде са јавних
чесми и купалишта
Извори финансирања за функцију 530:
Приходи из буџета
Функција 530:
Заштита животне средине некласификована на другом месту

Програмска активност 0003 (ПА 0003) - Заштита природе
Заштита животне средине некласификована на другом месту
Специјализоване услуге - управљање заштићеним подручјем
(Буџетски фонд за заштиту животне средине)
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 560:
Приходи из буџета
Функција 560:
Извори финансирања за програмску активност 0401-0003:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0401-0003:

400,000

400,000

700,000

700,000

1,100,000
1,100,000

1,100,000
1,100,000

1,100,000
1,100,000

1,100,000
1,100,000
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Позиција

Економ.
Класиф.

Извор
финансирања

2

Функција

Глава

1

Програмска
класиф.

Раздео
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3

4

5

6

7

Средства из буџета

Сопствени и
други приходи

Укупна средства

8

9

10

11

Програмска активност 0004 (ПА 0004) - Управљање
отпадним водама
ЈКП Водовод Смедерево
Управљање отпадним водама

0401-0004
520

243

Текуће поправке и одржавање - одржавање атмосферске и
мешовите канализације и осталих објеката заједничке комуналне
потрошње 16.000.000, остали послови по налогу комуналне
инспекције 300.000 и одржавање јавних чесми 100.000

425

01
01
0401-0005
510
244

425

245

425

01
13
0401-0006
510
246

424

01
01
13
0701
0701-0002
423
425

249

511

250
251

Текуће поправке и одржавање - Одржавање градског сметлишта
у Годоминском пољу-Буџетски фонд за заштиту животне
средине
Извори финансирања за функцију 510:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 510:
Извори финансирања за програмску активност 0401-0005:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 0401-0005:
Програмска активност 0006 (ПА 0006) - Управљање осталим
врстама отпада
Управљање отпадом
Специјализоване услуге - Уклањање "Дивљих депонија"

01

247
248

Извори финансирања за функцију 520:
Приходи из буџета
Функција 520:
Извори финансирања за програмску активност 0401-0004:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0401-0004:
Програмска активност 0005 (ПА 0005) - Управљање
комуналним отпадом
Управљање отпадом
Текуће поправке и одржавање-Буџетски фонд за заштиту
животне средине

01
13

451

Опис

Извори финансирања за функцију 510:
Приходи из буџета
Функција 510:
Извори финансирања за програмску активност 0401-0006:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0401-0006:
Извори финансирања за Програм 6:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 6:
ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И
САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА
Програмска активност 0002 (ПА 0002) - Управљање и
одржавање саобраћајне инфраструктуре
Друмски саобраћај
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Зграде и грађевински објекти
ЈП Паркинг сервис Смедерево
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање

423
425
01

Извори финансирања за функцију 451:
Приходи из буџета
Функција 451:

16,400,000

16,400,000

16,400,000
16,400,000

16,400,000
16,400,000

16,400,000
16,400,000

16,400,000
16,400,000

871,777

871,777

13,500,000

13,500,000

13,500,000
871,777
14,371,777

13,500,000
871,777
14,371,777

13,500,000
871,777
14,371,777

13,500,000
871,777
14,371,777

27,903,300

27,903,300

27,903,300
27,903,300

27,903,300
27,903,300

27,903,300
27,903,300

27,903,300
27,903,300

67,018,800
871,777
67,890,577

67,018,800
871,777
67,890,577

4,400,000
92,100,000

4,400,000
92,100,000

156,410,159

156,410,159

9,000,000
47,000,000

9,000,000
47,000,000

308,910,159
308,910,159

308,910,159
308,910,159
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Извор
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35

1

2

3

4

5

6

7

Опис

Средства из буџета

Сопствени и
други приходи

Укупна средства

8

9

10

11

Савет за безбедност саобраћаја града Смедерева
360

Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту

252
253
254

421
423
425

Стални трошкови
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање

300,000
1,432,000
2,458,210

300,000
1,432,000
2,458,210

255

426

Материјал (спровођење набавке наставних средстава, учила и
едукативног материјала и превентивно-промотивног материјала
за извођење промотивних активности, опремање саобраћајне
инспекције и друго)

1,420,000

1,420,000

256

426

257

511

258

512

Материјал (набавка ауто-седишта за новорођене бебе)
Зграде и грађевински објекти

3,800,000

3,800,000

11,874,422

11,874,422

13,715,368

13,715,368

35,000,000

35,000,000

Функција 360:

35,000,000

35,000,000

Укупно за Савет за безбедност саобраћаја

35,000,000

35,000,000

Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 0701-0002:
Извори финансирања за Програм 7:

343,910,159

343,910,159

343,910,159

343,910,159

Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 7:
ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

343,910,159

343,910,159

343,910,159

343,910,159

232,584,000

232,584,000

6,300,000

6,300,000

238,884,000
238,884,000

238,884,000
238,884,000

238,884,000
238,884,000

238,884,000
238,884,000

238,884,000
238,884,000

238,884,000
238,884,000

Машине и опрема (набавка и уградња опреме на основу пројекта
система видео надзора и система за аутоматско препознавање
регистарских таблица, семафори и друга опрема)
01

Извори финансирања за функцију 360:
Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

Извори финансирања за програмску активност 0701-0002:
01
13

01
13
2002

Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Функционисање
основних школа

2002-0001
912

Основно образовање

259

4631

260

4632

Teкући трансфери осталим нивоима власти
Ова апропријација намењена је за:
-накнаде у натури 19.870.000
-социјална давања запосленима 2.500.000
-накнаде трошкова за запослене 31.490.000
-награде запосленима и остали посебни расходи 7.559.000
-сталне трошкове 98.045.000
-трошкове путовања ученика 32.310.000
-услуге по уговору 3.680.000
-специјализоване услуге 915.000
-текуће поправке и одржавање 25.675.000
-материјал 9.040.000
-накнаде за смештај 1.500.000

01

01
01

Капитални трансфери осталим нивоима власти
Ова апропријација намењена је за:
-машине и опрема 6.300.000
Извори финансирања за функцију 912:
Приходи из буџета
Функција 912:
Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 2002-0001:
Извори финансирања за Програм 9:
Приходи из буџета
Свега за Програм 9:
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ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ
Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Функционисање
средњих школа
Средње образовање

2003-0001
920

261

262

Текући трансфери осталим нивоима власти
Ова апропријација намењена је за:
-накнаде у натури 9.650.000
-социјална давања запосленима 900.000
-накнаде трошкова за запослене 9.800.000
-награде запосленима и остали посебни расходи 3.350.000
-сталне трошкове 46.210.000
-услуге по уговору 2.410.000
-специјализоване услуге 1.980.000
-текуће поправке и одржавање 8.450.000
-материјал 5.890.000

4631

Капитални трансфери осталим нивоима власти
Ова апропријација намењена је за:
-зграде и грађевински објекти 3.000.000
-машине и опрема 3.600.000
-остале некретнине и опрема 1.500.000

4632

01

01

01
0901
0901-0001
070
263

472

264

472

265

472

266

472
01
01

0901-0006
070
267
268
269

472
472
4631
01

Извори финансирања за функцију 920:
Приходи из буџета
Функција 920:
Извори финансирања за програмску активност 2003-0001:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 2003-0001:
Извори финансирања за Програм 10:
Приходи из буџета
Свега за Програм 10:
СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ УГРОЖЕНОМ СТАНОВНИШТВУ
ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА
Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Једнократне помоћи
и други облици помоћи
Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на
другом месту
Накнада за социјалну заштиту из буџета - превоз лица старијих
од 65 година
Превоз ученика средњих школа
Подстицање образовања ученика и студената на територији
града Смедерева
Остале накнаде за образовање - превоз студената
Извори финансирања за функцију 070:
Приходи из буџета
Функција 070:
Извори финансирања за програмску активност 0901-0001:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0901-0001:
Програмска активност 0006 (ПА 0006) - Подршка деци и
породици са децом
Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на
другом месту
Финансијска помоћ породиљама
Посебан родитељски додатак
Бесплатна ужина у Ђачкој кухињи
Извори финансирања за функцију 070:
Приходи из буџета
Функција 070:

88,640,000

88,640,000

8,100,000

8,100,000

96,740,000
96,740,000

96,740,000
96,740,000

96,740,000
96,740,000

96,740,000
96,740,000

96,740,000
96,740,000

96,740,000
96,740,000

8,200,000

8,200,000

10,550,000

10,550,000

12,000,000

12,000,000

9,250,000

9,250,000

40,000,000
40,000,000

40,000,000
40,000,000

40,000,000
40,000,000

40,000,000
40,000,000

13,000,000
1,500,000
3,000,000

13,000,000
1,500,000
3,000,000

17,500,000
17,500,000

17,500,000
17,500,000

Приходи из буџета

17,500,000

17,500,000

Свега за програмску активност 0901-0006:

17,500,000

17,500,000

Извори финансирања за програмску активност 0901-0006:
01
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Програмска активност 0007 (ПА 0007) - Подршка рађању и
родитељству
Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на
другом месту
Финансијска помоћ трудницама
Популациона политика - вантелесна оплодња
Извори финансирања за функцију 070:
Приходи из буџета
Функција 070:
Извори финансирања за програмску активност 0901-0007:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0901-0007:

8,500,000
3,000,000

8,500,000
3,000,000

11,500,000
11,500,000

11,500,000
11,500,000

11,500,000
11,500,000

11,500,000
11,500,000

1,500,000

1,500,000

Приходи из буџета

1,500,000

1,500,000

Функција 070:

1,500,000

1,500,000

Приходи из буџета

1,500,000

1,500,000

Свега за програмску активност 0901-0008:

1,500,000

1,500,000

47,640,000

47,640,000

Програмска активност 0008 (ПА 0008) - Подршка особама са
инвалидитетом

0901-0008

Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на
другом месту

070
272

Накнада за социјалну заштиту из буџета - превоз социјално
хуманитарних организација и удружења грађана

472

Извори финансирања за функцију 070:
01

Извори финансирања за програмску активност 0901-0008:
01

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА - Накнаде за социјалну заштиту из
буџета
Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Једнократне помоћи
и други облици помоћи

0901-0001
090

Социјална заштита некласификована на другом месту

273

4631

Трансфери осталим нивоима власти
- Једнократна помоћ 24.500.000
- Ванредне новчане помоћи 15.500.000
-Финансијска помоћ за додатно образовање деце смештене у
хранитељским породицама и деце у систему социјалне заштите
2.000.000
- Трошкови погребних услуга 590.000
- Превоз ученика основних и средњих школа са сметњама у
развоју и инвалидитетом и трошкови превоза пратиоца 5.000.000
- Прихватилиште за малолетну децу ван територије града
Смедерева 50.000

274

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета-Комесаријат за
избеглице и миграције Републике Србије
01
07
01
07

Извори финансирања за функцију 090:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Функција 090:
Извори финансирања за програмску активност 0901-0001:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Свега за програмску активност 0901-0001:

47,640,000
47,640,000
47,640,000
47,640,000

500,000

500,000

500,000
500,000

47,640,000
500,000
48,140,000

500,000
500,000

47,640,000
500,000
48,140,000
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8

9
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СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА - Центар за социјални рад
Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Једнократне помоћи
и други облици помоћи
Социјална заштита некласификована на другом месту
Трансфери осталим нивоима власти
- плата запослених 11.420.263
- социјални доприноси на терет послодавца 2.044.227
- социјална давања запосленима 1.500.000
- накнаде трошкова за запослене 700.000
- јубиларне награде 225.000
- стални трошкови 5.910.000
- услуге по уговору 6.449.000
- специјализоване услуге 100.000
- текуће поправке и одржавање 1.300.000
- материјал 3.450.000

01

01

Трансфери осталим нивоима власти
- капитално одржавање зграда и објеката 200.000
- машине и опрема 2.250.000
Извори финансирања за функцију 090:
Приходи из буџета
Функција 090:
Извори финансирања за програмску активност 0901-0001:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0901-0001:

33,098,490

33,098,490

2,450,000

2,450,000

35,548,490
35,548,490

35,548,490
35,548,490

35,548,490

35,548,490

35,548,490

35,548,490

11,000,000

11,000,000

11,000,000
11,000,000

11,000,000
11,000,000

11,000,000
11,000,000

11,000,000
11,000,000

25,000,000

25,000,000

25,000,000
25,000,000

25,000,000
25,000,000

25,000,000
25,000,000

25,000,000
25,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000
1,000,000

1,000,000
1,000,000

1,000,000
1,000,000

1,000,000
1,000,000

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА - Дотације невладиним
организацијама
Програмска активност 0003 (ПА 0003) - Дневне услуге у
заједници
Социјална заштита некласификована на другом месту
Дотације невладиним организацијама: Дотације удружењима
особа са инвалидитетом 11.000.000

0901-0003
090
277

481
01
01

Извори финансирања за функцију 090:
Приходи из буџета
Функција 090:
Извори финансирања за програмску активност 0901-0003:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0901-0003:
ЦРВЕНИ КРСТ
Програмска активност 0005 (ПА 0005) - Подршка
реализацији Програма Црвеног Крста

0901-0005
090

Социјална заштита некласификована на другом месту
278

Накнаде за социјалну заштиту из буџета
- Народна кухиња 25.000.000

472
01
01

0901-0002
090

Извори финансирања за функцију 090:
Приходи из буџета
Функција 090:
Извори финансирања за програмску активност 0901-0005:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0901-0005:
Програмска активност 0002 (ПА 0002) - Породични и домски
смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја
Социјална заштита некласификована на другом месту

279

Накнаде за социјалну заштиту из буџета
- Смештај у прихватилиште-Прихватна станица 1.000.000

472

01
01

Извори финансирања за функцију 090:
Приходи из буџета
Функција 090:
Извори финансирања за програмску активност 0901-0002:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0901-0002:
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Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Једнократне помоћи
и други облици помоћи
Социјална заштита некласификована на другом месту
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
- Локални акциони план за Роме 2.000.000
- Имплементација акционих планова за интерно расељена лица
(учешће Града у грађ. материјалу за интерно расељена лица по
Уговорима са Комесаријатом) 500.000
- Грађ. материјал-нови уговор са Комесаријатом 4.950.000
- Грађ. материјал-учешће града Смедерева у новом уговору
550.000
- Имплементација акционих планова за избегла и расељена лица
(42 монтажне куће - Уговор са АСБ, уређење терена и
прикључци-Град) 400.000
- Побољш.усл.становања-нови уг.са Комесар. 12.600.000
Побољшање усл.станов.-уч.Града у новом уг. 1.400.000
Нови уговор са Комесаријатом-Сеоске куће 2.520.000
- Учешће Града у новом уг.са Комес.-Сеоске к. 280.000
Нови уговор са Комес.-Доходовне активности 1.800.000
Уч. Града у новом уг.са Ком.-Доходовне акт. 200.000

0901-0001
090

280

Опис

472

27,200,000

27,200,000

Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти

5,330,000
21,870,000

5,330,000
21,870,000

Функција 090:

27,200,000

27,200,000

5,330,000

5,330,000

Извори финансирања за функцију 090:
01
07

Извори финансирања за програмску активност 0901-0001:
01

Приходи из буџета

07

Трансфери од других нивоа власти

21,870,000

Свега за програмску активност 0901-0001:

27,200,000

27,200,000

18,850,000

18,850,000

4,350,000
14,500,000
18,850,000

4,350,000
14,500,000
18,850,000

4,350,000
14,500,000
18,850,000

4,350,000
14,500,000
18,850,000

Пројекат "Сервис подршке и услуга у области социјалне
заштите за маргинализоване групе грађана са територије
града Смедерева"

0901-П2
090

Социјална заштита некласификована на другом месту
281

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

472

Све услуге - учешће града Смедерева 4.350.000
Све услуге - Републичка средства 14.500.000

01
07
01
07

01
07
08
13
16
1801

1801-0001
760
282

Извори финансирања за функцију 090:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Функција 090:
Извори финансирања за пројекат 0901-П2:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Свега за пројекат 0901-П2:
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:
ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА - Апотекарска
установа
Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Функционисање
установа примарне здравствене заштите
Здравство некласификовано на другом месту
Текуће дотације организацијама за обавезно социјално
осигурање

464

210,164,931
36,370,000

246,534,931

500,000
100,000
270,000
480,000
1,350,000

210,164,931
36,870,000
100,000
270,000
480,000
247,884,931

5,000,000

5,000,000

5,000,000
5,000,000

5,000,000
5,000,000

01

Извори финансирања за функцију 760:
Приходи из буџета
Функција 760:

01

Приходи из буџета

5,000,000

5,000,000

Свега за програмску активност 1801-0001:

5,000,000

5,000,000

Извори финансирања за програмску активност 1801-0001:
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Раздео

Глава

Програмска
класиф.

Функција

Позиција

Економ.
Класиф.

Извор
финансирања

40

1

2

3

4

5

6

7

Средства из буџета

Сопствени и
други приходи

Укупна средства

8

9

10

11

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА - Дом Здравља
Програмска активност 0003 (ПА 0003) - Спровођење
активности из области друштвене бриге за јавно здравље

1801-0003
720
283

284

Ванболничке услуге
Текуће дотације организацијама за обавезно социјално
осигурање
-Плате, додаци и накнаде запослених
-Социјални доприноси на терет послодавца

464

Капиталне дотације организацијама за обавезно социјално
осигурање
-Зграде и грађевински објекти 1.500.000
-Машине и опрема 7.500.000

464

01
01
1801-0002

Опис

721
285

464
01

Извори финансирања за функцију 720:
Приходи из буџета
Функција 720:
Извори финансирања за програмску активност 1801-0003:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 1801-0003:
Програмска активност 0002 (ПА 0002) - Мртвозорство
Опште медицинске услуге
Текуће дотације организацијама за обавезно социјално
осигурање-средства за накнаду из буџета у случају смрти
Извори финансирања за функцију 721:
Приходи из буџета
Функција 721:

32,000,000

32,000,000

9,000,000

9,000,000

41,000,000
41,000,000

41,000,000
41,000,000

41,000,000
41,000,000

41,000,000
41,000,000

800,000

800,000

800,000
800,000

800,000
800,000

800,000
800,000

800,000
800,000

46,800,000
46,800,000

46,800,000
46,800,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000
2,000,000

2,000,000
2,000,000

0
0

0
0

2,000,000
2,000,000

2,000,000
2,000,000

20,000,000

20,000,000

20,000,000
20,000,000

20,000,000
20,000,000

20,000,000
20,000,000

20,000,000
20,000,000

22,000,000
22,000,000

22,000,000
22,000,000

Извори финансирања за програмску активност 1801-0002:
01
01
1201

Приходи из буџета
Свега за програмску активност 1801-0002:
Извори финансирања за Програм 12:
Приходи из буџета
Свега за Програм 12:
ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
Програмска активност 0003 (ПА 0003) - Унапређење система
очувања и представљања културно-историјског наслеђа

1201-0003
840

286

481
01

860
287

481
01
01

1201-0004
830

288

423
01
01
01

Верске и остале услуге заједнице
Дотације верским заједницама
Извори финансирања за функцију 840:
Приходи из буџета
Функција 840:
Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом
месту
Дотације удружењима грађанима
Извори финансирања за функцију 860:
Приходи из буџета
Функција 860:
Извори финансирања за програмску активност 1201-0003:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 1201-0003:
Програмска активност 0004 (ПА 0004) - Остваривање и
унапређење јавног интереса у области јавног информисања
Услуге емитовања и штампања
Услуге по уговору - Пројектно информисање
Извори финансирања за функцију 830:
Приходи из буџета
Функција 830:
Извори финансирања за програмску активност 1201-0004:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 1201-0004:
Извори финансирања за Програм 13:
Приходи из буџета
Свега за Програм 13:
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Позиција

Економ.
Класиф.

Извор
финансирања

2

Функција

Глава

1

Програмска
класиф.

Раздео

41

3

4

5

6

7

1301

Опис

Средства из буџета

Сопствени и
други приходи

Укупна средства

8

9

10

11

ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

1301-0001
810
289

481
01
01

Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Подршка локалним
спортским организацијама, удружењима и савезима
Услуге рекреације и спорта
Дотације спортским организацијама и клубовима-физичка
култура
Извори финансирања за функцију 810:
Приходи из буџета
Функција 810:
Извори финансирања за програмску активност 1301-0001:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 1301-0001:

110,000,000

110,000,000

110,000,000
110,000,000

110,000,000
110,000,000

110,000,000
110,000,000

110,000,000
110,000,000

6,000,000

6,000,000

20,000,000

20,000,000

26,000,000
26,000,000

26,000,000
26,000,000

26,000,000
26,000,000

26,000,000
26,000,000

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ СПОРТСКИ ЦЕНТАР СМЕДЕРЕВО
Програмска активност 0004 (ПА 0004) -Функционисање
локалних спортских установа

1301-0004
810

290

423

291

4511

292

4511
01
01

1301-0005
860
293

423
01
01
01

0501
0501-0001
620
294

Услуге рекреације и спорта
Услуге по уговору
Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама
"СПОРТСКА ХАЛА СМЕДЕРЕВО" д.о.о.
Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама
Извори финансирања за функцију 810:
Приходи из буџета
Функција 810:
Извори финансирања за програмску активност 1301-0004:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 1301-0004:
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ
Програмска активност 0005 (ПА 0005) - Спровођење
омладинске политике
Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом
месту
Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 860:
Приходи из буџета
Функција 860:
Извори финансирања за програмску активност 1301-0005:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 1301-0005:
Извори финансирања за Програм 14:
Приходи из буџета
Свега за Програм 14:
ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И
ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ
Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Енергетски
менаџмент
Развој заједнице
Зграде и грађевински објекти -Програм енергетске ефикасности
2.500.000 динара-Буџетски фонд за заштиту животне средине;

511

01
01
01

Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета
Функција 620:
Извори финансирања за програмску активност 0501-0001:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0501-0001:
Извори финансирања за Програм 17:
Приходи из буџета
Свега за Програм 17:
Свега за раздео 4:

200,000

200,000

200,000
200,000

200,000
200,000

200,000
200,000

200,000
200,000

136,200,000
136,200,000

136,200,000
136,200,000

2,500,000

2,500,000

2,500,000
2,500,000

2,500,000
2,500,000

2,500,000
2,500,000

2,500,000
2,500,000

2,500,000
2,500,000
3,864,888,072

2,500,000
2,500,000
3,960,574,694

95,686,622
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Извор
финансирања
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1

2

3

4

5

6

7

5

0602
0602-0004
330

295
296
297
298
299
300
301
302
303
304

411
412
414
415
416
422
423
465
483
485
01
01
01
01

Опис

Средства из буџета

Сопствени и
други приходи

Укупна средства

8

9

10

11

ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
Програмска активност 0004 (ПА 0004) - Општинско/градско
правобранилаштво
Судови
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Остале дотације и трансфери
Новчане казне и пенали по решењу судова
Остале накнаде штете
Извори финансирања за функцију 330:
Приходи из буџета
Функција 330:
Извори финансирања за програмску активност 0602-0004
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

3,045,526
545,149

3,045,526
545,149

43,000
55,000
10,000
332,995
18,520,000
8,000,000

43,000
55,000
10,000
0
332,995
18,520,000
8,000,000

30,551,670
30,551,670

30,551,670
30,551,670

30,551,670
30,551,670

30,551,670
30,551,670

30,551,670
30,551,670

30,551,670
30,551,670

30,551,670
30,551,670
3,939,000,000

30,551,670
30,551,670
4,034,686,622

95,686,622
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III ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 11.
За извршење Одлуке о буџету одговорна је градоначелница града Смедерева.
Наредбодавац за извршење буџета је градоначелница
града Смедерева, односно лица која она овласти, а која су
истовремено одговорнa за законито и наменско коришћење
средстава распоређених буџетом.
Члан 12.
За закониту, наменску, економичну, ефикасну и ефективну употребу одобрених буџетских апропријација, непосредно су одговорни руководиоци директних и индиректних корисника буџетских средстава.
Члан 13.
Орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње
информише Градско веће града Смедерева, а обавезно у
року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно
деветомесечног периода.
У року од петнаест дана по подношењу извештаја из
става 1. овог члана Градско веће града Смедерева усваја и
доставља извештаје Скупштини града Смедерева.
Члан 14.
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Привремено расположива средства на консолидованом
рачуну трезора града Смедерева, могу се краткорочно пласирати код банака или других финансијских организација,
закључивањем уговора у складу са одредбама Закона о буџетском систему и Закона о јавном дугу.
Уговор из става 2. овог члана са изабраним банкама или
другим финансијским организацијама, закључује градоначелница града Смедерева.
Члан 17.
Директни корисници буџетских средстава су: Скупштина града, Градоначелник, Градско веће, Градска управа
и Градско правобранилаштво.
Индиректни корисници буџетских средстава финансирају се у оквиру директног корисника буџетских средстава
утврђеног овом Одлуком.
Директни и индиректни корисник буџетских средстава
може вршити плаћања само у оквиру планираних средстава
по овој Одлуци.
Средства распоређена за финансирање програма корисника буџета, корисницима се преносе на основу њиховог
захтева и у складу са одобреним средствима у плану буџета, а све у зависности од динамике остваривања прихода
буџета.
Уз захтев, корисници су дужни да доставе комплетну
документацију на плаћање.
Корисници буџетских средстава могу користити средства распоређена овом Одлуком само за намене за које су
им по њиховим захтевима, та средства одобрена и пренета.

Средства сталне буџетске резерве користе се за финансирање расхода и издатака на име учешћа локалне власти у
отклањању последица ванредних околности, као што су земљотрес, поплава, суша, пожар, клизишта, снежни наноси,
град, животињске и биљне болести, еколошка катастрофа
и друге елементарне непогоде, односно других ванредних
догађаја, који могу да угрозе живот и здравље људи или
проузрокују штету већих размера.
Решење о коришћењу средстава сталне буџетске резерве за намене утврђене у ставу 1. овог члана доноси градоначелница града Смедерева, на основу одгoварајућег акта
донетог од стране Градског штаба за ванредне ситуације
града Смедерева.

Код директног корисника буџетских средстава - Скупштинa града, председник Скупштине града Смедерева одговоран је за преузимање обавеза, њихову верификацију,
издавање налога за плаћање која треба извршити из средстава органа којим руководи и издавање налога за уплату
средстава.
Председник Скупштине града Смедерева одговоран је
за закониту, наменску, економичну и ефикасну употребу
буџетских апропријација у оквиру раздела 1 - Скупштина
града.

Члан 15.

Члан 19.

Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за
сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису
биле довољне. Решење о коришћењу средстава текуће буџетске резерве доноси градоначелница града Смедерева.
Текућа буџетска резерва опредељује се највише до 4%
укупних прихода и примања од продаје нефинансијске
имовине за буџетску годину.
Одобрена средства по овом основу представљају повећање апропријације директних корисника за одређене
намене и исказују се на конту намена за коју су средства
усмерена.

Код директног корисника буџетских средстава – Градоначелник, градоначелница града Смедерева одговорна
је за преузимање обавеза, њихову верификацију, издавање
налога за плаћање која треба извршити из средстава органа
којим руководи и издавање налога за уплату средстава која
припадају буџету.
Градоначелница града Смедерева одговорна је за закониту, наменску, економичну и ефикасну употребу буџетских апропријација у оквиру раздела 2 - Градоначелник.

Члан 16.
Новчана средства буџета града, индиректних корисника
буџетских средстава буџета града, као и других корисника
јавних средстава који су укључени у консолидовани рачун
трезора града Смедерева, воде се и депонују на консолидованом рачуну трезора града Смедерева.

Члан 18.

Члан 20.
Код директног корисника буџетских средстава – Градско веће, градоначелница града Смедерева одговорна је за
преузимање обавеза, њихову верификацију, издавање налога за плаћање која треба извршити из средстава органа
којим руководи.
Градоначелница града Смедерева одговорна је за закониту, наменску, економичну и ефикасну употребу буџетских апропријација оквиру раздела 3 - Градско веће.

Страна 116 – Број 14

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
Члан 21.

Код директног корисника буџетских средстава – Градска управа, начелница Градске управе града Смедерева одговорна је за преузимање обавеза, њихову верификацију,
издавање налога за плаћање која треба извршити из средстава органа којим руководи и издавање налога за уплату
средстава која припадају буџету.
Начелница Градске управе града Смедерева одговорна
је за закониту, наменску, економичну и ефикасну употребу буџетских апропријација у оквиру раздела 4 - Градска
управа.
Члан 22.
Код директног корисника буџетских средстава – Градско правобранилаштво, градски правобранилац одговоран
је за преузимање обавеза, њихову верификацију, издавање
налога за плаћање које треба извршити из средстава органа
којим руководи и издавање налога за уплату средстава која
припадају буџету.
Градски прaвобранилац одговоран је за закониту, наменску, економичну и ефикасну употребу буџетских апропријација у оквиру раздела 5 - Градскo правобранилаштво.
Члан 23.
Корисник буџетских средстава може преузимати обавезе на терет буџета само до износа апропријације утврђене
Одлуком о буџету.
Корисници буџетских средстава преузимају обавезе
само на основу писаног уговора или другог правног акта,
уколико законом није другачије прописано.
Преузете обавезе чији је износ већи од износа средстава
предвиђених Одлуком или су у супротности са Законом о
буџетском систему, не могу се извршавати на терет буџета.
Корисник буџетских средстава, који одређени расход
и издатак извршава из средстава буџета и из других извора прихода, обавезан је да измирење тог расхода и издатка
прво врши из других извора прихода.
Ако се у току фискалне године расходи и издаци повећају или приходи и примања смање, Градско веће града
Смедерева, на предлог Одељења за финансије и локалну
пореску администрацију Градске управе града Смедерева
може привремено обуставити извршење појединих расхода
и издатака, не дуже од 45 дана, у складу са Законом.
Члан 24.
Обавезе преузете у 2017. години у складу са одобреним
апропријацијама у 2017. години, а неизвршене у току 2017.
године, преносе се у 2018. годину и имају статус преузетих
обавеза и извршавају се на терет одобрених апропријација
овом Одлуком.
Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају
бити извршене искључиво на принципу готовинске основе
са консолидованог рачуна трезора, осим ако је законом, односно актом Владе предвиђен другачији метод.
Члан 25.
У току 2018. године расходи и издаци буџета града Смедерева извршаваће се у складу са чланом 4. став 4. Закона
о буџетском систему, а поштујући принципе ефикасности,
економичности, ефективности, јавности, потпуности, тачности и јединствене буџетске класификације.
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Део јавних средстава остварених у току 2018. године,
односно неутрошених из ранијих година, представља општи приход буџета града Смедерева у текућој години.
Средства из става 2. овог члана могу се користити за
неопходну ликвидност буџета града Смедерева.
Члан 26.
Ако у току године дође до промене околности која не
угрожава утврђене приоритете унутар буџета, градоначелница града Смедерева може донети одлуку да се износ
апропријације који није могуће искористити, пренесе у
текућу буџетску резерву и може користити за намене које
нису предвиђене буџетом или за намене за које нису предвиђена средства у довољном обиму.
Укупан износ преусмеравања из става 1. овог члана не
може бити већи од износа разлике између максимално могућег износа средстава текуће буџетске резерве утврђеног
Законом о буџетском систему и буџетом одобрених средстава текуће буџетске резерве .
Члан 27.
Градоначелница града Смедерева може донети одлуку о
промени у апропријацијама у складу са чланом 61. Закона о
буџетском систему, као и друге измене везане за усклађивање Одлуке о буџету са прописима који регулишу буџетску
класификацију.
Члан 28.
Корисници јавних средстава дужни су да на захтев
локалног органа управе надлежног за финансије ставе на
увид документацију о њиховом финансирању, као и да достављају извештаје о остварењу прихода и извршењу расхода и издатака за одређени период.
Корисници јавних средстава дужни су да обавесте надлежне органе града Смедерева о свим променама.
Члан 29.
Средства распоређена овом Одлуком преносе се корисницима сразмерно оствареним приходима и примањима
буџета.
Ако се у току године приходи и примања буџета смање,
расходи и издаци буџета ће се извршавати по приоритетима, и то: обавезе утврђене законским прописима на постојећем нивоу и минимални стални трошкови неопходни за
несметано функционисање корисника буџетских средстава.
Приоритет у извршавању расхода за робе и услуге корисника буџетских средстава имају расходи за сталне трошкове, трошкове текућих поправки и одржавања и материјал.
Корисници буџетских средстава дужни су да обавезе
настале по основу сталних трошкова, трошкова текућих
поправки и одржавања, материјала, као и по основу капиталних издатака измире у року утврђеном законом који
регулише рокове измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.
Ако индиректни корисници буџетских средстава остваре приходе из других извора финансирања у износу већем
од износа исказаног у члану 10. ове Одлуке, могу користити средства остварена из других извора финансирања до
нивоа до ког су та средства и остварена, а за намене утврђене овом Одлуком.
Ако индиректни корисници буџетских средстава не
остваре додатне приходе из других извора финансирања,
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утврђене у члану 10. ове Одлуке, расходи и издаци планирани по том основу неће се извршавати на терет општих
прихода буџета.
Члан 30.
Накнада за рад председника и чланова комисија и других сталних и привремених радних тела не могу се повећавати у 2018. години.
Задужују се надлежни органи и корисници јавних средстава да преиспитају потребу постојања и висину накнада
из става 1. овог члана, ради смањења расхода по том основу, и у том циљу иницирају измене општих и других аката
којима је уређено плаћање ових накнада.
Директни и индиректни корисници средстава буџета
града Смедерева могу формирати комисије и друга стална
и привремена радна тела искључиво у складу са посебним
законом, односно другим прописом, а чији задатак не може
бити обављање текућих и послова из делокруга рада корисника буџетских средстава.
Члан 31.
У оквиру броја утврђеног Законом о начину одређивања
максималног бројa запослених у јавном сектору планирано
је укупно 742 запослених, од чега је на неодређено време
планирано 555 запослених, а на одређено време планирано
је 187 запослених и то:
- код органа града Смедерева 257 на неодређено време
и 43 на одређено време;
- код установа културе 69 на неодређено време и 16 на
одређено време;
- код осталих установа из јавних служби 16 на неодређено време и 2 на одређено време;
- код месних заједница 10 на неодређено време и 1 на
одређено време;
- код предшколске установе 203 на неодређено време и
125 на одређено време.
Члан 32.
Корисници буџетских средстава приликом додељивања
уговора о набавци добара, финансијске имовине, пружању
услуга или извођењу грађевинских радова, морају да поступе у складу са прописима који уређују јавне набавке.
Набавком мале вредности, у смислу прописа о јавним
набавкама сматра се набавка чија је вредност дефинисана
Законом о јавним набавкама.
Члан 33.
Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета до 31. децембра 2018. године, средства која
нису утрошена за финансирање расхода и издатака у 2018.
години, која су овим корисницима пренета у складу са
Одлуком о буџету града Смедерева за 2018. годину.
Члан 34.
За финансирање дефицита текуће ликвидности, који
може да настане услед неуравнотежености кретања у приходима и расходима буџета, Скупштина града Смедерева
може се задужити у складу са одредбама члана 35. Закона
о јавном дугу («Службени гласник Републике Србије», број
61/2005, 107/2009, 78/2011 и 68/2015).
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Укупан износ задуживања из става 1. овог члана мора
се вратити пре краја буџетске године у којој је уговорено и
не може се рефинансирати или пренети у наредну буџетску
годину.
Одлуку о задуживању из претходног става доноси надлежни орган локалне власти, по претходно прибављеном
мишљењу надлежног Министарства.
Члан 35.
За финансирање дефицита текуће ликвидности могу се
током 2018. године користити средства са консолидованог
рачуна трезора града Смедерева, до износа који не угрожава ликвидност тог рачуна.
Уколико на крају 2018. године буде постојала позајмица са консолидованог рачуна трезора града Смедерева, у
зависности од услова на финансијском тржишту, може се
пренети у наредну годину.
Члан 36.
Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2018. години обрачунату исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не
исказују расход амортизације и употребе средстава за рад.
Члан 37.
Локални орган управе надлежан за финансије води
евиденцију о приходима оствареним од закупа по корисницима. Директни и индиректни корисници буџетских средстава града Смедерева који користе пословни простор и
покретне ствари којима управљају други корисници јавних
средстава намирују само трошкове по том основу.
Уколико плаћање трошкова није могуће извршити на
основу раздвојених рачуна, корисник који управља јавним
средствима врши плаћање, а затим индиректни корисник
врши одговарајућу рефундацију насталих расхода.
Рефундација се сматра начином извршавања расхода у
складу са Законом о буџетском систему.
Члан 38.
Други корисници јавних средстава који користе пословни простор и покретне ствари којима управљају директни
или индиректни корисници буџетских средстава града Смедерева плаћају настале трошкове, трошкове текућег и инвестиционог одржавања, односно закупа, у складу са критеријумима које прописује извршни орган локалне власти.
Члан 39.
Изузетно, у случају да виши ниво власти својим актом определи нижем нивоу власти наменска средства
за надокнаду штета услед елементарних непогода, Одељење за финансије и локалну пореску администрацију на основу тог акта отвара одговарајуће апропријације за извршавање расхода и издатака по том основу.
Изузетно, у случају да један ниво власти својим актом
определи другом нивоу власти наменска трансферна средства, као и у случају уговарања донације, чији износи нису
могли бити познати у поступку доношења буџета, Одељење
за финансије и локалну пореску администрацију на основу
тог акта, отвара одговарајуће апропријације за извршавање
расхода и издатака по том основу.
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Наплата прихода и примања није ограничена износима
исказаних прихода и примања у буџету.
Члан 40.
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 2017. 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 2017. 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, уз сагласност Градског већа града Смедерева обавезу по основу уплате добити
нема субјекат из става 1. и 2. овог члана који донесе одлуку
да из добити покрије губитак, односно повећа капитал, а
расположива ликвидна средства употреби за финансирање
инвестиција.
Члан 41.
О свему осталом што није прописано овом Одлуком
непосредно ће се примењивати одредбе Закона о локалној
самоуправи, Закона о буџетском систему и Закона о јавном
дугу.
Члан 42.
Ову Одлуку доставити Министарству финансија Републике Србије.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева“, а примењиваће се од 1. јануара 2018. године.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Поступак припреме и доношења буџета локалне власти
уређен је Законом 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, 68/2015-др.закон 103/2015 и 99/2016).
Рокови за доношење Фискалне стратегије и достављање Упутства за припрему одлуке о буџету локалне власти,
дефинисани су чланом 31. Закона о буџетском систему, односно буџетским календаром.
Пролећни део буџетског циклуса је у већем делу изостао. Доношење и усвајање Фискалне стратегије за наредни
средњорочни период померено је на јесењи део буџетског
циклуса. Како би се створили услови за усвајање буџета и
Фискалне стратегије до краја године Министарство финансија приступило је истовремено изради Нацрта закона о
буџету Републике Србије за 2018. годину и Фискалне стратегије за период 2018-2020. године.
У складу са чланом 112. Закона о буџетском систему
(прелазне и завршне одредбе) сви буџетски корисници од
доношења Закона о буџету Републике Србије и одлука о буџету локалне власти за 2015. годину исказују свој буџет на
програмски начин.
У складу са Упутством за припрему програмског буџета, Стална конференција градова и општина утврђује и до-
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ставља јединици локалне самоуправе и листу униформних
индикатора чијом се применом пружају подаци о општим
достигнућима програма и програмских активности, као
и статистички подаци из домена униформних програма и
програмских активности. Стога се у Упутству наглашава и
обавеза јединице локалне самоуправе да прате и извештавају о вредностима које се мере утврђеним индикаторима,
као део својих редовних обавеза извештавања.
Унапређење јавних финансија у Србији подразумева
широк спектар промена, а један од најзначајних делова
тиче се побољшања буџетског процеса. Увођење програмског буџета једна је од активности која треба да допринесе
бољој изради буџета, на националном и локалном нивоу.
Полазећи од сложености програмског буџетирања, његово увођење у систем израде локалних буџета треба схватити као вишегодишњи процес који ће карактерисати и детерминисати неопходност учења о програмској методологији и буџетирању учинка свих корисника укључених у тај
процес. Такође, подједнако је важно повећати ниво знања о
свим аспектима припреме и извршења буџета.
Најважнији изазови у припреми локалних буџета у
2018. години су померање фокуса са форме на садржину
програмског буџета, нужност приказивања програмских
информација као саставни део Образложења уз Одлуку о
буџету локалне власти, примена измене Закона о буџетском систему у погледу промене дефиниције индиректних
буџетских корисника, уједначенија пракса примене јединственог система буџетских класификација, као и почетак
увођења родно одговорног буџетирања, односно увођења
принципа родне равноправности у буџетски процес.
На сајту Министарства финансија Републике Србије
објављено је Упутство за израду програмског буџета за
нови начин планирања и исказивања података у програмском буџету и Упутство за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2018. годину и пројекција за 2019. и 2020.
годину.
На основу члана 36а. Закона о буџетском систему, локални орган управе надлежан за финансије доставља упутство за припрему нацрта буџета локалне власти и обавештава директне кориснике буџетских средстава о основним економским претпоставкама и смерницама за припрему буџета.
Директни корисници буџетских средстава обавезни су
да, у складу са смерницама и роковима, траже од индиректних корисника буџетских средстава за које су одговорни, да
доставе податке неопходне за израду предлога финансијског плана директног буџетског корисника.
Чланом 41. Закона о буџетском систему дефинисано је
да су индиректни корисници средстава буџета локалне власти обавезни да припреме предлог финансијског плана на
основу смерница које се односе на буџет локалне власти.
Истим чланом је предвиђено и да локални орган управе
надлежан за финансије може да тражи непосредно од индиректних буџетских корисника податке о финансирању.
Иако је дошло до кашњења у доношењу Фискалне стратегије за 2018. годину, основне смернице дате су Упутством
за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2018. годину и пројекција за 2019. и 2020. годину и Упутства за
припрему програмског буџета.
Неопходно је још једном поновити основне карактеристике Програмског буџета: Програмско буџетирање је
инструмент који представља већу одговорност корисника буџета, као и транспарентност потрошње јавних
средстава. Јединице локалне самоуправе своју програмску
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структуру утврђују на основу листе програма и програмских активности униформних за све локалне самоуправе.
Ту листу утврдила је СКГО у складу са надлежностима јединица локалне самоуправе (Анекс 5). У тој листи за програме и програмске активности утврђена је: шифра, назив
програма, сектор коме припадају и сврха.
За униформне програме и програмске активности које
спроводе јединице локалне самоуправе утврђени су циљеви на основу њихових стратешких планова развоја. Свака
јединицa локалне самоуправе је дужна да утврди и индикаторе којима мери постизање специфичних програма, програмске активности или пројекта који спроводи.
Стална конференција градова и општина је у сарадњи
са Министарством финансија Републике Србије, утврдила
17 програма, циљеве програма и програмских активности и
листу униформних индикатора за градове и општине и то:
- Програм 1 - Становање, урбанизам и просторно планирање
- Програм 2 - Комуналне делатности
- Програм 3 - Локални економски развој
- Програм 4 - Развој туризма
- Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој
- Програм 6 - Заштита животне средине
- Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна
инфраструктура
- Програм 8 - Предшколско васпитање и образовање
- Програм 9 - Основно образовање и васпитање
- Програм 10 - Средње образовање и васпитање
- Програм 11 - Социјална и дечија заштита
- Програм 12 - Здравствена заштита
- Програм 13 - Развој културе и информисања
- Програм 14 - Развој спорта и омладине
- Програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе
- Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе
- Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви
извори енергије
Упутство за припрему Одлуке о буџету локалних власти за 2018. годину са пројекцијама за наредне две буџетске
године са прилозима Министарство финансија доставило
је 15.11.2017. године. Упутством за локалне власти, дате су
смернице за припрему буџета локалних власти. Приликом
планирања лимита расхода и издатака за сваког буџетског
корисника пошло се од важеће организационе и функционалне структуре, као и од надлежности корисника буџетских средстава.
ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА
Сагледавањем свих јавних прихода и примања града
Смедерева, тј. њиховом пројекцијом за 2018. годину, утврђени су укупни приходи и примања из средстава буџета
са пренетим средствима из претходне године у износу од
3.939.000.000 динара, средства из сопствених и додатних прихода корисника буџетских средстава планирани су у износу од 95.686.622 динара, што укупно износи
4.034.686.622 динара.
Приходи од пореза на доходак, добит и капиталне
добитке планирани су у укупном износу од 1.478.830.000
динара и то: износ од 1.280.000.000 динара се односи на порез на зараде и чини највећи износ прихода од пореза. Овај
износ је планиран узимајући у обзир да се очекује повећање
запослености и повећање просечне зараде, а све из разло-

Страна 119 – Број 14

га повећане инвестиционе активности. У оквиру поменуте
групе планирани су и: порез на остале приходе у износу
од 106.000.000 динара, порез на приходе од самосталних
делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем у износу од 53.000.000 динара, порез
на приходе од самосталних делатности који се плаћа према
паушално одређеном приходу, по Решењу Пореске управе
у износу од 25.000.000 динара, порез на приходе од давања
у закуп покретних ствари у износу од 2.500.000 динара, порез на земљиште у износу од 100.000 динара, самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија на територији месне заједнице и општине у износу од 9.200.000
динара, порез на приходе спортиста и спортских стручњака
и други порези у износу од 3.230.000 динара.
Порез на фонд зарада планиран је у износу од 100.000
динара.
Порези на имовину планирани су за 2018. годину у
укупном износу од 427.670.000 динара. Највећи приход у
оквиру ове групе прихода је порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге (физичка лица) у износу
од 220.000.000 динара. Порез на имовину обвезника који
воде пословне књиге (правна лица) планиран је у износу
од 140.000.000 динара. Предузети су поступци у складу
са законским прописима за повећање наплате пореза на
имовину, у првом реду послате су опомене, затим су предузимане мере принудне наплате пореза на имовину, донета су решења о блокади рачуна за правна лица. У 2018.
години, планирано је и покретање поступака принудне наплате за дужнике по основу пореза на имовину за физичка
лица, те се очекује и повећање степена наплате пореза на
имовину од физичких и правних лица. У оквиру ове групе
прихода планирани су и: порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе у износу
од 43.000.000 динара, порез на пренос апсолутних права
на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по
решењу Пореске управе у износу од 20.000.000 динара,
порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе у
износу од 4.500.000 динара и други порези у износу од
170.000 динара.
Приходи од пореза на добра и услуге планирани су у
укупном износу од 127.900.000 динара. Приходе у оквиру
ове групе чини локална комунална такса за држање моторних, друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина у износу од 47.000.000 динара, посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине
у износу од 65.000.000 динара, накнада oд емисије SO2,
NO2, прашкастих материја и одложеног отпада у износу од
8.300.000 динара, комунална такса за коришћење рекламних паноа у износу од 6.000.000 динара, боравишна такса
у износу од 1.000.000 динара, комунална такса за држање
средстава за игру („забавне игре“) у износу од 300.000
динара, накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта у износу од 200.000 динара и накнада
за супстанце које оштећују озонски омотач и накнада за
пластичне кесе у износу од 100.000 динара.
Други порези планирани су у укупном износу од
67.000.000 динара, а односе се на комуналну таксу за истицање фирме на пословном простору.
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Донације и помоћи од међународних организација планиране су у укупном износу од 81.876.718 динара.
Износ од 45.744.800 односи се на капиталне помоћи од
Европске уније у корист нивоа градова – „Пројекат обезбеђење трајних стамбених решења и унапређење физичке
инфраструктуре у ромским насељима“ референтни број
EuropeAid/138222/ID/ACT/RS, а на основу потписаног
уговора између града Смедерева и Министарства финансија Републике Србије за добијање бесповратних средстава
од Европске уније ИПА 2013. Град Смедерево је 06. јуна
2017. године, потписао Уговор број 48-00-00207/2014-28-5
у трајању од 20 месеци са Министарством финансија Републике Србије за финансирање пројекта „Побољшање
инфраструктуре у једном од највећих ромских насеља у
Србији“. Планирани износ од 36.131.918 динара односи се
на текуће донације од Европске уније у корист нивоа градова–INTERREG за Пројекат водени спортови – здрава будућност за нашу децу.
Трансфери од других нивоа власти планирани су у
укупном износу од 734.313.137 динара.
Ненаменски трансфери од Републике Србије у корист
нивоа градова у 2018. години планирани су у износу од
371.947.865 динара, односно планирани су у истом обиму
који је био опредељен Законом о буџету Републике Србије за 2017. годину („Службени гласник Републике Србије“,
број 99/2016).
Текући наменски трансфери, у ужем смислу од Републике Србије у корист нивоа градова планирани су у укупном износу од 36.805.000 динара. Капитални наменски
трансфери планирани су у износу од 325.560.272 динара и
то за:
- комасацију за подручје које обухвата делове КО Кулич
и Шалинац I, II и III фаза износ од 18.874.762 динара,
- комасацију дела КО Осипаоница износ од 35.309.400
динара,
- комасацију дела КО Скобаљ износ од 27.522.600 динара,
- уређење атарских путева 10.286.000 динара,
- I, II и III фазу наводњавања – Удовички плато, учешће Министарства за пољопривреду, шумарства и
водопривреде Републике Србије, износ од 233.567.510
динара.
Други приходи – приходи од имовине планирани су
у укупном износу од 98.530.258 динара. Наведену групу
прихода чине: допринос за уређивање грађевинског земљишта у износу од 42.000.000 динара, накнада за коришћење
грађевинског земљишта у износу од 15.000.000 динара (у
току 2017. године покренути су поступци за повећање наплате за дужнике по основу наведене накнаде), комунална
такса за коришћење простора на јавним површинама или
испред пословног простора у пословне сврхе у износу од
24.000.000 динара, приходи буџета града од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит
банака у износу од 1.500.000 динара, средства остварена
од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно
пољопривредног објекта у државној својини у износу од
14.780.258 динара, комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом у износу од 700.000 динара и други приходи у износу од 550.000 динара.
Приходи од продаје добара и услуга планирани су
у укупном износу од 253.750.000 динара, а односе се на
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приход од закупа, односно на коришћење непокретности у
државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета у износу од 142.000.000 динара, приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у
предшколским установама у корист нивоа градова у износу
од 72.000.000 динара, таксе за озакоњење објеката у корист
нивоа градова у износу од 14.000.000 динара, накнаду за
уређивање грађевинског земљишта у износу од 10.000.000
динара, приходе од закупнине за грађевинско земљиште у
корист нивоа градова у износу од 10.000.000 динара, градске административне таксе у износу од 5.500.000 динара,
накнада по основу конверзије права коришћења у право
својине у корист нивоа градова у износу од 150.000 динара, накнада по основу конверзије права коришћења у право
својине у корист Републике у износу од 100.000 динара. У
оквиру поменуте групе јавних прихода очекује се повећање
остварења код прихода по основу пружања услуга боравка
деце у предшколским установама у корист нивоа градова
из разлога куповине новог простора за потребе ПУ „Наша
радост“ у Смедереву.
Новчане казне и одузета имовинска корист планиране су у износу од 35.050.000 динара, а чине их приходи
од новчаних казни за прекршаје предвиђене прописима о
безбедности саобраћаја на путевима у износу од 30.000.000
динара, приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине
града, као и одузета имовинска корист у том поступку у
износу од 3.000.000 динара, приходи од новчаних казни
за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених
у управном поступку у корист нивоа градова у износу од
1.200.000 динара као и остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи у корист новоа општина у износу од 850.000 динара.
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
планирани су у износу од 5.000.000 динара, а односе се на
текуће добровољне трансфере.
Мешовити и неодређени приходи планирани су у износу од 15.400.000 динара.
Меморандумске ставке за рефундацију расхода планирани су у износу од 1.000.000 динара.
Меморандумске ставке за рефундацију расхода из
претходне године износе 2.500.000 динара.
Примања од продаје нефинансијске имовине
планирана су у износу од 511.433.162 динара.
Примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у корист нивоа градова планирана су у износу
од 3.000.000 динара, а односе се на примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи. У претходним годинама кредити пољопривредним газдинствима одобравали су
се преко Фонда за развој пољопривреде града Смедерева.
РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА
Законом о локалној самоуправи, као и Законом о буџетском систему утврђене су основе за израду буџета локалне
самоуправе. У складу са овим, урађена је концепција расхо-
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да и издатака буџета града за 2018. годину, који су планирани у укупном износу од 3.939.000.000 динара. На расходној
страни буџета града Смедерева за 2018. годину планирана
су сопствена средства и други приходи индиректних корисника буџетских средстава у укупном износу од 95.686.622
динара, а која ће индиректни корисници буџетских средста-

Ред.
број

ОПИС
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ва извршавати на одређеним главама и позицијама у оквиру
раздела.
Расходи и издаци буџета града Смедерева за 2018. годину посматрано по разделима исказани су следећом табелом:

Предлог плана
средстава из буџета
за 2018. годину

Предлог плана
средстава из других
извора за 2018.
годину

Укупно планирана
средства за 2018.
годину

29.794.314

29.794.314

Раздео 2 – ГРАДОНАЧЕЛНИК

5.465.944

5.465.944

3.

Раздео 3 – ГРАДСКО ВЕЋЕ

8.300.000

8.300.000

4.

Раздео 4 – ГРАДСКА УПРАВА

5.

Раздео 5 – ГРАДСКО
ПРАВОБРАНИЛАШТВО

1.

Раздео 1 – СКУПШТИНА ГРАДА

2.

У К УП Н И РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

3.864.888.072 95.686.622

3.960.574.694

30.551.670
3.939.000.000

30.551.670
95.686.622

4.034.686.622

3

4

746
2
17
727

0
0
0
0
538,111,239

0

204,571,244

6,387,087

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0

6,860,542

11
1
10
0
0
0
11
0
11
329
1
328

0
0
0

5,359,233

7
1
6

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5

12,219,775

71,254,661

243,678,472

18
2
16

303
2
9
292
85
5
80

2,683,904

0

2,683,904

2,683,904

6

7

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

19,270,396

0

19,270,396

8

9

736
2
17
717

0
0
0
0

0
0
0
11
0
11
328
1
327

11
1
10

7
1
6

18
2
16

294
2
9
283
85
5
80

Укупан
планиран број
зап. у децембру
2018. године из
извора 01

565,177,576

0

218,159,241

6,348,019

7,203,569

6,971,597

14,175,166

72,532,106

253,963,044

10

Маса
средстава
за плате на
извору 01
11

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

Укупан
планиран број
зап. у децембру
2018. године из
извора 04

783,622

0

783,622

783,622

12

Маса
средстава
за плате
на извору
04
13

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

Укупан
планиран број
зап. у децембру
2018. године из
извора 05-08

0

19,270,396

0

19,270,396

14

Маса
средстава за
плате на
извору 0508
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8

7

6

5

4

3

2

1

2

1

Органи и службе локалне власти
Изабрана лица
Постављена лица
Запослени
Установе културе
Постављена лица
Запослени
Остале установе из области јавних служби
које се финансирају из буџета (навести назив
установе):
Постављена лица
Запослени
1. Установа за дневни боравак деце и
омладине са сметњама у развоју ,,Сунце"
Постављена лица
Запослени
2.Регионални центар за професионални
развој запослених у образовању
Постављена лица
Запослени
Дирекције основане од стране локалне
власти
Постављена лица
Запослени
Месне заједнице
Изабрана лица
Запослени
Предшколске установе
Постављена лица
Запослени
Нове установе и органи (навести назив
установа и органа):
1.
Постављена лица
Запослени
Укупно за све кориснике буџетa који се
финансирају са економских класификација
411 и 412
Изабрана лица
Постављена лица
Запослени

Директни и индиректни корисници буџетских
средстава локалне власти

Маса средстава за плате планирана за 2018. годину на економским класификацијама 411 и 412

МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ ИСПЛАЋЕНА У 2017. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНА У 2018. ГОДИНИ

Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2017. године и планирана пројекција за
период XI-XII према Одлуци о буџету ЈЛС за 2017. годину на економским
класификацијама 411 и 412
Укупан број
Укупан број
Укупан број
Маса
Маса
Маса
зап. у
зап. у
зап. у октобру
средстава
средстава
средстава
за плате
октобру 2017.
октобру
2017. године
за плате на
за плате на
на извору
године из
2017. године
из извора 05извору 01
извору 04
извора 01
из извора 04
08
05-08

Град Смедерево

Редни
број

Табела 2.

Назив локалне власти
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1. Повећање покривености
територије планском
документацијом

Просторно и
урбанистичко планирање

Спровођење
урбанистичких и
просторних планова

1101-0001

1101-0002

2

Број усвојених планова генералне
регулације у односу на број
предвиђених планова вишег реда

486

Укупан број озакоњених објеката у
години

Активности везане за инвестиционо
одржавање и унапређење својстава
зграда

Степен наплате комуналних
услуга

1. Проценат замена светиљки након
пуцања лампи (на годишњој бази)

Очување и унапређење
стамбеног фонда

Ефикасно и рационално
спровођење комуналне
делатности
1. Адекватанпо
управљање јавним
осветљењем

Остваривање јавног
интереса у одржавању
зграда

2. Комуналнe
делатности

Управљање/одржавање
јавним осветљењем

1102

1102-0001

95%

75%

да

80%

1200

5,30%

12

65 издатих
(95%)

2

да

100%

да

Очекивана
вредност
(2017)

95%

85%

да

85%

7146

33,33%

8

75

2

да

100%

да

Циљана
вредност
(2018)

100%

87%

да

90%

7146

50,18%

7

85

2

да

100%

да

Циљана
вредност
(2019)

100%

90%

да

90%

7146

100%

5

100

2

да

100%

да

Циљана
вредност
(2020)

202.500.000

505.641.600

5.000.000

1.500.000

24.000.000

30.500.000

Укупна буџетска
средства

Укупни
сопствени и
остали приходи
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95%

70%

да

75%

2,50%

Проценат решених захтева за
озакоњења

Проценат површине земљишта датог
Управљање грађевинским 1. Стављање у функцију
у закуп ради постављања
грађевинског земљишта
привремених пословних објеката
земљиштем
(закуп грађевинског земљишта)

Ефикасан процес
озакоњења

8

50 издатих
(90 %)

да

100%

Проценат површине територије
планском документацијом
Усвојен просторни план града

да

Проценат покривености
територије планском
документацијом

1101-0005

1101-0003

Просторни развој у
складу са плановима

Становање, урбанизам и
просторно планирање

1101

Вредност у
базној
години
(2016)

ИНДИКАТОР

Проценат издатих грађевинских
дозвола у односу на број
Ефикасно
поднесених захтева
администрирање захтева
Просечно потребно време за
за издавање грађевинских
издавање грађевинских дозвола (у
дозвола
данима, од дана када је поднета
комплетна документација)

ЦИЉ

НАЗИВ
Програм, Програмска
активност и Пројекат

ШИФРА
Програм,
Програмска
активност и
Пројекат

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТА - `индикатори
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14.670

13,96%

Број опремљених пијачних места
Покривеност територије услугама
одржавања гробаља и погребним
услугама – број уређених гробних
места на територији града Смедерева
1. Степен покривености корисника
услугом даљинског грејања

1. Адекватан квалитет
пружених услуга
уређивања, одржавања
коришћења пијаца

1. Адекватан квалитет
пружених услуга
одржавања гробаља и
погребних услуга

Зоохигијена

Уређивање, одржавање и
коришћење пијаца

Одржавање гробља и
погребне услуге

Производња и
дистрибуција топлотне
енергије

1102-0004

1102-0005

1102-0006

1102-0007

538

248,4
км2/481,7
км2

21000 ха

14,01%

14.920

658

248,4
км2/481,7
км2

21000 ха

112

100%

500

14,01%

15.180

758

248,4
км2/481,7
км2

24840 ха

117

100%

700

14,01%

15.450

908

248,4
км2/481,7
км2

24840 ха

120

100%

1000

14,02%

16.990

920

248,4
км2/481,7
км2

24840 ха

126

100%

1200

2. Адекватан квалитет
пружених услуга уз
рационално спровођење
даљинског грејања

2. Проценат корисника код којих се
обрачун врши по утрошеној
топлотној енергији

1. Укупан број притужби грађана на
квалитет и редовност пружене
услуге даљинског грејања

20%

86

21,87%

70

22%

60

22,05%

55

23%

50

12.000.000

40.200.000

54.600.000

52.400.000

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

1. Оптимална покривеност 2. Број корисника услуге даљинског
4.876
4.896
5.000
5.100
5.150
корисника и територије
грејања (домаћинстава)
услугама даљинског
3. Број корисника услуге даљинског
258
258
270
290
300
грејања и развој
грејања (локала)
дистрибутивног система
4. Запремина грејаног простора
(домаћинства, локали и буџетски 813.863,79 m³ 813.863,79 m³ 811.900,56 m³ 812.100,56 m³ 812.205 m³
корисници)

Број м2 територије покирвен
услугом зоохигијене у односу на
укупан број м2 територије

Третиране површине за сузбијање
глодара и инсеката

109

1. Унапређење заштите од
заразних и других болести
које преносе животиње

1. Максимална могућа
Степен покривености територије
покривеност насеља и
услугама одржавања чистоће јавнотериторије услугама
прометних површина (број улица
одржавање чистоће на
које се чисте)
површинама јавне намене

1102-0003

100%

Одржавање чистоће на
површинама јавне намене

Степен уређења јавних зелених
површина

1102-0002

1. Максимална могућа
покривеност насеља и
територије услугама
уређења и одржавања
зеленила

550

Одржавање јавних
зелених површина

2. Укупан број светиљки које су
замењене савременијим

2. Ефикасно и рационално
спровођење јавног
осветљења и минималан
негативан утицај на
животну средину
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3. Локални
економски развој

Унапређење
привредног и
инвестиционог
амбијента

1501-0001

Пројекат-Побољшање
инфраструктуре у једном
од највећих ромских
насеља у Србији

Управљање и снабдевање
водом за пиће

1501

1102-П1

1102-0008

75%

Максимална могућа покривеност
корисника и територије услугама
водоснабдевања
81%

84%

87%

2 .Број кварова по километру
водоводне мреже

2,36%

да

1,30km

5

3

1.046

Број активних
привредних друштава
Побољшање
перформанси
Слободне зоне-број
иностраних предузећа
која послују у
Слободној зони
Побољшање
перформанси
Слободне зоне-број
домаћих предузећа
која послују у
Слободној зони

2.887

Број предузетника

8

7

1.079

2.949

9

7

1.119

3.020

8.763
8.134
Број евидентираних
6.624 (од
(од тога
незапослених лица на
(од тога
тога жене
жене
3.547)
евиденцији НСЗ/жена
жене 4.259)
4.570)

Реализација пројекта
проценатуално исказана у
кумулативном облику

1,36 кm

9

7

1.119

3.020

6.624 (од
тога жене
3.547)

90%

да

1,24km

9

7

1.119

3.020

6.624 (од
тога жене
3.547)

100%

да

1,22km

9

7

1.119

3.020

6.624 (од
тога жене
3.547)

1,20km

15.000.000

127.041.600

16.900.000

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

1. Успостављање
функционалне
пословне
инфраструктуре

Отварање нових
предузећа и
предузетничких радњи
на територији града

Повећање
запослености на
територији града

78%

7,87

Од 38
Од 38 месних Од 38 месних Од 38 месних Од 38 месних
месних
заједница у заједница у заједница у заједница у
заједница у
1. Број насељених места обухваћен
17 је
22 је
24 је
26 је
28 је
услугама у односу на укупан број
изграђена
изграђена
изграђена
изграђена
изграђена
насеља
јавна
јавна
јавна
јавна
јавна
водоводна
водоводна
водоводна
водоводна
водоводна
мрежа
мрежа
мрежа
мрежа
мрежа

7,87

1. Просечна цена грејања по
утрошеној топлотној енергији
(дин/kwh)

Изградња канализационог система –
Обезбеђивање услова за
побољшање инфраструктуре насеља
задовољење комуналних
и локалне заједнице, побољшање
потреба грађања
перформанси индустријске зоне

1. Адекватан квалитет
услуга водоснабдевања

3. Ефикасно и рационално
спровођење даљинског
грејања и минималан
негативан утицај на
животну средину
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28.647

79,40%

2

7,95%

Број туристичких посета
„Смедеревској тврђави“
1. Коришћење пољопривредних
површина у односу на укупне
пољопривредне површине

Број едукација намењених
пољопривредним
произвођачима на територији
града
Проценат обухваћености
пољопривредног земљишта у
годишњем Програму заштите,
уређења и коришћења
пољопривредног земљишта
(удео укупног пољопривредног
земљишта државној својини у
односу на укупно
пољопривредно земљиште на
територији града)

1. Повећање квалитета
туристичкe услугe на
територији града

Раст производње и
стабилност дохотка
произвођача

Стварање услова за развој
и унапређење
пољопривредне производње

Ефикасно управљање
пољопривредним
земљиштем у државној
својини

1. Раст производње и
стабилност дохотка
произвођача

Управљање развојем
туризма

5. Развој
пољопривреде

Подршка за
спровођење
пољопривредне
политике у локалној
заједници

Мере подршке
руралном развоју

Пројекат - Израда
пројектно техничке документације за
изградњу система за
наводњавање јужног
дела територије града
Смедерева

1502-0001

0101

0101-0001

0101-0002

0101-П1

1535 ha

7,3

3. Број корисника мера усвојене
пољопривредне политике / 1000
становника

1535 ha

7,95%

2

7,3

3.628

79,40%

31.000

973.660

83

184 лицa

1535 ha

7,95%

2

7,8

3.628

79,40%

32.500

990.000

83

184 лицa

1535 ha

7,95%

2

7,8

3.628

79,40%

34.000

1.000.000

83

184 лицa

1535 ha

7,95%

2

7,8

3.628

79,40%

34.000

1.000.000

83

184 лицa

5.010.000

495.473.007

500.483.007

7.000.000

7.000.000

15.000.000

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Површина пољопривредног
земљишта обухваћеног
пројектом у односу на укупну
површину пољопривредног
земљишта

3.628

2. Број регистрованих
пољопривредних газдинстава

882.410

Пораст прихода од боравишне
таксе

Повећање прихода од
туризма

4. Развој туризма

Број новозапослених жена уз
помоћ успостављених
механизама за финансијску
подршку за запошљавање

1502

61

144 лица

1501-0002

1. Успостављање
механизама за финансијску
подршку запошљавању

Мере активне
политике
запошљавања

Број новозапослених уз помоћ
успостављених механизама за
финансијску подршку за
запошљавање

60
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0401-0003

Унапређење заштите
природних вредности

Праћење у складу са
прописаним законским
обавезама

Праћење у складу са
прописаним законским
обавезама

Праћење у складу са
прописаним законским
обавезама
Праћење у складу са
прописаним законским
обавезама
Праћење у складу са
прописаним законским
обавезама

да

15

1. Број урађених мониторинга
(контрола квалитета земљишта)

1. Број урађених мониторинга
(контрола квалитета процедних
вода и земљишта на 3 мерна
места - хала, саобраћајница,
Дуго поље)
Број подручја која су
проглашена заштићеним
подручјем III категорије
8

4

Од укупно
38 месних
заједница
које чине
територију
града у 15
је
изграђена
канализац
иона
мрежа
55

50

4

8

8

1

15

24

312

Од укупно
38 месних
заједница
које чине
територију
града у 14
је
изграђена
канализац
иона
мрежа

4

8

8

5

8

1

15

24

8

1

24

1. Број урађених мониторинга
(мониторинг стања нивоа буке)

1. Број урађених мониторинга
(повремене циљане контроле загађења животне средине)

312

1. Број извршених мерења
квалитета ваздуха у локалној
мрежи
312

да
да

да

да

Усвојен Програм енергетске
ефикасности

Усвојен ЛЕАП

4

да

да
да

Усвојен План квалитета ваздуха

4

Ажурирана карта акустичног
зонирања

5

Број подручја која су
проглашена заштићеним

Од укупно
38 месних
заједница
које чине
Максимална могућа
Број насељених места обухваћен територију
покривеност корисника и
услугама у односу на укупан града у 14
територије услугама
број насеља
је
уклањања отпадних вода
изграђена
Управљање отпадним
канализац
водама
иона
мрежа
Број интервенција на
атмосферској и мешовитој
Адекватан квалитет
пружених услуга одвођења
канализацији и осталим
45
отпадних вода
објекатима заједничке
комуналне потрошње

Заштита природе

0401-0002

0401-0004

Унапређење квалитета
животне средине

Испуњење обавеза у складу
са законима у домену
Управљање заштитом
постојања стратешких и
животне средине
оперативних планова као и
мера заштите

6. Заштита животне
средине

Праћење квалитета
елемената животне
средине

0401-0001

0401

61

59

Од укупно
38 месних
заједница
које чине
територију
града у 15
је
изграђена
канализац
иона
мрежа

4

8

8

1

15

24

312

да

да

да

да

4

16.400.000

1.100.000

5.115.500

3.000.000

67.890.577

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

57

Од укупно
38 месних
заједница
које чине
територију
града у 15
је
изграђена
канализац
иона
мрежа

4

8

8

1

15

24

312

да

да

да

да

4
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Управљање
комуналним отпадом

Управљање осталим
врстама отпада

7. Организација
саобраћаја и
саобраћајна
инфраструктура

0401-0005

0401-0006

0701

Повећање безбедности
учесника у саобраћају

Повећање безбедности
учесника у саобраћају и
смањење броја
саобраћајних незгода

Одрживо управљање
осталим врстама отпада

Спровођење акције
санирања - одржавање
градског сметлишта у
,,Годоминском пољу"

Спровођење радова на
санацији - уклањању
сметлишта ''Дуго поље''

320

35
350

40

до 25

до 25

до 25

до 25

2

да

1

Набавка и уградња аутоматских
система за идентификовање
саобраћајних прекршаја

213

да

305

Број повређених људи

6

1000

11

Број смртних исхода

364

1000

376

Број саобраћајних
незгода/инцидената

4

да

1000

1

163

295

4

да

1000

1

138

261

4

343.910.159

27.903.300

14.371.777

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

да

1000

1

188

329

4

200 m³
200 m³
200 m³
200 m³
200 m³
материјала материјала материјала материјала материјала

до 25

4

Реализација активности Савета
за безбедност саобраћаја - број
набављених аутоседишта
намењених новорођеним бебама
Реализација акције Савета за
безбедност саобраћаја у сарадњи
са Агенцијом за безбедност
саобраћаја РС - ,,Пажљивко" у
свим основним школама путем
поклоњених светлобојних
прслука и књиге ,,Пажљивкова
правила у саобраћају",
намењених првацима

300

30

1о.ооо m³ 1о.ооо m³ 1о.ооо m³ 1о.ооо m³ 1о.ооо m³

10.672 m³

Број очишћених „дивљих“
депонија

Одржавање постојећих и
трасирање нових интерних
саобраћајница на самом
одлагалишту

Постављање биотрнова 20 до 25
комада по 3м дужна годишње

Разастирање земље за
покривање и неутрализацију
комуналног отпада

Количина уклоњеног отпада са
локације

280

Број интервениција на мрежи
фекалне канализације
255

20

Број интервенција на атм. и
меш. Кан. по налогу Одељења за
инспекцијске послове
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Функционисање и
оствривање
предшколског
васпитања и
образовања
9. Основно
образовање и
васпитање

8

52%

Број објеката Вртића
Процентуални обухват деце
основним образовањем по полу
(дечаци)

Функционисање основних
школа

129

Обезбеђени адекватни
услови за васпитно
образовни рад са децом уз
повећан обухват

Број уписаних група деце

50,25%

2.804

Број деце која су уписана у
предшколске установе

52%

8

131

51,97%

2.900

42

361

361

43

565

430

1.356

575

Број паркинг места
прилагођених за инвалиде

Повећање обухвата деце
предшколским васпитањем Проценат уписане деце у односу
на број укупно пријављене деце
и образовањем

Оптимална покривеност
корисника и територије
услугама паркинг сервиса

400

1.336

60

250

14,4

52%

9

136

53,00%

3.000

58

460

600

480

1.540

80

200

20

52,00%

10

143

53,00%

3.150

60

480

630

500

1.610

80

200

20

52,00%

12

150

53,00%

3.280

65

520

670

540

1.730

80

200

20

238.884.000

375.958.211

375.958.211

343.910.159

36.200.000

36.200.000

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

2002

2001-0001

2001

8. Предшколско
васпитање и
образовање

Управљање и
0701-0002 одржавање саобраћајне
инфраструктуре

Укупан број паркинг места на
којима се наплаћује паркинг
услуга у I, II и III зони (општа и
посебна паркиралишта)
Укупан број паркинг места на
којима се наплаћује паркинг
услуга на 11 паркиралишта у I
зони (општа паркиралишта)
Укупан број паркинг места на
којима се наплаћује паркинг
услуга на 18 паркиралишта у II
зони (општа паркиралишта)
Укупан број паркинг места на
којима се наплаћује паркинг
услуга на 10 паркиралишта у III
зони (општа и посебна
паркиралишта)

Дужина хоризонталне
саобраћајне сигнализације (у
километрима)

200

Број поправљених и
новопостављених саобраћајних
знакова и семафора

Опремање и одржавање
саобраћајне сигнализације
на путевима и улицама

8,7

Одржавање
квалитета
путне мреже кроз
Број километара санираних
реконструкцију и редовно и/или реконструисаних деоница
путева улица
одржавање асфалтног
покривача

63
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61,20%

Проценат корисника
финансијске подршке и подршке
у натури у односу на укупан
број корисника социјалне
заштите

1. Повећање доступности
права и услуга социјалне
заштите

Једнократне помоћи и
други облици помоћи

0901-0001

6,80%

0901

Проценат корисника мера и
услуга социјалне и дечје заштите
који се финансирају из буџета
града у односу на број
становника

Повећање доступности
права и услуга социјалне
заштите

4,5%

26

11. Социјална и
дечија заштита

Повећање доступности и Проценат деце којој је обезбеђен
бесплатан школски превоз у
приступачности основног
образовања деци
односу на укупан број деце

Просечан број ученика по
одељењу

48,00%

348

Функционисање
средњих школа

2003-0001

Обезбеђени прописани
услови за васпитно образовни рад са децом у
основним школама

Процентуални обухват деце
средњим образовањем по полу
(девојчице)

52,00%

Повећање обухвата
средњошколског
образовања

Процентуални обухват деце
средњим образовањем по полу
(дечаци)

Број радника путника

10. Средње
образовање и
васпитање

2003

12,43%

652

Повећање доступности и Проценат деце којој је обезбеђен
бесплатан школски превоз у
приступачности основног
образовања деци
односу на укупан број деце

Број радника путника

Унапређење квалитета
образовања и васпитања
услова у основним школама

20

48%

Унапређење квалитета
образовања и васпитања
услова у основним школама

Функционисање
основних школа

2002-0001

Просечан број ученика по
одељењу

Обезбеђени прописани
услови за васпитно образовни рад са децом у
основним школама

Процентуални обухват деце
основним образовањем по полу
(девојчице)

64

60,00%

6,60%

362

4,5%

27

48,00%

52,00%

13,13%

652

20

48%

60,00%

6,80%

361

4,5%

27

48,00%

52,00%

13,15%

655

20

48%

60,00%

6,80%

361

4,5%

27

48,00%

52,00%

13,15%

655

20

48%

150.388.490

246.534.931

96.740.000

96.740.000

238.884.000

500.000

1.350.000

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

60,00%

6,50%

363

4,5%

27

48,00%

52,00%

12,95%

652

21

48%

Страна 130 – Број 14
22. децембар 2017. године

Породични и домски
смештај,
0901-0002
прихватилишта и друге
врсте смештаја

1. Број пријава насиља у
породици

2. Просечан број дана по
кориснику услуге

320

186

50

350

90

60

400

90

60

53%

2

9

0,50%

13

3,50%

3,00%

6,50%

3,50%

400

90

60

53%

2

9

1,00%

14

3,50%

3,00%

6,50%

3,50%

400

90

60

53%

2

9

1,00%

14

3,50%

3,00%

6,50%

3,50%

1.000.000

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

2. Унапређење заштите
жена од насиља у породици

1. Обезбеђење услуге
смештаја

1. Број корисника услуге
смештаја прихватилишта

53,%

0,30%

53,5%

0,20%

5. Број корисника услуга у
заједници у односу на укупан
број грађана

11

1

11

4. Број услуга социјалне заштите
предвиђених Одлуком о
социјалној заштити

2,50%

1

2,20%

3. Број грађана корисника
других мера материјалне
подршке (набавка огрева и
слично) у односу на укупан број
грађана

3,00%

8

3,30%

2. Број корисника једнократне
новчане помоћи у односу на
укупан број грађана

6,00%

3,00%

8

5,80%

1. Проценат грађана који
добијају новчане накнаде и
помоћи у натури у складу са
Одлуком о социјалној заштити у
односу на укупан број грађана

1. Број мера материјалне
подршке
1. Број услуга намењених
женама са искуством насиља у
породици или у партнерском
4. Повећање доступности
односу
права и механизма
социјалне заштите за жене у
2. Удео жена корисница
локалној заједници
социјалних помоћи у укупном
броју корисника социјалне
помоћи

3. Унапређење ефикасности
пружених услуга

2. Унапређење квалитета
услуге социјалне заштите

2,40%

Проценат корисника локалних
социјалних услуга у односу на
укупан број корисника
социјалне заштите
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Дневне услуге у
заједници

Подршка особама са
инвалидитетом

0901-0008

0901-П1

3

3. Број услуга које припадају
категорији саветодавнотерапијских и социјалноедукативних услуга предвиђених
Одлуком о соц. заштити

да

Социјална помоћ за старије Помоћ опредељена за старије и
и угрожено становништво
угрожено становништво

Унапређење квалитета
услуге социјалне заштите

200.000

Подшка породицама да Износ давања предвиђен за меру
остваре жељени број деце
подршке рађању

Повећање квалитета живота
корисника социјалне заштите –
штићеника Установе за дневни
боравак деце и омладинe са
сметњама у развоју "Сунце"

15.000

да

200.000

15.000

370.000

365.886

Обезбеђивање финансијске
Износ давања предвиђен за меру
подршке за децу и
подршке за децу и породицу - по
породицу
једном новорођеном детету

31.000

1.700

3

1,00%

13

17

20

30.491

1.351

0,20%

11

1. Број услуга социјалне заштите
предвиђених одлуком о
социјалној заштити
2. Број корисника услуга у
заједници у односу на укупан
број грађана

17

Број удружења / хуманитарних
организација које добијају
средства из буџета града

27

да

да

200.000

15.000

370.000

31.000

1.500

3

1,50%

14

17

25

да

200.000

15.000

370.000

31.000

1.500

3

1,50%

14

17

25

да

200.000

15.000

370.000

31.000

1.500

3

1,50%

14

17

25

1.500.000

11.500.000

17.500.000

25.000.000

9.796.441

11.000.000

200.000

650.000

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Пројекат: "Наша мала
кухиња"

Подршка рађању и
родитељству

Подршка деци и
породици са децом

0901-0007

0901-0006

0901-0005

1. Подршка развоју мрежа
услуга социјалне заштите
предвиђене Одлуком о
социјалној заштити и
Законом о социјалној
заштити

Подстицање развоја
разноврсних социјалних
и других услуга у
заједници

1. Број корисника народне
1. Социјално деловање кухиње (или број подељених
оброка у народној кухињи)
Подршка реализацији олакшавање људске патње
програма Црвеног
пружањем неопходне
2. Број месечно подељених
крста
ургентне помоћи лицима у
оброка у народној кухињи
невољи, развијањем
3. Број подељених оброка у
солидарности међу људима народној кухињи на годишњем
нивоу

Саветодавно0901-0004 терапијске и социјалноедукативне услуге

0901-0003

2. Број корисника услуге
смештаја у Прихватилиште за
жртве насиља ''Сигурна кућа''
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Мртвозорство

1801-0002

2. Унапређење ефикасности
примарне здравствене
заштите

Подстицање развоја
културе

1. Подстицање развоја
културе кроз јачање
капацитета установа
културе

1. Повећање интересовања
грађана за развој културе

13. Развој културе и
информисања

Функционисање
локалних установа
културе

Јачање културне
продукције и
уметничког
стваралаштва

1201

1201-0001

1201-0002

50

70

200

12,00%

14,00%

200

88,00%

61.000

86,00%

55.600

100 %

6.091

7

31

200

60

12,00%

88,00%

61.000

100 %

5.097

18

30

200

60

12,00%

88,00%

62.500

100 %

5.097

20

30

200

60

12,00%

88,00%

62.500

100 %

5.097

20

30

6.000.000

159.880.530

221.091.530

41.000.000

800.000

5.000.000

46.800.000

18.850.000

25.371.000

53.071.000

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

2. Укупан број полазника
наставних активности, течајева и
радионица

2. Приход из буџета за
реализацију програмских
активности
3. Сопствени приход за
реализацију програмских
активности
1. Укупан број младих
укључених у реализацију
програмских активности

1. Укупан број посетилаца на
свим културним програмима

100 %

6.786

7

Број објеката здравствених
установа са адекватним
1. Унапређење доступности
и правичности здравствене приступом за ОСИ у односу на
заштите (ПЗЗ)
укупан број објеката
здравствених установа
Просечан број посета по
изабраном лекару

23

Унапређење здравља
становништва

Број здравствених
радника/лекара финансираних из
буџета града

Унапређење квалитета
услуге социјалне заштите

Спровођење
Проценат реализованих у односу
Стварање услова за очување
активности из области
на планиране посебне програме
и унапређење здравља
и пројекте из области јавног
друштвене бриге за
становништва
јавно здравље
здравља

Функционисање
установа примарне
здравствене заштите

1801-0001

1801-0003

12. Здравствена
заштита

1801

0901-П2

Прој. "Сервис подршке
и услуга у области соц.
заш. за маргин. групе
грађ. са терит. града
Смедерева"
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1. Популаризација
Пројекат Центра за
манифестације, појачана
културу - Смедеревска
туристичка посећеност
јесен
граду, промоција привреде
и пољоприверде у граду

1. Представљање и
афирмација домаћег и
иностраног позоришног
стваралаштва, промоција
Смедеревске тврђаве,
обогаћивање културне
понуде града у летњим
месецима

Пројекат Центра за
културу - Позоришни
фестивал Театар у
Тврђави

1 .Оживљавање некадашњег
Пројекат Центра за
Корзоа, промоција градске
културу - Корзо поново
поп рок сцене,повратак
ради
шетњи и дружењу

1201-0004

1201-П1

1201-П2

1201-П3

1. Број учесника

1. Популаризација графичке
уметности и подршка
уметницима који се овом
техником баве.

1. Очување светосавског
духовног и
просветитељског наслеђа

Пројекат Центра за
културу - Ликовна
колонија графике

Пројекат Центра за
културу - Светосавске
свечаности

1201-П6

1201-П7

1.600

8

11

4.800

75

350

21

0

7.500

2.020

8

10

4.500

65

400

25

9

7.600

2.000

8

11

4.500

70

450

25

9

7.650

2.000

8

12

4.500

70

450

25

9

7.700

2.000

8

12

4.500

75

450

25

9

7.700

550.000

200.000

3.000.000

1.200.000

200.000

5.000.000

9.000.000

20.000.000

2.000.000

1.000.000

500.000

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

1. Број посетилаца

1. Број позоришта који се
представљају смедеревској
публици

1. Упознавање публике са
стваралачком личношћу и
делом Бранислава Нушића.

Пројекат Центра за
културу - Позоришни
фестивал "Нушићеви
дани"

1201-П5

1. Број посетилаца
манифестације

1. Обогаћивање културне
понуде града у летњим
месецима

Пројекат Центра за
културу - Културно
лето

1201-П4

1. Број учесника

1. Број учесника

1. Број пољопоривредних и
привредних изложби

Квалитетно информисање
суфинансирањем пројеката
Број суфинансираних пројеката
за остваривање јавног
у области јавног информисања
интереса у области јавног
информисања

Остваривање и
унапређивање јавног
интереса у области
јавног информисања

1201-0003

Очување и заштита
културног наслеђа

Унапређење система
очувања и
представљања
културно-историјског
наслеђа

3. Број посетилаца сајта Центра
за културу као и facebook
странице Центра за културу
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Пројекат Музеја Издавање монографије
Смедерево и
смедеревски крај у
Првом светском рату
1914-1918

1201-П8

1201-П9

Повећање интересовања
грађана за развој културе

3.Афирмација домаћег
филмског стваралаштва

Повећање интересовања
грађана за развој културе

Пројекат Музеја Смедеревски зборник
број 6

Пројекат Музеја "Пројекат Годишњи
програм Градске
галерије савремене
уметности Смедерево"

1201-П11

1201-П12

1201-П13

1.Број филмских наслова

9.500

4

3.Број домаћих документарних
филмова

9.413

7

2.Филмски циклуси и ревије
домаћих играних филмова

Број посетилаца

Број продатих зборника

Број посетилаца који су
посетили нову опремљену салу

Број конзервираних предмета

10.000

150

7.500

20

80

7

1.Број домаћих играних филмова

Број продатих примерака

10

11.000

170

9.000

85

4

7

7

10

14

14

14
5.600

14
5.600

5.600

14

5.600

14

3.Медијска пропраћеност

2.Укупан број посетилаца на
филмским пројекцијама
3.Број филмских пројекција
1.Посећеност програмима у
оквиру филмског фестивала
2.Број филмских пројекција у
Смедеревској тврђави

100

11.500

190

9.500

4

7

7

10

14

5.600

14

5.600

14

250.000

100.000

600.000

90.000

110.000

5.000.000

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Повећање интересовања

Повећање интересовања
грађана за развој културе

Пројекат Музеја "Имплементација
интерактивних
дигиталних садржаја у
новој сталној
поставци"

Пројекат Музеја "Конзервација
Повећање интересовања
1201-П10 предмета из етнолошке
грађана за развој културе
збирке и израда
Митре"

Пројекат Центра за
културу – Филмски
фестивал

2. Представљање и
афирмација домаћег и
иностраног филмског
стваралаштва, промоција
Смедеревске тврђаве,
обогаћивање културне
понуде града у летњим
месецима

1. Повећање интресовања
јавности за филмску
уметност
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20,00%

20,00%

Пројекти Регионалног
1. Проценат непокретних
завода за заштиту
културних добара, код којих су
на годишњем нивоу извршена
споменика културе 1. Враћање намене и
Санација и
инвестициона улагања у односу
аутентичног изгледа капеле
на укупан број непокретних
рестаурација Капеле
Дине Манчића на
културних добара у
Старом гробљу II фаза
надлежности града

1201-П15

14

1201-П14

Број организованих изложби

Пројекти Регионалног
1. Проценат непокретних
завода за заштиту
културних добара, код којих су
на годишњем нивоу извршена
споменика културе 1. Враћање намене и
Санација и
инвестициона улагања у односу
аутентичног изгледа капеле
на укупан број непокретних
рестаурација Капеле
Дине Манчића на
културних добара у
Старом гробљу I фаза
надлежности града

грађана за развој културе

70

38,00%

38,00%

14

38,00%

38,00%

15

38,00%

38,00%

15

38,00%

38,00%

15

3.000.000

3.000.000

Страна 136 – Број 14
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20,00%

1. Проценат споменика културе
код којих су на на годишњем
нивоу извршена инвестициона
улагања у односу на укупан број
споменика културе у
надлежности града

1201-П19

1. Статистичка санација и
стабилизација Куле 11

Пројекти Регионалног
завода за заштиту
споменика културе 1201-П18
Санација споменика
српским војницима
1912-1918 у Пожаревцу

20,00%

1. Проценат Спомен обележја
код којих су на годишњем нивоу
извршена инвестициона улагања
у односу на укупан број Спомен
обележја културе у надлежности
града

Пројекти Регионалног
завода за заштиту
1. Статистичка санација и
1201-П20
споменика културе стабилизација Куле 11
Статистичка санација и
стабилизација Куле 11

1. Санација споменика
српским војницима 19121918 у Пожаревцу

1201-П17

22,00%

5

2. Проценат обнове у односу на
целокупно непокретно културно
добро

1. Санација Спомен дома

1. Уређење терена око
спомен чесме у Вучаку

Пројекти Регионалног
завода за заштиту
споменика културе Уређење терена око
спомен чесме у Вучаку

1201-П16

1. Број лица ангажованих на
изради Пројекта

Пројекти Регионалног
завода за заштиту
1. Санација Спомен дома
споменика културе Краљу Александру и
Санација Спомен дома
изгинулим и умрлим
Краљу Александру и
ратницима од 1912-1918 за
изгинулим и умрлим
ослобођење и уједињење у
ратницима од 1912Лозовику
1918 за ослобођење и
уједињење у Лозовику

1. Израда целокупне
пројектно - техничке
документације

Пројекат Регионалног
завода за заштиту
споменика културе Израда главног
пројекта санације и
обнове Варошког
бедема од Куле 16 до
Куле 17

71

20,00%

20,00%

30,00%

5

20,00%

20,00%

30,00%

5

20,00%

20,00%

30,00%

5

20,00%

20,00%

30,00%

5

1.536.000

375.000
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22.000.000

2.400.000

1.800.000
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15. Опште услуге
локалне самоуправе

Функционисање
локалне самоуправе и
градских општина

0602

0602-0001

Регионални центар за
професионални развој
запослених у образовању

Функционисање управе

да

45

3.800
(сати)

100 %

64

да

45

3.820
(сати)

100 %

64

да

45

3.840
(сати)

100 %

64

40
200
1.200

58
950

3. Број ноћења

120

585

168

110

585

1.500

1.800

180

60

130

555

2.000

180

60

135

555

1.060.305.727

200.000

26.000.000

110.000.000

136.200.000

5.065.622

5.065.622
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180

50

125

555

50.016.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000

да

45

3.750
(сати)

97%

64

Број решених предмета по
запосленом
1. Број програма стручног
усавршавања
2. Број одржаних догађаја

2. Број запослених у органима
града и код индиректних
корисника града

1. Суфицит или дефицит
консолидованог трезора

Одрживо управно и
финансијско
функционисање града у
складу надлежностима и
пословима локалне
самоуправе

да

Планирана средства за подршку
активном укључивању младих у
различите друштвене
активности

Подршка активном
укључивању младих у
различите друштвене
активности

Спровођење
омладинске политике

1301-0005

45

Број установа које су доступане
за коришћење предшколском,
школском и рекреативном
спорту

Обезбеђивање услова за рад
из области спорта

Одржавање постојећих
спортских објеката од
интереса за град (спортски
објекат ХАЛА д.о.о
Смедерево)
3.700
(сати)

1301-0004

64

Број спроведених акција,
програма и пројеката који
подржавају активно и
рекреативно бављење спортом

Функционисање
локалних спортских
установа

1301-0001

97%

Унапређење предшколског,
1. Број спортских организација
школског и рекреативног
финансираних од стране града
спорта

Подршка локалним
спортским
организацијама,
удружењима и
савезима

1301

Степен завршености и
функционалности објекта

Обезбеђивање приступа
спорту и подршка
пројектима у вези са
развојем омладине и
спорта

14. Развој спорта и
омладине

72
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Опшинско / градско
правобранилаштво

0602-0003

0602-0004

109/263

Број решених предмета у односу
на укупан број(пренетих из
претходне године и нових)
предмета на годишњем нивоу

Пројекат "Водени
спортови - здрава
будућност за нашу
децу"

0602-П3

41.111.200

2.490.000

3.000.000

25.000.000

30.551.670

195.100.000

51.552.080

Пројекат Туристичка
организација града
Смедерева у
ликвидацији

50/232

5,81%

11

108

108

0602-П2

да

50/242

8,45%

10

105

105

32.228.295

да

100/302

8,59%

12

110

103

0602-П1

да

107/369

8,33%

5

119

103

679.272.482

Пројекат ЈП Дирекција
за изградњу, урбанизам
и грађевинско
земљиште Смедерево у
ликвидацији

0602-0010

10,80%

Учешће расхода и издатака за
сервисирање дугова у текућим
приходима < 15%

Пројекат израде техничке
документације за затворени
базен у Смедереву и изградње
Обезбеђивање услова за
воденог центра за децу у
изградњу инфраструктуре у Ghiladu, у оквиру прекограничне
сарадње, повезивања
области спорта и за
прекограничну сарадњу
Подунавског округа и округа
Србије и Румуније
Тимиш у Румунији и
промовисања спортских
активности

Заштита имовинских права
и интереса града

Сервисирање јавног
дуга

0602-0002

Текућа буџетска
резерва
Стална буџетска
резерва

Одржавање финансијске
стабилности града и
финансирање капиталних
инвестиционих расхода

Функционисање
месних заједница

0602-0009

194

Број подстицаја који се односе
на безбедност везано за цивилну
одбрану (број испаљених
ракета)

4

97

Обезбеђено задовољавање
Број иницијатива /предлога
потреба и интереса
месних заједница према граду у
локалног становништва
вези са питањима од интереса за
деловањем месних
локално становништво
заједница

Функционисање града у
складу надлежностима и
пословима локалне
самоуправе

Број подстицаја који се односе
на безбедност везано за цивилну
одбрану (број набављених
ракета)

73
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Функционисање
извршних органа

17. Енергетска
ефикасност и
обновљиви извори
енергије

2101-0002

0501

Постојање енергетског менаџера

Успостављање система
енергетског менаџмента
да

653

Број донетих аката
Укупни расходи за набавку
енергије

52

1.692

Број седница извршних органа

Смањење расхода за
енергију

Функционисање извршних
органа - ГРАДСКО ВЕЋЕ

Број донетих аката

34

Број седница сталних радних
тела

280
8

Број усвојених аката
Број седница скупштине

да

650

55

2.000

36

6

200

25,41%

да

600

50

1.600

36

6

200

85%

да

650

50

1.800

40

7

220

100%

да

650

50

1.800

40

7

220

3.939.000.0000

2.500.000

2.500.000

13.765.944

29.794.314

43.560.258

95.686.622
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УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:

0501-0001 Енергетски менаџмент

Функционисање локалне
СКУПШТИНЕ

Функционисање
скупштине

2101-0001

Функционисање извршних
органа ГРАДОНАЧЕЛНИК

Ефикасно и ефективно
функционисање органа
политичког система
локалне самоуправе

16. Политички
систем локалне
самоуправе

2101

Реализација пројекта
проценатуално исказана у
кумулативном облику

74
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Планирани расходи и издаци буџета распоређени су у
оквиру 5 раздела, и то: Скупштина града, Градоначелник,
Градско веће, Градска управа и Градско правобранилаштво.
СКУПШТИНА ГРАДА СМЕДЕРЕВА, као орган града, планирана је у оквиру раздела 1, Oдлуке о буџету града
Смедерева за 2018. годину са средствима у укупном износу
од 29.794.314 динара, по следећем програму, програмској
активности, функцијама, позицијама и економским класификацијама:
ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, Програмска класификација 2101-0001, Програмска активност 0001-Функционисање Скупштине
ФУНКЦИЈА 111 – Извршни и законодавни органи
На економској класификацији 411-Плате, додаци и
накнаде запослених (зараде) планирани су у износу од
2.576.539 динара. У оквиру ове економске класификације
планирано је за плате по основу цене рада, додатак за време
проведено на раду (минули рад) и додатак за рад на дан државног и верског празника за секретара Скупштине града и
главног урбанисту.
На економској класификацији 412-Социјални доприноси на терет послодавца планирана су средства у износу
од 461.200 динара за секретара Скупштине града и главног
урбанисту. У оквиру ове економске класификације средства
су опредељена на име доприноса на терет послодавца (допринос за пензијско и инвалидско осигурање, допринос за
здравствено осигурање и допринос за незапосленост).
На економској класификацији 415-Накнаде трошкова за
запослене, планирана су средства у износу од 35.000 динара, односе се на превоз на посао и са посла.
На економској класификацији 422-Трошкови путовања,
планирана су средства у износу од 50.000 динара, а односе
се на исплату трошкова дневница и осталих трошкова за
службена путовања у земљи.
На економској класификацији 423-Услуге по уговору,
планирана су средства у износу од 24.100.000 динара. У
оквиру ове економске класификације планирана су средства на име накнаде за одборнике Скупштине града Смедерева на основу Одлуке о платама и накнадама изабраних,
именованих и постављених лица у органима града Смедерева и накнадама за рад чланова радних тела Скупштине
града Смедеревa и о платама запослених у Градској управи
града Смедерева („Службени лист града Смедерева,“ број
9/2016). Према поменутој Одлуци планирана је исплата месечне накнаде за одборнике Скупштине града Смедерева у
висини од 32% од просечне зараде (без пореза и доприноса) у граду Смедереву према последње објављеном податку Републичког органа за послове статистике. Одборници
Скупштине града Смедерева имају право и на накнаду за
присуствовање седницама у висини од 3,2% од просечне
зараде (без пореза и доприноса) у граду Смедереву према
последње објављеном податку Републичког органа за послове статистике. Обрачун и исплата накнада чланова радних тела за присуствовање седницама исплаћује се у висини 3,2% од просечне зараде (без пореза и доприноса) у
граду Смедереву (чланови 15.,16. и 17. поменуте Одлуке).
Скупштина града Смедерева броји укупно 70 одборника.
Председнику Скупштине града Смедерева Решењем број
120-424/2016-07 од 12.07.2016. године утврђен је коефицијент за обрачун и исплату накнаде – не налази се на сталном
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раду у Скупштини града Смедерева, а функција заменика
председника Скупштине града је волонтерска.
На економској класификацији 465-Остале дотације и
трансфери планирана су средства у износу од 365.000 динара, у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других
сталних примања код корисника јавних средстава.
ФУНКЦИЈА 160 – Опште јавне услуге некласификоване на
другом месту
На економској класификацији 481-Дотације политичким субјектима-планирана су средства у износу од
2.206.575 динара на основу члана 16. Закона о финансирању политичких активности, за финансирање у 2018.
години.
ГРАДОНАЧЕЛНИК, као орган града, планиран је у
оквиру раздела 2, Oдлуке о буџету града Смедерева за 2018.
годину са средствима у укупном износу од 5.465.944 динара, по следећем програму, програмској активности, функцији, позицијама и економским класификацијама:
ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, Програмска класификација 2101-0002, Програмска активност 0002-Функционисање извршних органа
ФУНКЦИЈА 111 - Извршни и законодавни органи
Економска класификација 411 – Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) у износу од 3.443.414 динара. У
оквиру ове економске класификације планирана је плата за
градоначелницу и заменика градоначелнице по основу редовног рада (минулог рада).
Економска класификација 412 – Социјални доприноси
на терет послодавца у износу од 616.371 динара. У оквиру
ове економске класификације планирана је исплата доприноса (за пензијско и инвалидско осигурање, за здравствено
осигурање и за незапосленост), за градоначелницу и заменика градоначелнице.
Економска класификација 422 - Tрошкови путовања
планирани су у износу од 715.000 динара. У оквиру ове
економске класификације планирано је за трошкове дневница и остале трошкове за службена путовања у земљи и
иностранству.
Економска класификација 423 - Услуге по уговору планиране су у износу од 250.000 динара. У оквиру ове економске класификације планирана средства предвиђена су
за репрезентацију и поклоне.
Економска класификација 465 - Остале дотације и трансфери планиране су у износу од 441.159 динара, у складу
са Законом о привременом уређивању основица за обрачун
и исплату плата, односно зарада и других сталних примања
код корисника јавних средстава.
ГРАДСКО ВЕЋЕ, као орган града, планиран је у оквиру раздела 3, Oдлуке о буџету града Смедерева за 2018. годину са средствима у укупном износу од 8.300.000 динара,
по следећем програму, програмској активности, функцији,
позицијама и економским класификацијама:
ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, Програмска класификација 2101-0002, Програмска активност 0002-Функционисање извршних органа
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ФУНКЦИЈА 111 – Извршни и законодавни органи
Економска класификација 422 - Tрошкови путовања у
износу од 50.000 динара. У оквиру ове економске класификације планирано је за трошкове дневница и остале трошкове за службена путовања.
Економска класификација 423 - Услуге по уговору у
износу од 7.420.000 динара. У оквиру ове економске класификације планирана је накнада члановима Градског већа,
на основу Одлуке о платама и накнадама изабраних, именованих и постављених лица у органима града Смедерева
и накнадама за рад чланова радних тела Скупштине града Смедерева и о платама запослених у Градској управи
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
9/2016).
Економска класификација 465 – Остале дотације и
трансфери у износу од 830.000 динара, у складу са Законом
о привременом уређивању основица за обрачун и исплату
плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.
ГРАДСКА УПРАВА, као орган града, планирана је у
оквиру раздела 4, Oдлуке о буџету града Смедерева за 2018.
годину са средствима у укупном износу од 3.864.888.072
динара, по следећим програмима, програмским активностима, пројектима, функцијама, позицијама и економској
класификацији:
ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, Програмска класификација 0602-0001, Програмска активност 0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина
ФУНКЦИЈА 130 – Опште услуге
Економска класификација 411- Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) у износу од 206.339.987 динара. У
оквиру ове економске класификације планирано је за плате
по основу цене рада, додатак за рад дужи од пуног радног
времена, додатак за рад на дан државног и верског празника, додатак за рад ноћу, додатак за време проведено на раду
(минули рад), као и за накнаду зараде за време привремене
спречености за рад до 30 дана услед болести.
Економска класификација 412 - Социјални доприноси на терет послодавца у износу од 36.934.858 динара. У
оквиру ове економске класификације планирано је за припадајуће доприносе на терет послодавца за пензијско и
инвалидско осигурање, за здравствено осигурање и за незапосленост.
Економска класификација 413 - Накнаде у натури у износу од 3.400.000 динара. У оквиру ове економске класификације планирано је за превоз запослених на посао и са
посла (маркица).
Економска класификација 414 - Социјална давања запосленима у износу од 5.000.000 динара. У оквиру ове економске класификације планирано је за породиљско боловање, боловање преко 30 дана, отпремнину приликом одласка
у пензију, помоћ у случају смрти запосленог или члана уже
породице и помоћ у медицинском лечењу запосленог или
члана уже породице.
Економска класификација 415 – Накнаде трошкова за
запослене у износу од 6.200.000 динара. У оквиру ове економске класификације планирано је за накнаду трошкова
запосленима за превоз на посао и са посла.
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Економска класификација 416 – Награде запосленима и
остали посебни расходи у укупном износу од 1.000.000 динара, односи се на јубиларне награде запослених у Градској
управи града Смедерева.
Економска класификација 421 - Стални трошкови у
износу од 82.897.895 динара. У оквиру ове економске класификације планирано је 9.000.000 динара на име закупа
за “Зимску бајку“- монтажа и демонтажа клизалишта у Тврђави, као и закуп пословног простора, затим за трошкове
платног промета, услуге за електричну енергију, пелет-биомаса, централно грејање, услуге водовода и канализације, услуге дератизације, одвоз отпада, услуге чишћења на
основу Уговора о редовном одржавању пословног простора између града Смедерева и ЈП „Градска стамбена агенција“ Смедерево. Поред наведеног планирани су трошкови
за фиксне и мобилне телефоне, интернет, услуге доставе,
услуге осигурања зграда, возила и запослених у случају несреће на раду и остали непоменути трошкови.
Економска класификација 422 - Трошкови путовања у
износу од 1.100.000 динара. У оквиру ове економске класификације планирано је за трошкове дневница, превоза и
смештаја за службена путовања у земљи и иностранству, за
остале трошкове за пословна путовања у земљи и за накнаду за коришћење сопственог возила.
Економска класификација 423 - Услуге по уговору у
износу од 38.000.000 динара. У оквиру ове економске класификације планирано је за различите врсте услуга и то:
услуге за израду и одржавање софтера, услуге одржавања
рачунара, котизације за семинаре и учествовање на сајмовима, издатке за стручне испите, услуге штампања билтена и остале услуге штампања, накнаде комисијама, затим
услуге информисања јавности, објављивање тендера и информативних огласа, медијске услуге радија и телевизије,
услуге вештачења, oстале стручне и остале опште услуге,
угоститељске услуге, репрезентација и поклони.
Економска класификација 424 – Специјализоване услуге у износу од 15.000.000 динара. У оквиру ове економске
класификације планирано је за геодетске услуге у износу
од 1.000.000 динара, а износ од 14.000.000 динара планиран
је за остале специјализоване услуге-чланарину, декоративну расвету, обезбеђење објекта Градске управе и рушење
бесправно подигнутих објеката.
Економска класификација 425 – Текуће поправке и
одржавање (услуге и материјали) планиран је износ од
12.230.000 динара. У оквиру ове економске класификације
планирано је за различите врсте радова и поправки и то:
за текуће поправке и одржавање осталих објеката – хала
ПКЦ, за градске месне заједнице и друге објекте Градске
управе. Затим за столарске радове, молерске радове, радове
на водоводу и канализацији, механичке поправке, поправке
електричне и електронске опреме, остале поправке и одржавање опреме за саобраћај, поправке и одржавање административне опреме, текуће поправке и одржавање опреме
за јавну безбедност, лимарске радове на возилима, за електричне инсталације, као и за радове на комуникацијским
инсталацијама.
Економска класификација 426 – Материјал планиран је
у износу од 19.000.000 динара. У оквиру ове економске класификације планирано је за канцеларијски материјал, расходе за радну униформу и службену одећу, остали расходи
за одећу, обућу и униформе. Такође, средства су планирана
за остали административни материјал, стручну литературу
за редовне потребе запослених, бензин, уља и мазива, остали материјал за превозна средства, као и хемијска средства,
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инвентар за одржавање хигијене и остали материјал за одржавање хигијене, потрошни материјал, резервни делови,
алат и инвентар и остали материјал за посебне намене.
Економска класификација 4631- Трансфери осталим
нивоима власти планирани су у износу од 1.000.000 динара.
Економска класификација 465 – Остале дотације и
трансфери планирани су у износу од 20.000.000 динара, у
складу са Законом о привременом уређивању основица за
обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних
примања код корисника јавних средстава.
Економска класификација 482 – Порези, обавезне таксе, казне и пенали планирани су у износу од 8.850.000 динара. У оквиру ове економске класификације планирано је
за: месечно плаћање ПДВ-а, републичке таксе, остале порезе, пенале и за регистрацију возила.
Економска класификација 485 – Остале накнаде штете
планиране су у износу од 50.000 динара.
Економска класификација 511 – Зграде и грађевински
објекти планиране су у укупном износу од 47.485.264 динара. У оквиру ове економске класификације планиран је
износ од 15.000.000 динара на име пројекта за санацију, реконструкцију објеката здравственог центра „Свети Лука“ у
Смедереву (идејни и извођачки пројекат).
Скупштина града Смедерева на 10. седници одржаној
11. октобра 2017. години објавила је Оглас за прибављање
непокретности – 4 стана у јавну својину града Смедерева,
прикупљањем писмених понуда са планираним средствима
у износу од 30.000.000 динара. Град Смедерево прибавља
у јавну својину града Смедерева, непокретности четири
стана, ради реализације Одлуке о неопходности исељења
са Планом пресељења ради изградње пруге од постојеће
пруге Смедерево-Мала Крсна до индустријске луке („Службени лист града Смедерева“, број 8/2017).
Правни основ: члан 27. став 10. и члана 29. став 1. Закона о јавној својини („Службени гласник Републике Србије”, број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др.закон
и 108/2016), чланова 2.,17. и 18. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом,
давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног
надметања и прикупљања писмених понуда (,,Службени
гласник Републике Србије”, број 24/2012, 48/2015, 99/2015
и 42/2017), чланова 3. и 4. Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини града Смедерева („Службени лист града Смедерева”, број 6/2015 - пречишћен
текст, 9/2015 и 11/2016) и члана 19. став 1. тачка 21. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева”, број
12/2016 - пречишћен текст).
Износ од 485.264 динара односи се на извођење столарских и електроинсталацијских радова са завршним чишћењем на дечјој установи „Весели цветови“ у Смедереву,
као учешће града Смедерева. Такође, планиран је износ од
2.000.000 динара на име израде пројектне документације за
озакоњење објеката у јавној својини.
Економска класификација 512 – Машине и опрема у
износу од 10.000.000 динара. У оквиру ове економске класификације планирани износ је за куповину рачунарске
опреме, штампаче и мреже, за телефонску централу са припадајућом инсталацијом и за куповину намештаја. Остатак
планираних средстава распоређен је на расходе за електронску и фотографску опрему.
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Економска класификација 515 – Нематеријална опрема
у износу од 850.000 динара. У оквиру ове економске класификације планиран је износ од 500.000 динара за набавку
апликације за управљање имовином која има за циљ да се
у оквиру ње евидентирају, чувају и ажурирају сви подаци о
јединицама јавне имовине које су у власништву Града. Такође, планирана је и набавка апликације у складу са новим
Правилником о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ-у у износу од 350.000 динара.
Економска класификација 541 – Земљиште у износу од
23.525.548 динара. У оквиру ове економске класификације
планиран је износ од 22.025.548 динара на име прибављања
непокретности у јавну својину града Смедерева непосредном погодбом, путем преноса права јавне својине са Републике Србије на град Смедерево, непокретности- грађевинског земљишта, катарстарске парцеле број 10935/7, површине 10 ха 98 ари и 74м2 уписане у листу непокретности
број 13142 к.о.Смедерево као државна својина Републике
Србије, корисник Министарство одбране Републике Србије, а на основу Закључка Скупштине града Смедерева број
463-153/2017-07 од 20.07.2017. године. На име експропријације земљишта „Јелен До“ планиран је износ од 1.500.000
динара.
ПРОЈЕКАТ 0601-П1 – ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ, УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ
СМЕДЕРЕВО У ЛИКВИДАЦИЈИ планирана су средства
у износу од 32.228.295 динара, и то: стални трошкови у
износу од 914.000 динара, услуге по уговору у износу од
4.647.599 динара, а односи се на накнаду за рад ликвидационог управника и за двоје запослених, текуће поправке
и одржавање у износу од 19.764.110 динара на име исплате
поверилаца-призната потраживања, материјал у износу од
60.000 динара, порези, обавезне таксе, казне и пенали у износу од 150.000 динара, новчане казне и пенали по решењу
судова у износу од 5.942.586 динара, остале накнаде штете
износ од 250.000 динара, зграде и грађевински објекти износ од 500.000 динара.
ПРОЈЕКАТ 0601-П2 – ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА СМЕДЕРЕВА У ЛИКВИДАЦИЈИ планирана су средства у износу од 2.490.000 динара, и то: стални
трошкови у износу од 400.000 динара, услуге по уговору у
износу од 2.000.000 динара на име накнаде за ликвидационог управника и једног запосленог, специјализоване услуге
у износу од 30.000 динара, материјал у износу од 10.000 динара, као и порези, обавезне таксе, казне и пенали у износу
од 50.000 динара.
ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, Програмска класификација 0602-П3, ФУНКЦИЈА 620 – Развој заједнице – Пројекат „Водени спортови
–здрава будућност за нашу децу планиран је у укупном
износу од 41.111.200 динара.
Економска класификација 421 – Стални трошкови
планирани су у укупном износу од 100.000 динара на име
трошкова провизије која ће се јавити на девизном и динарском подрачуну који се користе на Пројекту „Водени
спортови –здрава будућност за нашу децу.
Економска класификација 422 – Трошкови путовања,
дневница и смештаја за чланове пројектног тима планирани су у укупном износу од 205.200 динара, а који могу
настати због неопходности путовања пројектног тима на

Страна 144 – Број 14

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

релацији Смедерево-Темишвар-Гхилад-Смедерево, у циљу
реализације Пројекта „Водени спортови –здрава будућност за нашу децу.
Економска класификација 423 – Услуге по уговору
планирана су средства у укупном износу од 4.206.000 динара и то на име трошкова медијских активности, трошкова
ангажовања експерата за израду дизајна промотивног материјала, трошкова израде промотивног материјала, трошкова организовања летњег кампа на базену у Смедереву, као и
трошкови рентирања аутобуса, организовања заједничких
образовних скупова и скупова размене искуства приликом
реализације Пројекта „Водени спортови –здрава будућност за нашу децу.
Економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти планирана су средства у укупном износу од
36.600.000 динара и то на име трошкова израде дела Пројектно техничке документације затвореног базена у Смедереву.
Пројекат „Водени спортови - здрава будућност за
нашу децу“, је пројекта који град Смедерево спроводи у
сарадњи са општином Гилад, Румунија у оквиру реализације Интеррег-ИПА Програма прекограничне сарадње Румунија-Србија, финансираног од стране Европске Уније.
Период реализације пројекта је од 16.05.2017. године до
15.05.2019. године.
Финансирање пројекта:
Укупан буџет пројекта је 829.000,20 евра, од чега се
на Град Смедерево односи 434.869,05 евра, док се на
град Гилад односи 394.131,15 евра. Од укупног износа од
434.869,05 евра донација из ИПА фонда за град Смедерево
износи 369.638,69 евра, док остатак у износу од 65.230,36
евра представља учешће средстава града Смедерева.
Општи циљ пројекта је побољшање услова за здрав раст
и развој младих људи у прекограничним регијама, кроз побољшану јавну инфраструктуру и промоцију спорта. Пројектни приступ је подршка младима у прекограничном региону кроз предвиђене активности које се реализују током
пројекта, као што су: едукативни догађај за младе, размена
искустава између наставника и доносилаца одлука у локалној заједници, организација летњих кампова за младе, израда техничке документације за затворени базен у Смедереву и
изградња воденог центра за децу у Гиладу. Подизање свести
путем медијске кампање и промотивних материјала.
Специфични циљеви ове акције су:
1. Циљ пројекта је подстицање младих да воде здрав
животни стил кроз бројне спортове на води и
2. Успостављање услова за једнаке могућности за развој
активности водених спортова међу младима.
Главни резултати Акције ће бити:
Изграђени водени центар за децу у Гиладу,
Израђена техничка документација за затворени базен у
Смедереву,
Подигнута свест младих и њихових родитеља о погодностима које доносе водени спортови и здрав животни
стил.
Остали резултати ове акције су: организовани летњи
кампови у којима ће млади доживети живот на различит начин, кроз дружење са вршњацима у природи, кроз спортска
такмичења, волонтерски рад и културну размену, разменити искуства међу доносиоцима одлука како би сагледали
потребе младих и могућности за превазилажење проблема.
Приступ који намеравамо да применимо је да активно укључимо циљне групе и кориснике у имплементацију
горе поменутих акција кроз образовне догађаје, размену
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искустава, летње кампове, медијску кампању и промотивне
материјале који ће се дистрибуирати у прихватљивом подручју (Подунавски округ и округ Тимиш).
Пројекат има за циљ да мотивише младе да се посвете
образовању, спорту и здравијем начину живота, проширује њихове хоризонте кроз упознавање различитих култура
и развија заједничке активности међу ученицима сличног
узраста. Овај пројекат ће допринети бољој умрежености
између територија које су обухваћене овим програмом
(Подунавског округа и округа Тимиш). Такође, са реализацијом пројектних активности биће обезбеђена основна
инфраструктура за водене спортове, а млади људи на овој
територији ће бити боље повезани и мотивисаће се за развој колективних водених спортова и других активности.
Заједничка акција која ће се спровести довешће до превенције раног напуштања школе и смањења употребе дрога,
алкохола и цигарета међу младима.
ГЛАВА 4.1 – ГРАДСКЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ, Програм 15- Опште услуге локалне самоуправе, програмска
активност 0002 – Функционисање месних заједница, планирана су средства у укупном износу од 2.762.080 динара,
и то за сталне трошкове планиран је износ од 1.822.496 динара, услуге по уговору износ од 439.584 динара и за материјал износ од 500.000 динара.
ГЛАВА 4.2 – СЕОСКЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ, Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе, програмска
активност 0002 – Функционисање месних заједница, планиран је износ од 48.790.000 динара и то: стални трошкови
износ од 5.152.507 динара, трошкови путовања износ од
70.000 динара, услуге по уговору износ од 1.322.177 динара, за текуће поправке и одржавање износ од 9.691.577
динара, за специјализоване услуге износ од 884.000 динара,
материјал у износу од 3.435.205 динара, за новчане казне и
пенале по решењу судова износ од 430.000 динара, за порезе, обавезне таксе, казне и пенале износ од 278.598 динара.
Такође, за плате, додатке и социјалне доприносе планиран
је износ од 4.618.427 динара, за остале дотације и трансфере износ од 217.509 динара.
Средства самодоприноса планирана су у укупном износу од 22.690.000 динара, а на основу Одлука о увођењу
самодоприноса.
ГЛАВА 4.3 РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ
ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, Програмска класификација 0602-0001 Програмска активност 0001-Функционисање локалне самоуправе и градских општина
ФУНКЦИЈА 950 – Образовање које није дефинисано нивоом
Планирана средства Регионалном центру за професионални развој запослених у образовању износе укупно
14.907.791 динара и то: из буџета града Смедерева у износу од 9.842.169 динара и средства из осталих извора у
укупном износу од 5.065.622 динара.
Из буџета планирана су средства у износу од 9.842.169
динара и то на економској класификацији 411-плате и додатке за запослене 6.109.897 динара, на економској класификацији 412-социјалне доприноси на терет послодавца
1.093.672 динара, на економској класификацији 413-нак-
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наде за запослене 201.600 динара на економској класификацији 414-социјална давања запосленима 185.000 динара,
на економској класификацији 416-награде запосленима и
остали пословни расходи 296.000 динара, на економској
класификацији 421- стални трошкови 1.116.000 динара и
на економској класификацији 465-остале дотације и трансфери 840.000 динара.
Из средстава из осталих извора планирана средства
износе 5.065.622 динара и то: на економској класификацији 411- за плате и додатке за запослене 664.650 динара, на
економској класификацији 412-социјалне доприносе на терет послодавца 118.972 динара, на економској класификацији 421-за сталне трошкове 248.000 динара, на економској
класификацији 422-трошкове путовања 120.000 динара, на
економској класификацији 423-услуге по уговору 1.200.000
динара, на економској класификацији 424-специјализоване
услуге 2.100.000 динара, на економској класификацији 425текуће поправке и одржавање објеката и опреме 280.000 динара, на економској класификацији 426- материјал 250.000
динара и на економској класификацији 465 остале текуће
дотације и трансфере 84.000 динара.
Правни основ: Члан 32. став 1. тачка 8., 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 101/2016-др.закон);
Чланова 3., 4.,5., 6. и 10. Закона о јавним службама („Службени гласник РС“, бр. 42/91, 71/94, 79/2005, 81/2005,
83/2005 и 83/2014 –др.закон)
Чланова 189 и 190 Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017) Члан 19.
став 1. тачка 8. Статут града Смедерева („Службени лист
града Смедерева“, број 12/2016-пречишћен текст) и
Члана 2. и члана 10. Одлуке о оснивању Регионалног
центра за професионални развој запослених у образовању Смедерево („Службени лист града Смедерева“, број
1/2017-пречишћен текст ).
ФУНКЦИЈА 620 - Развој заједнице, програмска активност 0602-0001- Функционисање локалне самоуправе и
градских општина
У оквиру ове програмске активности планирана су
средства из буџета града Смедерева у износу од 28.353.173
динара и то за: услуге по уговору у укупном износу од
4.909.000 динара – студија акустичности у износу од
3.576.000 динара, трошкови рада комисије у износу од
500.000 динара, израда елабората геодетских радова за
упис објеката јавне својине у износу од 400.000 динара,
израда плана превентивних мера и ангажовање координатора за безбедност и здравље на раду у износу од 433.000
динара; текуће поправке и одржавање у укупном износу од
16.000.000 динара; порезе, обавезне таксе и пенале у износу од 100.000 динара и зграде и грађевински објекте у
укупном износу од 7.344.173 динара.
ФУНКЦИЈА 660 – Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту
Економска класификација 441 – Отплата домаћих камата у износу од 1.600.000 динара, за камату на основу потписаног уговора за купљене станове из претходних година.
Економска класификација 511 – Куповина стамбеног
простора у износу од 700.000 динара. У оквиру ове економске класификације планирана су средства за плаћање ануитета за купљене станове.
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ФУНКЦИЈА 421 – Пољопривреда
Економска класификација 482 – Порези, обавезне
таксе, казне и пенали планирана су средства у износу од
74.000.000 динара на име накнаде за одводњавање по решењима ЈВП „Србијаводе“ Београд
ФУНКЦИЈА 421 - Пољопривреда
За реализацију Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта планирана су средства у
укупном износу од 9.700.000 динара и то за: превентивне и
интерветне радове за смањење ризика од поплава на водотоцима II реда на територији града Смедерева и чишћење
корита вода II реда на територији града Смедерева износ од
5.300.000 динара, чишћење и санација изливања Петријевског и Ћириловачког колектора и за скидање усева у складу
са чланом 62. Закона о пољопривредном земљишту у износу од 4.400.000 динара.
ФУНКЦИЈА 220 – Цивилна одбрана
У оквиру ове функционалне класификације планирана
су средства у укупном износу од 13.140.666 динара, од чега
је износ 3.620.000 динара за услуге по уговору – исплата
накнада за стрелце- противградна заштита, за материјал –
набавка ракета за противградну заштиту износ од 4.000.000
динара, за текуће поправке и одржавање-Санација Голобочког потока на територији насељеног места Сараорци износ
од 2.170.666 динара, за текуће поправке и одржавање износ
од 500.000 динара и за материјал износ од 300.000 динара.
За зграде и грађевинске објекте планиран је износ од
2.000.000 динара (куповина стана), и за машине и опрему
износ од 550.000 динара.
ФУНКЦИЈА 090 – Социјална заштита некласификована на другом месту планирана је у износу од 3.072.922
динара као накнада за социјалну заштиту из буџета (средства опортунитета).
ФУНКЦИЈА 112 – Финансијски и фискални послови
Економска класификација 441 – Отплате домаћих камата планирана су средства у износу од 33.000.000 динара
на име плаћања камате по кредитним задужењима.
Економска класификација 444 – Пратећи трошкови
задуживања планирана су средства на име курсних разлика
у износу од 1.000.000 динара.
Економска класификација 611 – Отплата главнице
домаћим кредиторима планирана су средства у укупном
износу од 161.100.000 динара, на име плаћања главнице по
кредитним задужењима из претходних година.
Економска класификација 49912 – Текућа резерва планирана су средства за 2018. годину у износу од
25.000.000 динара, која се не распоређују унапред, већ се
користе за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да
апропријације нису биле довољне.
Економска класификација 49911 – Стална резерва
планирана су средства за 2018. годину у износу од 3.000.000
динара.
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ГЛАВА 4.4- ДРУШТВЕНА БРИГА О ДЕЦИ
ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ, Програмска класификација 2001-0001 Програмска активност 0001-Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања
ФУНКЦИЈА 911 – Предшколско образовање
Планирана средства за Предшколску установу ‚‘Наша
радост‘‘ Смедерево износе укупно 386.658.211 динара и
то из буџета у износу од 350.458.211 динара и средства из
осталих извора у износу од 36.200.000 динара.
Из буџета града Смедерева планирана су средства у
износу од 350.458.211 динара и то: на економској класификацији 411 за плате, додатке и накнаде запослених
185.037.527 динара, на економској класификацији 412-социјалне доприносе на терет послодавца 33.121.714 динара,
на економској класификацији 413-накнаде у натури (превоз
запослених) 2.050.000 динара, на економској класификацији 414-социјална давања запосленима 2.630.820 динара,
на економској класификацији 416-награде запосленима и
остали посебни расходи 3.398.313 динара, на економској
класификацији 421- сталне трошкове 38.146.000 динара, на економској класификацији 422-трошкови путовања
7.332.121 динара, на економској класификацији 423-услуге
по уговору 3.970.000 динара, на економској класификацији
424-специјализоване услуге 2.895.000 динара, на економској класификацији 425-текуће поправке и одржавање објеката 21.801.716 динара, на економској класификацији 426материјал 31.090.000 динара, на економској класификацији
465- остале текуће дотације и трансфери 9.000.000 динара,
на економској класификацији 482-порези, таксе и пенали
350.000 динара, на економској класификацији 484-накнада
штете за повреде или штете настале услед непогода 10.000
динара, на економској класификацији 485-накнада штете
нанете од стране државних органа 2.025.000 динара, на
економској класификацији 511-зграде и грађевинске објекте 500.000 динара и на економској класификацији 512-машине и опрему 7.100.000 динара.
Из средстава из осталих извора планирана средства
износе 36.200.000 динара и то за : на економској класификацији 411-плате и додатке запослених 16.344.696 динара,
на економској класификацији 412-социјалне доприносе на
терет послодавца 2.925.700 динара, на економској класификацији 413-накнаде у натури (превоз запослених) 2.050.000
динара, на економској класификацији 414- социјална давања запосленима 4.500.000 динара, на економској класификацији 421-сталне трошкове 3.260.054 динара, на економској
класификацији 423 -услуге по уговору 2.500.000 динара и на
економској класификацији 426 материјал 4.619.550 динара.
Правни основ У оквиру Предшколског образовања из
буџета Града финансирају се: плате и додаци запослених,
социјални доприноси на терет послодавца, накнаде у натури, социјална давања запосленима, стални трошкови,
трошкови путовања, услуге по уговору, текуће поправке и
одржавање, материјал, остале текуће донације и трансфери, машине и опрема, на основу:
Члана 20. став 1. тачка 16. и члана 32. став 1. тачке 6. и 8.,
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 101/2016 - др. закон);
Чланова 3., 4.,5., 6. и 10. Закона о јавним службама („Службени гласник РС“, бр. 42/91, 71/94, 79/2005, 83/2014);
Чланa 189. и 190. Закона о основама система образовања
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и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017) - Глава
XI-Финансирање делатности установа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне
самоуправе;
Чланова 8., 12 и 18. Законa о предшколском васпитању и образовању („Службени гласник РС“, бр. 18/2010 и
101/2017);
Члана 14. став 1. тачка 16. и члана 19. став 1. тачке 6. и 8.
Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 12/2016- пречишћен текст);
Чланова 2., 8., 11 и 12. Одлуке о оснивању предшколске
Установе „Наша радост“ Смедерево („Службени лист града
Смедерева“, број 3/2014-пречишћен текст) и
Одлуке о броју и просторном распореду предшколских
установа града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 3/2014-пречишћен текст).
ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ, Програмска класификација 2001-0001 Програмска
активност 0001-Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања
ФУНКЦИЈА 911 – Предшколско образовање
Планирана су средства у износу од 25.500.000 динара, за
куповину непокретности, простора у јавну својину града
Смедерева за потребе Предшколске установе „Наша Радост“ Смедерево, ради проширења капацитета васпитних
група.
ГЛАВА 4.5. СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА - УСТАНОВА ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ СА
СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ ‚‘СУНЦЕ‘‘
ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА, Програмска класификација 0901-0004 Програмска активност
0004-Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне
услуге
ФУНКЦИЈА 040 – Породица и деца
Установи за дневни боравак деце и омладине са сметњама у развоју ‚‘Сунце‘‘, за Главу 4.5. опредељено је укупно 10.646.441 динара и то из буџета 9.796.441 динара и
850.000 динара средства из осталих извора.
Из буџета опредељена су средства у износу од 9.796.441
динара за финансирање текућих расхода за: на економској
класификацији 411-плате и додаци запослених 5.913.144
динара, на економској класификацији 412-социјалне доприносе на терет послодавца 1.058.453 динара, на економској класификацији 414-социјалана давања запосленима
20.000 динара на економској класификацији 415-накнада
за запослене 280.000 динара, на економској класификацији
421-сталне трошкове 585.100 динара, на економској класификацији 422-трошкови путовања 30.000, на економској
класификацији 423-услуге по уговору 1.000.000 динара,
на економској класификацији 424-специјализоване услуге
80.000 динара, на економској класификацији 425-текуће
поправке и одржавање објеката и опреме 100.000 динара,
на економској класификацији 426-материјал 190.000 динара, на економској класификацији 465-остале дотације и
трансфере 449.744 динара, на економској класификацији
482-порезе, обавезне таксе и казне 10.000 динара, на економској класификацији 512-машине и опрему 50.000 дина-
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ра и на економској класификацији 515-нематеријалну имовину 30.000 динара.
Из осталих извора за Програмску активност ПА 09010004 - Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне
услуге планирана су средства у укупном износу од 650.000
динара и то: на економској класификацији 414-социјална
давања запосленима 40.000 динара, на економској класификацији 421-за сталне трошкове 40.000 динара, на економској класификацији 422-трошкове путовања 10.000 динара,
на економској класификацији 423-за услуге по уговору
300.000 динара, на економској класификацији 424-специјализоване услуге 40.000 динара, на економској класификацији 425-текуће поравке и одржавање 60.000 динара, на
економској класификацији 426-материјал 110.000 динара,
на економској класификацији 512 машине и опрему 50.000
динара.
Пројекат 0901-П1 -’’Наша мала кухиња’’ опредељено је на економској класификацији 512 машине и опрема
200.000 динара из средстава из осталих извора.
Правни основ: Установа за дневни боравак деце, младих и
одраслих особа са сметњама у развоју „Сунце“ Смедерево.
На основу члана 3. став 1., члана 4. и члана 13. Закона о
јавним службама („Службени гласник РС“, бр. 42/91, 71/94,
79/2005, 81/2005, 83/2005, 83/2014-др.закон) , члана 9. став
1. и члана 10. ставова 1. и 2. Закона о социјалној заштити
(„Службени гласник Републике Србије“, број 24/2011), члана 20. став 1. тачка 17. и члана 32. став 1. тачка 8., 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 101/2016-др.закон) и члана 14. став 1. тачка
17. и члана 19. став 1. тачка 8. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, 12/2016 - пречишћен
текст), чланова 62 и 63 Одлуке о правима социјалне заштите у граду Смедерево („Службени лист града Смедерева“,
број 12/2017 – пречишћен текст (Службени лист и Одлуке
о оснивању установе за дневни боравак деце, младих и одраслих особа са сметњама у развоју „Сунце“, Смедеревo
(„Службени лист града Смедерева“, број 3/2014 - пречишћен текст).
ГЛАВА 4.6-КУЛТУРА
ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА,
Програмска класификација 1201-0001 Програмска активност 0001-Функционисање локалних установа културе
ФУНКЦИЈА 820 – Услуге културе
Планирана средства за Програм 13 износе укупно
252.162.530 динара и то из буџета у износу од 199.091.530
динара и из сопствених и других прихода у износу од
53.071.000 динара.
Планирана средства за Програмску активност 12010001 износе укупно 159.880.530 динара из буџета и то: на
економској класификацији 411-плате и додатке запослених
61.520.022 динара, на економској класификацији 412-социјалне доприносе на терет послодавца 11.012.084 динара, на
економској класификацији 413-накнаде трошкова запосленима (превоз запослених) 208.320 динара, на економској
класификацији 414-социјална давања запосленима 230.000
динара, на економској класификацији 415-накнаде трошко-
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ва за запослене 2.316.400 динара, на економској класификацији 416- награде запосленима и остали посебни расходи
920.500 динара, на економској класификацији 421-сталне
трошкове 50.073.204 динара, на економској класификацији
423-услуге по уговору 6.800.000 динара, на економској класификацији 424-специјализоване услуге(програмске активности установа) 9.935.000 динара, на економској класификацији 425-текуће поправке и одржавање 7.370.000 динара,
на економској класификацији 426-материјал 445.000 динара, на економској класификацији 465-остале текуће дотације и трансфере 5.400.000 динар и на економској класификацији 512-за набавку машина и опреме 2.800.000 динара и
на економској класификацији 515-нематеријалну имовину
850.000 динара.
Из средстава из осталих извора планирана средства за
Програмску активност 1201-0001 износе 25.371.000 динара: на економској класификацији 413-превоз запослених
100.000 динара, на економској класификацији 414-социјална давања запосленима 728.000 динара, на економској класификацији 415-накнаде за запослене 50.000 динара, на економској класификацији 421-сталне трошкове 1.368.500 динара, на економској класификацији 422-трошкове путовања
981.000 динара, на економској класификацији 423-услуге
по уговору 2.280.000 динара, на економској класификацији
424-специјализоване услуге(програмске активности установа) 13.490.000 динара, на економској класификацији 425текуће поправке и одржавање 1.280.000 динара, на економској класификацији 426-материјал 1.953.500 динара, на економској класификацији 482-порезе, обавезне таксе и казне
230.000 динара, на економској класификацији 512-машине
и опрему 2.220.000 динара и на економској класификацији
515-нематеријалну имовину 690.000 динара.
Правни основ: Народна библиотека Смедерево
У оквиру Народне библиотеке Смедерево из буџета Града
финансира се: програм Установе, плате и додаци запослених, превоз запослених, социјална давања запосленима, награде за запослене ( јубиларне награде), стални трошкови,
услуге по уговору, специјализоване услуге (финансирање
манифестација и акција, културно уметнички аматеризам и
уметничко стваралаштво), материјалне трошкове, текуће и
капиталне поправке, одржавање објекта и опремање објекта, на основу:
Члана 32. став 1. тачка 8.,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 101/2016-др
закон);
Чланова 3., 4. и 10. Закона о јавним службама („Службени
гласник РС“, бр. 42/91, 71/94, 79/2005, 81/2005, 83/2005 и
83/2014-др.закон)
Чланова 4., 75. и 77. Закона о култури („Службени гласник
Републике Србије“, 72/2009, 13/2016 и 30/2016);
Члана 19. став 1. тачка 8. Статут града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 12/2016-пречишћен
текст ) и
Члана 1. и члана 7. Одлуке о организовању Народне библиотеке Смедерево („Службени лист града Смедерева“, број
3/2014-пречишћен текст и 9/2016).
Правни основ: Центар за културу Смедерево
У оквиру Центра за културу Смедерево из буџета Града
финансира се: програм Установе, плате и додаци запослених, превоз запослених, социјална давања запосленима, награде за запослене ( јубиларне награде), стални трошкови,
услуге по уговору, специјализоване услуге (финансирање
манифестација и акција, културно уметнички аматеризам и

Страна 148 – Број 14

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

уметничко стваралаштво), материјалне трошкове, текуће и
капиталне поправке, одржавање објекта и опремање објекта, на основу:
Члана 32. став 1. тачка 8.,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 101/2016-др
закон);
Чланова 3., 4. и 10. Закона о јавним службама („Службени
гласник РС“, бр. 42/91, 71/94, 79/2005, 81/2005, 83/2005 и
83/2014 –др закон)
Чланова 4., 75. и 77. Закона о култури („Службени гласник
Републике Србије“, 72/2009, 13/2016 и 30/2016);
Члана 19. став 1. тачка 8. Статут града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 12/2016-пречишћен
текст ) и
Одлуке о организовању Центра за културу Смедерево
(„Службени лист града Смедерева“, број 3/2014-пречишћен текст).
Правни основ: Историјски архив у Смедереву
У оквиру Историјског архива у Смедереву из буџета
Града финансира се: програм Установе, плате и додаци
запослених, превоз запослених, социјална давања запосленима, награде за запослене ( јубиларне награде), стални
трошкови, услуге по уговору, специјализоване услуге (финансирање манифестација и акција, културно уметнички
аматеризам и уметничко стваралаштво), материјалне трошкове, текуће и капиталне поправке, одржавање објекта и
опремање објекта, на основу:
Члана 32. став 1. тачка 8.,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 101/2016-др.
закон);
Чланова 3., 4. и 10. Закона о јавним службама („Службени
гласник РС“, бр. 42/91, 71/94, 79/2005, 81/2005, 83/2005 и
83/2014 и др.закон)
Чланова 4., 75. и 77. Закона о култури („Службени гласник
Републике Србије“, 72/2009, 13/2016 и 30/2016); 8. Статут
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
12/2016-пречишћен текст) и
Члана 1. и члан 9. Одлуке о оснивању Историјског архива у Смедереву („Службени лист града Смедерева“, број
3/2014-пречишћен текст).
Правни основ: Музеј у Смедереву
У оквиру Музеја у Смедереву из буџета Града финансира се: програм Установе, плате и додаци запослених,
превоз запослених, социјална давања запосленима, награде за запослене ( јубиларне награде), стални трошкови,
услуге по уговору, специјализоване услуге (финансирање
манифестација и акција, културно уметнички аматеризам и
уметничко стваралаштво), материјалне трошкове, текуће и
капиталне поправке, одржавање објекта и опремање објекта, на основу:
Члана 32. став 1. тачка 8.,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 101/2016-др
закон);
Чланова 3., 4. и 10. Закона о јавним службама („Службени
гласник РС“, бр. 42/91, 71/94, 79/2005, 81/2005, 83/2005 и
83/2014 –др.закон)
Чланова 4., 75. и 77. Закона о култури („Службени гласник
Републике Србије“, 72/2009, 13/2016 и 30/2016)
Статут града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 12/2016-пречишћен текст)
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Члана 1. и члан 7. Одлуке о организовању Музеја у Смедереву („Службени лист града Смедерева“, број 3/2014 пречишћен текст).
Правни основ: Регионални завод за заштиту споменика
културе Смедерево
У оквиру Регионалног завода за заштиту споменика
културе Смедерево из буџета Града финансира се: Програм
Установе, плате и додаци запослених, превоз запослених,
социјална давања запосленима, награде за запослене (јубиларне награде), стални трошкови, услуге по уговору, специјализоване услуге (финансирање манифестација и пројеката), материјални трошкови, текуће поправке и одржавање,
одржавање објекта и опремање објекта, на основу:
Члан 25., 27., 28., 44, 75. и 77. Закона о култури („Службени
гласник Републике Србије“, 72/2009, 13/2016 и 30/2016) Закона о културним добрима;
Решења о утврђивању територије Завода за заштиту споменика културе („Службени гласник Републике Србије, број
48/95);
Одлуке о поверавању обављања послова заштите непокретних културних добара на територији општине Смедерево
Заводу за заштиту споменика културе Смедерево (Одлука
СО Смедерево, број 633-1/84 од 12.07.1984);
Мишљења Министарства културе Републике Србије, број
119-00-50/2006-02 од 16. јуна 2006. године и
Члана 14. став 1. тачка 39. Статут града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2015-пречишћен текст
и 12/2016 пречишћен текст).
ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊЕ, Програмска класификација 1201-0002
Програмска активност 0002-Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва Планирана средства на
економској класификацији 424-за специјализоване услуге
износе укупно 6.000.000 динара и то целокупан износ из
буџета.
Функција 820- Услуге културе
Правни основ: Програмске активности 0002 Културни
програми и пројекти других субјеката у култури - Културни програми и пројекти других субјеката у култури финансирају се из буџета Града, на основу јавног конкурса, на
основу:
Члана 20. став 1. тачка 39., а у вези са чланом 66. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007 и 83/2014 и 101/2016-др закон);
Чланова 4.,10.,11. и 76. Закона о култури („Службени гласник Републике Србије“, 72/2009, 13/2016 и 30/2016),
Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају из буџета Републике
Србије, аутомне покрајне и јединице локалне самоуправе(Службени гласник РС , Број 105/2016) и
Члана 14. став 1. тачка 39. Статут града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 12/2016-пречишћен
текст).
Пројекти Центра за културу
Планирана средства за Пројекте Центра за културу за
специјализоване услуге износе укупно 25.650.000 динара и
то: из буџета 24.150.000 динара и из средстава из осталих
извора 1.500.000 динара.
Програмска класификација 1201-П1 Пројекат Центра за културу – Смедеревска јесен

22. децембар 2017. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Планирана средства за пројекат износе укупно 9.000.000
динара из буџета града Смедерева и то на економској класификацији 424-Специјализоване услуге
Програмска класификација 1201-П2 Пројекат Центра за културу - Позоришни фестивал Театар у Тврђави
Планирана средства за пројекат износе укупно 5.500.000
динара и то: из буџета 5.000.000 динара на економској класификацији 424-Специјализоване услуге и из сопствених
средстава 500.000 динара на економској класификацији
424-Специјализоване услуге
Програмска класификација 1201-П3 Пројекат Центра за културу- Корзо поново ради
Планирана средства за пројекат износе 200.000 динара
из буџета на економској класификацији 424-Специјализоване услуге
Програмска класификација 1201-П4 Пројекат Центра за културу - Културно лето
Планирана средства за пројекат износе 1.200.000 динара из буџета на економској класификацији 424-Специјализоване услуге
Програмска класификација 1201-П5 Пројекат
Центра за културу - Позоришни фестивал „Нушићеви
дани“
Планирана средства за пројекат износе укупно
4.000.000 динара и то: из буџета на економској класификацији 424-Специјализоване услуге 3.000.000 динара и
из сопствених средстава на економској класификацији
424-Специјализоване услуге 1.000.000 динара
Програмска класификација 1201-П6 Пројекат Центра за културу - Ликовна колонија графике
Планирана средства за пројекат износе буџета на
економској класификацији 424-Специјализоване услуге
200.000 динара из буџета
Програмска класификација 1201-П7 Пројекат Центра за културу - Светосавске свечаности
Планирана средства за Пројекат износе на економској
класификацији 424-Специјализоване услуге 550.000 динара из буџета
Програмска класификација 1201-П8 Пројекат Центра за културу – Филмски фестивал
Планирана средства за пројекат износе 5.000.000 динара из буџета на економској класификацији 424-Специјализоване услуге
Пројекти Музеја у Смедереву
Планирана средства за Пројекте Музеја у Смедереву за
специјализоване услуге износе 1.150.000 динара из буџета.
Програмска класификација 1201-П9 Пројекaт Музеја - Издавање монографије Смедерево и смедеревски
крај у Првом светском рату 1914-1918
Планирана средства за пројекат износе 110.000 динара
из буџета на економској класификацији 424-Специјализоване услуге
Програмска класификација 1201-П10 Пројекaт Музеја - „Конзервација предмета из етнолошке збирке и
израда Митре”
Планирана средства за пројекат износе 90.000 динара
из буџета на економској класификацији 424-Специјализоване услуге
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Програмска класификација 1201-П11 Пројекaт Музеја - „Имплементација интерктивних дигиталних садржаја у новој сталној поставци” Планирана средства
за пројекат износе 600.000 динара из буџета на економској
класификацији 424-Специјализоване услуге
Програмска класификација 1201-П12 Пројекaт Музеја Смедеревски зборник број 6
Планирана средства за пројекат износе 100.000 динара
из буџета на економској класификацији 424-Специјализоване услуге
Програмска класификација 1201-П13 Пројекат
Музеја Годишњи програм Градске галерије савремене
уметности Смедерево
Планирана средства за пројекат износе 250.000 динара
из буџета на економској класификацији 424-Специјализоване услуге
Пројекти Регионалног завода за заштиту споменика
културе
Планирана средства за Пројекте Регионалног завода
за заштиту споменика културе износе 34.111.000 динара
и то: 7.911.000 динара из буџета и из осталих средстава
26.200.000 динара.
Програмска класификација 1201-П14 Пројекат Регионалног завода за заштиту споменика културе-Санација и рестаурација Капеле Дине Манчића на старом
гробљу (прва фаза)
Планирана средства за пројекат износе 3.000.000 динара из буџета на економској класификацији 425-Текуће поправке и одржавање
Програмска класификација 1201-П15 Пројекат Регионалног завода за заштиту споменика културе-Санација и рестаурација Капеле Дине Манчића на старом
гробљу (друга фаза)
Планирана средства за пројекат износе 3.000.000 динара из буџета на економској класификацији 425-Текуће поправке и одржавање
Програмска класификација 1201-П16 Пројекат Регионалног завода за заштиту споменика културе - Израда главног пројекта санације и обнове Варошког бедема
од Куле 16 до Куле 17
Планирана средства за пројекат износе 375.000 динара
из буџета на економској класификацији 425-Текуће поправке и одржавање
Програмска класификација 1201-П17 Пројекат Регионалног завода за заштиту споменика културе-Уређење терена око спомен чесме у Вучаку
Планирана средства за пројекат износе 1.536.000 динара из буџета на економској класификацији 423-Услуге по
уговору
Програмска класификација 1201-П18 Пројекат Регионалног завода за заштиту споменика културе – Санација споменика српским војницима 1912 – 1918 у Пожаревцу
Планирана средства за пројекат износе 1.800.000 динара из осталих извора на економској класификацији 425-Текуће поправке и одржавање
Програмска класификација 1201-П19 Пројекат Регионалног завода за заштиту споменика културе – Санација Спомен дома Краљу Александру и изгинулим и
умрлим ратницима од 1912 – 1918 за ослобођење и уједињење у Лозовику
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Планирана средства за пројекат износе 2.400.000 динара из осталих извора на економској класификацији 425-Текуће поправке и одржавање
Програмска класификација 1201-П20 Пројекат Регионалног завода за заштиту споменика културе – Статистичка санација и стабилизација Куле 11
Планирана средства за Пројекат износе 22.000.000
динара из осталих извора на економској класификацији
423-Услуге по уговору
ЈП УРБАНИЗАМ СМЕДЕРЕВО, СМЕДЕРЕВО
ПРОГРАМ 1 – СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ,: Програмска класификација
1101-0001, Програмска активност 0001 – Просторно и
урбанистичко планирање.
ФУНКЦИЈА 620 – Развој заједнице, планирана су средства у укупном износу од 24.000.000 динара, за плаћање
стручног надзора, просторно и урбанистичко планирање,
стручне послове из области унапређења безбедности саобраћаја, као и за израду техничке документације за изградњу, реконструкцију, санацију и адаптацију за потребе града
Смедерева, по плану и програму.
ЈКП ВОДОВОД СМЕДЕРЕВО
ФУНКЦИЈА 620 – Развој заједнице, планирана су средства у укупном износу од 1.500.000 динара.
JП ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА СМЕДЕРЕВО
ФУНКЦИЈА 660 – Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту, планирана су средства у укупном износу од 5.000.000 динара, по плану и програму ЈП
Градска стамбена агенција.
ПРОГРАМ 2 – КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ,: Програмска класификација 1102-0001, Програмска активност 0001 – Управљање/одржавање јавним осветљењем.
ФУНКЦИЈА 640 – Улична расвета, планирана су средства
у укупном износу од 202.500.000 динара и то: за плаћање
јавне расвете износ од 107.500.000 динара, за одржавање
јавне расвете износ од 15.000.000 динара и за увођење ЛЕД
расвете износ од 80.000.000 динара.
ПРОГРАМ 2 – КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ,: Програмска класификација 1102-0002, Програмска активност 0002 – Одржавање јавних зелених површина
ЈКП ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА
ФУНКЦИЈА 540–Заштита биљног и животињског света
и крајолика, планирана су средства у укупном износу од
52.400.000 динара, за одржавање јавних зелених површина
у 2018. години по уговору.
ПРОГРАМ 2 – КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ,: Програмска класификација 1102-0003, Програмска активност
0003 – Одржавање чистоће на површинама јавне намене
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ЈКП ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА
ФУНКЦИЈА 510–Управљање отпадом, планирана су средства у укупном износу од 54.600.000 динара за чишћење
улица и тротоара у 2018. години по уговору.
ПРОГРАМ 2 – КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ,: Програмска класификација 1102-0004, Програмска активност 0004 – Зоохигијена
ЈКП ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА
ФУНКЦИЈА 560– Заштита животне средине некласификована на другом месту, планирана су средства у укупном
износу од 30.200.000 динара, и то: за санитацију износ од
22.000.000 динара, а за пројекат животињског отпада износ
од 2.000.000 динара као специјализоване услуге преко ЈКП
Зеленило и гробља Смедерево. Износ од 6.000.000 динара
на име капиталних субвенција за ЈКП Зеленило и гробља и
200.000 динара на име уклањања отпада животињског порекла.
ФУНКЦИЈА 760– Здравство некласификовано на другом месту, планирана су средства у укупном износу од
10.000.000 динара за систематску дератизацију и дезинсекцију.
ПРОГРАМ 2 – КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ,: Програмска класификација 1102-0006, Програмска активност 0006 – Одржавање гробаља и погребне услуге
ФУНКЦИЈА 620 – Развој заједнице, планирана су средства
у укупном износу од 12.000.000 динара, за инфраструктурно опремање Централног гробља.
ПРОГРАМ 2 – КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ,: Програмска класификација 1102-0008, Програмска активност 0008 – Управљање и снабдевање водом за пиће
ЈКП ВОДОВОД СМЕДЕРЕВО
ФУНКЦИЈА 630 – Водоснабдевање, планирана су средства у укупном износу од 16.900.000 динара, по плану и
програму ЈКП Водовод Смедерево.
ПРОЈЕКАТ 1102-П1 – Побољшање инфраструктуре у
једном од највећих ромских насеља у Србији, планирана
су средства у укупном износу од 127.041.600 динара. Реализацијом пројекта „Побољшање инфраструктуре у једном од највећих ромских насеља у Србији“ обезбедиће се за 2.500 Рома (укључујући интерно расељења лица
ромске популације, ромске повратнике из споразума о реадмисији) који живе у насељу Мали Кривак у граду Смедереву канализациона мрежа и тиме ће се смањити ризик
за здравље и безбедност. Изградњом канализационог система и повезивањем свих 329 домаћинстава, решавају се
дугорочно инфраструктурни и стамбени проблеми једне
од највећих субстандардних насеља у Србији. Уз подршку
добијену кроз донацију, локалне власти ће побољшати инфраструктуру на њиховој територији. Ово ће утицати на
читаву заједницу, обзиром на то да ће канализациони систем бити таквог капацитета који омогућава прикључење
и индустријске зоне. Реализацијом поменуте инвестиције
оствариће се економски ефекат за развој ромског насеља
и локалне заједнице.
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ПРОГРАМ 3 – ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ:
Програмска класификација 1501-0002, Програмска активност 0002 – Мере активне политике запошљавања
ФУНКЦИЈА 411– Општи економски и комерцијални
послови, планирана су средства у укупном износу од
15.000.000 динара, као дотације организацијама обавезног
социјалног осигурања-реализација програма или мера активне политике запошљавања по Споразуму са Националном службом за запошљавање.
ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА, Програмска класификација 1502-0001 Програмска активност 0001-Управљање развојем туризма
ЈП СМЕДЕРЕВСКА ТВРЂАВА
ФУНКЦИЈА 473 – Туризам
Планирана су средства у износу од 7.000.000 динара
и то на економској класификацији 423-услуге по уговору
6.000.000 динара и на економској класификацији 4511 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 1.000.000 динара.
Правни основ: На основу члана 17. Одлука о оснивању
јавног предузећа ,,Смедеревска тврђава” Смедерево (“Службени лист града Смедерева”, број 10/2016 и 6/2017).
На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној
самоуправи.
На основу члана 19. став 1. тачка 8. Статута града Смедерева (“Службени лист града Смедерева”, број 12/2016 –
пречишћен текст).
ПРОГРАМ 5 –ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ,
0101-П1-Пројекат П1- Израда пројектно техничке документације за израду система за наводњавање јужног дела
територије града Смедерева, Функција 421 – Пољопривреда, планиран је износ од 5.010.000 динара, економска
класификација 511- Зграде и грађевински објекти- израда
пројектно техничке документације за израду система за наводњавање јужног дела територије града Смедерева(1535
хектара) преузет део уговорне обавезе.
Програмска активност 0002- Мере подршке руралном развоју, субвенционисање камата, по споразуму са банком
планиран је износ од 400.000 динара и субвенционисање
у пољопривреди, мере подршке по Програму мера за 2018.
годину, планиран је износ од 20.000.000 динара.
Реализација Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта
За текуће поправке и одржавање планиран је износ од
40.286.000 динара и то: за уређење атарских путева – на
име учешћа Министарства износ од 10.286.000 динара, а
средства буџета града Смедерева за ову намену планирана
су у износу од 30.000.000 динара. Уређење некатегорисаних путева и отресишта представља меру заштите и уређења пољопривредног земљишта у смислу омогућавања пољопривредним произвођачима бољи прилаз катастарским
парцелама пољопривредног земљишта на којима обављају
основну делатност што условљава бољу искоришћеност
пољопривредног земљишта, затим већи приход пољопривредних произвођача и квалитет живота у руралним срединама. Такође, за услуге по уговору –за поправку противградних станица планиран је износ од 200.000 динара.
За зграде и грађевинске објекта - Изградња система за
наводњавање дела територије града Смедерева планирана су средства у износу од 75.995.837 динара као учешће
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града Смедерева чега је износ од 31.355.837 динара учешће града Смедерева за прву фазу (10%-10.451.946 динара
и ПДВ 20.903.891 динара). Такође, за другу и трећу фазу
учешће града Смедерева је у износу од 44.640.000 динара
(10%-13.950.000 динара и ПДВ 30..690.000 динара). Израђена је пројектно техничка документација за изградњу
система за наводњавање Удовички плато I фазе 500 ха,
којим ће се повећати продуктивност и принос воћарске
производње. У посматраном периоду закључен је Уговор
број 400-6635/2017-08 од 01.09.2017. године измeђу града
Смедерева и ресорног Министарства о финансирању првог
дела система за наводњавање Удовички плато I фазе 500 ха.
Изградњом предметног система за наводњавање, очекује се повећање приноса воћарске производње (бресква,
јабука, трешња, крушка и кајсија) и на тај начин повећање
прихода индивидуалних пољопривредних произвоћача, а
самим тим и побољшање квалитета живота и рада становништва у руралним срединама.
Израђена је пројектно техничка документација за изградњу система за наводњавање Удовички плато I фазе 500
ха, којим ће се повећати продуктивност и принос воћарске
производње. У посматраном периоду закључен је Уговор
број 400-6635/2017-08 од 01.09.2017. године измeђу града
Смедерева и ресорног Министарства о финансирању првог
дела система за наводњавање Удовички плато I фазе 500
ха, при чему обавеза града Смедерева износи 31.355.837
динара.
Учешће надлежног Министарства за прву фазу по наведеном Уговору износи 94.067.510 динара. Након конкурисања надлежног Одељења за средства за наставак радова
на изградњи систена за наводњавање очекује се остваривања права ресорног Минситарства у износу од 139.500.000
динара за другу и трећу фазу. Укупно планирана средства
износе 233.567.510 динара. Изградњом предметног система за наводњавање, очекује се повећање приноса воћарске
производње (бресква, јабука, трешња, крушка и кајсија) и
на тај начин повећање прихода индивидуалних пољопривредних произвоћача, а самим тим и побољшање квалитета живота и рада становништва у руралним срединама.
Очекивано повећање стопе приноса воћарске производње
у наредном периоду на основу спровођења активности по
основу изградње система за наводњавање, износи од 30%
до 60%.
За специјализоване услуге - Комасација за подручје
које обухвата делове к.о. општина Шалинац, Кулич и Смедерево, затим комасација подручја које обухвата делове к.о.
општине Осипаоница и комасација подручја које обухвата
делове к.о.општине Скобаљ, планирано је учешће буџета
града Смедерева у укупном износу од 43.316.898 динара,
као и учешће надлежног Министарства у укупном износу
од 81.706.762 динара. Комасацијом наведеног земљишта
омогућиће се продуктивније и лакше коришћење пољопривредног земљишта и целисходније давање у закуп пољопривредног државног земљишта.
Разлози за комасацију су сагласни и разлозима које прописује и члан 31. Закона о пољопривредном земљишту, односно комасација се врши због:
• потребе груписања уситњених пољопривредних
катастарских парцела у државном и приватном власништву на комасационом подручју (чија је просечна
површина 0.57 хектара), односно укрупњавања пољопривредних газдинстава,
• пројектовања нове мреже пољских путева у складу са
положајем инфраструктурних система, система водо-
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токова и дугогодишњих засада,
• крчења обраслих међа деградираним растињем (шикаре и дрвенасто растиње),
• регулисања водотокова на комасационом подручју и
омогућавање изградње система за наводњавање пољопривредних површина,
• решавање имовинско-правних односа и израда новог
државног премера и катастра непокретности за комасационо подручје,
• имплементације планских решења из Просторног
плана града Смедерева и других планова и техничке
документације,
• унапређења и заштите животне средине и одрживог
развоја.
Пољопривредне табле на планираном комасационом
подручју су неправилног облика са променљивим ширинама и дужинама без икаквог реда, настале стихијски у дугом
временском периоду у прошлости, што умногоме отежава
обраду земљишта на ефикасан начин.
Остварени ефекти спроведених комасација на подручју
града Смедерева су:
• укупан број парцела пре комасације – 21901,
• просечна величина парцеле пре комасације – 0.35
хектара,
• учешће површина под каналима пре комасације – 150
ха
• учешће површина под путевима пре комасације – 214
ха
• укупан број парцела после комасације – 7331 (смањење од око 3 пута),
• учешће површина под каналима после комасације –
276 ха
• учешће површина под путевима после комасације –
319 ха
• просечна величина парцеле после комасације – 1.05
хектара
У ефекте спроведених комасација на наведеним површинама спадају и:
• крчење и разоравање шибља и живица дуж међа,
·• смањење броја, дужине и ширине међа, разора и
увратина, као и
• повећање приноса по том основу,
• повећање степена коришћења пољопривредне механизације,
• стварање могућности за изградњу заливних система.
Очекује се смањење броја парцела три пута у односу
на стање пре комасације, као и увећање величине појединачних парцела три пута у односу на стање пре комасације.
ПРОГРАМ 6 – ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ планирана су средства у укупном износу од 67.890.577 динара.
У оквиру поменутог програма планирана су средства у
укупном износу од 3.000.000 динара за програмску класификацију 0401-0001-Управљање заштитом животне средине, функција 530 - Смањење загађености, а односи се на
израду Плана квалитета ваздуха износ од 3.000.000 динара.
Програмска класификација 0401-0002-Праћење квалитета
елемената животне средине, функција 530 - Смањење загађености планиран је износ од 418.800 динара на име контроле квалитета воде са јавних чесама и купалишта.
У оквиру исте програмске класификације планирана
су средства на функцији 560 – Заштита животне средине
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некласификована на другом месту у укупном износу од
4.696.700 динара на име мониторинга ваздуха, земљишта,
буке и ажурирање карте акустичног зонирања и повремене циљане контроле загађења животне средине и заштите
природе.
Програмска класификација 0401-0003-Заштита природе,
функција 560-Заштита животне средине некласификована на другом месту планирана су средства у износу од
1.100.000 динара на име управљање заштићеним подручјем- Шалиначки луг износ од 400.000 динара. Такође, у
оквиру ове програмске активности планирана су средства
у износу од 700.000 динара у складу са одредбама Закона
о шумама.
Програмска класификација 0401-0004-Управљање отпадним водама, функција 520 - Управљање отпадним водама
планирана су средства у укупном износу од 16.400.000 динара по закључењу Уговора са ЈКП Водовод Смедерево на
име одржавања атмосферске и мешовите канализације у
износу од 16.000.000 динара, за остале послове по налогу комуналне инспекције износ од 300.000 динара, као и за
одржавање јавних чесама износ од 100.000 динара.
Програмска класификација 0401-0005-Управљање комуналним отпадом , функција 510 - Управљање отпадом у
укупном износу од 14.371.777 динара, и то: на име одржавања градског сметлишта у Годоминском пољу износ од
13.500.000 динара, и за финансирање пројекта“Дуго поље“.
Програмска класификација 0401-0006-Управљање осталим
врстама отпада, функција 510-Управљање отпадом планирана су средства у износу од 27.903.300 динара на име
уклањања дивљих депонија на територији градских и сеоских месних заједница.
ПРОГРАМ 7 – ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И
САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА, Програмска класификација 0701-0002, Програмска активност 0002 – Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре,
Функција 451-Друмски саобраћај, планирана су средства у укупном износу од 308.910.159 динара, а односе се
на:
- услуге по уговору у износу од 4.400.000 динара и то
за: вршење надзора над реализацијом радова на саобраћајницама у износу од 1.500.000 динара, као и за исплату комисијама за технички пријем објекта износ од 500.000 динара, и консултанске услуге Јавног приватног партнерства
у износу од 2.400.000 динара,
- текуће поправке и одржавање у износу од 92.100.000
динара и то: одржавање локалних путева, улица и тротоара
у зимским условима у износу од 23.000.000 динара, за потребе дирекције у ликвидацији износ од 3.500.000 динара,
одржавање путних прелаза у износу од 15.600.000 динара,
износ од 50.000.000 динара на име одржавање путева на територији града Смедерева у 2018. години,
- за зграде и грађевинске објекте планиран је износ од
156.410.159 динара, од чега је на уговорене обавезе планиран износ од 80.686.949 динара, а за периодично одржавање локалних путева, изградњу и реконструкцију улица,
израду пројекта за улице и сагласности планиран је износ
од 76.400.000 динара.
-ЈП Паркинг сервис Смедерево, планирана су средства у укупном износу од 56.000.000 динара,од чега је на
текуће поправке и одржавање планиран износ од 47.000.000
динара, одржавање саобраћајне и семафорске сигнализације и редовно одржавање путева у летњем периоду и друго
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одржавање путева по уговорима.. Такође, планиран је износ од 9.000.000 динара за услуге по уговору и то: надзор
6.000.000 динара и 3.000.000 динара за израду и послове по
налогу инспекције по уговорима.
Функција 360-Јавни ред и безбедност некласификована на другом месту- Савет за безбедност саобраћаја града Смедерева, планирана су средства у укупном износу од
35.000.000 динара. Наведени износ срдстава реализоваће
се на основу Програма коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на
подручју града Смедерева у 2018. години. Економска класификација планираних средстава, а на основу наведеног
Програма је: стални трошкови у износу од 300.000 динара, услуге по уговору у износу од 1.432.000 динара, текуће
поправке и одржавање у износу од 2.458,210 динара, материјал у износу од 5.220.000 динара, зграде и грађевински
објекти у износу од 11.874.422 динара и за машине и опрему у износу од 13.715.368 динара.
ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ, Програмска класификација 2002 Програмска
активност 0001-Функционисање основних школа
ФУНКЦИЈА 912 – Основно образовање
Планирана трансферна средства из буџета за основно
образовање износе укупно 238.884.000 динара и то за:
текуће трансфере осталим нивоима власти у укупном износу од 232.584.000 динара (на економској класификацији 413- накнаде у натури (превоз радника) 19.870.000
динара, на економској класификацији 414- социјална давања запосленима 2.500.000 динара, на економској класификацији 415 накнада трошкова за запослене 31.490.000 динара,на економској класификацији 416-награда запосленима
и остали посебни расходи 7.559.000 динара, на економској
класификацији 421 сталне трошкове 98.045.000 динара, на
економској класификацији 422 трошкове путовања – превоз ученика 32.310.000 динара, на економској класификацији 423 услуге по уговору 3.680.000 динара, на економској
класификацији 424 специјализоване услуге 915.000 динара,
на економској класификацији 425 текуће поправке и одржавање објеката и опреме 25.675.000 динара, на економској
класификацији 426 материјал 9.040.000 динара, на економској класификацији 472 накнаде за смештај ученика са посебним потребама 1.500.000) динара и 6.300.000 динара за
капиталне трансфере осталим нивоима власти ( набавкa
машина и опреме ).
Правни основ: У оквиру Основног образовања из буџета Града финансирају се: накнаде у натури, социјална
давања, награде и бонуси, трошкови путовања, услуге по
уговору, специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање, материјал, накнаде за смештај и превоз, на основу:
Члана 20. став 1. тачка 39., а у вези са чланом 66. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007 и 83/2014-др. закон и 101/2016 - др.
закон);
Чланa 189. и 190 Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017) - Глава
XI-Финансирање делатности установа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне
самоуправе;
Чланова 3., 4.,5., 6. и 10. Закона о јавним службама („Службени гласник РС“, бр. 42/91, 71/94, 79/2005, 83/2014) и
Члана 14. став 1. тачка 39 Статута града Смедерева („Слу-
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жбени лист града Смедерева“, број 12/2016- пречишћен
текст).
ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ, Програмска класификација 2003, Програмска активност 0001-Функционисање средњих школа
ФУНКЦИЈА 920 – Средње образовање
Планирана трансферна средства из буџета за средње
образовање износе укупно 96.740.000 динара за :
текуће трансфере осталим нивоима власти у укупном износу од 88.640.000 динара (на економској класификацији 413- накнаде у натури (превоз радника) накнаде у
натури 9.650.000 динара, на економској класификацији 414
социјална давања запосленима 900.000 динара, на економској класификацији 415 накнада трошкова за запослене
9.800.000 динара, на економској класификацији 416 награде
запосленима и остали посебни расходи 3.350.000 динара, на
економској класификацији 421 сталне трошкове 46.210.000
динара, на економској класификацији 423 услуге по уговору 2.410.000 динара, на економској класификацији 424 специјализоване услуге 1.980.000 динара , на економској класификацији 425 текуће поправке и одржавање објеката и
опреме 8.450.000 динара, на економској класификацији 426
материјал 5.890.000 динара, капиталне трансфере осталим нивоима власти у износу од 8.100.000 динара (на
зграде и грађевински објекти 3.000.000 динара,на набавку
машина и опреме 3.600.000 динара и остале некретнине и
опрема 1.500.000 динара.)
Правни основ: У оквиру Средњег образовања из буџета
Града финансирају се: превоз радника, социјална давања,
награде и бонуси, стални трошкови, услуге по уговору, специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање и материјал, на основу:
Члана 20. став 1. тачка 39., а у вези са чланом 66. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014-др. закон и 101/2016 - др. закон);
Чланa 189. и 190. Закона о основама система образовања
и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017) - Глава
XI-Финансирање делатности установа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне
самоуправе и
Чланова 3., 4.,5., 6. и 10. Закона о јавним службама („Службени гласник РС“, бр. 42/91, 71/94, 79/2005, 83/2014).
ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА, Програмска класификација 0901-0001, Програмска
активност 0001 - Једнократне помоћи и други облици
помоћи
ФУНКЦИЈА 070 – Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту
Планирана средства из буџета износе 40.000.000 динара и то: на економској класификацији 472-превоз лица
старијих од 65 година 8.200.000 динара, на економској класификацији 472-превоз ученика средњих школа 10.550.000
динара, на економској класификацији 472-подстицање
образовања ученика и студената на територији града Смедерева 12.000.000 динара, на економској класификацији
472-превоз студената 9.250.000 динара.
ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА, Програмска класификација 0901-0006, Програмска активност 0006 - Подршка деци и породици са децом
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ФУНКЦИЈА 070 – Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту
Планирана средства из буџета износе 17.500.000 динара
и то: на економској класификацији 472-финансијска помоћ
породиљама 13.000.000 динара, на економској класификацији 472-посебан родитељски додатак 1.500.000 динара, на
економској класификацији 4631-бесплатна ужина у Ђачкој
кухињи 3.000.000 динара.
ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА, Програмска класификација 0901-0007, Програмска активност 0007 – Подршка рађању и родитељству
ФУНКЦИЈА 070 – Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту
Планирана средства из буџета износе 11.500.000 динара
и то: на економској класификацији 472-финансијска помоћ
трудницама 8.500.000 динара, на економској класификацији 472-вантелесна оплодња 3.000.000 динара.
ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА, Програмска класификација 0901-0008, Програмска активност 0008 – Подршка особа са инвалидитетом
ФУНКЦИЈА 070 – Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту
Планирана средства из буџета износе 1.500.000 динара
и то на економској класификацији 472-преоз социјално-хуманитарних организација и удружења грађана.
Правни основ : На основу 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), чланова 111. и 209. Закона о социјалној заштити
(„Службени гласник Републике Србије“, број 24/2011), 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 и 101/2016), члана 14. став 1. тачка 17. и члана 19.
став 1. тачка 6. Статута града Смедерева („Службени лист
града Смедерева“, број 12/2016 - Пречишћен текст),
Одлука о остваривању финансијске помоћи трудницама и породиљама града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 12/2017 – пречишћен текст)
- финансијска помоћ трудницама- чланови од 1. до 6.
Одлуке,
- финансијска помоћ породиљама- чланови од 7, 8, 9. и
10. Одлуке,
- бесплатна ужина у ђачкој кухињи - члан 25 Одлуке о
правима социјалне заштите у граду Смедереву („Службени лист града Смедерева“, број 12/2017 – пречишћен текст),
- На основу чланa 111. 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 160.
Закона о основама система образовања и васпитања („
Службени гласник Републике Србије“ број 72/2009 и
52/2011 и 55/2013, 35/15-аутентично тумачење, 68/2015
и 62/2016-одлука УС), 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 101/2016) и члана 19. став 1. тачка 6. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 12/2016-пречишћен текст),
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Одлука о начину остваривања права на повлашћену вожњу за кориснике са територије града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 12/2017-пречишћен текст)
212 472718 - превоз ученика средњих школа- чланови 2.
и 2а .Одлуке,
213 472718 -превоз студената- члан 3. Одлуке,
214 472811- превоз лица старијих од 65 година- члан 4.
Одлуке
216 472931- превоз социо-хуманитарних органитзација и
удружења- чланови од 5. до 9. Одлуке.
ПРОГРАМ 11 : СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА- накнаде за социјалну заштиту из буџета, Програмска класификација 0901-0001, Програмска активност
0001- Једнократне помоћи и други облици помоћи
ФУНКЦИЈА 090– Социјална заштита некласификована на другом месту
Планирана трансферна средства намењена за накнаде
за социјалну заштиту из буџета износе 47.640.000 динара,
једнократне новчане помоћи 24.500.000 динара, ванредне
новчане помоћи 15.500.000 динара, финансијска помоћ за
додатно образовање деце смештене у хранитељским породицама и деце у систему социјалне заштите 2.000.000 динара, трошкове погребних услуга 590.000 динара, превоз
ученика основних и средњих школа са сметњама у развоју
и инвалидитетом и за трошкове превоза пратиоца 5.000.000
динара, прихватилиште за малолетну децу ван територије
града Смедерева 50.000 динара.
Правни основ: 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 10. став 2. Закона о црвеном крсту Србије („Службени
гласник Републике Србије“, број 107/2005), 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
и 101/2016), члана 14. став 1. тачка 17. и члана 19. став 1.
тачка 6. Статута града Смедерева (“Службени лист града
Смедерева”, број 12/2016-пречишћен),
- Одлука о правима социјалне заштите у граду Смедереву („Службени лист града Смедерева“, број 12/2017
– пречишћен текст) и Уговор о наменским трансверима број 400-1906/2017-08
- помоћ у кући - чланови од 27. до 29. Одлуке,
- персонална асистенција- чланови 36. и 37. Одлуке,
- лични пратилац детета- чланови 34. и 35. Одлуке,
- преводилачки сервис за знаковни језик за особе са инвалидитетом-члан 59 Одлуке,
- смештај у прихватилиште- чланови 30. и 31. Одлуке
- једнократна помоћ- чланови од 7. до 13. Одлуке,
- ванредна новчана помоћ- чланови од 14. до 17. Одлуке,
- тошкови погребних услуга- члан од18. до 20. Одлуке,
- путни трошкови и исхрана пролазника- члан 21. Одлуке,
- трошкови превоза ученика основне и средње школе
са сметњама у развоју и инвалидитетом и трошкови
превоза за његовог пратиоца- члан 22. Одлуке,
- превоз, смештај и исхрана деце и ученика са сметњама
у развоју, без обзира на удаљеност места становања од
школе-члан 159 Закона о основама система образовања и васпитања („ Службени гласник Републике Србије“ број 72/2009 и 52/2011 и 55/2013, 35/15-аутентично
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тумачење, 68/2015 и 62/2016-одлука УС),
- смештај у прихватилиште за малолетну децу ван територије града Смедерева- члан 32. Одлуке,
- Бесплатан оброк („Народна кухиња”)- чланови 23. и
24. Одлуке, Правилник о финансирању, раду и условима за остваривање права на бесплатан оброк (Народна
кухиња) на територији града Смедерева (“Службени
лист града Смедерева”, број 5/2017), и Уговор.
- саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге- члан 33. Одлуке
- становање уз поршку младих који се осамостаљују
(„Кућа на пола пута”)- чланови од 38. до 42. Одлуке
- прихватилиште за жртве насиља (“Сигурна кућа”)чланови од 43. до 47. Одлуке
- социјално становање у заштићеним условима - чланови од 48. до 58. Одлуке и Правилник о остваривању
права на социјално становање у заштићеним условима и избор корисника социјалног становања у заштићеним условима (“Службени лист града Смедерева”,
број 10/2010),
ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА - ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД - Програмска класификација 0901-0001, Програмска активност 0001- Једнократне помоћи и други облици помоћи
ФУНКЦИЈА 090– Социјална заштита некласификована на
другом месту
Планирана трансферна средства из буџета намењена
Центру за социјални рад Смедерево износе 35.548.490 динара и то за:
текуће трансфере осталим нивоима власти у износу од
33.098.490 динара ( плате запослених 11.420.263 динара,
социјалне доприносе на терет послодавца 2.044.227 динара, социјална давања запосленима 1.500.000 динара, накнаде трошкова за запослене(накнада трошкова за превоз
на посао и са посла) 700.000 динара, јубиларне награде
225.000 динара, сталне трошкове 5.910.000 динара, услуге по уговору 6.449.000 динара, специјализоване услуге
100.000 динара, текуће поправке и одржавање 1.300.000
динара, материјал 3.450.000 динара )
и за капиталне трансфери осталим нивоима власти
2.450.000 динара (зграде и грађевинске објекте у износу од
200.000 динара и 2.250.000 динара за машине и опрему.)
Правни основ за Центар за социјални рад: На основу
чланoва 3.став 1. 4. и члана 13. Закона о јавним службама
(„Службени гласник РС“, бр. 42/91, 71/94, 79/2005, 81/2005,
83/2005 и 83/2014-др закон), чланова 9, 10. и 14 Закона о
социјалној заштити (“Службени гласник Републике Србије”, број 24/2011), чланова 20. став 1. тачка 17. и 32. став
1. тачка 8., 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 101/2016), чланова 14.
став 1. тачка 17., 19. став 1. тачка 8.и члана 109. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
12/2016-пречишћен текст)
ПРОГРАМ 11 : СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА- Дотације невладиним организацијама- Програмска класификација 0901-0003, Програмска активност
0003-Дневне услуге у заједници
ФУНКЦИЈА 090– Социјална заштита некласификована на
другом месту
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Планирана трансферна средства из буџета за дотације
удружењима особа са инвалидитетом износе 11.000.000
динара и то на економској класификацији 481- Дотације
невладиним организацијама: Дотације удружењима особа
са инвалидитетом.
ПРОГРАМ 11 : СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА - ЦРВЕНИ КРСТ- Програмска класификација 09010005, Програмска активност 0005-Подршка реализацији
програма Црвеног крста
ФУНКЦИЈА 090– Социјална заштита некласификована на
другом месту
Планирана трансферна средства из буџета у износу од
25.000.000 динара намењена су финансирњу Народне кухиње и то на економској класификацији 472- Накнаде за
социјалну заштиту из буџета.
ПРОГРАМ 11 : ПРОГРАМСКА АТИВНОСТ 0002
(ПА 0002) – Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја, Програмска класификација
0901-0002, Програмска активност 0002- Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја
ФУНКЦИЈА 090– Социјална заштита некласификована на
другом месту
Планирана трансферна средства из буџета у износу од
1.000.000 динара намењена су за смештај у прихватилиште-Прихватну станицу и то на економској класификацији
472- Накнаде за социјалну заштиту из буџета- Смештај у
прихватну станицу- Прихватна
ПРОГРАМ 11 : СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА- Програмска класификација 0901-0001, Програмска активност
0001- Једнократне помоћи и други облици помоћи
ФУНКЦИЈА 090– Социјална заштита некласификована на
другом месту
Накнаде за социјалну заштиту из буџета износе
27.200.000 динара од тога средства из буџета су 5.330.000
динара и 21.870.000 динара су средства из Републике.
-Л
 окални акциони план за Роме 2.000.000 динара из
буџета града
- Имплементација акционих планова за интерно расељена лица (учешће Града у грађ. материјалу за интерно расељена лица по Уговорима са Комесаријатом)
500.000 динара
- Грађ.мат.- нови уговор са Комесаријатом 4.950.000 динара
-Г
 рађ.мат.-учешће града Смедерева у новом Уговору.
550.000 динара
-И
 мплементација акционих планова за избегла и расељена лица (42 монт.к.-Уг.са АСБ, уређ.терена и прикључци) 400.000 динара из буџета града
-П
 обољш.услова становања-нови Уговор са Комесаријатом.12.600.000 динара
-П
 обољшање услова становања-учешће Града у новом
Уговору.1.400.000 динара
-Н
 ови уговор са Комесаријатом-Сеоске куће 2.520.000
динара
- Учешће Града у новом уговору са Комесаријатом.-Сеоске кућице. 280.000 динара
- Нови уговор са Комесаријатом.-Доходовне активно-
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сти 1.800.000 динара
- Учешће Града у новом уговору.са Комесаријатом.-Доходовне акт. 200.000 динара
Правни основ: - На основу 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 101/2016-др.закон), члану 43. став 1.
тачка 5. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 12/2016 – пречишћен текст), а у складу са
Стратегијом за унапређивање положаја Рома у Републици
Србији од 10.06.2013. године и Локалним акционим планом
за побољшање положаја Рома у Смедереву од 2014-2017
године („Службени лист града Смедерева“, број 4 /2014 и
5/2015)
На основу Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглица, интерно расељених лица и повратника у
граду Смедереву за период 2015-2019. године („Службени
лист града Смедерева“, број 5/2015), члана 3. став1, члана
9. став ови 1. и 4. Закона о избеглицама („Службени гласник
РС“, број 18/92, „Службени лист СРЈ“, број 42/2001 – одлука СУС и „Службени гласник РС“, број 30/2010) град Смедерево закључио је са Комесаријатом за избеглице и миграције Републике Србије и ЈУП Истраживање и развој д.о.о.
Београд Уговор о гранту - Регионални стамбени програм
- Стамбени пројекат у Републици Србији RHP- W2-VHG/
COMP4-2015, број 400-9323/15-01 од 16.10.2015. године и
Анекса I уговора број 400-7452/16-01 од 27.10.2016. године,
Анекса II уговора број 400-4436/17-01 од 12.06.2017. године и Анекса III уговора број 400-8397/17-01 од 23.10.2017.
године којим су граду Смедереву за финансирање пројекта
„Додела помоћи избеглицама за куповину сеоских кућа „
одобрена укупна новчана средства у износу од 154.000,00
ЕУР-а. Град нема учешћа у новчаним средствима за овај
пројекат. Избор корисника је завршен и у току је реализација уговора за 12 корисника помоћи.
Такође је град Смедерево закључио уговоре и то: Уговор о сарадњи број 400-6481/2017-02 од 28.08.2017. године, Уговор о сарадњи број 400-3859/2017-08 од 23.05.2017.
године, Уговор о сарадњи број 400-4730/2017-01 од
23.06.2017. године, Уговор о сарадњи број 400-4740/201701 од 23.06.2017. године, Уговор о сарадњи број 4004731/2017-01 од 23.06.2017. године.
ПРОГРАМ 11-СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА, 0901-П2-Пројекат- Сервис и подршке и услуге у
области социјалне заштите за маргинализоване групе
грађана са територије града Смедерева
ФУНКЦИЈА 090– Социјална заштита некласификована на
другом месту
Планирана трансферна средства из буџета-учешће у
пројекту за услуге социјалне заштите износе 18.850.000 динара и то: учешће града Смедерева је у износу од 4.350.000
динара, а учешће Републичка је у износу од 14.500.000 динара и то на економској класификацији 472- Накнаде за социјалну заштиту из буџета:
ПРОГРАМ 12 : ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА- Апотекарска установа- Програмска класификација 0801-0001,
Програмска активност 0001-Функционисање установа
примарне здравствене заштите
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ФУНКЦИЈА 760– Здравство некласификовано на другом
месту
Планирана трансферна средства из буџета за Апотеку
‚‘Смедерево‘‘ износе 5.000.000 динара – на економској класификацији 4641-Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање.
ПРОГРАМ 12 : ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА- Дом
здравља- Програмска класификација 0801-0001, Програмска активност 0001-Функционисање установа примарне
здравствене заштите
ФУНКЦИЈА 720– Ванболничке услуге
Планирана трансферна средства за Дом здравља Смедерево износе укупно 41.000.000 динара и то
на економској класификацији 4641- Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање у износу
од 32.000.000 динара 4642- Капиталне дотације организацијама за обавезно социјално осигурање у укупном
износу од 9.000.000 динара (1.500.000 динара за зграде и
грађевинске објекте замена столарије и за машине и опрему
у износу од 7.500.000 динара)
Правни основ :У оквиру Дома здравља „Смедерево“ у
Смедереву из буџета Града финансира се: текуће поправке
и одржавање, набавка медицинске опреме, лабораторијске
опреме, опреме за стоматологију, превозна средстава и плате за потребе ангажовања лекара и стоматолога, на основу:
Члана 20. став 1. тачка 39 и члана 32. став 1. тачка 8.,а у
вези са чланом 66. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014
- др.закон и 101/2016);
Чланова 46., 48., 50., 94. и 95. Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник РС“, бр. 107/2005, 72/2009 и др. закон,
88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 и др. закон,
93/2014, 96/2015 и 106/2015); Члана 14. став 1. тачка 39. и
члана 19. став 1. тачка 8. Статут града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 12/2016-пречишћен текст) и
Чланови 2.,4.,10., 11. и 12. Одлуке о оснивању Дома здравља „Смедерево“ у Смедереву („Службени лист града Смедерева“, број 13/2012)
Програмска класификација 1801-0002, Програмска активност 0002-Мртвозорство
ФУНКЦИЈА 721– Опште медицинске услуге,
Укупно планирана средства у износу од 800.000 динара.
ПРОГРАМ 13 : РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА- Програмска класификација 1201-0003, Програмска активност 0003- Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа
ФУНКЦИЈА 840– Верске и остале услуге заједнице
Укупно планирана средства у износу од 2.000.000 динара.
Програмска класификација 1201-0004, Програмска активност 0004- Остваривање и унапређење јавног интереса у
области јавног информисања
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ФУНКЦИЈА 830– Услуге емитовања и штампања
Планирана средства из буџета за обезбеђивање услуга информисања за услуге емитовања и издаваштва су : на економској класификацији 423- Услуге по уговору - Пројектно
информисање 20.000.000 динара.
ПРОГРАМ 14 : РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕПрограмска класификација 1301-0001, Програмска активност 0001- Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима
ФУНКЦИЈА 810– Услуге рекреације и спорта
Планирана средства из буџета су на економској класификацији 481-Дотације спортским организацијама и клубовима-физичка култура у износу од 110.000.000 динара.
Правни основ: Подршка у области спорта на територији
града Смедерева за задовољавање потреба грађана у области спорта пружа се финансирањем из буџета Града спортских организација и клубова на основу:
Члана 20. став 1. тачка 39 и члана 32. став 1. тачка 6., а
у вези са чланом 66. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014
др.закон и 101/2016-др.закон);
Чланова 137, 138. и 141. Закона о спорту („Службени гласник РС“, бр. 10/2016);
Члана 19. став 1. тачка 8. Статут града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 12/2016-пречишћен
текст);
Чланова од 1 до 10. Одлуке о одобравању и финансирању
програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 6/2017) и
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, („Службени лист
града Смедерева“, број 7/2017 и 9/2017).
ПРОГРАМ 14 : РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ СПОРТСКИ ЦЕНТАР Програмска класификација 1301-0003, Програмска активност 0004Функционисање локалних спортских установа
ФУНКЦИЈА 810– Услуге рекреације и спорта
Јавном предузећу Спортски центар Смедерево опредељена средства из буџета износе 6.000.000 динара и то на
економској класификацији 4511-Текуће субвенције јавним
нефинансијским предузећима и организацијама.
Правни основ : Јавно предузеће Спортски центар Смедерево из буџета Града добија субвенције за Програмску
активност- одржавање спортске инфраструктуре ради
обезбеђивања услова за обављање спортских делатности и
задовољавања потреба грађана у области спорта, физичке
културе, одмора и рекреације, на основу:
Члана 20. став 1. тачка 39 и члан 32. став 1. тачка 8., а у вези
са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014
др.закон и 101/2016-др.закон);
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Члана 1. и члан 4. Закона о јавним предузећима („Службени
гласник РС“, бр.15/2016);
Члана 14. став 1. тачка 39. и члана 19. став 1. тачка 8. Статут
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
12/2016-пречишћен текст) и
Члана 2.и 18. Одлуке о оснивању Јавног предузећа Спортски центар Смедерево („Службени лист града Смедерева“,
број 10/2013-пречишћен текст и 12/2016).
СПОРТСКА ХАЛА СМЕДЕРЕВО
ФУНКЦИЈА 810 – Функционисање локалних спортских
установа
Економска класификација 4511 – Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, планирана су средства у износу од 20.000.000 динара.
ПРОГРАМ 14 : РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ Програмска класификација
1301-0005, Програмска активност 0005- Спровођење омладинске политике
ФУНКЦИЈА 860– Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту
За Програмску активност 0005-Канцеларија за младе
планирана су средства из буџета у износу од 200.000 динара
и то на економској класификацији 423- Услуге по уговору
Правни основ Канцеларије за младе: На основу 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 101/2016), члану
43. став 1. тачка 5. Статута града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 12/2016 – пречишћен текст), а
у складу са Националном стратегијом за младе („Службени гласник Републике Србије“, број 55/1-2008), Решења о
образовању Канцеларије за младе („Службени лист града
Смедерева“, број 7/2008) и Одлуке о оснивању Савета за
младе града Смедерева („Службени лист града Смедерева“,
број 10/2009).
ПРОГРАМ 17 : ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И
ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ, Програмска класификација 0501-0001, Програмска активност 0001- Енергетски менаџмент
ФУНКЦИЈА 620– Развој заједнице
За програмску активност 0001- Енергетски менаџмент планирана су средства из буџета у износу од 2.500.000 динара
и то на економској класификацији 511- Зграде и грађевински објекти – за Програм енергетске ефикасности-Буџетски фонд за заштиту животне средине.
ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО, као орган града, планиран је у оквиру раздела 5, Oдлуке о буџету града
Смедерева за 2018. годину са средствима у укупном износу
од 30.551.670 динара, по следећем програму, програмској
активности, функцији, позицијама и економским класификацијама:
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ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, Програмска класификација 0602-0004, Програмска
активност 0004- Општинско/градско правобранилаштво.
ФУНКЦИЈА 330– Судови
Економска класификација 411 - Плате, додаци и накнаде
запослених (зараде) у износу од 3.045.526 динара за градског правобраниоца и заменика градског правобраниоца. У
оквиру ове економске класификације планирана су средства на име плата по основу цене рада, додатка за време
проведено на раду (минули рад) и накнада зараде за време
привремене спречености за рад до 30 дана услед болести и
додатак за рад на дан државног и верског празника.
Економска класификација 412 - Социјални доприноси
на терет послодавца планирана су средства у износу од
545.149 динара. У оквиру ове економске класификације
планирана средства намењена су за исплату припадајућих
доприноса на терет послодавца (допринос за пензијско и
инвалидско осигурање, допринос за здравствено осигурање, допринос за незапосленост).
Економска класификација 415 – Накнаде трошкова за запослене у износу 43.000 динара, а односе се на накнаду трошкова за превоз на посао и са посла.
Економска класификација 416 – Награде запосленима и
остали посебни расходи, планирана су средства у износу од
55.000 динара, односи се на јубиларну награду за заменика
градског правобраниоца.
Економска класификација 422 - Трошкови путовања, планирана су средства у износу од 10.000 динара, а односе се
на исплату трошкова дневница и осталих трошкова за службена путовања у земљи.
Економска класификација 465 – Остале дотације и трансфери планирана су средства у износу од 332.995 динара, у
складу са Законом о привременом уређивању основица за
обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних
примања код корисника јавних средстава.
Економска класификација 483 – Новчане казне и пенали
по решењу судова у укупном износу од 18.520.000 динара. У оквиру ове економске класификације планирана су
средства за новчане казне и пенале по решењу судова, а по
основу судских спорова који могу доспети у 2018. години
у износу од 9.020.000 динара. Износ од 9.500.000 динара
односи се на Решење Основног суда у Смедереву у ванпарничном поступку број 2P1.70/15 од 06.04.2016. године, на
основу кога ће град Смедерево бити у обавези да исплати
новчану накнаду на име одузетог земљишта.
Економска класификација 485 – Остале накнаде штете у
износу од 8.000.000 динара. У оквиру ове економске класификације планирана су средства по основу вансудских поравнања и судских поравнања због штете коју су начинили
пси луталице.
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На основу свега наведеног, Скупштина града Смедерева
донела је Одлуку о буџету града Смедерева за 2018. годину.
Број 400-9728/2017-07
У Смедереву, 22. децембра 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.

231.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије”, број 129/2007,
83/2014 - др. закон и 101/2016 - др. закон), члана 34. и 45.
Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени
гласник Републике Србије“, број 62/2006, 47/2011, 93/2012,
99/2013 - усклађени дин. изн., 125/2014 - усклађени дин.
изн., 95/2015 - усклађени дин. изн., 83/2016, 91/2016 усклађени дин. изн., 104/2016 - др. закон и 96/2017 - усклађени дин. изн.), члана 64. и 209. Закона о социјалној заштити („Службени гласник Републике Србије“, број 24/2011),
члана 20. тачка 17) и члана 2. Уредбе о наменским трансферима у социјалној заштити („Службени гласник Републике
Србије“, број 18/16) и чланa 45. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 12/2016-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 12. седници одржаној
22. децембра 2017. године, донела је
ОД Л У КУ
О РЕАЛИЗАЦИЈИ БУЏЕТА ГРАДА СМЕДЕРЕВА
У ДЕЛУ ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА ЗА УСЛУГЕ
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА 2018. ГОДИНУ
Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се приоритетне услуге социјалне заштите града Смедерева које се финансирају из средстава наменског трансфера и изворних прихода јединице
локалне самоуправе у 2018. години.
Услуге социјалне заштите из става 1. овог члана остварује појединац и породица за 2018. годину, у висини, под
условима и на начин утврђен Законом о социјалној заштити, Уредбом о наменским трансферима у социјалној заштити, Законом о јавним набавкама и Уговором о наменским
трансферима за 2018. годину.
Члан 2.
Одлуком о буџету града Смедерева за 2018. годину за
Програм 11 – Социјална и дечија заштита, планирана су
средства у укупном износу 247.384.931 динар, што је исказано у следећој табели:
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ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА
1

Установа за дневни боравак деце, младих и одраслих особа са сметњама у развоју
„Сунце“ Смедерево

Превоз лица старијих од 65 година, превоз ученика средњих школа и студената,
подстицање образовања и други облици помоћи: превоз лица старијих од 65
2 година 8.200.000 динара, превоз ученика средњих школа 10.550.000 динара,
подстицање образовања ученика и студената на територији града Смедерева
12.000.000 динара, превоз студената 9.250.000 динара
Подршка деци и породици са децом, финансијска помоћ породиљама 13.000.000
динара, на економској класификацији 472-посебан родитељски додатак 1.500.000
3
динара, на економској класификацији 4631-бесплатна ужина у Ђачкој кухињи
3.000.000 динара
4

Подршка рађању и родитељству, 11.500.000 динара и то: финансијска помоћ
трудницама 8.500.000 динара, вантелесна оплодња 3.000.000 динара

5 Превоз социјално-хуманитарних организација и удружења грађана
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Учешће Града
из сопствених
извора
9,796,441.00

850,000.00

40,000,000.00

17,500,000.00

11,500,000.00
1,500,000.00

Једнократне помоћи и други облици помоћи, једнократне новчане помоћи
24.500.000 динара, ванредне новчане помоћи 15.500.000 динара, финансијска
помоћ за додатно образовање деце смештене у хранитељским породицама
6 и деце у систему социјалне заштите 2.000.000 динара, трошкове погребних
услуга 590.000 динара, превоз ученика основних и средњих школа са сметњама
у развоју и инвалидитетом и за трошкове превоза пратиоца 5.000.000 динара,
прихватилиште за малолетну децу ван територије града Смедерева 50.000 динара

47,640,000.00

Центар за социјални рад Смедерево, и то за: текуће трансфере осталим нивоима
власти у износу од 33.098.490 динара (плате запослених 11.420.263 динара,
социјалне доприносе на терет послодавца 2.044.227 динара, социјална давања
запосленима 1.500.000 динара, накнаде трошкова за запослене-накнада трошкова
за превоз на посао и са посла 700.000 динара, јубиларне награде 225.000
7
динара, сталне трошкове 5.910.000 динара, услуге по уговору 6.449.000 динара,
специјализоване услуге 100.000 динара, текуће поправке и одржавање 1.300.000
динара, материјал 3.450.000 динара) и за капиталне трансфере осталим нивоима
власти 2.450.000 динара (зграде и грађевинске објекте у износу од 200.000 динара
и 2.250.000 динара за машине и опрему).

35,548,490.00

8 Дотације удружењима особа са инвалидитетом

11,000,000.00

9 Црвени крст - финансирње Народне кухиње

25,000,000.00

Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја, за смештај
у прихватилиште-Прихватну станицу и Смештај у прихватну станицу

1,000,000.00

Накнаде за социјалну заштиту из буџета износе 27.200.000 динара од тога
средства из буџета су 5.330.000 динара и 21.870.000 динара су средства из
Републике, и то:
- Локални акциони план за Роме 2.000.000 динара из буџета града
- Имплементација акционих планова за интерно расељена лица (учешће Града у
грађ. матер за интерно расељена лица по Уговорима са Комесаријатом) 500.000
динара
- Грађ.мат.- нови уговор са Комесаријатом 4.950.000 динара
- Грађ.мат.-учешће града Смедерева у новом Уговору. 550.000 динара
11 - Имплементација акционих планова за избегла и расељена лица (42 монт.к.-Уг.са
АСБ, уређ.терена и прикључци) 400.000 динара из буџета града
- Побољшање услова становања-нови Уговор са Комесаријатом.12.600.000 динара
- Побољшање услова становања-учешће Града у новом Уговору.1.400.000 динара
- Нови уговор са Комесаријатом-Сеоске куће 2.520.000 динара
- Учешће Града у новом уговору са Комесаријатом.-Сеоске кућице. 280.000
динара
- Нови уговор са Комесаријатом.-Доходовне активности 1.800.000 динара
- Учешће Града у новом уговору.са Комесаријатом.-Доходовне активности.
200.000 динара

5,330,000.00

10

Други извори
учешћа

21,870,000.00
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Сервис и подршке и услуге у области социјалне заштите за маргинализоване
групе грађана са територије града Смедерева, Планирана трансферна средства
12 из буџета-учешће у пројекту за услуге социјалне заштите износе 18.850.000
динара и то : све услуге учешће града Смедерева 4.350.000 динара и све услуге
Републичка средства 14.500.000 динара

4,350,000.00

14,500,000.00

210,164,931.00

37,220,000.00

Укупно:
Члан 3.
Приходи и примања, расходи и издаци буџета града Смедерева за 2018. годину у области пружања услуга
социјалне заштите предвиђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2018. годину, раздео 4 - Градска управа,
Програмска класификација 0901- Програм 11- Социјална и
дечја заштита, Пројекат 0901 – П2: Пројекат „Сервис подршке и услуга у области социјалне заштите за маргинализоване групе са територије града Смедерева“, позиција
281, конто 472 – Накнаде за социјалну заштиту, у укупном
износу од 18.850.000,00 динара, где је учешће града Смедерева 4.350.000,00 динара, а републичка средства износе
14.500.000,00 динара, наведени у члану 2. став 1. алинеја
12. ове Одлуке, распоређују се и користе на следећи начин:
1) позиција 281, конто 472 - Помоћ у кући за једночлана
и двочлана старачка социјално угрожена домаћинства: Укупан износ по услузи из средстава наменских
трансфера за 2018. годину - 3.780.000,00 динара, а
учешће града Смедерева из сопствених извора – прихода - 1.134.000,00;
2) позиција 281, конто 472 - Помоћ у кући за особе са
инвалидетом: Укупан износ по услузи из средстава
наменских трансфера за 2018. годину - 700.000,00
динара, а учешће града Смедерева из сопствених
извора – прихода - 210.000,00;

247,384,931.00

3) позиција 281, конто 472 - Персонална асистенција: Укупан износ по услузи из средстава наменских
трансфера за 2018. годину – 2.300.000,00 динара, а
учешће града Смедерева из сопствених извора – прихода - 690.000,00;
4) позиција 281, конто 472 - Лични пратилац детета:
Укупан износ по услузи из средстава наменских
трансфера за 2018. годину – 4.661.000,00 динара, а
учешће града Смедерева из сопствених извора – прихода – 1.398.300,00;
5) позиција 281, конто 472 – Прихватилиште: Укупан
износ по услузи из средстава наменских трансфера за 2018. годину – 2.251.200,00 динара, а учешће
града Смедерева из сопствених извора – прихода –
675.360,00;
6) позиција 281, конто 472 – Заједничким снагама до
интеграције-Установа “Сунце”: Укупан износ по
услузи из средстава наменских трансфера за 2018.
годину – 224.000,00 динара, а учешће града Смедерева из сопствених извора – прихода – 67.200,00;
7) п
 озиција 281, конто 472 – Преводилачки сервис за
знаковни језик: Укупан износ по услузи из средстава
наменских трансфера за 2018. годину – 583.800,00
динара, а учешће града Смедерева из сопствених
извора – прихода – 175.140,00,
што је исказано и у следећим табелама:

Табела 1.
Услуге социјалне заштите које се финасирају из средстава наменског
трансфера за 2018. годину
1) Помоћ у кући за једночлана и двочлана старачка социјално угрожена
домаћинства
2) Помоћ у кући за особе са инвалидетом
3) Персонална асистенција
4) Лични пратилац детета
5) Прихватилиште
Укупно
Табела 2.
Иновативне услуге у систему социјалне заштите које се финансирају
из средстава наменског трансфера за 2018. годину
1) Заједничким снагама до интеграције-Установа „Сунце“
2) Преводилачки сервис за знаковни језик

Укупнo

Укупан износ по услузи
из средстава наменског
трансфера за 2018.
годину
3.780.000,00

Учешће Града по
услузи из сопствених
извора -прихода

700.000,00
2.300.000,00
4.661.000,00
2.251.200,00
13.692.200,00

210.000,00
690.000,00
1.398.300,00
675.360
4.107.660

Укупан износ по услузи
из средстава наменског
трансфера за 2018.
годину
224.000,00
583.800,00
807.800,00

1.134.000,00

Учешће Града по услузи
из сопствених извора
-прихода
67.200,00
175.140,00
242.340,00

22. децембар 2017. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Члан 4.
Град Смедерево стара се о реализацији и квалитету спровођења услуга социјалне заштите за 2018. годину у складу са
начелима прописаним Законом о социјалној заштити.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 400-9818/2017-07
У Смедереву, 22. децембра 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.
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Радни однос на одређено време
(повећан обим посла)
Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Референт
Млађи референт

/
7
9
1
5
1
/
/

Прва врста радних места
Друга врста радних места
Трећа врста радних места
Четврта врста радних места

/
/
/
3

Пета врста радних места

/
26

УКУПНО:

232.
На основу члана. 78. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број 21/2016) и члана
19. став 1. тачка 6. Статута града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 12/2016 - пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 12. седници одржаној
22. децембра 2017. године, усвојила jе

Број извршилаца

Радни однос на одређено време
(у Кабинету градоначелника)

Број извршилаца

Помоћници

2

Самостални саветник

/

Саветник

/

Млађи саветник

/

Сарадник

/

Млађи сарадник

1

Виши референт

/

Референт

/

Млађи референт

/

Прва врста радних места

/

I

Друга врста радних места

/

Постојећи број запослених у Градској управи града
Смедерева на дан 9. октобар 2017. године

Трећа врста радних места

/

Четврта врста радних места

/

Пета врста радних места

/

ИЗМЕНЕ КАДРОВСКОГ ПЛАНА
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА СМЕДЕРЕВА ЗА 2017.
ГОДИНУ
У Кадровском плану Градске управе града Смедерева
за 2017. годину („Службени лист града Смедерева“, број
12/2016), тачка I мења се и гласи:

Радна места службеника и
намештеника
Положаји у првој групи
Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Референт
Млађи референт
Прва врста радних места
Друга врста радних места
Трећа врста радних места
Четврта врста радних места
Пета врста радних места
УКУПНО:

Број извршилаца
1
46
66
10
26
3
83
/
/
/
/
1
14
7
257

УКУПНО:

Приправници

3

Број извршилаца
/
/

Висока стручна спрема
Виша стручна спрема
Средња стручна спрема
УКУПНО:

/
0

Тачка II мења се и гласи:
II
Планирани број запослених у Градској управи града
Смедерева за 2017. годину

Страна 162 – Број 14
Радна места службеника и
намештеника
Положаји у првој групи
Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Референт
Млађи референт
Прва врста радних места
Друга врста радних места
Трећа врста радних места
Четврта врста радних места
Пета врста радних места
УКУПНО:

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Радни однос на одређено време
(повећан обим посла)

Број извршилаца

Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Референт
Млађи референт
Прва врста радних места
Друга врста радних места
Трећа врста радних места
Четврта врста радних места
Пета врста радних места
УКУПНО:

1
7
9
1
5
1
/
/
/
/
/
3
/
27

Радни однос на одређено време
(у Кабинету градоначелника)

Број извршилаца

Помоћници градоначелника
Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Референт
Млађи референт
Прва врста радних места
Друга врста радних места
Трећа врста радних места
Четврта врста радних места
Пета врста радних места
УКУПНО:

5
1
1
1
/
1
/
/
/
/
/
/
/
/
9

Број извршилаца

Приправници

Број извршилаца
1
53
75
12
28
3
93
/
/
/
/
1
14
7
287
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Висока стручна спрема
Виша стручна спрема
Средња стручна спрема

/
/
/
0

УКУПНО:

Измене Кадровског плана Градске управе града Смедерева за 2017. годину ступају на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-226/2017-07
У Смедереву, 22. децембра 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.

233.
На основу члaнова 76. и 77. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе
(„Службени гласник Републике Србије“, број 21/2016) и
члана 19. став 1. тачка 6. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 12/2016 - пречишћен
текст),
Скупштина града Смедерева, на 12. седници одржаној
22. децембра 2017. године, усвојила jе
КАДРОВСКИ ПЛАН
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА СМЕДЕРЕВА ЗА 2018.
ГОДИНУ
I
Постојећи број запослених у Градској управи града
Смедерева на дан 12. децембар 2017. године
Радна места службеника и
намештеника
Положаји у првој групи
Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Референт
Млађи референт
Прва врста радних места
Друга врста радних места
Трећа врста радних места
Четврта врста радних места
Пета врста радних места
УКУПНО:

Број извршилаца
1
45
66
10
26
3
83
/
/
/
/
1
14
7
256
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Радни однос на одређено време
(повећан обим посла)
Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Референт
Млађи референт
Прва врста радних места
Друга врста радних места
Трећа врста радних места
Четврта врста радних места
Пета врста радних места
УКУПНО:

Број извршилаца
/
7
9
1
5
1
/
/
/
/
/
3
/
26

Радни однос на одређено време
(у Кабинету градоначелника)

Број извршилаца

Помоћници
Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Референт
Млађи референт
Прва врста радних места
Друга врста радних места
Трећа врста радних места
Четврта врста радних места
Пета врста радних места
УКУПНО:

2
/
/
/
/
1
/
/
/
/
/
/
/
/
3

Приправници
Висока стручна спрема
Виша стручна спрема
Средња стручна спрема
УКУПНО:

Број извршилаца
/
/
/
0

II
Планирани број запослених у Градској управи града
Смедерева за 2018. годину
Радна места службеника и
намештеника
Положаји у првој групи
Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
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Виши референт
Референт
Млађи референт
Прва врста радних места
Друга врста радних места
Трећа врста радних места
Четврта врста радних места
Пета врста радних места
УКУПНО:

287

Радни однос на одређено време
(повећан обим посла)

Број извршилаца

Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Референт
Млађи референт
Прва врста радних места
Друга врста радних места
Трећа врста радних места
Четврта врста радних места
Пета врста радних места
УКУПНО:

1
8
9
2
5
1
/
/
/
/
/
3
/
29

Радни однос на одређено време
(у Кабинету градоначелника)

Број извршилаца

Помоћници градоначелника

5

Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник

1
1
1

Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Референт
Млађи референт

/
1
/
/
/

Прва врста радних места
Друга врста радних места
Трећа врста радних места
Четврта врста радних места

/
/
/
/

Пета врста радних места

/
9

УКУПНО:

Број извршилаца
1
53
75
12
28
3

93
/
/
/
/
1
14
7

Број извршилаца

Приправници
Висока стручна спрема
Виша стручна спрема
Средња стручна спрема
УКУПНО:

/
/
/
0
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Кадровски план Градске управе града Смедерева за
2018. годину ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-227/2017-07
У Смедереву, 22. децембра 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.

22. децембар 2017. године

2) Седиште матичног подручја Друговац је у Друговцу;
3) Седиште матичног подручја Колари је у Коларима;
4) Седиште матичног подручја Липе је у Липама;
5) Седиште матичног подручја Лугавчина је у Лугавчини;
6) Седиште матичног подручја Михајловац је у Михајловцу;
7) Седиште матичног подручја Осипаоница је у Осипаоници;
8) Седиште матичног подручја Радинац је у Радинцу;
9) Седиште матичног подручја Смедерево је у Смедереву;
10) С
 едиште матичног подручја Удовице је у Удовицама.
4. Даном почетка примене ове Одлуке престаје да важи
Одлука о матичним подручјима на територији града Смедерева („Службени гласник Републике Србије“, број 3/2017).

234.
На основу члана 8. став 1. Закона о матичним књигама („Службени гласник Републике Србије“, број 20/2009 и
145/2014 ) и члана 32. став 1. тачка 6) Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007, 83/2014-др. закон и 101/2016-др. закон ),
Скупштина града Смедерева, по прибављеном мишљењу Министарства државне управе и локалне самоуправе
Републике Србије, број 20-00-744/2016-26 од 25.09.2017.
године, на 12. седници одржаној 22. децембра 2017. године,
донела је
ОД Л У КУ
О МАТИЧНИМ ПОДРУЧЈИМА НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
1. Овом Одлуком одређују се матична подручја за која
се воде матичне књиге на територији града Смедерева и седишта матичних подручја.
2. Матична подручја за којa се воде матичне књиге на
територији града Смедерева су:
1) Матично подручје Враново, које чине насељена места: Враново, Мала Крсна и Раља;
2) Матично подручје Друговац, које чине насељена
места: Друговац, Бадљевица и Суводол;
3) Матично подручје Колари, које чине насељена места: Колари, Ландол, Биновац и Луњевац;
4) Матично подручје Липе, које чини насељено место
Липе;
5) Матично подручје Лугавчина, које чине насељена
места: Лугавчина и Сараорци;
6) Матично подручје Михајловац, које чине насељена
места: Михајловац, Добри До и Врбовац;
7) Матично подручје Осипаоница, које чине насељена места: Осипаоница и Скобаљ;
8) Матично подручје Радинац, које чини насељено
место Радинац;
9) Матично подручје Смедерево, које чине насељена
места: Смедеревo, Водањ, Вучак, Мало Орашје, Шалинац
и Кулич;
10) Матично подручје Удовице, које чине насељена
места: Удовице, Петријево и Сеоне.
3. Седишта матичних подручја из тачке 2. ове Одлуке су:
1) Седиште матичног подручја Враново је у Вранову;

5. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“, а
почеће да се примењује од 1. јануара 2018. године.
Број 020-17/2017-07
У Смедереву, 22. децембра 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.

235.
На основу члана 82. Закона о становању и одржавању зграда („Службени гласник Републике Србије“, број
104/2016), члана 19. став 1. тачка 6. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 12/2016-пречишћен текст) и Програма уређења јавног грађевинског земљишта на основу Плана детаљне регулације за изградњу
пруге од постојеће пруге Смедерево - Мала Крсна до Индустријске луке „U.S.S. SERBIA“ („Службени лист општине
Смедерево“, број 15/2006),
Скупштина града Смедерева, на 12. седници одржаној
22. децембра 2017. године, донела jе
ОД Л У КУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О НЕОПХОДНОСТИ
ИСЕЉЕЊА СА ПЛАНОМ ПРЕСЕЉЕЊА РАДИ
ИЗГРАДЊЕ ПРУГЕ ОД ПОСТОЈЕЋЕ ПРУГЕ
СМЕДЕРЕВО – МАЛА КРСНА
ДО ИНДУСТРИЈСКЕ ЛУКЕ
Члан 1.
У Одлуци о неопходности исељења са Планом пресељења ради изградње пруге од постојеће пруге Смедерево
– Мала Крсна до Индустријске луке („Службени лист града Смедерева“, број 8/2017), у алинеји 2. члана 6. бројеви:
„31.10.2017.“, замењују се бројевима: „31.3.2018.“.
У алинеји 3. истог члана бројеви: „30.11.2017.“, замењују се бројевима: „31.3.2018.“.
Члан 2.
У ставу 1. члана 11. бројеви: „30.11.2017.“, замењују се
бројевима: „31.3.2018.“.

22. децембар 2017. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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Члан 3.

Члан 5.

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

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

Број 020-197/2017-07
У Смедереву, 22. децембра 2017. године

Број 020-202/2017-07
У Смедереву, 22. децембра 2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.

236.

237.

На основу члана 146. став 1. 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, 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, 83/2014-др. закон и 101/2016-др. закон)
и члана 19. став 1. тачка 6. Статута града Смедерева (,,Службени лист града Смедерева“, број 12/2016 - пречишћен
текст),
Скупштина града Смедерева, на 12. седници одржаној
22. децембра 2017. године, донела jе

На основу члана 1. став 2. тачка 3. 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 3. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Србије“ број 88/2017), чланова
1., 2., 3, и 4. Закона о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник Републике Србије“, број 18/2010
и 55/2013), 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, 83/2014- др. закон
и 101/2016-др.закон) и члана 19. став 1. тачка 6. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
12/2016- пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 12. седници одржаној
22. децембра 2017. године, донела jе

ОД Л У КУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ПОСТАВЉАЊУ
ПРИВРЕМЕНИХ ПОСЛОВНИХ ОБЈЕКАТА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Члан 1.
У Одлуци о постављању привремених пословних објеката на територији града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 8/2017 и 11/2017), у ставу 3. члана 3.
Одлуке речи и бројеви: „чланом 8. и 9. Одлуке“, замењују
се речима: „од стране Градског већа“.
Члан 2.
Став 3. члана 8. мења се и гласи:
„Почетне цене за давање у закуп грађевинског земљишта утврђује Градско веће.“.
Члан 3.
У члану 13. став 1. алинеја 1. Одлуке, после речи: „привремених пословних објеката“, додају се речи: „ , а нису
пре расписивања Огласа из члана 12. ове Одлуке, са надлежним органом града Смедерева потписали споразум о репрограму и измиривању заосталих дуговања“.
Члан 4.
У ставу 2. члана 14. после речи: „привремених пословних објеката“, додају се речи: „ односно да је са надлежним
органом града Смедерева потписан споразум о репрограму
и измиривању заосталих дуговања“.

ОД Л У КУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ПОДСТИЦАЊУ
ОБРАЗОВАЊА УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Члан 1.
У Одлуци о подстицању образовања ученика и студената на територији Града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 6/2017), члан 3. став 1. тачка 1. мења се
и гласи:
„1. Финансијску помоћ ученицима средњих школа II, III
и IV разреда, који су у претходној школској години у односу
на годину у којој се конкурс расписује имали најмању просечну оцену 4.00, чији укупни месечни приходи по члану
породичног домаћинства, остварени у периоду од 6 месеци
који претходе месецу подношења пријаве за финансијску
помоћ, не прелазе цензус утврђен Закључком Градског већа
Града Смедерева за сваку школску годину, пре расписивања
Јавног позива и који испуњавају опште критеријуме утврђене овом Одлуком;“.
Члан 2.
Члан 3. став 1. тачка 4. Одлуке мења се и гласи:
„4.Финансијску помоћ студентима на првом степену
студија (основне академске студије, основне струковне
студије) и студентима на другом степену студија (мастер
академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) који су у претходној школ-
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ској години у односу на годину у којој се конкурс расписује
имали најмању просечну оцену 7,00, чији укупни месечни
приходи по члану породичног домаћинства, остварени у
периоду од 6 месеци који претходе месецу подношења пријаве за финансијску помоћ, не прелазе цензус утврђен Закључком Градског већа града Смедерева за сваку школску
годину, пре расписивања Јавног позива и који испуњавају
опште критеријуме утврђене овом Одлуком.
Право на финансијску помоћ имају, поред студената
виших година првог степена студија, и студенти прве године првог степена студија (бруцоши) који су у последњем разреду средње школе имали најмању просечну оцену 4,00, испуњавају предвиђене услове који се односе на
месечне приходе, као и опште критеријуме утврђене овом
Одлуком;“.
Члан 3.
У члану 14. став 1. алинеја 5. Одлуке мења се и гласи:
„укупни месечни приходи по члану породичног домаћинства остварени у периоду од 6 месеци, који претходе
месецу подношења пријаве за финансијску помоћ и који
не прелазе цензус утврђен Закључком Градског већа Града
Смедерева за сваку школску годину, пре расписивања Јавног позива.“.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 020-200/2017-07
У Смедереву, 22. децембра 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.

238.
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, 83/2014-др. закон
и 101/2016-др. закон) и члана 19. став 1. тачка 9. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
12/2016-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 12. седници одржаној
22. децембра 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ИЗМЕНИ СТАТУТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ВОДОВОД СМЕДЕРЕВО

22. децембар 2017. године
II

Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 110-20/2017-07
У Смедереву, 22. децембра 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.
На основу члана 22.став 1.тачка 7. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник Републике Србије” број
15/2016), члана 31.став.1. тачка 7. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа Водовод Смедерево („Службени лист града Смедерева” број 2/2013 и 9/2016 ) и члана
36.став 1. тачка 7. Статута Јавног комуналног предузећа
Водовод Смедерево („Службени лист града Смедерева”,
број 2/2015-пречишћен текст и 10/2016), Надзорни одбор
предузећа је на својој 54. редовној седници одржаној дана
30.11.2017. године донео следећу:
ОД Л У КУ
О ИЗМЕНИ СТАТУТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ВОДОВОД СМЕДЕРЕВО
Члан 1.
У члану 44.а став 2. мења се и гласи :
„Јавно предузеће има два извршна директора”
Члан2.
Ова Одлука ступа на снагу даном добијања сагласности од стране Оснивача, а објавиће се у „ Службеном листу
града Смедерева „
Образложење
Правни основ за доношење Одлуке о измени Статута
Јавног комуналног предузећа Водовод Смедерево садржан
је у Закону о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број 15/2016) и у Одлуци о оснивању Јавног комуналног предузећа Водовод Смедерево („Службени
лист града Смедерева“ број 2/2013 и 9/2016).
Чланом 27.став3. Закона о јавним предузећима и чланом 34.а став 2. Одлуке о оснивању Јавног комуналног
предузећа Водовод Смедерево, прописано је да Јавно предузеће не може имати више од седам извршних директора,
а број извршних директора утврђује се Статутом Јавног
предузећа.
Због боље и ефикасније имплементације пословних
одлука у свакодневном пословању у областима техничких,
економских, правних и комерцијалних послова, неопходно
је да се уместо једног извршног директора предвиде два извршна директора.
На основу напред наведеног, донета је Одлука о измени
Статута.
Број: 01-54/3
Датум: 30.11.2017.

I

НАДЗОРНИ ОДБОР
ЈКП ВОДОВОД СМЕДЕРЕВО

Даје се сагласност на Одлуку о измени Статута Јавног
комуналног предузећа Водовод Смедерево, број 01-54/3 од
30.11.2017. године.

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Александар Радуловић, дипл.грађ.инж. с. р.

22. децембар 2017. године
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На основу члана 35. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике Србије“ број 62/2006,
65/2008-др.закон, 41/2009, 112/2015 и 80/2017) и члана 19.
став 1. тачка 23. Статута града Смедерева („Службени лист
града Смедерева“, број 12/2016 - пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 12. седници одржаној
22. децембра 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОМАСАЦИЈЕ НА ДЕЛОВИМА
КАТАСТАРСКИХ ОПШТИНА ШАЛИНАЦ, КУЛИЧ И
СМЕДЕРЕВО (ГРАД СМЕДЕРЕВО) И ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА, СЕКРЕТАРА, ЧЛАНОВА
КОМИСИЈЕ И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА
I
У Решењу о образовању Комисије за спровођење комасације на деловима катастарских општина Шалинац,
Кулич и Смедерево (Град Смедерево) и именовању председника, секретара, чланова Комисије и њихових заменика
(„Службени лист града Смедерева“, број 10/2017), у тачки I
подтачка 5. уместо имена „Миладин Стевановић“, треба да
стоји име „Мирољуб Стевановић“.
II
Ово Решење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 320-114/2017-07
У Смедереву, 22. децембра 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.

240.
На основу члана 19. став 1. тачка 23. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 12/2016 - пречишћен текст), члана 10. Одлуке о спровођењу комасације на
деловима катастарских општина Шалинац, Кулич и Смедерево (Град Смедерево) („Службени лист града Смедерева“,
број 8/2017) и тачке IV Решења о образовању Комисије за
спровођење комасације на деловима катастарских општина
Шалинац, Кулич и Смедерево (Град Смедерево) и именовању
председника, секретара, чланова Комисије и њихових заменика („Службени лист града Смедерева“ број 10/2017),
Скупштина града Смедерева, на 12. седници одржаној
22. децембра 2017. године, донела је
ПРАВИЛНИК
О НАКНАДАМА ЗА РАД КОМИСИЈЕ ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ КОМАСАЦИЈЕ НА ДЕЛОВИМА
КАТАСТАРСКИХ ОПШТИНА ШАЛИНАЦ, КУЛИЧ И
СМЕДЕРЕВО ( ГРАД СМЕДЕРЕВО)

Овим Правилником утврђује се висина накнаде за рад
председника, заменика председника Комисије, чланова и
заменика чланова Комисије за спровођење комасације на
деловима катастарских општина Шалинац, Кулич и Смедерево (Град Смедерево), (у даљем тексту: Комисија), секретара и заменика секретара Комисије, чланова и заменика
чланова поткомисија, стручних радних тела и других лица
ангажованих на обављању административно-техничких,
финансијских и других послова од стране Комисије, приликом спровођења поступка комасације.
Члан 2.
Председнику и заменику председника Комисије, члановима и заменицима чланова Комисије, секретару и заменику секретара Комисије, члановима и заменицима чланова поткомисија и стручних радних тела за предузимање
одређених радњи у поступку комасације и другим лицима
(службена лица, и др.) која ангажује Комисија за обављање административно-техничких, финансијских и других
послова, припада накнада за време проведено на пословима комасације и у вези са тим пословима, као и накнада
трошкова превоза, под условима и на начин утврђен овим
Правилником.
Запослени у органима града Смедерева који су именовани Решењем о образовању Комисије за спровођење комасације на деловима катастарских општина Шалинац, Кулич
и Смедерево (Град Смедерево), за рад у Комисији за спровођење комасације или ангажовани за обављање привремених послова за време спровођења поступка комасације,
имају право на накнаду за рад на седницама Комисијe или
за дневно ангажовање из делокруга рада Комисије, уколико
се седнице Комисије или дневно ангажовање обавља ван
радног времена.
Члан 3.
Председнику Комисије припада накнада за рад у Комисији, у нето износу у висини од 7% просечне бруто зараде
исплаћене у Републици Србији, према последњем податку
Републичког завода за статистику за дневно ангажовање из
делокруга рада Комисије.
Заменику председника Комисије припада накнада за
рад у Комисији, у нето износу у висини од 6% просечне
бруто зараде исплаћене у Републици Србији, према последњем податку Републичког завода за статистику за дневно
ангажовање из делокруга рада Комисије.
Члановима Комисије и њиховим заменицима, и то: дипломирани инжењер пољопривреде, инжењер геодезије,
дипломирани инжењер архитектуре и дипломирани инжењер просторног планирања, припада накнада за рад у
Комисији, у нето износу у висини од 5% просечне бруто
зараде исплаћене у Републици Србији, према последњем
податку Републичког завода за статистику за дневно ангажовање из делокруга рада Комисије.
Осталим члановима Комисије и њиховим заменицима
припада накнада за рад у Комисији у нето износу у висини
од 2% просечне бруто зараде исплаћене у Републици Србији, према последњем податку Републичког завода за статистику за дневно ангажовање из делокруга рада Комисије.
Секретару Комисије и заменику секретара Комисије,
припада накнада за рад у Комисији, у нето износу у висини
од 5% просечне бруто зараде исплаћене у Републици Србији,
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према последњем податку Републичког завода за статистику
за дневно ангажовање из делокруга рада Комисије.
Члановима поткомисија и њиховим заменицима као и
члановима стручних радних тела образованих по потреби
припада накнада за рад у поткомисији у нето износу у висини од 4% просечне бруто зараде исплаћене у Републици Србији, према последњем податку Републичког завода за статистику за дневно ангажовање из делокруга рада поткомисије.
Лицима ангажованим на обављању административно–техничких, финансијских и других послова и лицима
које Комисија ангажује за обављање привремених послова,
припада дневна накнада у нето износу у висини од 3% просечне бруто зараде исплаћене у Републици Србији према
последњем податку Републичког завода за статистику за
дневно ангажовање из делокруга рада Комисије.
Члан 4.
Накнада из члана 3. овог Правилника утврђује се зависно од времена проведеног на пословима комасације.
За рад који траје осам часова дневно накнада је утврђена у
члану 3. овог Правилника. За рад који траје мање или више
од осам часова дневно накнада се одређује сразмерно времену проведеном на пословима комасације.
Члан 5.
Председнику и заменику председника Комисије (када
га замењује), члановима Комисије и њиховим заменицима
(када их замењују), секретару Комисије и заменику секретара Комисије (када га замењује), члановима поткомисија и
њиховим заменицима (када их замењују) припада накнада за
рад у Комисији, односно поткомисији, у нето износу у висини од 3% просечне бруто зараде исплаћене у Републици Србији, према последњем податку Републичког завода за статистику за сваку седницу Комисије, односно поткомисије.
Члан 6.
Превоз лица из члана 2. овог Правилника организује
Градска управа града Смедерева.
Уколико лица из члана 2. овог Правилника користе
услуге јавног превоза припада им накнада трошкова превоза на рад и са рада, у висини цене превоза у јавном саобраћају на територији града Смедерева.
Члан 7.
Исплате накнада утврђених овим Правилником вршиће се по месечном писаном налогу председника Комисије или заменика председника Комисије на терет трошкова
комасације.
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Члан 9.

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 320-119/2017-07
У Смедереву, 22. децембра 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.

241.
На основу члана 116. став 5. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике
Србије“, број 88/2017), 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, 83/2014
- др. закон и 101/2016 - др. закон) и члана 19. став 1. тачка
23. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 12/2016-пречишћен текст ),
Скупштина града Смедерева, на 12. седници одржаној
22. децембра 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДР
ЈОВАН ЦВИЈИЋ“ У СМЕДЕРЕВУ
I
Решење о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Др Јован Цвијић“ у Смедереву („Службени лист
града Смедерева“, број 6/2014), мења се у тачки I тако што
престаје дужност члана Школског одбора Драгане Панајотовић, представника јединице локалне самоуправе, а уместо ње за новог члана Школског одбора, именује се Ана
Манић, представник јединице локалне самоуправе.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-204/2017-07
У Смедереву, 22. децембра 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.

Члан 8.
Евиденцију и записник о времену проведеном на пословима комасације и у вези тих послова, за лица из члана
2. овог Правилника, води секретар Комисије.
Обрачун и исплату накнада за рад чланова Комисије
за спровођење поступка комасације, секретара Комисије,
чланова поткомисија, стручних радних тела и других лица
ангажованих на обављању административно-техничких, финансијских и других послова од стране Комисије, приликом
спровођења поступка комасације, врши Одељење за финансије и локалну пореску администрацију Градске управе града Смедерева, најкасније до 10. у месецу за претходни месец.

242.
На основу члана 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, 68/2015 и 62/2016 - одлука УС), а у
вези са чланом 208. Закона о основама система образовања
и васпитања („Службени гласник Републике Србије“, број
88/2017), члана 32. став 1. тачка 20., а у вези са чланом 66.
став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
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Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014- др. закон и
101/2016- др. закон) и члана 19. став 1. тачка 23. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
12/2016-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 12. седници одржаној
22. децембра 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
„ВУК КАРАЏИЋ“ У ЛИПАМА
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жбени лист града Смедерева“, број 6/2014), мења се у тачки
I тако што се разрешава дужности члан Школског одбора
Горан Николић, представник родитеља ученика, а уместо
њега за новог члана Школског одбора, именује се Жељко
Станојевић, представник родитеља ученика.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-236/2017-07
У Смедереву, 22. децембра 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.

I
Решење о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Вук Караџић“ у Липама („Службени лист града
Смедерева“, број 6/2014 и 3/2015), мења се у тачки I тако
што се разрешавају дужности чланови Школског одбора Весна Стефановић, представник родитеља ученика и
Добрица Јаковљевић, представник родитеља ученика, а
уместо њих за нове чланове Школског одбора, именују се
Даница Милановић, представник родитеља ученика и Санела Грујичић, представник родитеља ученика.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-221/2017-07
У Смедереву, 22. децембра 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.

244.
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, 98/2013 - одлука
УС и 132/2014), 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, 83/2014 - др. закон и 101/2016 - др. закон), члана 14. став 1. тачка 2. и члана 19. став 1. тачка 5. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
12/2016 – пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 12. седници одржаној
22. децембра 2017. године, донела је
П Л А Н Д Е Т А Љ Н Е Р Е Г УЛ А Ц И Ј Е
„М А Р И Н А С М Е Д Е Р Е В О’’
У СМЕДЕРЕВУ

243.
На основу члана 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, 68/2015 и 62/2016 - одлука УС), а у вези
са чланом 208. Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник Републике Србије“, број
88/2017), 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, 83/2014- др. закон и
101/2016- др. закон) и члана 19. став 1. тачка 23. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
12/2016- пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 12. седници одржаној
22. децембра 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ХЕРОЈ
СВЕТА МЛАДЕНОВИЋ“ У САРАОРЦИМА
I
Решење о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Херој Света Младеновић“ у Сараорцима („Слу-

А – ОПШТИ ДЕО
1. ПОВОД И ЦИЉ ИЗРАДЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ
План детаљне регулације „Марина Смедерево’’ у Смедереву (у даљем тексту: План) ради се на основу Одлуке
о изради коју је донела Скупштина града Смедерева на 9.
седници од 29.01.2013. године („Службени лист града Смедерева’’, број 1/2013).
Израда Плана заснована је на поставкама важеће стратешке и друге планске документације града - Просторни план града Смедерева, Генерални урбанистички план
Смедерева, План генералне регулације за градско подручје
Смедерева - којом је на овом делу градске дунавске обале
планирана изградња марине за средња и мала пловила.
Програмску основу за израду Плана представља Студија изводљивости Марине Смедерево, рађена у оквиру „Пројекта унапређења управљања земљиштем на нивоу локалних самоуправа у Србији’’ који је Град Смедерево спровео
са немачким партнером GIZ-Ambero.
Циљ израде Плана је развој савремене туристичке марине у Смедереву, у складу са међународним стандардима наутичког туризма, која треба да афирмише положајни
потенцијал Смедерева као града на Дунаву (европском
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коридору VII) у националним и ширим европским оквирима, да унапреди укупни туристички и економски развој
града и његов урбани идентитет и допринесе развоју наутичког туризма на српском делу Подунавља.
2. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
Правни основ за израду Плана представља:
- Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС’’, бр.
72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013,
50/2013 и 98/2013, 132/2014 и 145/2014)
- Правилник о садржини, начину и поступку израде
докумената просторног и урбани-стичког планирања
(„Сл. гласник РС’’, бр. 64/2015)
- Одлука о изради Плана детаљне регулације „Марина
Смедерево’’ у Смедереву („Сл. лист града Смедерева’’, бр. 01/2013).
Плански основ за израду Плана је План генералне регулације за градско подручје Смедерева („Сл. лист града
Смедерева’’, бр. 03/2013).
3. ГРАНИЦА И ПОВРШИНА ПЛАНСКОГ
ПОДРУЧЈА
Граница простора обухваћеног Планом дефинисана је
на северу реком Дунав, на истоку изграђеним индустријским комплексима уз језавски насип, на југу коридором
Ул. Шалиначки пут и надвожњаком, а на западу коридором
пруге Смедерево-Мала Крсна и језавским бедемом Тврђаве.
3.1. Опис границе Плана
Граница полази на североисточној страни у парцели
реке Дунав, к.п. бр. 13310 (на 30m удаљености од обале),
иде на југоисток до к.п. бр. 13312 (парцела Језаве), наставља источном границом те парцеле до к.п. бр. 517/1,
сече к.п. 517/1 до границе са к.п. бр. 526/2, наставља даље
источном границом к.п. бр. 517/1 до границе са к.п. бр.
13323 (Ул. Ђуре Стругара), иде даље источном границом
к.п. бр. 13323 до границе са к.п. бр. 13320 (Ул. Ђуре Стругара), затим сече к.п. 13320 и к.п. 618 до границе са к.п. бр.
619. Одатле граница иде источном и јужном границом к.п.
бр. 618, а затим скреће на југ источном границом к.п. бр.
677/1 (насип - наставак Ул. Ђуре Стругара) до Ул. Шалиначки пут, сече улицу и затим скреће на југозапад пратећи спољну / југоисточну границу улице до границе са к.п.
бр. 1373, а затим у наставку сече ову парцелу до границе
са к.п. бр. 684/2 (парцела пружног појаса), затим сече к.п.
684/2 и к.п. бр. 13317/1 (парцела пружног појаса) до к.п.
бр. 1374/2. Одатле граница скреће на северозапад и прати
западну границу к.п. бр. 13317/1 до почетка границе са к.п.
бр. 1315/1, наставља даље источном границом ове парцеле,
а затим скреће на север и сече к.п. 13317/1 до спољног угла
куле 10 Тврђаве. Даље граница наставља на север спољном
границом бедема Тврђаве, сече стазу уз Дунав, а затим улази у парцелу Дунава у дубини од 30m, скреће на исток и иде
то тачке одакле и полази.
3.2. Попис парцела у обухвату Плана
Планом детаљне регулације обухваћене су следеће катастарске парцеле:
к.п. бр. 13312 (део реке Језаве), део к.п. бр. 13310 (река
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Дунав), део к.п. бр. 685 (парцела Тврђаве у појасу од спољне границе језавског бедема до границе са к.п. 684/2), к.п.
бр. 13323 (Ул. Ђуре Стругара), к.п. бр. 678 и део к.п. бр.
13320 (Ул. Ђуре Салаја са језавским мостом), део к.п. бр.
677/1 (део језавског насипа - наставак Ул. Ђ. Стругара), део
к.п. бр. 618 (улица уз насип - Ул. Ђ. Стругара - сокак), к.п.
бр. 681, 683 (црпна станица), 684/1, 684/2 (парцела железничког земљишта), део к.п. бр. 517/1 (насип-обалоутврда)
и део к.п. бр. 13317/1 (железничко земљиште - траса пруге
Смедерево-Мала Крсна).
Укупна површина обухваћеног простора износи око
17,50 ha (175.081 m²), од чега површину водног тела (акваторије) чини око 5,2 ha (52.011 m²).
4. ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА ВИШЕГ
РЕДА И ДРУГИХ ДОКУМЕНАТА
4.1. Извод из Плана генералне регулације за градско
подручје Смедерева
Планом генералне регулације за градско подручје Смедерева у концепцији развоја водног саобраћаја, а сагласно
стратешкој планској документацији вишег реда за град
Смедерево, дефинисана је изградња марине за мала и средња пловила на локацији ушћа Језаве у Дунав.
Према планираној претежној намени површина у Плану генералне регулације, простор око акваторије ушћа Језаве у Дунав предвиђен је претежно за изградњу садржаја из
области туризма и услужних делатности и спортско-рекреативних површина.
Планом генералне регулације задржава се у начелу постојећа саобраћајна мрежа у обухвату овог Плана, као део
секундарне градске мреже.
Концепцијом развоја саобраћајног система у Плану генералне регулације предвиђено је измештање железничке
инфраструктуре из најуже централне градске зоне, односно
укидање постојећих колосека испред Тврђаве и зоне теретног пристаништа и Дунавског парка. У складу са тим, перспективно је предвиђено формирање саобраћајнице трасом
Ул. Деспота Ђурђа и делом трасом постојећих колосека
испред Тврђаве, чији правац тангира југозападни део обухвата Плана детаљне регулације „Марина Смедерево’’. До
реализације овог концепта, у функцији ће бити постојећи
саобраћајни правци за које се предвиђају мере одржавања,
реконструкције и побољшања техничких карактеристика.
Концепцијом развоја система каналисања отпадних
вода у Плану генералне регулације задржава се постојећа
црпна станица у обухвату овог Плана (к.п. бр. 683), преко које је предвиђена евакуација атмосферских вода градског подручја постојећим колектором који се код Водене
куле улива у реку Дунав. Одвођење фекалних отпадних
вода од црпне станице, где се оне сабирају из градског подручја, предвиђено је планираним фекалним колектором
FK1000/1300 у коридору Ул. Шалиначки пут, до будућег
постројења за пречишћавање отпадних вода у Индустријској зони.
Са становишта развоја осталих инфраструктурних система, Планом генералне регулације се не предвиђа изградња нове магистралне и примарне градске инфраструктуре у
обухвату комплекса Марине.
Инструментима за спровођење Плана генералне регулације подручје комплекса Марине предвиђено је за детаљну планску разраду на нивоу плана детаљне регулације.
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4.2. Извод из Студије изводљивости Марине Смедерево
Студијом изводљивости Марине, заснованом на анализи ширег контекста развоја наутичког туризма у Србији,
функционалним капацитетима и потенцијалима предметне
локације, као и стандардима понуде у систему наутичког
туризма - дефинисан је прелиминарни предлог садржаја у
оквиру Марине Смедерево, који - поред основне наутичке
инфраструктуре (везови, навози/рампе за спуштање пловила и сл.) - обухвата и следеће садржаје:
- управу Марине
- садржаје за техничко одржавање и ремонт пловила (са
краном за извлачење)
- пристан за велика пловила (крузере) - на самом Дунаву
- комерцијалне садржаје Марине (ресторанског, shop
ping-, услужног карактера)
- школу једрења / управљања пловилима
- затворени базен
- хотел
- комплекс отворених терена за одмор, спорт и рекреацију, и др.
Посебан аспект организације садржаја у Студији усмерен је на функционално и обликовно усаглашавање са целином Смедеревске тврђаве, у чијој непосредној близини
се планира Марина. Студијом је предложено функционално повезивање две просторне целине, а у складу са принципима заштите и презентације Тврђаве и условима надлежне службе заштите, у простору између Језавског бедема
и левообалне стране одбрамбеног насипа не предвиђа се
изградња објеката високоградње, већ партерно уређење, са
садржајима спорта, рекреације, одмора и сл.
4.3. Извод из других планских докумената од значаја
за израду Плана
План детаљне регулације зоне „Дунавска обала’’
у Смедереву (Веслачки клуб-Марина) - Сл. лист града
Смедерева, бр. 01/2008 - Простор обухваћен Планом детаљне регулације „Марина Смедерево’’ на западној страни се преклапа са обухватом ПДР зоне „Дунавска обала’’
у Смедереву (Веслачки клуб – Марина), и то у појасу од
левообалне стране одбрамбеног насипа до границе Језавског бедема Тврђаве. Предметна површина обухваћена је
наведеним Планом детаљне регулације као непосредно
окружење Тврђаве, у циљу дефинисања елемената заштите споменика и уређења простора у његовом непосредном
окружењу. Елементи уређења предметног појаса у ПДР
зоне „Дунавска обала‘‘ детерминисани су мерама заштите
прописаним условима надлежног Републичког завода за заштиту споменика културе - и подразумевају партерно уређење са садржајима за спорт и рекреацију.
С обзиром да је појас између Језавског бедема и акваторије Марине просторно, функционално и урбанистички
непосредно у функцији комплекса Марине, овим Планом
третиран је као његов интегрални део, са циљем функционалног интегрисања зоне Тврђаве и Марине у јединствену
просторну целину високих урбаних вредности.
Концепт планског решења у овом Плану у погледу уређења предметне површине у потпуности је усаглашен са
решењима ПДР зоне „Дунавска обала‘‘, уз ближе дефинисање елемената који га додатно повезују са акваторијом и
планираним садржајима Марине.
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Концептуална решења овог Плана ослоњена су и на
остале одредбе ПДР зоне „Дунавска обала‘‘: у погледу хидротехничког уређења (ескарпа испред Тврђаве, као друга
линија одбране од спољних вода), изградње јавних инфраструктурних система, предлога саобраћајног решења - кроз
повезивање са постојећом и планираном мрежом градских
саобраћајница и резервисање коридора за планирану саобраћајницу у наставку Ул. Деспота Ђурђа трасом постојеће
пруге, а након њеног измештања.
Просторни план подручја посебне намене међународног водног пута Е-80 - Дунав (пан- европски коридор VII)
- Сл. гласник РС, бр. 14/2015 - Од значаја за План детаљне
регулације „Марина Смедерево‘‘, у Просторном плану је
дефинисан концепт и планска решења одрживог просторног развоја коридора водног пута у области пратеће инфраструктуре водног пута. Овим планским решењима предвиђена је изградња (минимално) 39 марина на току Дунава
кроз Србију, од чега 23 планиране. У попису планираних
марина је евидентирана Марина Смедерево на р. km 1.115.
У домену смерница за спровођење Просторног плана,
дефинисана је обавеза израде планова детаљне регулације
за деонице коридора водног пута Е-80 на подручју генералних урбанистичких планова за градове Нови Сад, Панчево,
Београд и Смедерево - чиме је израда предметног Плана детаљне регулације „Марина Смедерево‘‘ у потпуности усаглашена са обавезама планске документације вишег реда.
5. ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА
Изградња Марине у Смедереву планира се око формиране акваторије ушћа реке Језаве у Дунав, настале преграђивањем (затрпавањем горњег тока) Језаве и изградњом
хидротехничког система обалоутврде на њеном ушћу. Локација се налази између источног (Језавског) бедема Смедеревске тврђаве, трасе железничке пруге, надвожњака
према Индустријској зони (правац Ул. Шалиначки пут) и
комплекса предузећа у традиционалној Индустријској зони
(МБС, „Ласта‘‘, „Змај‘‘).
Акваторија - водно тело Марине одређена је хидротехничким објектом обалоутврде која је изграђена по целом
ободу. Акваторија се простире правцем север-југ а њена
укупна дужина износи око 615 m. У јужном делу, на око 475
m од уливања у Дунав, у правцу исток-запад преко акваторије је изграђен друмски мост који повезује градско језгро
са старим делом Индустријске зоне (мост, услед лоших
конструктивних карактеристика, није у функцији). Ширина акваторије износи око 65,0-103,0m у северном делу
(низводно од моста), односно 40,0-50,0m у јужном делу
(узводно од моста).
5.1. Постојећа намена и режим коришћења земљишта у обухвату Плана
Акваторија Марине се од изградње обалоутврде користи за спорадично неорганизовано везивање појединачних
малих пловила (чамаца) локалних власника, а у новије време и за повремено сидрење мањих туристичких пловила
(излетничких бродића) и прихват путника. У оквиру обалоутврде не постоји изграђена одговарајућа инфра- и супраструктура за организован прихват пловила.
Непосредно копнено окружење акваторије на западној страни чини појас земљишта између језавског бедема
Тврђаве и обалоутврде, ширине 40,0-70,0m, који је - са изузетком објекта Железничко-индустријске средње школе неизграђен и делимично уређен.
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На источној страни копнено залеђе акваторије чини коридор Улице Ђуре Стругара која раздваја објекат обалоутврде од индустријских садржаја у непосредном окружењу.
У самом ушћу акваторије у Дунав, у наставку изграђене
камене косине насипа, према насељу Металор, налази се
спонтано изграђен угоститељски објекат површине око
2.200 m² у основи.
У јужном делу, око саме обалоутврде земљиште је неизграђено и делимично уређено (зелена површина).
У крајњем југозападном делу обухвата Плана, у појасу
између саобраћајнице која окружује акваторију и постојеће
пруге налазе се изграђени садржаји, и то: комплекс Црпне
станице „Језава‘‘ (површине око 0,44 ha), који је у функцији примарног градског система за каналисање отпадних
вода и комплекс некадашњег грађевинског предузећа „16.
октобар‘‘ (површине око 1,56 ha), чији објекти су тренутно
делимично у функцији сервисно-услужних делатности.
5.2. Природне карактеристике подручја у обухвату
Плана
Хидрографске и хидролошке карактеристике. - Након затрпавања горњег и регулисања доњег тока реке Језаве, формирана акваторија практично представља рукавац
Дунава. Њена геометрија и положај у односу на Дунав (уливање готово под правим углом) за последицу имају изразити утицај водостаја Дунава на дубину и стање корита акваторије. Водостај Дунава на предметној стационажи износи:
минимални - 65,60 mnm, средњи - 69,31 mnm, максимални
- 73,81 mnm. Услед колебања водостаја у акваторији долази
до знатног таложења наноса, тако да је њен део узводно од
моста практично затрпан и неупотребљив, а низводни део
до ушћа знатно замуљен.
Геолошки састав земљишта. - На основу ранијих
истраживања вршених на овом простору, као и „Прелиминарне инжењерско-геолошке регионализације терена града
Смедерева“ (1985.), утврђено је да су терени на овом простору изграђени претежно од творевина седиментног порекла квартарне и терцијарне старости. На самој локацији,
горњи површински слој израђен је од вештачки насутог,
веома хетерогеног материјала (насипа), чија дебљина често
варира и креће се од 0,5-1,0m.
Хидрогеолошке карактеристике тла. - Главну водопропусну средину чини песковито-шљунковити и шљунковити комплекс слојева. Дубина на којој се ови слојеви појављују у директној је зависисности од водостаја Дунава и
креће се од 3-6m, при чему је на основу ранијих исптивања,
ниво подземних вода утврђен на дубини од око 3,1-4,7m.
Ради заштите од утицаја високих подземних вода, на овом
подручју је изграђен систем дренажних бунара са инсталисаним пумпама, подземним одводима и потопљеним изливима у кориту реке Дунав.
Инжењерско-геолошке карактеристике тла. - Према
подацима из постојећег фонда геолошке документације,
терен на овом подручју према својим инжењерско-геолошким карактеристикама спада у групу изразито повољних
и стабилних делова терена и као такав представља повољну
средину за градњу. На овим просторима нису уочене појаве
савремених геолошких процеса (клизишта, одрони и др.).
Сеизмичке карактеристике (за територију града).
- Према подацима Републичког сеизмолошког завода, а на
основу Карте сеизмичког хазарда Републике Србије, Смедерево спада у зону средње сеизмичке угрожености, са потресима максималног интензитета 7°MSC, изузетно 8°MSC
(I=7,17-7,83) и са коефицијентом сеизмичности Кс= 0,03-0,04.
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Климатске карактеристике (за територију града).
- Подручје Смедерева припада умерено континенталном
типу климе, са модификацијама условљеним климатским
утицајима из Панонске низије на северу и дуж токова Дунава, Велике Мораве и мањих река. Зиме могу бити веома
хладне, а мразни период релативно дуг. Ово подручје такође одликује и велика честина и јачина кошаве, а истовремено погодује појави честих јужних, југоисточних и северних
ветрова, нарочито зими.
Временски период са средњим дневним температурама
вишим од 10ºС износи у просеку 205 дана. Јануар је најхладнији, а јул најтоплији месец у години. У зимским месецима се бележе знатно већа температурна колебања. Вредност амплитуде апсолутно најтоплијег (август 23,80ºС) и
апсолутно најхладнијег месеца (јануар - 5,90ºС) од 29,70ºС
је много већа од средњег годишњег колебања које износи
20,80ºС. Најкишовитије годишње доба је лето (просечно се
излучи од 28,7% до 30,1% падавина). Највише падавина се
излучује у јуну, а најмање у фебруару.
5.3. Карактеристике водопривредне инфраструктуре
Водопривредну инфраструктуру у обухвату Плана
чини изграђен систем обалоутврде - насипа по целом ободу
акваторије Марине. Насип је укупне дужине око 1.280m и
обухвата акваторију и северно и јужно од језавског моста.
Систем је димензионисан на стогодишњи поплавни талас,
а кота круне одбрамбеног насипа је пројектована на коту
75,00mnm, а изведена на коти 74,50-75,00mnm на левообалном, односно 74,30-75,00mnm на деснообалном насипу.
Насип је изведен са бетонском косином по целом ободу и са једном изграђеном рампом за спуштање пловила у
воду.
На западној страни, према Језавском бедему Тврђаве,
у оквиру насипа је изведена бетонска шетна стаза ширине око 4,0m. На источној страни, према Ул. Ђуре Стругара,
круну насипа чини земљани застор. На југоисточној страни, узводно од моста, на делу круне насипа је изграђена
јавна саобраћајница - Ул. Аласка, правац Ул. Ђуре Стругара
до надвожњака.
5.4. Карактеристике саобраћајне инфраструктуре
5.4.1. Друмски саобраћај
Друмску саобраћајну мрежу у обухвату Плана чини
систем градских саобраћајница различитог ранга (према
Одлуци о категоризацији општинских путева и улица на територији града Смедерева, „Сл. лист града Смедерева‘‘, бр.
04/2014), ослоњених на правац Ул. Шалиначки пут (надвожњак) на јужној страни, која има ранг градске магистрале
и планско подручје повезује са централном градском зоном
и државном путном мрежом и излазом из града - ДП Ib-14,
мост преко Дунава, Аутопут Е-75.
Саобраћајну мрежу унутар обухвата Плана чине постојеће саобраћајнице око акваторије - Ул. Ђуре Салаја (улица
I / II реда), Ул. Ђуре Стругара и Аласка (улице II реда), попречна веза - правац исток-запад преко језавског моста, који
је имао функцију повезивања најужег централног градског
подручја са старом (традиционалном) Индустријском зоном, као и формирана слепа улица источно од јужног дела
деснообалног насипа обалоутврде (Ђуре Стругара - сокак).
На крајњој јужној страни Улица Ђуре Салаја се наставља у правац Ул. Милоша Великог - улице II реда која ово
подручје повезује са централном градском зоном.
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5.4.2. Железнички саобраћај
На југозападној и јужној страни граница Плана обухвата део коридора постојеће пруге Смедерево-Мала Крсна
(део к.п. бр. 684/2 и 1317/1), са укрштањем у нивоу - регулисаним путним прелазом (рампом) са правцем градске
саобраћајнице Ул. Ђуре Салаја / Ул. Милоша Великог. Пруга кроз плански обухват пролази са једним колосеком, из
правца југа, а затим скреће на запад и улази у железничку
станицу Смедерево, јужно од градског бедема Тврђаве, где
се рачва у ранжирне станичне колосеке.
5.4.3. Водни саобраћај
У обухвату Плана, и поред постојања основне хидротехничке инфраструктуре (обалоутврда са бетонским насипом, формиране рампе за спуштање пловила и сл.), не
постоје организовани елементи водног саобраћајног система. У акваторији се, уз деснообални насип обалоутврде
спонтано и неусловно сидри већи број чамаца локалних корисника. Уз левообални насип постављен је пловни објекат
за прихват туриста и повремено организовање излетничке
пловидбе дуж градске обале Дунава.
5.5. Стање и капацитети комуналне инфраструктуре
5.5.1. Водоводна мрежа
У обухвату Плана постоји изграђена градска транспортна водоводна мрежа VL400 (Č400/VA400), која је положена
од Фабрике за прераду воде у Индустријској зони (локација
ЈКП „Водовод‘‘), коридором Ул. Ђуре Салаја, затим језавским мостом (испод конструкције моста), одакле се рачва
према градском подручју на западну и јужну страну трасама постојећих саобраћајница. На овај цевовод прикључена
је постојећа дистрибутивна водоводна мрежа за снабдевање санитарном водом индустријских садржаја у окружењу.
Поред овога, у обухвату Плана постоји изграђена и
градска дистрибутивна водоводна мрежа, у коридорима саобраћајница Ул. Ђуре Стругара - VA100, наставак Ул. Ђ.
Стругара према надвожњаку - VPE90, појас уз Језавски бедем Тврђаве - VL150.
5.5.2. Канализациона мрежа
У западном делу обухвата Плана (на к.п. бр. 683) изграђен је објекат Црпне станице „Језава‘‘ у који се улива
градски канализациони систем (мешовитог типа - општи и
сепаратни) и преко кога се, након механичког пречишћавања, улива у Дунав главним колектором Ø2000, положеним
у појасу између језавског бедема Тврђаве и западног насипа
акваторије Марине.
Према подацима надлежног предузећа - управљача
система, у обухвату Плана не постоји изграђена сабирна
канализациона мрежа у коридорима саобраћајница, већ
само фекални колектор FK700, односно FK1000 у пружном
појасу у крајњем западном делу обухвата, који се улива у
ЦС „Језава‘‘ и који сакупља отпадне воде из колектора у
окружењу.
Поред наведеног, трасом која пролази улицама Ђуре
Салаја, Аласком, даље кроз постојећу зелену површину у
јужном делу обухвата према путном прелазу преко пруге,
положена је фекална канализација Ø200 која се прикључује
на постојећи фекални колектор Ø700.
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5.5.3. Електроенергетска инфраструктура
У обухвату Плана постоји изграђена електроенергетска
мрежа ниског и средњег напона. Постојећи објекти у граници Плана и непосредном окружењу (индустријски капацитети, комплекс Тврђаве, стамбени објекти и др.) снабдевају
се електричном енергијом са постојећих трафостаница, и
то: ТС10/0.4kV „Језава‘‘ у оквиру парцеле ЦС „Језава‘‘,
ТС10/0.4kV „Ложионица‘‘ лоциране уз Језавски бедем Тврђаве, ТС10/0.4kV „Змај‘‘, у оквиру комплекса истоименог
предузећа и ТС10/0.4kV „Техничка школа‘‘, лоциране у непосредном окружењу, у комплексу Техничке школе.
У појасу језавског моста (испод мостовске конструкције) положени су електроенергетски водови 1Е1, 1Е10 и
1Е35, док је у појасу Ул. Ђуре Стругара, од ТС10/0.4kV
„Змај‘‘ положени подземни DV10kV према Дунаву, односно насељу Металор.
Дуж левообалног насипа обалоутврде, као и у коридорима саобраћајница, постоји изграђена подземна нисконапонска (1kV) и мрежа јавне расвете.
5.5.4. Телекомуникациона инфраструктура
Према подацима надлежног предузећа - управљача система, у планском подручју постоји изграђена подземна
кабловска разводна и приводна ТК-мрежа, која обезбеђује телефонске прикључке за постојеће садржаје у граници
Плана и окружењу.
5.5.5. Гасоводна инфраструктура
Кроз плански обухват пролази градски разводни гасовод средњег притиска (12 bar), који је изграђен од ГМРС
„Велур‘‘ у Индустријској зони коридором Ул. Шалиначки пут и пролази трасом Ул. Ђуре Салаја према градском
подручју, односно Старој железари на западној страни, са
кога се снабдевају и потрошачи у окружењу - ФЖВ „Желвоз‘‘ и „Змај‘‘.
У непосредном окружењу је изграђена мерно-регулаациона станица „Тврђава‘‘, преко које се обезбеђује дистрибуција гаса ниског притиска за градске потребе.
Изграђени садржаји у обухвату Плана нису прикључени на ову мрежу.
5.6. Природна и културна добра у обухвату Плана
5.6.1. Природне вредности и природна добра
Према подацима Завода за заштиту природе Србије, у
обухвату Плана детаљне регулације и његовом непосредном окружењу нема заштићених природних добара или добара предложених за заштиту.
5.6.2. Културна добра
Обухват Плана детаљне регулације непосредно се граничи са заштићеним културним добром - спомеником културе изузетног значаја - Смедеревском тврђавом, утврђеном за културно добро Решењем бр. 851/5 од 20.10.1975.
год. Одлуком о утврђивању непокретних културних добара
од изузетног значаја („Сл. гласник СРС‘‘, бр. 14/79) Смедеревска тврђава категорисана је као културно добро од изузетног значаја за Републику Србију.
Простор у граници Плана у целости је обухваћен границом заштићене околине Тврђаве, која је одређена Решењем
о утврђивању за културно добро.
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Б – ПЛАНСКИ ДЕО
1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ЗЕМЉИШТА У ОБУХВАТУ ПЛАНА
1.1. Подела земљишта на основне категорије
Земљиште у обухвату Плана разврстава се на две основне категорије:
- водно земљиште (акваторија Марине са хидротехничким системом - објектом обало-утврде); и
- грађевинско земљиште (у осталом делу обухвата).
Акваторија Марине се планским решењем у овом Плану
предвиђа у делу северно / низводно од језавског моста, док
је јужни, узводни део предвиђен за затрпавање и претварање у грађевинско земљиште. Водно земљиште у граници
Плана обухвата и припадајући део насипа - обалоутврде,
рачунајући и ножицу насипа према брањеном подручју.
Грађевинско земљиште у обухвату Плана представља
постојеће грађевинско земљиште - површине под саобраћајницама, неизграђено земљиште између језавског бедема Тврђаве и левообалног насипа, изграђено земљиште
на локацији некадашњег предузећа „16. Октобар‘‘, као и
комплекс Црпне станице „Језава‘‘. Поред наведеног, као
грађевинско земљиште се предвиђа и јужни део акваторије
Марине, предвиђен за затрпавање, као и делови земљишта
који се тренутно катастарски воде као водно, а обухватају
појас од постојеће површине акваторије до јужне границе
планског обухвата, тј. надвожњака.
1.2. Опис планиране детаљне намене површина у
обухвату Плана
Комплекс планиране Марине чини водени / акваторијални простор, тј. акваторија и обални, тј. територијални
простор - у оквиру којих се предвиђа изградња свих потребних објеката за функционисање прихватног објекта
наутичког туризма врсте марина (према Правилнику о
минималним техничким условима за изградњу, уређење и
опремање наутичких објеката и стандардима за категоризацију марина, „Сл. гласник РС‘‘, бр. 56/2011).
У планираном акваторијалном простору предвиђена
је изградња потребне наутичке инфраструктуре (објекти,
опрема, средства и уређаји) за прихват пловила, као и комуналне инфраструктуре за снабдевање пловила водом и
електричном енергијом.
У обалном простору, у складу са предлогом просторно-функционалне организације, планиранe су следећe детаљне намене са садржајима који чине саставни део прихватног објекта наутичког туризма:
- површине за туризам и угоститељство (објекти и
садржаји у функцији услуга Марине / управа, сервиси
и сл./; пратећи наутички, комерцијални, угоститељски и други садржаји; смештајни капацитети / хотел),
- површине за спорт и рекреацију (отворене спортско-рекреативне површине, базен),
- инфраструктурни коридори, површине и објекти у
функцији друмског саобраћаја (саобраћајнице, бициклистичке стазе, путни појас уз саобраћајнице,
паркинг површине, градска станица за снабдевање
горивом),
- инфраструктурни коридори, површине и објекти у
функцији железничког саобраћаја (железничко земљиште у обухвату Плана)
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- површине и објекти за комуналну инфраструктуру
- линијски инфраструктурни објекти, површине за
инфраструктурне објекте, комплекс ЦС „Језава‘‘, као
садржај који се, у складу са планским документом вишег реда, задржава у обухвату Плана.
1.2.1. Концепција организације простора у обухвату Плана
Просторно-функционална организација комплекса Марине дефинисана је на основу програмске концепције садржаја ове врсте, капацитета локације и елемената уређења
предложених у Студији изводљивости. Марина је предвиђена за прихват средњих и малих пловила, капацитета око
150 везова, у дефинисаном акваторијалном простору северно од језавског моста. Предвиђена категорија Марине, у
складу са Правилником о минималним техничким условима за изградњу, уређење и опремање наутичких објеката и
стандардима за категоризацију марина, на основу анализираних елемената је - категорија 2 (3) сидра.
а) Организација акваторијалног простора
У оквиру акваторије, планиране површине 3,97 ha, предвиђено је редно постављање докова /гатова уз деснообални насип обалоутврде, у зони од изграђеног угоститељског
објекта на ушћу до планиране рампе са покретном дизалицом - на дужини око 320 m. Докови се планирају као плутајући понтони, у формацији 4 групације/постројења са по два
дока на којима се организују везови - чиме се остварује капацитет од око 110 места за привез средњих пловила. Према
Студији изводљивости, у оквиру Марине се предвиђају везови за сидрење око 80 пловила дужине 8-10m, око 30 везова
је предвиђено за пловила дужине 10-12m и додатна 3 веза
за пловила дужине преко 12m. Уз сам насип обалоутврде,
између групација докова предвиђа се простор за везивање
малих пловила, намењен пре свега локалним корисницима
/ власницима чамаца, капацитета око 40 пловила ове врсте.
У крајњем југозападном делу акваторије предвиђа се постављање понтонског дока са везовима за спортска пловила / једрилице (око 10 везова за потребе планиране школе једрења
у оквиру Марине). У складу са Правилником, у оквиру акваторијалног простора је предвиђен и најмање један интервентно уређен вез који је осигуран и обележен за ту намену.
Улаз у Марину је на северној страни и - с обзиром на
хидротехничке карактеристике реке Дунав и акваторије
Марине - потребно је предвидети одговарајући хидротехнички објекат за заштиту акваторије од водених наноса из
Дунава (заштитни мол, лукобран, напер или сл.).
Пловни пут у оквиру акваторијалног простора резервише се уз левообални насип обалоутврде, целом дужином
акваторије, у ширини не мањој од 15,0m.
За спуштање пловила у воду задржава се постојећи изграђени навоз / рампа (на југозападном делу, непосредно
уз мост, односно док за спортска пловила). Поред овога,
предвиђа се изградња још једног навоза, и то у оквиру
деснообалног насипа обалоутврде, јужно од планираних
постројења докова са везовима. У оквиру овог навоза планира се опремање покретном дизалицом (трејлер лифтом),
носивости 10-12t, за потребе извлачења пловила из воде и
транспорта до техничког сервиса Марине.
б) Организација обалног простора
Садржаји и објекти, планирани у обалном простору Марине, организовани су према намени и функцијама
предвиђеним у оквиру комплекса.
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Управни део Марине, заједно са садржајима комерцијално-услужног типа (продајни, услужни, угоститељски,
туристичко-информативни и др.), предвиђају се у непосредном залеђу акваторије на јужној страни, уз језавски
мост. У оквиру ове групације планирају се и садржаји наутичког карактера (једриличарски клуб, наутички клуб и сл.,
продаја и сервисирање покретне наутичке опреме и др.).
У зони јужног дела акваторије, предвиђеног за насипање,
планира се локација за затворени базен са пратећим садржајима (отворене површине са купалиштем на отвореном,
парковско уређење, паркинг површине за кориснике и сл.).
Површине на отвореном, намењене спорту, рекреацији
и забави, предвиђене су у појасу између језавског бедема
Тврђаве и левообалног насипа обалоутврде. У овој зони се
предвиђа изградња отворених спортских терена (кошарка,
одбојка, skate-терен, тенис и сл.), уређење површина за
игру деце, парковске површине и сл. Постојећи објекат Железничко-индустријске школе у овом појасу се задржава, уз
перспективну пренамену, адаптацију и стављање у функцију комплекса Марине, односно садржаја у непосредном
окружењу.
Постојећа пешачка стаза у оквиру круне насипа, која
води до Водене куле и дунавског бедема Тврђаве, задржава своју функцију. Уз стазу, на небрањеној страни насипа,
предвиђа се местимично формирање видиковаца („бастиона‘‘) према акваторији Марине, намењених одмору и задржавању пешака.
За изградњу смештајних капацитета у функцији Марине, али и ширег подручја (хотел са пратећим садржајима), предвиђена је локација у крајњем југозападном делу
планског обухвата, на к.п. бр. 681, површине око 1,65ha. У
функцији овог комплекса предвиђа се и постојећа паркинг
површина у крајњем јужном делу обухвата, површине око
9 ари (896m²) на делу садашње к.п. бр. 684/2.
Техничке услуге Марине (технички сервис, ремонт, поправка пловила и др.) планирају се на површинама изван
обухвата Плана, у оквиру постојећих привредних комплекса у непосредном окружењу, уз Ул. Ђуре Стругара (препорука - к.п. бр. 614/1, 615, 616, 617), у којима је могуће обезбедити просторне, техничке и функционалне претпоставке
за организовање услуге ове врсте.
За функцију снабдевања пловила горивом не постоји
могућност изградње комплетне инфра- и супраструктуре непосредно у зони планираних докова, већ је могуће
снабдевање са ободних локација, и изван обухвата Марине
- и то изградњом одговарајуће подземне линијске инфраструктуре до точећих уређаја у зони докова, са којих би
се горивом снабдевала пловила. Једно од могућих решења
је снабдевање са планиране стандардне градске станице
за снабдевање возила горивом, предвиђене у јужном делу
планског обухвата, на слободној површини између изграђене ободне саобраћајнице (веза Ул. Ђ. Салаја-Аласка) и
надвожњака. Локација и техничко решење точећих уређаја
и подземне инфраструктуре дефинисаће се у фази израде
техничке документације, на основу посебних услова надлежних институција.
1.3. Попис парцела и опис локација за јавне површине, садржаје и објекте
У обухвату Плана се за површине јавне намене одређује
земљиште:
• у коридорима постојећих изграђених јавних саобраћајница: правац Ул. Ђуре Салаја са језавским мостом; Ул.
Ђуре Стругара; Ул. Аласка; Ђ. Стругара - сокак; изгра-
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ђена ободна саобраћајница у јужном делу обухвата, од
Ул. Ђуре Салаја до Аласке; правац изграђене саобраћајнице од Ул. Ђуре Салаја / језавског моста према Ул.
Саве Немањића, са планираном јавном паркинг површином) - к.п. бр. 678, 682/1, 13323, део к.п. 677/1, део
к.п. 618, део к.п. 13312, део к.п. 13320, део к.п. 684/2.
Елементи за обележавање нових катастарских парцела
јавних саобраћајница дати су у поглављу Б.1.9.1. - Друмска саобраћајна мрежа - Услови за формирање парцела и
приказани у графичком прилогу бр. 7 - План грађевинских
парцела.
У обухвату Плана се као постојеће железничко земљиште (железничко подручје) задржава коридор постојеће
пруге на делу к.п. бр. 684/2 и обухваћеном делу к.п. бр.
13317/1, до њеног укидања и изградње градске саобраћајнице, планиране планском документацијом вишег реда и
суседних подручја.
Делови к.п. бр. 684/2, обухваћени Планом, који нису у
функцији железничке инфраструктуре, у складу са Законом
о железници („Сл. гласник РС‘‘, бр. 45/2013 и 91/2015),
предвиђени су за издвајање и одређивање других намена,
у функцији комплекса Марине (појас између језавског бедема Тврђаве и левообалног насипа обалоутврде; постојећа
паркинг површина у јужном делу обухвата, у наставку к.п.
бр. 681).
Део к.п. бр. 684/2 у функцији железничке инфраструктуре и обухваћени део к.п. бр. 13317/1 одређују се као површина јавне намене.
Елементи за обележавање дела к.п. бр. 684/2 који остаје у функцији железничке инфраструктуре дати су у поглављу Б.1.9.3. - Железничка мрежа и објекти - Услови за
формирање парцела и приказани у графичком прилогу бр.
7 - План грађевинских парцела.
Укупна површина земљишта које се овим Планом одређује као површине јавне намене износи 4,33ha.
У обухвату Плана се као постојећа комунална површина задржава комплекс Црпне станице „Језава‘‘ (к.п. бр.
683).
Kао земљиште предвиђено за изградњу површина, садржаја и објеката намењених за јавно/ опште коришћење,
за које се предвиђа прибављање у јавну својину Града Смедерева, планира се следеће:
• појас између језавског бедема Тврђаве и објекта обалоутврде Марине (део к.п. 684/2);
• постојеће водно земљиште које се Планом одређује
за пренамену у грађевинско (део постојеће акваторије
јужно од језавског моста, и то изван јавних површина
саобраћајница, односно простор између изграђених
саобраћајница у јужном делу, до јужне границе обухвата Плана, тј. надвожњака) - део к.п. 13312;
Површина водног земљишта у Планом предложеним
границама задржава статус земљишта у својини РС (део
к.п. бр. 13312 - северни/узводни део акваторије, к.п. бр.
684/1 - левообални насип обалоутврде, обухваћени део к.п.
бр. 517/1 - деснообални насип обалоутврде).
Планом се предвиђа усклађивање катастарског стања
формираних парцела насипа/обалоутврде са границама
изведеног хидротехничког објекта, односно разграничење
к.п. бр. 684/1 и дела 517/1 од околних парцела.
Елементи за обележавање нових граница парцела насипа дати су у поглављу Б.1.8.1. - Хидро-техничко уређење и
инфраструктура у обухвату Плана - Услови за формирање
парцела и приказани у графичком прилогу бр. 7 - План грађевинских парцела.
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1.4. Биланс планираних површина у обухвату Плана
Табела 1. - Биланс планираних површина
Врста земљишта
ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ

ГРАЂЕВИНСКО
ЗЕМЉИШТЕ

Намена површина
Акваторија
Насип - објекат обалоутврде
Површине за туризам и
угоститељство

упраава Марине
хотел
Површине за спорт и
базен
рекреацију
отворене спортско-рекреативне
површине
Површине у функцији
саобраћајнице
друмског саобраћаја
паркинг површине
земљиште уз саобраћајнице
станица за снабдевање горивом
Површине у функцији железничког саобраћаја
Површине за комуналну инфраструктуру

Површина
(ha)
*4,55
2,33
0,44
1,65
0,90

26,00
13,31
2,51
9,43
5,14

2,64

15,09

1,55
0,45
1,17
0,22
1,16
0,44
УКУПНО
17,50
* Површина језавског дела акваторије (Марине) износи 3,97ha, а обухваћеног дела дунавске акваторије 0,58ha
1.5. Подела површина на карактеристичне целине и
зоне

У складу са дефинисаном концепцијом организације и
уређења простора, у обухвату Плана се утврђују следеће
целине и зоне за које се дефинишу посебна правила уређења и грађења:
А) Целина АКВАТОРИЈАЛНОГ ПРОСТОРА, са функционалним зонама за различите намене, и
Б) Целина ОБАЛНОГ ПРОСТОРА, са просторно-функционалном поделом на следеће блокове:
Блок 1 - јужни део акваторије (предвиђен за затрпавање) - дефинисан језавским мостом, Улицом Ђ. Салаја,
попречном везом Ул. Ђ. Салаја-Аласка и Ул. Аласком
Блок 2 - југозападни део планског обухвата, између појаса пруге и Ул. Ђ. Салаја
Блок 3 - појас између левообалног насипа обалоутврде
и језавског бедема Тврђаве
Блок 4 - појас између надвожњака и јужне ободне саобраћајнице / попречне везе Ул. Ђ. Салаја-Аласка.
1.6. Планиране трасе и капацитети саобраћајне инфраструктуре
1.6.1. Друмска саобраћајна мрежа и објекти
Планом се предвиђа задржавање постојеће изграђене
мреже јавних саобраћајница у обухвату: правац Ул. Ђуре
Салаја и њен наставак на западној страни од језавског моста до пружног прелаза код Тврђаве, односно Ул. Саве Немањића; правац Ул. Ђуре Стругара и Аласке; изграђена јужна ободна саобраћајница око акваторије (веза између Ул.
Ђ. Салаја и Аласке). Постојећи језавски мост се задржава,
али са рестриктивним режимом коришћења - за пешачки и
интервентни саобраћај у функцији Марине.
Све јавне саобраћајнице у обухвату Плана су предвиђене за двосмерни саобраћај, минималне ширине коловоза 6,0m (постојећа минимална ширина коловоза износи
5,50m). Ширине коловоза и припадајућих тротоара саобраћајница, као и појаса регулације, приказане су у графичком
прилогу бр. 5. - План саобраћаја.

%

8,86
2,57
6,69
1,26
6,63
2,51
100

За јавне саобраћајнице, односно њихове делове који
нису катастарски дефинисани, Планом је предвиђено утврђивање појаса регулације и дефинисање парцела.
Планом се задржава формирана саобраћајница на к.п.
бр. 618 (Ђ. Стругара - сокак) у постојећим габаритима и - с
обзиром на карактеристике и функцију у локалном саобраћајном систему - предвиђена је као јединствена пешачко-колска комуникација.
У појасу између језавског бедема Тврђаве и левообалног насипа обалоутврде (површине за спорт и рекреацију)
задржава се формирана интерна колска саобраћајница, са
делимично коригованом трасом и предвиђеном ширином
5,50m, намењена за колски приступ Воденој кули, обалоутврди и садржајима у овој Зони. За ову саобраћајницу се не
предвиђа формирање посебне парцеле.
За потребе колског приступа до обале - докова са привезима, Планом се предвиђа формирање интерне колске саобраћајнице на круни деснообалног насипа обалоутврде, од
изграђеног угоститељског објекта на северној страни до језавског моста. Ова саобраћајница се планира за једносмерни саобраћај, ширине 4,50m, са контролисаним режимом
коришћења (искључиво за кориснике Марине).
У функцији саобраћајног система, као пратећи садржај
јавног пута, планирана је изградња стандардне градске станице за снабдевање возила горивом, у појасу између јужне
ободне саобраћајнице (веза Ул. Ђ. Салаја-Аласка) и правца
надвожњака, односно Ул. Шалиначки пут.
Стационарни саобраћај
За обезбеђивање паркинг простора за моторна возила за
садржаје Марине у обухвату Плана се предвиђа формирање
уређене површине непосредно уз левообални насип обалоутврде, са његове југозападне стране - у појасу између постојећег навоза за спуштање пловила и изграђене саобраћајнице (веза Ул. Ђ. Салаја према Ул. С. Немањића). Поред
овога, предвиђа се и управно паркирање у делу коридора
наведене изграђене саобраћајнице, са њене јужне стране,
према к.п. бр. 683. Укупан капацитет за паркирање на овим
површинама је око 25+15 ПМ.
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За потребе паркирања корисника услуга Марине (власници/корисници пловила) предвиђа се организовање
подужног паркирања у појасу Ул. Ђуре Стругара, у делу
према деснообалном насипу обалоутврде, одакле је могуће обезбедити несметан пешачки приступ преко насипа
до понтона (докова) са везовима у акваторији. Планирани
капацитет је око 45 ПМ. Према Правилнику, а на основу
предвиђене категорије Марине (2 / 3 сидра) минимално потребан број паркинг места за ове намене је 25-30 ПМ.
За стационарни саобраћај за потребе управног дела Ма-
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рине и затвореног базена предвиђа се јединствена паркинг
површина капацитета око 115 ПМ, лоцирана између планираног управног објекта и објекта базена.
За појединачне планиране пратеће садржаје Марине
(смештајни капацитети, засебни комерцијални, сервисни,
услужни садржаји и сл.) паркинг површине се обезбеђују
у оквиру сопствене парцеле, чији се капацитет утврђује у
складу са потребама планираних садржаја.
Нормативи за планирање потребног броја паркинг места према врсти садржаја дати су у следећој табели:

Табела 2. - Нормативи за планирање паркинг места
Намена
Марина - корисници услуга
Пословање, администрација
Тржни центри
Ресторани, кафеи и сл.

1 ПМ на:
5-6 везова
60 m² БРГП
55 m² БРГП
6-8 столица

1.6.2. Бициклистички саобраћај
Планом се предвиђа изградња бициклистичких стаза
у појасима регулације саобраћајница, у оквиру пешачких
стаза или као самосталних коридора, у циљу активног увођења и уређења овог вида саобраћаја у планском обухвату.
Крајњи циљ је планирање и пројектовање мреже која ће
перспективно постати део будућег целовитог бициклистичког саобраћајног система града.
Трасе бициклистичких стаза у Плану предвиђају се: у
појасу регулације Ул. Ђуре Салаја, и то у целој обухваћеној дужини, како правац исток-запад (укључујући и језавски мост и везу према Ул. С. Немањића), тако и јужни крак
улице према пружном прелазу и Ул. Милоша Великог; у
појасу Ул. Аласке и попречне везе Ђ. Салаја-Аласка (веза
према надвожњаку); у појасу интерне колске саобраћајнице
уз језавски бедем Тврђаве; у појасу интерне колске саобраћајнице на круни деснообалног насипа обалоутврде. Овако
успостављена мрежа има за циљ да се повеже са будућим
бициклистичким правцима у зони Тврђаве (веза према Дунавском парку), према градском подручју (преко праваца
улица М. Великог и С. Немањића), као и према Индустријској зони (наставак правца Ул. Ђуре Салаја).
Поред наведеног, бициклистичке стазе се могу планирати и у оквиру пешачких коридора у планском обухвату,
пре свега дуж постојеће шетне стазе на круни левообалног
насипа, као и у склопу система пешачких комуникација у
оквиру планираних партерних површина (скверови, паркови, спортско-рекреативне површине и сл.).
Бициклистичке стазе у обухвату Плана, у зависности од
слободног профила саобраћајнице или пешачког коридора, предвиђене су као издвојене површине намењене само
бициклистичком саобраћају или комбиноване површине за
кретање бицикала и пешака. Ширина бициклистичке стазе,
односно бициклистичког коридора у оквиру комбинованих
површина, предвиђа се са минималном ширином 1,0m по
траци/смеру.
1.6.3. Железничка мрежа и објекти
Планском документацијом вишег реда (ГУП Смедерева, План генералне регулације за градско подручје Смедерева), као и саобраћајним решењем у Плану детаљне регулације зоне „Дунавска обала’’, предвиђено је измештање
железничке пруге из централне градске зоне и перспектив-

Намена
Хотел - према категорији
Хотел - апартманског типа
Спортски садржаји
Станица за снабдев.ање горивом

1 ПМ на:
2-10 лежаја
2 апартмана
10-14 корисника
3 запослена

но формирање градског ободног друмског саобраћајног
правца њеном трасом (у наставку Ул. Деспота Ђурђа - веза
са Ул. Војводе Путника, Тргом Николе Крге и даље Ул. 16.
октобра).
До реализације овог концепта, припадајући део трасе
железничке пруге у обухвату Плана (део к.п. бр. 684/2 у
функцији железничке инфраструктуре и обухваћени део
к.п. бр. 13317/1) задржава своју функцију и Планом се
предвиђају одговарајуће мере заштите, као и услови коришћења и одржавања, у складу са Законом о железници.
1.7. Планиране трасе и капацитети комуналне инфраструктуре и степен комуналне опремљености земљишта
1.7.1. Трасе и капацитети водоводне
инфраструктуре
Изграђена транспортна водоводна мрежа / дистрибутивни цевоводи VL400 (дуктил) и VA400 (азбест-цементна), као и разводна водоводна мрежа у коридорима саобраћајница Ул. Ђуре Стругара - VA100 (азбест-цементна),
Ул. Аласка - VPE90 (полиетилен), појас уз језавски бедем
Тврђаве - VL150 (ливена) и VPC 6/4 (поцинкована) - овим
Планом се задржавају. У случају исказане потребе, ради оптималног снабдевања пијаћом водом свих садржаја у обувату Плана, могућа је реконструкција или замена постојећих
делова мреже, као и изградња нових.
Планом се предвиђа снабдевање водом за пиће плутајућих понтона - докова за привез пловила, и то - према
планираном капацитету, очекиваној категорији Марине
(категорија 2 / 3 сидра) и предвиђеној организацији докова - изградњом најмање по 4-6 прикључака на сваком од 4
постројења докова, тј. 16-20 прикључака укупно. Изградња
прикључака се планира полагањем нове водоводне линије
од постојеће линије VA100 у Ул. Ђ. Стругара или VA400 у
Ул. Ђ. Салаја, кроз деснообални насип, а затим дуж обалног дела или у круни насипа, одакле је потребно извести
линије до сваког од 4 постројења докова, на којима ће се
изградити потребан број прикључака за пловила у специјалним сетовима.
За потребе снабдевања водом за пиће планираних садржаја у функцији Марине користиће се прикључење на постојећу разводну мрежу (управни део са пратећим садржајима и затворени базен - на постојеће линије у Ул. Ђ. Салаја,
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одн. Ул. Алаској; хотел са пратећим садржајима - на постојећу линију у Ул. Ђ. Салаја; садржаји у оквиру Блока 3 површине за спорт и рекреацију - на постојећу линију уз
језавски бедем Тврђаве; станица за снабдевање возила горивом - на постојећу линију у Ул. Алаској). Уколико поједини делови постојеће мреже не задовољавају захтеване потребе планираних садржаја, потребно је планирати њихову
реконструкцију или замену, што ће утврдити надлежно
предузеће у фази спровођења Плана. Прикључења ће се реализовати за објекте / садржаје појединачно, на сопственим
парцелама, према посебним условима за прикључење надлежног управљача система, у фази реализације садржаја.
Постојећи објекти, који се Планом задржавају, задржавају и
своје прикључке на водоводну мрежу. Према врсти и карактеру планираних објеката, у складу са потребама, у фази
урбанистичко-архитектонске разраде, односно израде техничке документације за појединачне садржаје планираће се
и пројектовати хидрантска мрежа, у складу са Законом.
1.7.2. Трасе и капацитети канализационе
инфраструктуре
Изграђени делови система градске канализационе мреже, као и постојећи прикључци на исти - овим Планом се
задржавају.
Као концепт изградње канализационог система за будуће садржаје у обухвату Марине, у складу са генералном
концепцијом развоја канализационог система градског подручја Смедерева у планским документима вишег реда,
предвиђа се изградња сепаратног система, односно одвојено каналисање фекалних отпадних и атмосферских вода.
Фекална канализација
За потребе каналисања фекалних отпадних вода из планираних садржаја у обухвату Плана предвиђа се изградња
нових делова мреже, и то у оквиру постојећих и планираних коридора саобраћајница. Нову јавну канализациону
мрежу је могуће прикључити на систем вакуумске канализације чија је изградња у припреми у непосредном окружењу, за потребе насеља Мали Кривак и околних привредних
капацитета. У оквиру овог система предвиђена је изградња
вакуумске црпне станице, на локацији уз Ул. Шалиначки
пут, у зони око улаза у комплекс ФЖВ „Желвоз’’, чије је повезивање планирано на постојећи тзв. „папазовачки колектор’’ који се улива у ЦС „Језава’’. На ову станицу је могуће
прикључити будућу канализациону мрежу комплекса Марине, према условима надлежног управљача, који ће бити
дефинисани у фази пројектовања и реализације канализационе мреже у обухвату Плана.
Прикључење на нову канализациону мрежу се предвиђа за све планиране садржаје у обухвату Плана: управни комплекс Марине са пратећим садржајима, комплекс
затвореног базена, хотел, садржаји у појасу између језавског бедема и насипа (постојећи објекат школе предвиђен
за пренамену, јавне чесме и пунктови у оквиру површина
за спорт и рекреацију), станица за снабдевање горивом. За
комплекс хотела је могуће задржати постојећи прикључак
на мрежу канализације у Ул. Старине Новака, или планирати нов прикључак, у складу са планираним капацитетима
садржаја, на нову мрежу у Ул. Ђуре Салаја - што ће се утврдити у фази пројектовања и реализације садржаја.
За докове са везовима за пловила не предвиђа се прикључење на градску мрежу фекалне канализације. Пражњење фекалних танкова са пловила предвиђа се помоћу
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специјалног пловила које је опремљено одговарајућом
хигијенско-техничком опремом за ту намену или у постављеном специјалном танку који треба да буде повезан са
јавном канализационом мрежом - у складу са Правилником
о минималним техничким условима за изградњу, уређење и
опремање наутичких објеката и стандардима за категоризацију марина. Локација, капацитет и начин повезивања овог
танка са јавном канализационом мрежом дефинисаће се у
фази израде техничке документације.
Атмосферска канализација
За одвођење атмосферских вода са саобраћајних и других површина у обухвату Плана, у складу са генералном
концепцијом, предвиђа се изградња затвореног система мреже атмосферских колектора која ће се прикључити на
постојећу ЦС „Језава’’ и преко ње постојећим колектором
ø2000 упуштати у реципијент - реку Дунав.
Атмосферски колектори се предвиђају у постојећим и
планираним коридорима саобраћајница, а њихов пречник
ће се одредити у фази пројектовања мреже, на основу прорачуна количине атмосферских вода, у складу са наменом
површина.
У фази реализације појединачних садржаја у обухвату
Плана дефинисаће се начин сакупљања површинских вода
у оквиру њих и место прикључења на јавну атмосферску
канализацију. На планираним отвореним паркинг и манипулативним саобраћајним површинама потребно је предвидети евакуацију атмосферских вода са претходним третманом, односно изградњом таложника / сепаратора масти
и уља.
1.7.3. Трасе и капацитети електроенергетске
инфраструктуре
За потребе снабдевања електричном енергијом садржаја планираних у комплексу Марине предвиђа се, поред
постојећих ЕД објеката, изградња нове ТС 10/0.4 kV, и то
у јужном делу планског обухвата - јужно од планиране локације затвореног базена. ТС се планира као типска монтажна, оквирних димензија 3,40х4,40m, снаге 1000kVA.
За потребе напајања предметне ТС предвиђа се изградња
новог вода 10 kV каблом ХНЕ 49-А, 3х1х150mm², и то од
постојеће ТС 110/10 kV „Смедерево 4’’ до нове трафостанице и даље од ње према градском подручју, тј. Ул. Јована
Крајишника. Траса новог подземног вода се предвиђа у коридору Ул. Шалиначки пут, односно надвожњака, пратећи
трасу постојећих енергетских водова, а у обухвату Плана у
коридору Ул. Аласке до локације нове ТС.
Снабдевање потрошача унутар комплекса Марине
електричном енергијом предвиђа се - поред већ изграђених
прикључака за постојеће садржаје - преко планиране ТС,
изградњом подземне мреже напонског нивоа 1 kV, каблом
РР00-А.
Поред планираних садржаја у обалном простору Марине (управни део, затворени базен, хотел са пратећим
садржајима, површине за спорт и рекреацију, станица за
снабдевање горивом и др.), Планом се предвиђа и снабдевање електричном енергијом пловила у акваторијалном
простору (прикључак на електричну мрежу од 220V), као и
изградња јавне расвете у оквиру комплекса Марине.
Подземна нисконапонска мрежа до потрошача у обалном простору предвиђа се у постојећим и планираним коридорима саобраћајница.
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Изградња нисконапонске мреже до докова са привезима за пловила предвиђа се од планиране ТС у коридору Ул.
Аласке или поред комплекса базена и управног дела Марине, до деснообалног насипа обалоутврде, а даље обалним делом насипа до специјализованих сетова на доковима. Према планираном капацитету, очекиваној категороији
Марине и предвиђеној организацији докова (4 групације/
постројења са по два дока), предвиђена је изградња најмање по 6-8 прикључака/сетова у оквиру сваког постројења,
односно 24-26 прикључака укупно.
Делови изграђене мреже јавне расвете у регулацији
саобраћајница, односно шетних стаза у оквиру обалоутврде се задржавају, уз евентуално потребну реконструкцију,
замену стубова и светиљки и сл., а према функционалној
организацији комплекса Марине у целини.
Нова мрежа јавне расвете у комплексу Марине се планира као функционална и амбијентална расвета, у складу
са функционалном организацијом садржаја и површина
унутар комплекса. Функционална мрежа подразумева обазбеђење расвете (на стубовима или канделаберској мрежи)
дуж коридора саобраћајница у којима она није изграђена,
у оквиру планираних паркинг површина, у оквиру шетних
стаза и променада, као и у оквиру зоне понтона - докова
за привез пловила (дуж стазе на обалоутврди и на самим
доковима). Амбијентална расвета ће се планирати у фази
детаљније пројектантске разраде садржаја, са функцијом
акцентовања појединих функционалних целина у комплексу Марине и Тврђаве, у циљу повећања визуелног идентитета и атрактивности овог простора.
1.7.4. Трасе и капацитети телекомуникационе
инфраструктуре
Планом детаљне регулације у његовом обухвату се задржава изграђена ТК инфраструктура - ТК-канализација,
мрежни и оптички кабл, ТК-изводи.
Доградњом мреже у обухвату се планира изградња нове
ТК инфраструктуре, која ће се користити и за обезбеђење
нових ТК услуга за будуће кориснике у обухвату Марине, и
то: ново ТК-окно КО S7 на углу Ул. Ђуре Стругара и Ђуре
Салаја и ТК-канализација (ПВЦ 2хØ110 и ПЕ 2хØ40) од
овог окна дуж коридора Ул. Ђуре Стругара (наставак према
надвожњаку) до постојећег оптичког кабла у Ул. Шалиначки
пут.
За обезбеђење ТК услуга за будуће објекте / кориснике
у оквиру Марине, предвиђа се изградња приводне ТК-канализације и ТК-извода од постојеће, односно планиране
мреже до објеката, и то полагањем ПВЦ цеви Ø110 и ПЕ
цеви Ø40, до будућих ТК изводних унутрашњих ормана
у објектима, у просторији где ће бити смештена ТК концентрација. Ближи услови, начин вођења, као и избор ТК
каблова и опреме, утврдиће се од стране надлежног предузећа / управљача инфраструктуре у фази израде техничке
документације, на основу исказаног захтева о потребама
ТК и ИТ услуга за појединачне садржаје/објекте.
1.7.5. Трасе и капацитети гасоводне
инфраструктуре
Планом се задржава постојећа траса разводног гасовода
(12 bar) који води од ГМРС „Велур’’ у Индустријској зони,
преко обухвата овог Плана до МРС „Тврђава’’ у непосредној близини, односно даље према Старој железари. Према
изјашњењу управљача система, у обухвату Плана се не
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предвиђа гасификација објеката, али је иста могућа у складу са посебним условима управљача.
Планским решењем у овом Плану предвиђа се могућност коришћења природног гаса за грејање, припрему топле воде и друге потребе за поједине планиране садржаје
- управни комплекс Марине, комплекс хотела, затворени
базен и др.
Услови за снабдевање ових и других објеката природним гасом утврдиће се у фази израде техничке документације, на основу посебних услова надлежног управљача
система.
У начелу се снабдевање предвиђа са МРС „Тврђава’’, и
то изградњом дистрибутивне гасоводне мреже ниског притиска (до 4 bara), чије се полагање предвиђа у коридорима
постојећих и планираних саобраћајница у обухвату Плана,
до будућих потрошача.
1.8. Хидротехничка инфраструктура у обухвату
Плана
1.8.1. Услови за формирање парцела
У складу са планским решењима, Планом се предвиђа
промена граница катастарске парцеле акваторије (део к.п.
бр. 13312), као и промена граница парцела изграђених насипа обалоутврде (к.п. бр. 684/1 и 517/1), у циљу усклађивања са фактичким стањем изграђеног објекта.
Нова граница парцеле акваторије дефинише се на
источној и западној страни границама изведеног објекта
насипа, на јужној страни границом парцеле језавског моста
(одн. парцеле Ул. Ђуре Салаја), док се на северној страни
задржава постојећа граница према парцели реке Дунав (к.п.
бр. 13310).
Нове међне тачке парцеле акваторије (к.п. бр. 13312)
дефинисане су следећим координатама:
Табела 3. - Списак координата нових међних тачака
парцеле акваторије
Бр.
тач.
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

Y

X

7 494 879.52
7 494 886.11
7 494 893.44
7 494 897.58
7 494 948.43
7 494 956.64
7 494 986.68
7 494 987.87
7 494 993.09
7 494 996.56
7 494 999.48
7 495 028.19

4 947 488.09
4 947 483.84
4 947 476.77
4 947 469.69
4 947 320.84
4 947 290.37
4 947 076.87
4 947 071.48
4 947 064.10
4 947 061.65
4 947 061.75
4 947 070.14

Бр.
тач.
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
45

Y

X

7 495 035.45
7 495 040.13
7 495 045.84
7 495 046.07
7 495 095.46
7 494 982.60
7 494 980.50
7 494 978.45
7 494 981.07
7 494 976.40
7 494 978.03

4 947 070.15
4 947 068.12
4 947 059.94
4 947 058.75
4 947 074.46
4 947 430.75
4 947 430.06
4 947 434.31
4 947 435.58
4 947 450.56
4 947 451.04

Остали део предметне парцеле к.п. бр. 13312 предвиђа се за пренамену/претварање у грађевинско земљиште и
парцелацију у складу са условима из овог Плана, у делу
парцеле обухваћеном Планом, односно у складу са општим
правилима, тј. правилима из других планских докумената,
за делове парцеле изван обухвата овог Плана.
Нова парцела деснообалног насипа обалоутврде (нова
парцела 517/2 у графичком прилогу бр. 7 - План грађевинских парцела) дефинисана је следећим новим међним
тачкама:
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Табела 4. - С
 писак координата нових међних тачака
парцеле деснообалног насипа обалоутврде
Бр.
тач.

Y

X

Бр.
тач.

Y

X

45

7 494 978.03

4 947 451.04

75

7 494 980.50

4 947 430.06

46

7 495 004.05

4 947 459.27

76

7 494 978.45

4 947 434.31

47

7 495 120.77

4 947 090.87

77

7 494 981.07

4 947 435.58

73

7 495 095.46

4 947 074.46

78

7 494 976.40

4 947 450.56

74

7 494 982.60

4 947 430.75

Нова парцела левообалног насипа обалоутврде (к.п. бр.
684/1) дефинисана је следећим новим међним тачкама:
Табела 5. - С
 писак координата нових међних тачака
парцеле левообалног насипа обалоутврде
Бр.
тач.

Y

X

Бр.
тач.

Y

X

1

7 494 869.60

4 947 462.45

65

7 494 993.09

4 947 064.10

2

7 494 875.01

4 947 457.46

64

7 494 987.87

4 947 071.48

3

7 494 933.57

4 947 285.61

63

7 494 986.68

4 947 076.87

4

7 494 956.74

4 947 121.80

62

7 494 956.64

4 947 290.37

5

7 494 963.51

4 947 074.01

61

7 494 948.43

4 947 320.84

7

7 494 965.38

4 947 064.86

60

7 494 897.58

4 947 469.69

8

7 494 975.63

4 947 063.48

59

7 494 893.44

4 947 476.77

9

7 494 978.87

4 947 057.69

58

7 494 886.11

4 947 483.84

10

7 494 987.64

4 947 049.83

57

7 494 879.52

4 947 488.09

11

7 494 994.84

4 947 047.70

56

7 494 872.58

4 947 489.94

12

7 495 003.03

4 947 047.88

55

7 494 868.47

4 947 490.53

13

7 495 035.42

4 947 057.60

54

7 494 868.21

4 947 488.54

72

7 495 046.07

4 947 058.75

53

7 494 864.17

4 947 488.94

71

7 495 045.84

4 947 059.94

52

7 494 859.29

4 947 487.39

70

7 495 040.13

4 947 068.12

51

7 494 854.82

4 947 485.20

69

7 495 035.45

4 947 070.15

50

7 494 850.48

4 947 480.79

68

7 495 028.19

4 947 070.14

49

7 494 849.51

4 947 475.20

67

7 494 999.48

4 947 061.75

48

7 494 850.92

4 947 470.18

66

7 494 996.56

4 947 061.65

Елементи за обележавање нових граница парцела акваторије и насипа приказани су у графичком прилогу бр. 7
- План грађевинских парцела.
1.8.2. Услови хидротехничког уређења
За потребе коришћења акваторије у функцији Марине
и постављање понтона/докова за привез пловила неопходно је предвидети продубљивање дна корита и обезбеђење
услова за безбедан привез за обалоутврду. Захтевана дубина дна корита - која према Студији изводљивости треба
да буде минимално 2,0m, а оптимално 3,0m - утврдиће се
прецизно у фази израде техничке документације, у складу
са хидролошким карактеристикама вода (режими нивоа
реке Дунав), дубином газа меродавног пловила, а на основу
посебних наутичних и других пловидбених услова надлежних институција.
Према подацима надлежног водопривредног предузећа,
а у циљу заштите обалоутврде од могућег оштећења, дефинише се максимална дозвољена дубина ископа у зони насипа до коте 68,50mnm. У зони ножице насипа дозвољени су
искључиво контролисани радови којима ће се обезбедити
заштита од рушења, уз неопходност реконструкције, као и
санација ножице на локалитетима који ће се утврдити детаљно у склопу израде пројеката за извођење.
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1.8.3. Услови за изградњу и реконструкцију
хидротехничке инфраструктуре
Планом се задржавају изграђени делови система обалоутврде - насипи северно/низводно од језавског моста. У
складу са концептом затрпавања јужног дела акваторије
(који подразумева уклањање постојећег јужног дела насипа и насипање комплетног терена одговарајућим материјалом), Планом се предвиђа заокруживање северног дела система изградњом недостајуће деонице објекта обалоутврде
у фронту испред моста. Тачна позиција, облик и димензије
ове деонице утврдиће се у фази израде техничке документације, на основу релевантних студијских истраживања и
урбанистичко-архитектонске разраде.
У оквиру левообалног насипа задржава се постојећи навоз / рампа за спуштање пловила (на јужној страни насипа,
непосредно уз мост).
У складу са предлогом технолошке организације, у
оквиру деснообалног насипа предвиђа се формирање једног навоза за потребе транспорта пловила са воде до техничког сервиса. Локација овог навоза је у јужном делу насипа (јужно од планираних постројења докова), а уз њега се
планира и постављање покретне дизалице (трајлер лифта)
носивости 10-12t, за потребе подизања и преноса пловила.
Тачна позиција навоза, његове димензије, као и техничка
решења конструкције и постављање трајлер лифта, дефинисаће се у фази израде техничке документације, на основу
посебних услова надлежног предузећа које управља хидротехничким системом, а којима ће се обезбедити заштита
сигурности објекта насипа.
На улазу у акваторију Марине, у зони Водене куле Тврђаве, у склопу изграђеног објекта обалоутврде потребно
је предвидети изградњу одговарајућег хидротехничког
објекта за заштиту акваторије од водених наноса из Дунава.
Врста и техничко решење овог објекта (заштитни мол, лукобран, напер или др.) утврдиће се у фази израде техничке
документације, на основу посебних хидротехничких, наутичких и других услова надлежних институција.
На круни деснообалног насипа, која је изведена са земљаним застором, предвиђа се изградња интерне колске
саобраћајнице за потребе корисника везова у Марини. Саобраћајница треба да буде са савременим коловозним застором, у складу са Правилником о минималним техничким условима за изградњу, уређење и опремање наутичких
објеката и стандардима за категоризацију марина. Саобраћајница је планиране ширине коловоза 4,50m са пешачком
стазом ширине 2,0m. У оквиру овог насипа предвиђа се
и изградња бициклистичке стазе (уз саобраћајницу или у
оквиру доње стазе у брањеном делу насипа), минималне
ширине 1,0m по траци/смеру.
На деснообалном насипу предвиђена је и изградња 4
пешачка приступа/степеништа која директном везом треба
да повежу планирана постројења докова са саобраћајницом на насипу и јавном саобраћајницом у залеђу (Ул. Ђуре
Стругара) у којој је планирано јавно паркиралиште за кориснике Марине. Минимална ширина ових комуникација
је 2,40m.
У оквиру деснообалног насипа предвиђено је полагање
потребне инфраструктурне мреже (водоводне и електроенергетске мреже) за снабдевање пловила на доковима санитарном водом и електричном енергијом, као и за обезбеђење осветљења докова и самог насипа. Услови за полагање
ове инфраструктуре у телу насипа, која се планира у оквиру
доње (обалне) стазе и круне, целом дужином, дефинисаће
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се у фази израде техничке документације, у складу са условима надлежног предузећа - управљача хидротехничке инфраструктуре.
Концептом урбанистичког решења Марине, предложеним у Студији изводљивости, на косини обалног/небрањеног дела левообалног насипа обалоутврде, дуж шетне
стазе, предвиђено је формирање 4 видиковца („бастиона’’)
према акваторији. Конструкција бастиона предвиђена је у
виду платформе у нивоу шетне стазе (проширење стазе), са
ослањањем на конструкцију обалне косине, на начин који
ће дефинисати надлежно водопривредно предузеће у фази
израде техничке документације. Платформе могу бити изведене као челична или дрвена конструкција, са одговарајућом подном облогом за кретање и боравак пешака.
У оквиру шетне стазе могуће је планирати и бициклистичку стазу као део континуиране бициклистичке мреже у
обухвату целог Плана.
1.9. Урбанистички и други услови за уређење и изградњу површина и објеката јавне намене
1.9.1. Друмска саобраћајна мрежа и објекти
Правила регулације
Планом се задржавају све трасе изграђених јавних саобраћајница у обухвату, које чине јединствен повезан саобраћајни систем планског подручја.
Предлогом нових граница парцела, у циљу разграничења површина за различите намене и усклађивања са фактичким стањем, утврђена је и нова регулација саобраћајница, која делом задржава постојеће границе, а делом се
усклађује са новим границама парцела. Нова регулација
је у начелу променљиве ширине и обухвата, поред основних елемената саобраћајница (коловоз, тротоари, шкарпе и
сл.), у појединим улицама и нише за аутобуска стајалишта,
уличне скверове, улично паркирање, путне појасе различите ширине и др.
Нове регулационе линије улица дефинисане су постојећим и новим границама њихових парцела и приказане у
графичком прилогу бр. 4 - Регулационо-нивелациони план.
Све јавне саобраћајнице у обухвату Плана (са изузетком Ђ. Стругара - сокак) предвиђене су као двосмерне, са
ширином коловоза 6,0m. Уз саобраћајнице су предвиђени
двострани тротоари ширине 2,0m, изузев у ободној јужној
саобраћајници (веза улица Ђ. Салаја-Аласка) где је јужни
тротоар (према надвожњаку) предвиђен у ширини 1,60m.
У склопу регулације саобраћајница, према расположивој
ширини, предвиђају се и бициклистичке стазе минималне
ширине 1,0m по смеру.
Слепа улица Ђ. Стругара - сокак задржава постојећу
регулацију и дефинише се као јединствена пешачко-колска комуникација са коловозом ширине 4,0m и обостраним
тротоарима / стазама променљиве ширине, а минимално
0,80m.
Планирана јавна паркинг површина између левообалног насипа Марине и Тврђаве (у јужном делу површине за
спорт и рекреацију) предвиђена је у оквиру регулације, тј.
парцеле саобраћајнице. Положај паркинга дефинисан је
трасом јавне саобраћајнице на јужној страни и интерном
колском комуникацијом на западној и северној страни.
Паркинг је планираних оквирних димензија 39,0х21,0m.
Елементи саобраћајница и саобраћајних површина
приказани су у графичком прилогу бр. 5 - План саобраћаја.
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Правила нивелације
Планским решењем задржава се постојећа нивелација
јавних саобраћајница. Дозвољена су мања одступања приликом извођења радова на периодичном одржавању или
реконструкцији улица.
Нивелациона решења планираних јавних паркинг површина (уз југозападни део акваторије и подужно паркирање
дуж Ул. Ђ. Стругара) потребно је ускладити са нивелацијом саобраћајница.
Нивелационо решење јавних саобраћајних и других површина приказано је на графичком прилогу бр. 4 - Регулационо-нивелациони план.
Услови за формирање парцела
Планским решењима у овом Плану предвиђено је
усклађивање граница парцела саобраћајница са фактичким стањем, као и разграничење од осталих површина. За
поједине саобраћајнице задржавају се постојеће границе
катастарских парцела, а у циљу постизања њиховог оптималног појаса регулације одређују се делови суседних катастарских парцела, који дефинишу нову регулацију улице.
За саобраћајнице које немају дефинисане катастарске парцеле овим условима се утврђују границе које одређују нове
парцеле улица.
Улица Ђуре Салаја дефинисана је постојећим катастарским парцелама (део к.п. 13320 и к.п. 678) а у циљу проширења регулације у делу к.п. 678 предвиђено је формирање
нове парцеле према локацији планираног базена, која ће
заједно са к.п. 678 чинити регулацију саобраћајнице. Нова
парцела 13312/5 дефинисана је новим међним тачкама са
следећим координатама:
Табела 6. - С
 писак координата нових међних тачака
нове парцеле 13312/5
Бр.
тач.

Y

X

Бр.
тач.

Y

X

15

7 495 033.13

4 947 029.56

17

7 495 078.98

4 946 891.61

16

7 495 064.92

4 946 926.37

Усклађивањем граница парцеле пруге (к.п. бр. 684/2) са
планским решењима којима се издвајају делови предметне парцеле који нису у функцији железничког земљишта,
одређује се нова парцела бр. 684/6 која фактички представља део саобраћајнице - Ул. Ђуре Салаја, у наставку постојеће к.п. бр. 678. Границе нове парцеле 684/6, која ће чинити регулацију саобраћајнице, одређене су новим међним
тачкама са следећим координатама:
Табела 7. - С
 писак координата нових међних тачака
нове парцеле 684/6
Бр.
тач.

Y

X

Бр.
тач.

Y

X

40

7 495 093.52

4 946 730.39

42

7 495 083.08

4 946 727.94

41

7 495 089.59

4 946 723.95

44

7 495 068.83

4 946 736.65

Ул. Ђуре Салаја обухвата и трасу језавског моста који
није дефинисан посебном катастарском парцелом, као
објекат изнад водног земљишта. С обзиром да се Планом
предвиђа затрпавања јужног дела акваторије, језавски
мост је планиран као посебна површина јавне намене на
новом грађевинском земљишту, са функцијом пешачког и
интервентног саобраћаја. У складу са тим, за објекат моста
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предвиђено је издвајање посебне парцеле од к.п. бр. 13312
(нова парцела 13312/7) која је одређена новим међним тачкама са следећим координатама:
Табела 8. - С
 писак координата нових међних тачака
нове парцеле 13312/7
Бр.
тач.

Y

X

Бр.
тач.

Y

X

72

7 495 046.07

4 947 058.75

73

7 495 095.46

4 947 074.46

Улица Ђуре Стругара одређена је кат. парцелом бр.
13323. У циљу проширења регулације за потребе формирања подужног паркирања у коридору саобраћајнице,
предвиђено је формирање нове парцеле од дела постојеће
парцеле деснообалног насипа ( део к.п. бр. 517/1), која ће
чинити регулацију саобраћајнице. Граница нове парцеле
517/3 дефинисана је новим међним тачкама са следећим
координатама:
Табела 9. - С
 писак координата нових међних тачака
нове парцеле 517/3
Бр.
тач.

Y

X

Бр.
тач.

Y

X

46

7 495 004.05

4 947 459.27

47

7 495 120.77

4 947 090.87

За Улицу Аласку која је изграђена на јужном делу деснообалног насипа обалоутврде, на делу к.п. бр. 677/1,
предвиђена је деоба ове парцеле у циљу формирања посебне парцеле улице и нове парцеле бр. 677/2 која ће се
припојити комплексу планираног базена и управног дела
Марине. Парцела улице, која задржава основни број 677/1,
дефинисана је новим међним тачкама са следећим координатама:
Табела 10. - С
 писак координата нових међних тачака
кат. парцеле бр. 677/1
Бр.
тач.

Y

X

Бр.
тач.

Y

X

20

7 495 145.20

4 946 916.44

26

7 495 150.04

4 946 952.81

21

7 495 147.23

4 946 918.80

27

7 495 148.60

4 946 957.84

22

7 495 150.21

4 946 924.07

28

7 495 116.38

4 947 056.85

23

7 495 151.87

4 946 928.86

30

7 495 149.23

4 946 900.15

24

7 494 152.84

4 946 935.92

31

7 495 168.63

4 946 869.38

25

7 495 152.20

4 946 942.91

32

7 495 196.11

4 946 902.42

За изграђену јужну ободну саобраћајницу (веза Ул. Ђ.
Салаја и Аласке) предвиђа се формирање посебне парцеле
од постојеће к.п. бр. 13312. Нова парцела, поред трасе саобраћајнице, обухвата и планирани улични сквер у северном делу према планираном комплексу базена, као и путни
појас - шкарпу на јужној страни према надвожњаку. Нова
парцела бр. 13312/3 дефинисана је новим међним тачкама
са следећим координатама:
Табела 11. - Списак координата нових међних тачака
нове парцеле 13312/3
Бр.
тач.

Y

X

Бр.
тач.

17

7 495 078.98

4 946 891.61

18

7 495 136.98

4 946 909.52

19

7 495 143.47

20

Y

X

35

7 495 111.27

4 946 813.41

34

7 495 123.05

4 946 805.64

4 946 914.44

37

7 495 115.98

4 946 794.92

7 495 145.20

4 946 916.44

38

7 495 108.68

4 946 780.28

30

7 495 149.23

4 946 900.15

39

7 495 119.73

4 946 773.35

36

7 495 137.29

4 946 887.12

40

7 495 093.52

4 946 730.39
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За Планом обухваћени део изграђене саобраћајнице западно од језавског моста (веза улица Ђуре Салаја и Саве
Немањића) предвиђа се издвајање посебних делова парцела од постојећих к.п. бр. 684/2 и 13312 (нове парцеле
бр. 684/3 и 13312/6), који ће заједно са постојећом к.п. бр.
682/1 чинити регулацију ове саобраћајнице. У обухват нове
регулације, односно нове парцеле улице, поред трасе саобраћајнице улази и планирани јавни паркинг на северној
страни, као и постојећи путни појас на јужној страни према
комплексу ЦС „Језава’’. Границе нових парцела бр. 684/3 и
13312/6 дефинисане су новим међним тачкама са следећим
координатама:
Табела 12. - С
 писак координата нових међних тачака
нових парцела 684/3 и 13312/6
Бр.
тач.

Y

X

Бр.
тач.

Y

X

5

7 495 963.51

4 947 074.01

10

7 494 987.64

4 947 049.83

6

7 494 914.44

4 947 064.87

11

7 494 994.84

4 947 047.70

7

7 494 965.38

4 947 064.86

12

7 495 003.03

4 947 047.88

8

7 494 975.63

4 947 063.48

13

7 495 035.42

4 947 057.60

9

7 494 978.87

4 947 057.69

14

7 494 927.00

4 947 011.50

Елементи за обележавање нових граница парцела за саобраћајнице приказани су у графичком прилогу бр. 7 - План
грађевинских парцела.
Услови за изградњу / реконструкцију и одржавање саобраћајница
Планом се задржавају трасе постојећих изграђених јавних саобраћајница у обухвату и предвиђа се могућност њихове реконструкције или периодичног одржавања у складу са Законом о јавним путевима („Сл. гласник РС’’, бр.
101/2005, 123/2007, 101/2011, 93/2012 и 104/2013).
Саобраћајним решењем у Плану све јавне саобраћајнице, изузев јединствене пешачко-колске површине Ул. Ђ.
Стругара - сокак, предвиђене су као двосмерне, са по једном саобраћајном траком по смеру, ширине коловоза 6,0m
(2х3,0m).
У оквиру саобраћајница предвиђени су обострани тротоари ширине 2,0m. Изузетак чини јужна ободна саобраћајница - веза Ул. Ђ. Салаја и Аласке, чији је јужни тротоар планиране ширине 1,60m. На потесима где је, према
месним условима и ширини регулације, могуће формирање
уличних дрвореда, потребно је предвидети већу ширину
тротоара за смештај дрвореда.
Јединствена пешачко-колска комуникација Ул. Ђ. Стругара - сокак предвиђена је са ширином коловоза 4,0m и
обостраним тротоарима променљиве ширине, а минимално 0,80m.
Елементи траса, радијуси кривина, начин укрштања и
остали елементи саобраћајница дати су у саобраћајном решењу Плана, приказаном у графичком прилогу бр. 5 - План
саобраћаја.
Општа правила за изградњу, односно реконструкцију
саобраћајница подразумевају следеће:
- коловозни застор саобраћајница је од асфалт-бетона;
- коловозну конструкцију је потребно димензионисати
за средње тешко саобраћајно оптерећење;
- попречни пад коловоза предвиђен је као једнострани,
нагиба до 2,5%, у складу са саобраћајним решењем;
- одводњавање саобраћајних површина предвиђено
је затвореним системом, изградњом атмосферске
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канализације у појасу саобраћајница, у складу са
условима описаним у поглављу Б.1.7.2. и Б.1.9.3. овог
Плана;
- радијусе кривина у лепезама раскрсница пројектовати према меродавном возилу;
- тротоарске површине уз саобраћајнице предвидети са
завршном облогом од асфалта, бетона, префабрикованих бетонских плоча или другог одговарајућег материјала у складу са начином коришћења, климатским
условима, условима одржавања и сл.;
- тротоаре пројектовати са падом према коловозу;
- разграничење коловоза и тротоарских површина
предвидети стандардним бетонским ивичњацима
18/24cm, а одвајање тротоара од зелених и других
површина баштенским ивичњацима, каменом коцком
или другим одговарајућим материјалом;
- приликом пројектовања тротоарских површина, а
посебно у зонама пешачких прелаза и у оквиру аутобуских стајалишта обавезно је поштовање стандарда
приступачности за несметано кретање особа са инвалидитетом, деце и старих особа (уградња посебних
плоча за кретање слепих и слабовидих лица, висина
ивичњака, распоред препрека и други услови прописани Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се
осигурава несметано кретање и приступ особама са
инвалидитетом, деци и старим особама („Сл. гласник
РС’’, бр. 22/2015);
- у оквиру саобраћајних траса у којима не постоји изграђена јавна расвета предвидети њену изградњу,
према условима описаним у поглављу Б.1.9.3. у овом
Плану;
- у оквиру регулације саобраћајница, у путном појасу,
могуће је постављање паноа за рекламирање, оглашавање, информисање, јавних говорница или других
сличних објеката, на основу посебних услова надлежног управљача пута.
До реализације саобраћајница у складу са елементима
из овог Плана, могуће је њихово редовно или периодично
одржавање (ојачање коловозне конструкције, рехабилитација, побољшање јавног пута) у постојећим габаритима, у
складу са Законом о јавним путевима.
Интервенције на јавним саобраћајницама приликом изградње прикључака планираних садржаја на јавну саобраћајну мрежу дефинисане су правилима грађења у карактеристичним целинама и зонама у Плану.
Услови за изградњу јавних паркинг површина
Као јавне паркинг површине у обухвату Плана предвиђају се:
- паркинг између левообалног насипа обалоутврде и
Тврђаве,
- улично паркирање у појасу регулације саобраћајнице
северно од ЦС „Језава’’,
- улично паркирање у појасу регулације Улице Ђуре
Салаја, уз деснообални насип.
Паркинг површина уз левообални насип организована
је као издвојена површина са паркирањем под углом од 90º
у три реда и са приступом са јавне саобраћајнице на јужној
страни. Планирани број паркинг места на овој површини је
35. Димензије појединачних паркинг места су 2,50х5,0m, а
ширина интерне колске комуникације унутар паркинга износи минимално 5,50m.
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Улично паркирање северно од комплекса ЦС „Језава’’
предвиђено је под углом од 90º, у појасу између коловоза
саобраћајнице и ЦС. Планирани број паркинг места на
овом потесу је око 15, а димензије појединачних места су
2,50х5,0m. Између паркинга и зелене површине у путном
појасу предвиђен је континуирани тротоар ширине 2,0m.
Улично паркирање уз деснообални насип у Ул. Ђуре
Салаја, предвиђено је као подужно (под углом од 0º), уз
коловоз саобраћајнице према насипу. Планирани број паркинг места на овом потесу је око 45, а минималне димензије појединачних места су 2,0х5,50m.
У оквиру појединачних паркинг површина потребно је
предвидети минимално 5% планираних паркинг места (а
најмање 1 ПМ по површини) за паркирање возила особа са
инвалидитетом. Димензије ових паркинг места, као и приступ до њих, ускладити са одредбама Правилника о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње
објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ
особама са инвалидитетом, деци и старим особама („Сл.
гласник РС’’, бр. 22/2015).
Општа правила за изградњу паркинг површина односе
се на следеће:
- завршна обрада површина за паркирање предвиђена
је од асфалт бетона, а могу се користити и бетонски
растер елементи, префабриковане бетонске плоче или
други адекватни материјали у складу са функцијом
ових површина;
- коловозни застор интерних комуникација предвиђен
је од асфалт бетона;
- нивелациона решења паркинг површина ускладити
са нивелацијом саобраћајница уз које се граде;
- одводњавање решити у складу са условима описаним
у поглављу Б.1.7.2. овог Плана;
- разграничење коловоза и уличних паркинга предвидети у нивоу, означавањем бојом или одговарајућом
бордуром у партеру (утопљени ивичњаци, бетонске
плоче, камена коцка и сл.);
- разграничење паркинга и тротоарских површина
предвидети стандардним бетонским ивичњацима
18/24cm, а одвајање тротоара од зелених и других
површина баштенским ивичњацима, каменом коцком
или другим одговарајућим материјалом;
- одводњавање паркинг површина решавати у склопу
решавања начина одводњавања коловозних површина
саобраћајница;
- у оквиру паркинга предвидети дрвореде или друге врсте зеленила, у складу са условима за уређење јавних
зелених површина у овом Плану;
- за паркинг површине је потребно предвидети одговарајуће јавно осветљење (у склопу уличне расвете
или као посебно осветљење за паркинг површину уз
левообални насип.
1.9.2. Бициклистичка мрежа
Правила регулације
Планом се предвиђа изградња бициклистичких стаза
у појасу регулације јавних саобраћајница, и то: Ул. Ђуре
Салаја, Ул. Аласке, попречне везе Ђ. Салаја-Аласка, као и
у коридору интерне колске саобраћајнице на круни деснообалног насипа обалоутврде и интерне саобраћајнице уз
језавски бедем Тврђаве. За ове стазе се не планира одређивање посебних површина јавне намене, већ се њихова
изградња предвиђа у већ планираним коридорима јавних
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и других саобраћајница и другим површинама јавне намене. Бициклистичке стазе по правилу планирати уз пешачке
коридоре или као самосталне, а непосредно уз саобраћајницу се могу планирати само код улица са изразито ниским
очекиваним интензитетом саобраћаја (нпр. интерна колска
саобраћајница уз језавски бедем Тврђаве).
Појас који се резервише за формирање бициклистичке
стазе, према Приручнику за пројектовање путева у Републици Србији (ЈП „Путеви Србије’’, 2012.), износи минимално
1,0m за бициклистичку траку (+2х0,25m према површини
друге намене) за кретање једног бицикла, односно 2,0m за
бициклистичке траке (+2х0,25m према површини друге намене) за кретање два бицикла. Уколико се бициклистичке
стазе планирају у оквиру комбинованих пешачко-бициклистичких коридора, ширина оваквих профила треба да износи минимално 1,20m за пешачко и 1,50m за бициклистичко
кретање. У зависности од расположивог профила, бициклистичке површине се од осталих површина могу одвајати и
разделним тракама зеленила. Разделне траке су обавезне код
изградње бициклистичких стаза уз коловозне површине.
Правила нивелације
Нивелациона решења бициклистичких стаза потребно је у потпуности ускладити са нивелаци-јом површина
уз које се граде (тротоари, пешачке стазе, коловозне површине, зелене површине код самосталних коридора итд.).
Посебну пажњу обратити на нивелацију на местима укрштања бициклистичких стаза са саобраћајницама, у циљу
безбедног одвијања саобраћаја.
Услови за формирање парцела
Планом се не предвиђа формирање посебних катастарских парцела за изградњу бициклистичких стаза, већ се
њихове трасе предвиђају у оквиру парцела јавних саобраћајница, односно других површина у склопу којих се оне
граде.
Услови за изградњу бициклистичких стаза
Код пројектовања и изградње бициклистичких стаза
придржавати се у свему наведеног Приручника за пројектовање путева у Републици Србији, у погледу димензионисања и потребних елемената за безбедно одвијање бициклистичког и осталих видова саобраћаја.
Поред наведеног, приликом пројектовања и изградње
придржавати се и следећег:
- материјализацију бициклистичких стаза прилагодити уређењу осталих површина уз које се предвиђају;
ради визуелног одвајања, ове површине се могу планирати у различитим бојама, текстури, слогу;
- завршна обрада трака може се планирати од асфалта,
бетона или префабрикованих бетонских плоча,
- функционално раздвајање бициклистичких трака међусобно и од осталих површина уз које се граде може
се планирати обележавањем бојом или формирањем
бордуре од бетонских плоча, камене коцке или другог
прикладног материјала; раздвајање од зелених површина предвидети баштенским ивичњацима,
- одводњавање бициклистичких површина прилагодити начину одводњавања тротоарских или других површина уз које се предвиђају,
- начин осветљавања бициклистичких стаза решити јединствено са осветљењем површине уз коју се
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планира (тротоар, саобраћајница или др.); уколико
се стазе граде као самостални коридори, осветљење
планирати аналогно јавној расвети тротоарских површина.
1.9.3. Железничка мрежа
Правила регулације
Планским решењима из овог Плана - до реализације
стратешког концепта измештања пруге из централног градског подручја - задржава се постојећа траса пруге која пролази кроз плански обухват његовим југозападним ободом
(делови постојећих к.п. бр. 684/2 и 13317/1).
Постојећу регулацију пруге - железничко земљиште
(железничко подручје) у обухвату Плана чине делови к.п.
бр. 684/2 и 13317/1, у променљивој ширини од 18,3m до
43,5m. Ова регулација, која обухвата комплетну ширину
постојећег пружног појаса, задржава се у постојећим границама, док се делови к.п. бр. 684/2 који су некада били
у функцији пруге и изгубили своју функцију редукцијом
железничке инфраструктуре у овом делу, предвиђају за издвајање и стављање у функцију грађевинског земљишта у
окружењу.
Услови за формирање парцела
У складу са решењима Плана, к.п. бр. 684/2 која је
првобитно у целости била у функцији железничке пруге,
предвиђа се за деобу и формирање већег броја парцела са
различитим наменама.
Део к.п. бр. 684/2, који задржава намену железничког
земљишта у функцији пружног појаса - нова парцела бр.
684/4, одређена је новим међним тачкама са следећим координатама:
Табела 13. - С
 писак координата нових међних тачака
парцеле пруге - нове парцеле 684/4
Бр.
тач.

Y

X

Бр.
тач.

Y

X

14

7 494 927.00

4 947 011.50

42

7 495 083.08

4 946 727.94

44

7 495 068.83

4 946 736.65

43

7 495 077.12

4 946 713.10

Елементи за обележавање нових граница предметне
парцеле приказани су у графичком прилогу бр. 7 - План
грађевинских парцела.
Обухваћени део к.п. бр. 13317/1 задржава се у постојећим границама, као железничко земљиште.
Услови заштите железничке пруге
До реализације концепта измештања железничке пруге, у деловима планског обухвата у зони утицаја постојећег
железничког подручја примењују се услови заштите железничке инфраструктуре, прописани Законом о железници
(„Сл. гласник РС’’, бр. 45/2013 и 91/2015).
У складу са Законом, у пружном појасу, који обухвата
земљишни појас са обе стране пруге у ширини од 6,0m од
осе крајњих колосека, забрањена је изградња, изузев изградње објеката и инсталација у функцији пруге. Овај појас
се у целости налази у железничком земљишту које се Планом задржава.
У инфраструктурном појасу, који обухвата земљишни
појас са обе стране пруге у ширини од 25,0m од осе крајњих колосека, забрањена је изградња објеката високоград-
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ње. У овом појасу, и то изван зоне пружног појаса, дозвољена је изградња траса и објеката инфраструктуре који нису
у функцији пруге (саобраћајнице, комунална инфраструктура, јавна расвета), и то на основу посебне сагласности
управљача железничке инфраструктуре, у складу са Законом о железници. У инфраструктурном појасу забрањено
је и одлагање отпада, изливање отпадних вода, садња високог дрвећа, као и постављање знакова или јаких извора
светлости.
Услови за одржавање и реконструкцију
железничке пруге
У припадајућем железничком подручју у обухвату Плана, до измештања железничке пруге, предвиђа се примена
свих мера на одржавању и реконструкцији железничке инфраструктуре у складу са Законом о железници. Ове мере
подразумевају радове на редовном или ванредном одржавању (санацији и адаптацији), као и реконструкцији железничке инфраструктуре, у циљу стварања услова за безбедно одвијање железничког саобраћаја.
1.9.4. Мрежа и објекти комуналне
инфраструктуре
Услови за изградњу и реконструкцију
У складу са утврђеним стањем и дефинисаним потребама за инфраструктуром, у обухвату Плана предвиђа се
задржавање постојеће инфраструктурне мреже и објеката,
уз могућност њене санације и реконструкције у циљу повећања капацитета, као и изградња нових делова мреже, а
према условима надлежних управљача система.
Код изградње нових делова система, исти се граде у
оквиру постојећих и планираних коридора саобраћајница
и осталих површина јавне намене, изузетно и изван ових
површина, уз претходно регулисана права на земљишту у
складу са Законом.
Реконструисана и нова мрежа инфраструктуре у обухвату Плана предвиђа се као подземна. Овим правилима
дефинишу се општи услови за изградњу мреже инфраструктуре, у складу са карактеристикама појединих система и прописима, техничким стандардима и нормативима за
њихову изградњу:
• Водоводна мрежа
- улична мрежа се поставља испод коловоза, на 1.0m од
његове ивице или поред коловоза;
- дубина укопавања износи минимално 1.0 - 1.2m;
- најповољније је мрежу полагати у супротној страни
улице од планиране или изведене електро и ТК-мреже, где је то могуће;
- уколико се у истом рову полажу водови других инсталација, морају се задовољити минимална прописана
растојања заштите, и то: међусобно водовод и канализација 0.40m, а од електричних и ТК каблова 0.50m,
при чему треба водити рачуна да водоводне цеви буду
изнад канализационих, а испод електро каблова;
- минимално растојање цеви од темеља објеката је
1.50m;
- услове за изградњу водоводне мреже у оквиру деснообалног насипа обалоутврде, за потребе снабдевања
пловила водом, дефинисаће надлежни управљачи хидротехничке и водоводне инфраструктуре у фази израде техничке документације.
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• Фекална канализациона мрежа
- улична мрежа се поставља испод коловоза;
- дубина укопавања износи минимално 1.0m, а подужни
нагиб мреже се усклађује са условима терена и местима прикључака објеката на канализацију;
- минимално растојање од других инсталација је 1.0m; у
зонама где није могуће испунити овај услов, полагање
се врши тако да се не угрожава стабилност осталих
објеката;
- минимално растојање канализације од темеља објеката износи 1.0m;
- уколико се у истом рову полажу водови других инсталација, морају се задовољити минимална прописана
растојања заштите;
- укрштање ове мреже са другим инсталацијама врши
се у складу са прописима, уз обостану заштиту и под
углом од 90º, где год је то могуће.
• Атмосферска канализациона мрежа
- подужни нагиб и дубину мреже извести у складу
са условима терена и начином повезивања на ЦС
„Језава”;
- минимална дубина укопавања треба да је таква да
може да прихвати атмосферске воде са свих површина
са којих је предвиђено одвођење атмосферских вода;
- минимално растојање од других инсталација је 1.0m; у
зонама где није могуће испунити овај услов, полагање
се врши тако да се не угрожава стабилност осталих
објеката;
- за воде са паркинг површина и саобраћајница пре упуштања обавезан је предтретман у сепараторима масти
и уља.
• Електроенергетска мрежа
- кабловска мрежа се предвиђа као подземна;
- водови се полажу у тротоару на дубини од 1.0m, на
растојању 0.5m од регулационе линије, у зеленој површини на дубини од 0.8m, или у профилу саобраћајнице на дубини од 1.0m;
- каблови се полажу директно у земљани ров минималне ширине 0.4 m или у кабловску канализацију;
- водови који се не полажу у регулационом појасу саобраћајнице, полажу се на најмањој удаљености 0.5m
од подземних делова објекта, на дубини од 0.8-1.0m;
- на месту укрштања са путем каблови у рову се полажу
у заштитне цеви;
- уколико се у истом рову полажу и водови других инсталација морају се задовољити минимална прописана растојања заштите;
- стубови и канделабри јавне расвете постављају се уз
регулациону линију или 30cm од ивичњака; није дозвољено постављање изнад других подземних инсталација;
- у оквиру саобраћајница и паркинг површина предвиђају се стубови јавне расвете висине 9.0-12.0m, а у
оквиру рекреативних и других површина и пешачких
стаза канделабри одговарајуће висине;
- трафостанице градити као слободностојеће - МБТС,
на прописаном растојању од објеката (минимално
3,0m од пословног и другог објекта);
- до локације ТС обезбедити колски приступ за допрему, монтажу и одржавање опреме, као и приступ за
ватрогасно возило;
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- услове за изградњу нисконапонске мреже у оквиру деснообалног насипа обалоутврде за потребе снабдевања пловила дефинисаће надлежни управљачи хидротехничке и електро-енергетске инфраструктуре у фази
израде техничке документације.
• Телекомуникациона мрежа
- мрежа се полаже подземно, испод тротоара, на минималној удаљености 0.50m од регулационе линије;
- растојање каблова од подземних делова објеката износи минимално 0.5m;
- дубина укопавања износи 1.0m;
- мрежу полагати у супротној страни улице од планиране или изведене електромреже, где је то могуће;
- уколико се у истом рову полажу и водови других инсталација, морају се задовољити минимална прописана растојања заштите;
- минимална удаљеност ТК кабла и енергетског кабла
напона до 10kV износи 0.5m;
- укрштање са електро-кабловима је по правилу под
углом од 90º, али не мање од 45º; вертикално растојање при укрштању не може бити мање од 0.3m;
- при укрштању са саобраћајницом кабл мора бити постављен у заштитну цев, а угао укрштања треба да
буде 90°;
- ТК објекте (МСАН, ИПАН и др.) могуће је постављати у путном појасу саобраћајница, на скверовима и
другим површинама јавне намене, у складу са просторним могућностима.
• Гасоводна мрежа
- трасу дистрибутивног гасовода водити подземно, у
појасу регулације саобраћајница, одн. других површина јавне намене (инсталације полагати у зеленим
површинама, тротоарима, поред тротоара);
- нивелета гасовода треба да прати нивелету терена; гасовод се полаже у ров ширине 50cm + d (d = пречник
гасовода);
- дубина укопавања - минимална висина надслоја у рову
гасовода у зеленој површини износи 0.80m, а у тротоару 1.0m од горње ивице цеви до коте терена;
- испод коловоза минимална висина надслоја без механичке заштите износи 1.35m; уколико се гасовод
полаже у заштитну цев, минимална висина надслоја
износи 1.0m;
- минимално дозвољено растојање гасовода од темеља
објеката је 1.0m;
- укрштање са саобраћајницама је по правилу под правим
углом, а изузетно су дозвољена одступања до угла од 60°;
- при паралелном вођењу гасовода са другим инсталацијама минимално светло растојање износи 40cm;
- при укрштању гасовода и других инсталација минимално светло растојање износи 20cm.
Услови заштите инфраструктурне мреже
У складу са специфичностима, законским прописима
и нормативима који третирају одређене врсте инфраструктуре, успоставља се режим заштите, односно услови изградње у прописаним заштитним зонама појединих инфраструктурних система:
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• Водоводна мрежа
Заштитна зона износи: за главни цевовод - 2.5 m обострано од осе цеви
У заштитној зони је забрањена изградња објеката, изузев објеката инфраструктуре, а евентуална укрштања са
осталом инфраструктуром врше се по важећим прописима
и нормативима, уз обострану заштиту. Услове за изградњу
објеката у непосредној близини цевовода издаје надлежно
предузеће - управљач система.
• Канализациона мрежа
Заштитна зона износи:
главни фекални колектор - 2.5m обострано од осе цеви
канализациона мрежа и мрежа
атмосферске канализације - 1.5m обострано од осе цеви
У заштитној зони је забрањена изградња објеката, изузев објеката инфраструктуре, а евентуална укрштања са
осталом инфраструктуром врше се по важећим прописима
и нормативима, уз обострану заштиту. Услове за изградњу
објеката у непосредној близини цевовода издаје надлежно
предузеће - управљач система.
• Електроенергетска мрежа
Утврђена зона заштите, према прописима износи:
DV 10kV - минимум 2.0m обострано од далековода
DV 1kV - минимум 0.5m обострано од електро вода
У зони заштите водова није дозвољена изградња објеката високоградње, као ни вегетације високог растиња.
Евентуална изградња у близини зоне заштите, условљена
је сагласношћу надлежног предузећа - управљача система.
• Телекомуникациона мрежа
Утврђена зона заштите, према прописима износи:
оптички кабл - 1.0 m обострано од хоризонталне
пројекције кабла (ужи појас заштите)
- 4.0 m (шири појас заштите)
приступни чвор - нема заштитне зоне
У ужем појасу заштите није дозвољена изградња. Изградња у ширем појасу заштите, као и укрштање са другим
инсталацијама, условљено је условима надлежног предузећа - управљача инфраструктуре.
• Гасоводна мрежа
Заштитна зона према прописима износи:
дистрибутивна
гасоводна
мрежа (4b)

- 1.0m обострано од ивице
гасоводне цеви

ГМРС / МРС

- 50m / 15m у радијусу

На правцима гасоводне мреже у прописаним заштитним зонама забрањена је изградња објеката високоградње.
Изградња у непосредној близини гасоводне мреже и објеката дефинисана је Правилником о условима и техничким
нормативима за пројектовање и изградњу градског гасовода и условљена посебним условима надлежног предузећа
- управљача система.
1.9.5. Услови за изградњу објеката јавне намене,
јавних зелених и других површина
Објекти јавне намене
У обухвату Плана не постоје објекти јавне намене, нити
се планира њихова изградња.
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Јавне зелене површине
Јавне зелене површине предвиђају се:
- у форми уличних скверова у оквиру појединих саобраћајница,
- у форми уличних дрвореда у оквиру планиране регулације саобраћајница;
- у оквиру јавних паркинг површина.
Скверови у обухвату Плана предвиђени су у оквиру новоформираних парцела улица, и то: сквер у оквиру изграђене јужне ободне саобраћајнице око акваторије (веза улица
Ђ. Салаја и Аласке - део новоформиране парцеле 13312/3),
површине 11,46 ари (1.146m²) и сквер у оквиру дела Ул.
Аласке, код укрштања са Ул. Шалиначки пут (део к.п. бр.
677/1), површине 5,34 ара (534m²).
Уређење и изградња ових површина предвиђа се у складу са њиховом наменом и функцијом - као репрезентативне
зелене површине са елементима парковског уређења.
Планирају се као комбинација високе вегетације са
композицијама партерног растиња, цвећа и травнатих површина. Зависно од типа и улоге, у оквиру ових површина могуће је предвидети и изградњу поплочаних стаза и
платоа, постављање урбаног мобилијара, фонтана, других
вртно-архитектонских елемената, споменика и спомен-обележја и сл.
Површину сквера јужно од планиране локације базена
могуће је функционално интегрисати у партерно уређење
овог комплекса (купалиште на отвореном, платои, павиљони, зеленило и др.).
Улични дрвореди се планирају у оквиру регулације јавних саобраћајница у свим деловима где ширина регулације,
услови терена и функционалне карактеристике простора то
омогућавају.
Приликом планирања дрвореда водити рачуна да се
остави минимална слободна ширина за кретање пешака, у
складу са условима за изградњу тротоара, описаним у поглављу Б.1.9.1.
Приликом планирања дрвореда потребно је водити
рачуна и о целовитој урбаној композицији и амбијенталним карактеристикама урбане целине Марине и очувању
визура према реперним објектима и репрезентативним
површинама.
Зеленило у оквиру јавних паркинг површина предвиђено је првенствено у функцији заштите од сунца. Препоручује се у форми дрвореда, садњом дрворедних садница
у посебним зеленим тракама уз паркинг површину, или у
оквиру паркинга, остављањем места за саднице на свака
3-4 паркинг места.
Код подизања јавних зелених површина, независно од
њихове врсте и функције, потребно је придржавати се следећих општих правила:
- партерна решења је потребно ускладити са функцијом
и величином површине и односом према изграђеним
и планираним структурама у окружењу,
- нивелациона решења ускладити са конфигурацијом
терена, нивелацијом саобраћајница у окружењу и
осталим условима локације,
- хортикултурна решења је потребно усагласити са трасама подземних инсталација, уз поштовање минимално прописаних растојања дрвореда и садница високог
растиња:
• од водовода 1,5m
• од канализације 2,5m
• од гасовода 2,0m
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• од електроинсталација 2,0m
• од ТК-инсталација 1,5m
• односно у складу са важећим техничким прописима
-и
 збор врста за озелењавање усагласити са наменом и
функцијом зелене површине, условима локације, врстом, наменом и положајем објеката у окружењу, станишним условима итд.
Приликом подизања скверова потребно је придржавати
се и следећег:
-п
 оплочане површине, урбани мобилијар или вртно-архитектонске елементе прилагодити типу сквера,
-п
 редвидети одговарајуће функционално и амбијентално осветљење у оквиру сквера, у складу са његовом
функцијом,
-п
 риликом пројектовања водити рачуна о условима
прегледности раскрсница и безбедном одвијању саобраћаја.
Код подизања дрвореда придржавати се и следећег:
-м
 инимална ширина појаса уличног дрвореда износи
1,5m (оптимална ширина: 2,5-3,5m),
- у колико се дрворед планира у оквиру поплочаних површина, потребно је предвидети отворе за саднице
минималних димензија 1,20х1,20m,
- у даљеност дрвореда од објеката не може бит мања од
3,0m,
- р астојање између садница прилагодити врсти дрвећа у
дрвореду и станишним условима,
- с адњу вршити школованим садницама (висина саднице 3,5m, стабло чисто од грана до висине од 2,5m и
прсног пречника минимум 10cm).
Остале површине јавне намене
Поред наведених, као површина јавне намене задржава
се постојећи мост преко Језаве, који у планском решењу
уместо функције друмског саобраћаја добија улогу јавне
површине - променаде намењене пешачком и бициклистичком кретању и интервентном саобраћају. Њена улога
је обезбеђивање континуираног пешачког и бициклистичког кретања око Марине, повезивањем леве и десне стране
насипа обалоутврде, као и повезивањем са пешачким стазама и тротоарима испред и око Тврђаве и бициклистичким
коридорима у планском обухвату. Истовремено, променада
постаје вишефункционални јавни простор највишег степена атрактивности планираним интегрисањем са простором
испред управне зграде Марине, као функционалног језгра
читавог комплекса.
Ширина регулације променаде задржава постојећу ширину моста - око 9,10-9,20m, у постојећој дужини моста
(око 75,0m), а завршава се пјацетама на источној и западној
страни, на местима садашњих укрштања моста са саобраћајницама Ђуре Стругара и Ђуре Салаја.
Планом се предвиђа санација, односно реконструкција мостовске конструкције, која је условљена техничким
(и хидротехничким) решењима затрпавања јужног дела
акваторије и изградњом недостајућег дела обалоутврде на
северној страни. У партерном решењу предвиђа се формирање јединствене површине променаде у целој ширини
регулације, са заменом постојеће ограде моста према планираној акваторији и уклањањем ограде према управној
згради Марине на јужној страни и повезивањем са партерним површинама испред овог објекта. У оквиру површине променаде треба предвидети одговарајуће коридоре
за пешачко и бициклистичко кретање, као и за кретање
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интервентних возила у случају потребе. Део јединственог
партерног решења представљају и планиране пјацете на завршним странама променаде.
Обликовање и материјализација ове површине високог
степена атрактивности захтева примену репрезентативних
материјала у партерној обради и адекватног урбаног мобилијара. Приликом пројектовања ових површина обавезно је
поштовање стандарда за несметано кретање особа са инвалидитетом, деце и старих особа (уградња посебних плоча
за кретање слепих и слабовидих лица, распоред и одстојања елемената урбане опреме - стубићи, жардињере, клупе,
стубови расвете и сл., савладавање денивелација и сл.).
У оквиру променаде се предвиђа и одговарајуће функционално и амбијентално осветљење, у складу са значајем,
степеном атрактивности и визуелном сагледивошћу ове целине из свих делова комплекса Марине.
Као површина за јавно коришћење (у склопу хидротехничког објекта) задржава се постојећа шетна стаза на круни левообалног насипа обалоутврде у изведеној ширини од
4,0-5,0m на потесу од Језавског моста, односно променаде,
до Водене куле Тврђаве. Предвиђа се партерно уређење
ове стазе са евентуалним увођењем коридора за бициклистички саобраћај, постављање нове облоге од камених или
бетонских плоча преко постојеће бетонске конструкције. У
оквиру уређења могућа је и замена постојеће јавне расвете
дуж стазе (замена стубова, уградња ЛЕД светиљки и сл.).
У склопу уређења стазе предвиђена је и изградња 4
видиковца („бастиона’’) према акваторији, ближе описана
у поглављу Б.1.8.3. - Услови за изградњу и реконструкцију хидротехничке инфраструктуре. Избор конструкције
бастиона усагласиће се са условима надлежног водопривредног предузећа у фази израде техничке документације,
а завршна обрада и опрема (подна облога, ограде, урбани
мобилијар и сл.) треба да буду усклађени са уређењем саме
стазе. У оквиру бастиона предвиђено је постављање функционалне, а посебно амбијенталне расвете, с обзиром на
сагледивост ових конструкција из других делова комплекса, а посебно са акваторије.
1.10. Услови и мере заштите простора
1.10.1. Заштита природе и природних добара
Решењем о условима заштите природе надлежног Завода за заштиту природе Србије прописани су услови који су
у домену урбанистичких решења уграђени у планска решења Плана, а који се односе на следеће:
• неопходно је прибавити услове чувања, одржавања
и коришћења непокретног културног добра и мере
заштите за израду Плана детаљне регулације од надлежног Републичког завода за заштиту споменика
културе;
• на простору између Језавског бедема Тврђаве и насипа
не могу се планирати објекти и садржаји који по свом
спољњем изгледу, функцији и евентуалним негативним
ефектима на животну средину могу на било који начин
деградирати (посебно у визуелном погледу) предметни
простор са изузетним споменичким вредностима;
• планирати декоративну расвету у функцији презентације Језавског бедема Тврђаве;
• дуж насипа обалоутврде формирати / реконструисати
пешачке, односно бициклистичке стазе са одговарајућом јавном расветом;
•п
 ожељно је каблирање свих инфраструктурних водовоа у обухвату Плана;
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• потребно је предвидети инфраструктурно опремање
Марине према највишим стандардима наутичког туризма;
• планским решењима предвидети спречавања испуштања отпадних вода у Марину;
• предвидети уклањање речног наноса и отпадних материја из акваторије Марине;
• потребно је предвидети потпуну санацију површина у
обухвату Плана;
• потребно је предвидети сакупљање и евакуацију отпадних материја у складу са општим и локалним прописима из ове области;
• предвидети формирање заштитног зеленог појаса око
комплекса Црпне станице ''Језава'', и то у слободној
непарковској форми, са коришћењем локалних карактеристичних врста;
• предвидети формирање одговарајућег заштитног појаса зеленила дуж границе комплекса Марине и Индустријске зоне, на источној страни обухвата Плана;
за озелењавање планирати листопадне и четинарске
врсте спратне конструкције, почев од травнатог покривача, преко шибља, до дрвећа густе крошње; избор
садног материјала треба да чине биолошки постојане
врсте, отпорне на услове средине, естетски прихватљиве и прилагођене околном простору и његовој намени;
• уколико извођење радова у обухвату подразумева
сечу одраслих вредних примерака дендрофлоре, исту
је потребно извести уз сагласност надлежне градске
службе;
• избећи формирање великих компактних асфалтних
или бетонских површина намењених за паркирање,
садњом појединачних стабала и/или формирањем
мањих травнатих површина, са коришћењем биљних
врста биолошки постојаних и отпорних на штетне
утицаје средине;
• ускладити режим коришћења језавског моста са функцијом у комплексу Марине;
• предвидети санацију свих објеката који се задржавају
планским решењима, у циљу уклапања у будући изглед Марине;
• сви пратећи садржаји (спортски терени, стазе, интерне комуникације, одморишта и сл.) треба да буду у
што већој мери међусобно усаглашени и реализовани
по највишим стандардима;
• визуелни идентитет Марине ускладити са положајем у
непосредној близини Тврђаве и Дунава;
• размотрити могућност резервисања површина изван
границе обухвата Плана, у делу према Индустријској
зони, за активирање постојећих или изградњу нових
садржаја у функцији потреба планиране Марине, односно за перспективно проширење садржаја Марине
различитог карактера;
• предвидети адекватан мониторинг загађености чинилаца животне средине - ваздуха, воде и земљишта, у
складу са законском регулативом.
1.10.2. Заштита културних добара
За потребе израде предметног Плана Републички завод
за заштиту споменика културе Београд утврдио је услове
чувања, одржавања и коришћења непокретног културног
добра и мере заштите за израду Плана детаљне регулације,
а у складу са споменичким статусом Тврђаве и њене зашти-
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ћене околине у чијој граници се налази комплетан обухват
Плана.
За подручје Смедеревске тврђаве служба заштите је
утврдила примену општих мера заштите са становишта интегралног приступа очувању културног добра које се примењују кроз просторне и урбанистичке планове, а које су
дефинисане Планом намене и коришћења простора и објеката Смедеревске тврђаве из 1997. године, Планом заштите
непокретних културних добара у оквиру ГП ''Смедерево
2020.'' (који се примењује и за потребе Плана генералне регулације за градско подручје Смедерева), као и Студијом
заштите ''Услови чувања, одржавања и коришћења споменичког наслеђа и мере заштите у оквиру граница Регулационог плана Смедеревска тврђава са заштићеном околином''
из 2005. године.
Услови и мере који су прописани за потребе израде овог
Плана детаљне регулације односе се на следеће:
• План детаљне регулације конципирати тако да сачува
и унапреди све вредности споменика и амбијента комплекса у целини, посебно водећи рачуна о очувању
постојеће акваторије, односно водене површине реке
Језаве;
• неопходно је предвидети систематска археолошка истраживања, и то: спољашњег Језавског бедема, простора између Језавског бедема и спољашњег Језавског
бедема и положаја некадашњег моста преко Језаве на
правцу црпне станице са обе стране марине;
• потребно је на свим просторима предвиђеним за изградњу објеката и инфраструктуре предвидети претходна археолошка истраживања;
• потребно је на простору између Тврђаве и Језаве планирати презентацију и делимичну обнову остатака
спољног одбрамбеног зида, по посебним условима
службе заштите;
• предвидети активирање везе између простора будуће
Марине и Тврђаве кроз Језавску капију;
• дуж језавског бедема Тврђаве предвидети комуникацију посебног режима (за снабдевање и специјална
возила);
• предвидети обнову топовских кула из турског периода
и адаптацију за угоститељско-туристичке садржаје и
клупске просторе;
• у простору између Марине и Тврђаве планирати терене за спортско-рекреативне и пратеће садржаје;
• за објекат на простору између Тврђаве и Марине, раније адаптиран за привремено коришћење за потребе
школске наставе (Железничка индустријска школа),
треба размотрити могућност измештања или одређивања прикладније намене;
• на простору некадашњег предузећа ''16. Октобар'' и
на простору у залеђу акваторије може се предвидети
изградња угоститељско-туристичких, хотелских садржаја са паркингом и зеленилом парковског типа, као и
управно-пословни центар Марине;
• посебну пажњу посветити организацији и обликовању
зеленила, како заштитног, тако и парковског.
1.10.3. Мере хидротехничке заштите
Услови и мере заштите вода, заштите од површинских и
подземних вода, као и заштите изграђеног хидротехничког
система обалоутврде дефинисани су Мишљењем надлежног предузећа ЈВП ''Србијаводе'' - ВПЦ ''Сава-Дунав'', РЈ
Смедерево.
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Овим условима дефинисана је обавеза адекватног водоснабдевања и евакуисања отпадних вода из планираних
садржаја у планском обухвату, на начин који неће угрозити
квалитет подземних вода и вода реке Дунав, која је у предметном подручју, према Уредби о категоризацији водотока
и Уредби о класификацији водотока, категорисана као II
класа. Ово подразумева да квалитет упуштених вода у реку
Дунав не може бити лошијег квалитета од ове класе, односно не сме бити ван класе. Планска решења у погледу позиције објеката и уређења слободних површина морају омогућити несметану евакуацију површинских вода. За случај
присутног загађења површинских вода (паркиралишта,
манипулативне и друге површине), потребно је предвидети
њихов претходни третман пре упуштања у реципијент.
Са становишта заштите од површинских вода реке Дунав, под чијим директним утицајем је обухват Плана, систем обалоутврде, са круном насипа на коти +75,00 mnm,
обрезбеђује заштиту садржаја на копненом делу, у брањеном подручју обалоутврде, за ниво стогодишњих вода.
Истовремено, ово подручје припада плавној зони, односно
зони ризика у случају појаве екстремно високих вода за повратни период мање вероватноће од 100 година. Овој зони
припада појас између Језавског бедема Тврђаве и левобалног насипа обалоутврде. Планским решењима је, у складу
са тим, потребно предвидети техничка решења којима ће се
смањити или анулирати ризик од могућег плављења садржаја у овом подручју у случају хидролошких акцидената.
Планирано коришћење и изградња садржаја у зони
акваторије Марине не смеју угрозити стабилност насипа
обалоутврде. Приликом постављања понтона потребно је
предвидети одговарајући начин њиховог везивања за насип, или чврстог ослањања, имајући у виду и услове промене водостаја у реци Дунав, а тиме и у акваторији Марине. Пројектовани режим ХЕ ''Ђердап'' I-а фаза (''69,5 mnm
и више'' на ушћу реке Нере) условљава минимални радни
водостај у Марини 69,60 mnm (опажени просечни успорени водостај 70,30 mnm).
Није дозвољена изградња објеката на заштитном насипу, нити у појасу у брањеној зони (ширине 4,0 m). Мора се
обезбедити приступ за потребе одржавања заштитног насипа са обалоутврдом (круни насипа и заштитном појасу) са
брањене стране.
Посебну пажњу је потребно посветити полагању инсталација инфраструктуре за потребе прикључења усидрених
пловила, који се не могу водити површински, већ подземно, а превођење инсталација кроз тело насипа решити на
начин којим се обезбеђује заштита стабилности насипа и
обалоутврде. У случају превођења инсталација преко корита акваторије, исто остварити укопавањем у речно дно
на безбедној дубини, односно минимално 1,0 m испод коте
талвега у зони укрштања.
1.10.4. Заштита животне средине
У поступку доношења Одлуке о изради Плана детаљне
регулације ''Марина Смедерево'' у Смедереву, донето је Решење бр. 501-75/2012-08 од 02.07.2012. године о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину за предметни План, које је саставни део Одлуке.
Као што је наведено у предметном Решењу и апострофирано у претходним фазама израде Плана, на основу резултата анализе Извештаја о стратешкој процени утицаја на
животну средину који се примењује за План генералне регулације за градско подручје Смедерева, као и на основу анализе планских решења у фази одлучивања о потреби израде
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стратешке процене утицаја за овај План, утврђено је да су
планска решења предвиђена овим Планом у свим областима
интегрисана са заштитом животне средине и реализацијом
предложених решења неће доћи до значајнијих негативних
утицаја на животну средину. Анализа утицаја појединих
планских решења на животну средину, као и кумулативна и
синергијска природа утицаја разматраће се у оквиру процене
утицаја објеката, односно пројеката на животну средину, у
складу са Законом о процени утицаја на животну средину
(''Сл. гласник РС'', бр. 135/2004 и 36/2009).
Приказ процењених утицаја планских решења на
животну средину
Имајући у виду карактеристике постојећег стања животне средине у обухвату Плана, природне и стечене карактеристике простора, постојећи начин коришћења земљишта, као и програмска опредељења овог Плана у погледу
планираних намена и уређења простора - може се генерално оценити да се уређивањем и активирањем предметног
простора, планским усмеравањем његовог уређења и коришћења, дефинисањем јасних пропозиција за изградњу и
опремање - стварају претпоставке за унапређење његових
тренутних карактеристика и за контролисано управљање
променама у простору и управљање животном средином.
Планирана активност - савремена туристичка марина - вишеструко унапређује постојећи начин коришћења простора
и степен његове опремљености и урбанитета.
Прелиминарном проценом утицаја на кључне чиниоце животне средине (ваздух, вода, земљиште, бука), може
се оценити да ће највећи број утицаја реализацијом планских решења имати позитиван карактер, у смислу инфраструктурног опремања простора (које сада не постоји), јасног одређења намена које су у потпуности усаглашене са
функционалним карактеристикама окружења, дефинисања
услова и правила за изградњу садржаја и др.
Потенцијално негативни утицаји могу се очекивати у домену већег еколошког притиска на простор, самом његовом
употребом након изградње и уређења, почев од прихвата већег броја пловила (различите категорије), преко интензивирања активности у простору, до повећања броја корисника/
посетилаца. Ове појаве - које за последицу имају интензивирање саобраћајних токова, повећано генерисање отпада, отпадних вода, повећање нивоа буке и сл. - могу потенцијално
угрозити квалитет основних чинилаца животне средине.
Анализирајући могуће негативне утицаје планских решења на животну средину, њихов карактер, интензитет и
значај, може се генерално оценити да су они релативно малог интензитета и локалног карактера.
Приказ општих планских мера за заштиту животне
средине
Планске мере којима се умањују потенцијално негативни и повећавају позитивни утицаји на животну средину
садржане су у планским решењима у погледу дефинисања
намене површина и организације планираних садржаја,
услова за оптимално инфраструктурно опремање, правила
за изградњу објеката и површина, кроз интегрисање прописаних услова институција, предузећа и организација које су
у складу са Законом утврдиле посебне услове и сл.:
- Планиране намене објеката и садржаја у обухвату
Плана сврставају се у категорију оних које нису непосредни генератори загађења животне средине и не
производе директне штетне утицаје на основне чини-
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оце животне средине. Садржај који може имати потенцијално негативан утицај, и то локалног карактера и
средњег интензитета, представља већи број пловила
у акваторији, која употребом моторних погона могу
(посебно у акцидентним ситуацијама) утицати на загађење воде. Минимизирање овог утицаја реализује
се програмским мерама које се дефинишу за фазу експлоатације садржаја, односно поштовањем прописа
у области изградње и коришћења наутичких објеката.
-П
 ланираним односом изграђених структура и слободних површина у обухвату Плана не повећава се
драстично изграђеност простора (оквирна процењена планирана површина под објектима високоградње
је максимално 16.000-17.000m², што представља око
12-14% заузетости грађевинског земљишта). Такође,
организацијом планираних садржаја успоставља се
релативно равномерна изграђеност простора, дисперзивни размештај активности и оптимална приступачност свим садржајима.
-С
 а становишта уређења слободних површина и озелењавања, око 20% планираног грађевинског земљишта
(2,64ha) намењено је уређењу површина на отвореном
за зеленило, спорт и рекреацију (не рачунајући уређене слободне површине око објеката у оквиру комплекса друге намене). Поред овога, планираним категоријама и обимом јавних зелених површина (улични
дрвореди, скверови, паркинг површине) умањује се
негативан утицај саобраћаја на животну средину.
-П
 ланом се успоставља оквир за режим коришћења земљишта у обухвату и надлежности и одговорности у
уређењу, изградњи и одржавању земљишта и објеката.
-П
 ланираним комплетним инфраструктурним опремањем простора и садржаја у обухвату Плана стварају се
услови за уредно снабдевање водом, струјом, гасом,
контролисану санитацију, умањује се могућност акцидентних ситуација и предупређују потенцијално негативни утицаји на окружење.
-У
 планска решења имплементирани су сви законом
прописани услови институција, предузећа и организација, чиме се обезбеђује адекватан степен заштите
простора и успоставља оквир за учешће различитих
заинтересованих субјеката и актера у контроли и
управљању променама у простору.
-У
 погледу управљања отпадом, планским решењима
су прописана правила за одлагање чврстог комуналног отпада и дефинисан оквир за управљање осталим
врстама и класама отпада.
1.10.5. Мере за заштиту живота и здравља људи
Општи услови и мере заштите живота и здравља људи
и материјалних добара (од пожара, елементарних непогода, техничко-технолошких удеса, ратних дејстава) садржани су у планским решењима овог Плана као превентивне
мере, интегрисане у правила за уређење простора и изградњу објеката, имајући у виду генералну намену простора,
планиране садржаје, карактер објеката и начин коришћења.
Планска решења, у виду урбанистичких мера заштите,
којима се превентивно утиче на смањење повредивости територије и заштиту живота и здравља људи односе се на:
- дефинисање урбанистичких целина и зона и планираних намена у којима је могуће иденификовати критична места и просторе са аспекта угрожености од пожара, елементарних непогода и других несрећа;
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- дефинисање правила уређења и грађења са оптималним степеном заузетости простора, спратношћу,
међусобним удаљењима објеката, којима се обезбеђује превентивно деловање у ванредним ситуацијама
(спречавање ширења утицаја, приступачност, могућност интервенција и др.);
- карактеристике и капацитете саобраћајне мреже у обухвату Плана и начин саобраћајне повезаности планског подручја са окружењем;
- капацитете постојеће и планиране инфраструктуре;
- обезбеђивање довољне количине воде за гашење пожара;
- планирани обим и распоред слободних и неизграђених површина које представљају тампон зоне између
објеката;
- правила уређења и грађења у свим целинама и зонама
(укључујући и садржаје у и око акваторије, намењене
приступу и привезу пловила), којима се прописује начин уређења појединачних комплекса, приступи парцели и објектима и други критеријуми који смањују
повредивост; итд.
Поред наведеног, приликом израде техничке документације, изградње, коришћења и одржавања објеката неопходна је примена прописа из области заштите у акцидентним
ситуацијама (а посебно Закона о ванредним ситуацијама,
''Сл. гласник РС'', бр. 111/2009, 92/2011 и 93/2012, Закона о заштити од пожара, ''Сл. гласник РС'', бр. 111/2009 и
20/2015, Правилника о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара ''Службени лист СФРЈ'', бр.
30/91, Правилника о техничким нормативима за изградњу
објеката високоградње у сеизмичким подручјима, "Службени лист СФРЈ", бр. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и 52/90 и др.).
У складу са карактеристикама планираних намена у
обухвату, неопходна је и примена посебних прописа који
се односе на поједине врсте објеката и услова заштите прописаних тим прописима, а посебно за садржаје са високим
степеном угрожености и повредивости.
1.11. Посебни услови у складу са стандардима
приступачности
Сви планирани објекти и садржаји у обухвату Плана
који имају карактер јавног коришћења, у складу са стандардима приступачности морају да испуне услове прописане
Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и
старим особама (''Сл. гласник РС'', бр. 22/2015). Ова обавеза односи се на: јавне површине и јавни саобраћај, објекте
за јавно коришћење (објекти пословне намене - управа Марине, угоститељски, комерцијални садржаји, хотел и др.),
базен, објекти и површине за спорт и рекреацију.
У складу са Правилником, у наведеним садржајима
приликом пројектовања и извођења морају да буду примењени обавезни елементи приступачности, и то:
- елементи приступачности за савладавање висинских
разлика,
- елементи приступачности кретања и боравка људи у
простору - објекти за јавно коришћење,
- елементи приступачности јавног саобраћаја.
Планским решењима која се односе на уређење и опремање површина јавне намене (ширине тротоара, материјализација отворених јавних простора, уређење јавних паркинг површина итд.), као и правилима за изградњу у оквиру површина за остале намене, испоштовани су обавезни
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плански елементи приступачности. Приликом израде техничке документације за планиране објекте и садржаје за
остале намене, у складу са њиховом врстом и карактером,
обавезана је примена Правилника о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се
осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама.
1.12. Мере енергетске ефикасности изградње
Унапређење енергетске ефикасности у оквирима овог
Плана подразумева рационално коришћење и уштеду енергије, односно смањење потрошње свих врста енергије у
свим сегментима опремања и изградње простора. Односи
се, како на опремање и уређење јавних простора, тако и на
обезбеђење одрживе градње објеката применом техничких
мера, стандарда и услова пројектовања, изградње и употребе, којима се унапређују њихова енергетска својства.
У смислу општих планских мера са аспекта енергетске
ефикасности, поред примене Закона и подзаконских аката у
овој области (Правилник о енергетској ефикасности зграда,
''Сл. гласник РС'', бр. 61/2011, Правилник о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда, ''Сл. гласник РС'', бр. 69/2012), дефинишу се
и следеће смернице које је потребно применити приликом
пројектовања, изградње или реконструкције објеката, као и
приликом опремања енергетском инфраструктуром:
- код пројектовања водити рачуна о облику, положају
и повољној оријентацији објеката (максимално коришћење сунчеве енергије за загревање - оријентација и
унутрашња организација објеката);
- 	у инсталацијама осветљења у објектима употребљавати енергетски ефикасна расветна тела;
- предвиђати употребу природног гаса уместо електричне енергије или конвенционалних енергената за
грејање и друге потребе објеката;
- планирати савремене системе грејања и хлађења који
су релативно ниски потрошачи енергије, а могу се напајати и из алтернативних и обновљивих извора енергије, као што су соларна, геотермална енергија и сл.;
- код постојећих објеката извршити енергетску санацију;
- код постојећих и планираних објеката размотрити могућност уградње аутоматских система за регулисање
потрошње свих енергетских уређаја у објекту;
- приликом изградње или реконструкције јавне енергетске и друге инфраструктуре тежити максималном
смањењу губитака у мрежи;
- код јавне расвете и спољашње расвете у оквиру појединачних комплекса планирати уградњу енергетски
ефикасних расветних тела, итд.
2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА У
КАРАКТЕРИСТИЧНИМ ЦЕЛИНАМА И
ЗОНАМА
2.1. Целина акваторијалног простора
2.1.1. Зонирање акваторије према наменама
Акваторија Марине, дефинисана овим Планом и одређена границама одбрамбеног насипа на источној и западној
страни и објектом језавског моста на јужној страни, има
изразито издужени облик, са укупном дужином око 474,0m
и шрином од 65,70m у најужем делу до 103,30m у најширем
делу.

Страна 192 – Број 14

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

У складу са предлогом организације, описаним у поглављу Б.1.2.1. овог Плана, акваторијални простор је подељен
у 5 основних функционалних зона, и то:
(1) улазну зону у крајњем северном делу, код ушћа у
Дунав;
(2) зону докова/гатова за привез пловила, уз деснообални насип обалоутврде;
(3) зону пловног пута, уз левообални насип обалоутврде;
(4) зону привеза за спортска пловила, у крајњем југозападном делу; и
(5) манипулативну зону са навозом за извлачење пловила, у југоисточном делу.
Приказ поделе акваторије на функционалне зоне дат је
у графичком прилогу бр. 3 - Подела на карактеристичне
целине и зоне.
2.1.2. Правила регулације за садржаје у
акваторијалном простору
Регулација пловног пута
Регулација пловног пута дефинише се у односу на западну границу акваторије, односно границу парцеле левообалног насипа обалоутврде према акваторији и одређује се
на 20,0m у односу на ову линију, у складу са условом минималне ширине пловног пута од 15,0m према Правилнику
о о минималним техничким условима за изградњу, уређење
и опремање наутичких објеката и стандардима за категоризацију марина.
Регулација докова/гатова
Регулација зоне докова са везовима дефинисана је на
западној страни границом пловног пута, односно утврђује се на 20,0m удаљености од границе левообалног насипа обалоутврде. На основу тога, ширина ове зоне износи
оквирно од 47,0m у најужем до 70m у најширем делу.
На северној страни регулација зоне за докове дефинисана је завршетком деснообалног насипа обалоутврде,
тј. до ове границе се може постављати приступни мост за
најсеверније постројење докова. Укупна дужина зоне дуж
деснообалног насипа износи око 320m.
Удаљеност постројења докова од обале, односно деснообалног насипа обалоутврде дефинисана је дужином
приступном моста, а утврђује се на максимално 10,0m од
границе парцеле насипа.
Међусобно растојање постројења одређено је дужином меродавног пловила и условом обезбеђења слободног
маневарског простора испред везова, који треба да износи
1,6-1,8 дужина пловила. Према овим критеријумима, а на
основу планираних категорија, односно димензија пловила, међусобно растојање постројења износи 38,0-42,0m
(чисто растојање између докова, не рачунајући понтонске
фингере/прсте који се постављају на докове).
2.1.3. Правила за изградњу докова
Докови за привез пловила планирају се као плутајући
понтони. По два дока формирају групацију/постројење на
понтонима „П‘‘ облика, које је приступним мостом повезано са обалом.
Докови су планиране ширине 2,4m, док је њихова дужина условљена ширином зоне докова и износи оквирно
35-60m, а прецизно ће се утврдити у фази израде техничке
документације.
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На сваком од два дока у оквиру постројења предвиђено
је обострано постављање фингера/прстију („чешљева‘‘), и
то по 4 фингера са сваке стране дока, на међусобном растојању од 8,0m. Фингери су дужине 8,0m и ширине 1,0-1,20m.
Између два фингера могуће је сидрење 2 пловила, тако да
сваки фингер опслужује 2 пловила.
Конструкција докова и фингера се поставља на плутајуће понтоне који могу бити пластични (од полиетилена високе густине), метални (бродограђевни челик или сл.) или
бетонски (од плутајућег бетона) - као типски сегментни
елементи или по посебном пројекту. Избор врсте, облика
и димензија понтона утврдиће се техничком документацијом, на основу релевантних прорачуна носивости. Завршна
обрада докова и фингера може бити дрвена, метална или
облога од другог одговарајућег материјала у складу са стандардима за објекте ове врсте.
Везивање понтона за обалу, према Студији изводљивости, предвиђено је помоћу шипова (са укупно 45+10 стубова).
Међутим, могуће је применити и другачија техничка решења
везивања, уколико се покажу оправданим на основу хидролошких, хидротехничких, геомеханичких и других анализа што ће се дефинисати у фази израде техничке документације.
Постројења докова се са обалом повезују приступним
мостовима. Дужина приступног моста је око 10,0-12,0m,
зависно од места ослањања на обали, а ширина се утврђује
према услову да има пропусну способност за кретање лица
приликом евентуалних ванредних ситуација када се врши
брзо напуштање објекта. Приступни мост мора да буде
прилагођен, изведен и опремљен тако да омогући услове
за кретање особа са инвалидитетом, деце и старих особа.
Кота терена/обалоутврде на коју се ослања приступни
мост је око 71.25mnm (кота доње обалне стазе). Техничко
решење за конструкцију моста (ослонци и зглобови на додиру са понтоном и обалом) потребно је прилагодити условима терена, хидролошким условима и другим захтевима
за објекте ове врсте.
За постављање дока са везовима за спортска пловила/једрилице у крајњем југозападном делу акваторије примењују се иста правила као за основна постројења, с тим што су
позиција овог постројења и дужина приступног моста условљени положајем постојећег навоза за извлачење пловила на
јужном делу левообалног насипа. Техничко решење и кота
везивања приступног моста овог дока за обалу дефинисаће
се на основу техничког решења заштитног насипа у зони језавског моста, у фази израде техничке документације.
2.1.4. Н
 ачин прикључења на комуналну
инфраструктуру
Снабдевање пловила пијаћом водом и електричном енергијом предвиђа се прикључењем на инсталације смештене
у специјализованим сетовима постављеним на доковима,
до којих је доведена јавна мрежа водовода и нисконапонска
електроенергетска мрежа. Према условима из Правилника
о минималним техничким условима за изградњу, уређење и
опремање наутичких објеката и стандардима за категоризацију марина и капацитетима дефинисаним у поглављу Б.1.7.1.
и Б.1.7.3. Плана (трасе и капацитети водоводне и електроенергетске инфраструктуре), на сваком доку је предвиђено постављање најмање 4-6 прикључака/сетова за прикључење на
водоводну мрежу и 6-8 прикључака/сетова за прикључење на
нисконапонску мрежу (220V). Сваки сет опремљен је инсталацијом и потребним бројем прикључака на водоводну и нисконапонску мрежу, а пловила се сопственим инсталацијама
(каблови за струју и црева за воду) конектују на сетове.
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2.2.1. Правила грађења за Блок 1

Поред наведеног, а у складу са Правилником, у оквиру
докова се у циљу безбедности предвиђа постављање расветних тела за ноћно осветљење уз сваки вез. Техничко
решење као и начин повезивања на нисконапонску мрежу
(мрежу јавне расвете или преко специјализованих сетова за
снабдевање пловила струјом и водом) дефинисаће се у фази
израде техничке документације, на основу техничких прописа и стандарда у области изградње наутичких објеката,
као и посебних услова надлежног предузећа које управља
електродистрибутивном мрежом.

Блок 1 обухвата јужни део акваторије, предвиђен за
затрпавање и пренамену у грађевинско земљиште и дефинисан је на северној страни језавским мостом, на западној
страни Улицом Ђуре Салаја, на јужној страни изграђеном
саобраћајницом - попречна веза Ул. Ђ. Салаја-Аласка и на
источној страни Аласком улицом. Површина блока износи
око 1,38ha (око 13.827m²).
Врста и намена објеката и компатибилне
намене који се могу градити у блоку

2.1.5. Услови за одлагање чврстог комуналног и
другог отпада са пловила

У оквиру Блока 1 предвиђена је изградња следећих садржаја:
- објекат управе Марине,
- о бјекат затвореног базена са површинама / купалиштем на отвореном,
-п
 аркинг површина на отвореном за кориснике објеката у блоку.
Објекат управе Марине планира се са свим обавезним
административно-услужним садржајима прописаним Правилником о минималним техничким условима за изградњу,
уређење и опремање наутичких објеката и стандардима
за категоризацију марина, за предвиђену категорију (2 / 3
сидра). У оквиру објекта управе могу се планирати и садржаји из домена компатибилних намена прописаних за
предметни блок.
Објекат затвореног базена планира се као објекат рекреативног типа, са свим потребним садржајима за функционисање (купалиште/базен одговарајућих димензија са
потребним техничким просторијама у подземном/подрумском делу, површине за боравак посетилаца (око базена),
свлачионице/гардеробе, санитарни чворови, услужни/угоститељски део, просторије за особље и др. У оквиру објекта могу се планирати и садржаји из домена компатибилних
намена прописаних за предметни блок.
Компатибилне намене које се могу планирати у блоку
условљене су планираном основном наменом и приказане
у Табели бр. 14. Њихова максимална заступљеност у блоку износи 40% за објекат управе Марине и 30% за објекат
базена и подразумева максимално укупно учешће површине коматибилних намена у односу на површину наведених
објеката основне намене.

У складу са критеријумима прописаним Правилником
о минималним техничким условима за изградњу, уређење
и опремање наутичких објеката и стандардима за категоризацију марина, за одлагање чврстог комуналног отпада са
пловила у приобалном делу се предвиђа постављање најмање по две типске посуде / контејнера запремине 1.000l за
свако појединачно постројење докова.
Локације контејнера се предвиђају уз тротоар у оквиру
интерне саобраћајнице на круни деснообалног насипа обалоутврде, и то непосредно у зони пешачких приступа који
ову саобраћајницу повезују са доковима у акваторији. Локације је потребно уредити на начин да се обезбеди несметан приступ возила за евакуацију отпада, лако одржавање
хигијене, али и визуелна и санитарна заштита непосредног
окружења (декоративне баријере, зеленило или сл.).
Поред наведеног, у складу са Правилником, дуж интерне
саобраћајнице је потребно предвидети и најмање три посуде
/ контејнера запремине 200l за одлагање отпадних уља. Локације ових посуда се могу планирати засебно или уз контејнере за комунални отпад и морају да буду уређене на начин
да се обезбеди несметан приступ и лако одржавање хигијене.
2.2. Целина обалног простора
Целина обалног простора, према својим просторно-функционалним карактеристикама подељена је на карактеристичне зоне - грађевинске блокове које дефинишу фиксни просторни системи: насипи обалоутврде, саобраћајна
мрежа, коридор пруге, објекат Тврђаве. На овај начин дефинисана су 4 блока, описана у поглављу Б.1.5. - Подела површина на карактеристичне целине и зоне, за које се утврђују
посебна правила грађења.

Табела 14. - Компатибилност намена у Блоку 1

КОМПАТИБИЛНЕ
НАМЕНЕ

Површине за туризам и
угоститељство

Заступљеност
Комерц. намене1
Турист. намене2
Спортскорекреатив.
намене3
Намене из
области културе4

ПЛАНИРАНЕ ДЕТАЉНЕ НАМЕНЕ
Површине за спорт и
Инфраструктурни коридори, површине и објекти у
рекреацију
функцији друмског саобраћаја

Управа Марине

Затворени базен

Отворени паркинг

40%

30%

-

•

•

/

•

•

/

•

•

/

•

/

/

Опис планираних компатибилних намена:
1 - обухватају: продајне, комерцијално-услужне, угоститељске и сл. садржаје
2 - обухватају: туристичко-информативне пунктове, туристичке агенције и сл.
3 - обухватају: клубови спортова на води, вежбаонице, центри за спорт и негу тела и сл., изнајмљивање опреме и пловила и сл.
4 - обухватају: галерије, биоскоп, конференцијске просторе и сл.).
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Поред наведеног, у оквиру блока се могу градити и
објекти инфраструктуре за потребе инфраструктурног
опремања планираних садржаја у блоку.
Услови за формирање грађевинских парцела
Катастарска парцела Блока 1 одређена је координатама
постојећих и нових међних тачака парцела ободних саобраћајница и парцеле језавског моста, пописаних у поглављу
Б.1.9.1. овог Плана.
За потребе изградње планираних садржаја, предвиђа
се могућност деобе парцеле блока на посебне грађевинске
парцеле за објекат управе Марине, базен и отворени паркинг.
У случају деобе, основу за образовање грађевинских
парцела представља парцела паркинга, која је одређена
укупном потребном ширином уличног фронта за формирање паркинг места и унутрашњих колских комуникација. Према композиционом плану, приказаном у графичком
прилогу бр. 8, са решењем паркирања под углом од 90º у 4
реда, ширина фронта парцеле паркинга одређује се на минимално 32,0m, односно 35,0-37,0m у случају формирања
тротоара уз површине за паркирање. Остали делови катастарске парцеле блока били би одређени за парцелу управног објекта Марине и парцелу базена.
Могуће је и формирање јединствене парцеле за базен и
паркинг површину (која највећим делом служи задовољењу потреба овог објекта), при чему се користе горе наведени критеријуми за дефинисање парцела.
Тачан предлог парцелације дефинисаће се у фази урбанистичко-архитектонске разраде локације кроз израду
урбанистичког пројекта.
Услови нивелације грађевинског земљишта у блоку
Планским решењем предвиђено је затрпавање дела корита акваторије у границама предметног блока. Према подацима надлежног водопривредног предузећа, затрпавање
је потребно предвидети до безбедне коте када је у питању
поплавни талас реке Дунав. На основу података о карактеристикама постојећих хидротехничких објеката, затрпавање је потребно предвидети минимално до изведене коте
одбрамбеног насипа у овом делу - 74.50mnm.
Нивелацију осталог дела терена у блоку потребно је
ускладити са котама затрпавања акваторије, као и са нивелацијом ободних саобраћајница. С обзиром да је кота
затрпавања детерминисана постојећим котама објекта обалоутврде, а нивелација саобраћајница се у начелу задржава
- код уређења и планирања овог терена неће доћи до већих
одступања у односу на постојеће стање.
Положај објеката у односу на регулацију и границе
грађевинске парцеле
Положај грађевинске линије објеката према регулационој линији на северној страни (у односу на регулацију парцеле променаде/језавског моста) одређује се на минимално
5,0m.
Положај грађевинске линије објеката према регулационој линији на западној страни (у односу на регулацију Ул.
Ђуре Салаја - деоница према Блоку 2) одређује се на минимално 8,0m.
Положај грађевинске линије објеката према регулационој линији на источној страни (у односу на регулацију Ул.
Аласке) одређује се на минимално 8,0m.

22. децембар 2017. године

Положај грађевинске линије објеката према регулационој линији на јужној страни (у односу на регулацију јужне
саобраћајнице - попречне везе Ул. Ђуре Салаја-Аласка)
одређује се на минимално 30,0m.
Минимално одстојање објеката у блоку од планираног
паркинга износи 5,0m.
Грађевинска линија подземне етаже објекта може прелазити надземну грађевинску линију, и то максимално до
регулационе линије, односно границе грађевинске парцеле.
У појасу између грађевинске и регулационе линије није
дозвољена изградња објеката, изузев изградње приступних
путева, саобраћајних површина, подземне инфраструктурне мреже или постављања објеката/уређаја инфраструктуре за које се не утврђује посебна катастарска парцела. У појасу између грађевинске и регулационе линије дозвољено је
постављање рекламних, огласних и сличних табли, уређаја
и опреме за потребе садржаја планираних у блоку.
У појасу између грађевинске и регулационе линије на
јужној страни, према јужној ободној саобраћајници, односно према уличном скверу на делу новоформиране парцеле
13312/3, дозвољена је изградња отворених објеката у форми пунктова (павиљони, наткривене терасе, сеници и сл.),
у функцији комплекса базена.
Максимално дозвољени индекс заузетости
земљишта
Укупан индекс заузетости парцеле блока (површина
под планираним објектима високоградње) не може да буде
већи од Смакс= 40%. У ову површину не урачунава се површина пунктова на отвореном уз комплекс базена - павиљони, сеници, наткривене терасе и сл.
У случају деобе парцеле блока, максимални дозвољени
индекс заузетости парцеле утврђује се:
- за парцелу управног објекта Марине: Смакс= 60%
- з а парцелу базена: Смакс= 45% (у ову површину не урачунава се површина пунктова на отвореном - павиљони, сеници, наткривене терасе и сл.).
Највећа дозвољена спратност објеката
Максимална спратност објеката у блоку се утврђује:
- за управни објекат Марине - П+2 (приземље и два
спрата); дозвољена је и изградња подземне етаже, с
обзиром да се објекат гради у затрпаном делу акваторије, у складу са готехничким и хидрогеолошким
условима градње;
- за објекат базена - По+П(+1) (подрум и приземље, с
тим што се у оквиру надземне висине објекта, која је
условљена технолошким и конструктивним захтевима
базена, у ободним деловима ван купалишта може формирати спратна или галеријска етажа).
- за остале објекте чија је изградња дозвољена у блоку
- П (приземље).
Положај коте приземља објеката
Кота приземља планираних објеката у блоку утврђује
се на минимално +0,20m и максимално +1,20m у односу на
коту уређеног терена око објекта, у зависности од архитектонског концепта објекта и постојања подземних етажа. Различити делови једног објекта могу имати различите коте
приземља, које се крећу у горе описаном распону.
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Услови за изградњу других објеката на парцели
У оквиру предметног блока, поред управног објекта
Марине и објекта базена, Планом се не предвиђа изградња
других објеката на парцели. Све компатибилне намене чија
је изградња могућа уз планиране основне намене, предвиђене су у оквиру ових објеката.
Наведени услов не односи се на појединачне садржаје/
пунктове на отвореном, чија је изградња могућа у оквиру
комплекса базена. Број, распоред и површина ових објеката дефинишу се условима за уређење зелених површина у
оквиру предметног блока, а прецизно ће се утврдити у фази
урбанистичко-архитектонске разраде локације, кроз израду
урбанистичког пројекта.
Услови приступа парцели и услови за паркирање
возила
Колски приступ планираним садржајима у блоку предвиђа се директно са ободних јавних саобраћајница - улица
Ђуре Салаја и Аласке. Услови приступа дефинишу се у зависности од позиције објекта у блоку, позиције у односу на
ободне саобраћајнице, као и захтева за приступом одређених категорија возила. С обзиром да је колски приступ за
кориснике свих садржаја у блоку одређен позицијом заједничког паркинга у његовом средишту, до самих објеката се
предвиђа приступ за возила снабдевања, одржавања, интервентна возила и сл. У складу са тим, потребно је дефинисати услове приступа сваком појединачном објекту за ове
категорије возила.
За комплекс управног објекта Марине у северном делу
блока колски приступ се предвиђа са Аласке улице, и то непосредно са саобраћајнице, северно од планираног колског
улаза у паркинг.
Уколико се планирају одвојени приступи, приликом
пројектовања је потребно узети у обзир међусобно растојање колских улаза (за паркинг и за приступ објекту), које не
може бити мање од 12,0m, као и удаљеност од раскрснице
улица Аласке, Ђуре Салаја и Ђуре Стругара.
Приступ до управног објекта је потребно предвидети
за теретна возила средње носивости, и то као двосмерни
(улаз/излаз), минималне ширине коловоза 5,50m.
У оквиру парцеле, односно слободне површине око
објекта, потребно је предвидети манипула-тивну површину
довољних димензија за маневрисање меродавног возила.
За објекат базена у јужном делу блока колски приступ
се предвиђа такође са Аласке улице, и то као двосмерни
приступ (улаз/излаз) директно са саобраћајнице. С обзиром на повољну позицију објекта у блоку, колски приступ
комплексу је могуће планирати и као одвојени једносмерни
улаз и излаз, у ком случају их је потребно планирати на различитим саобраћајницама - Алаској и Ђуре Салаја.
Двосмерни приступ је потребно планирати са минималном ширином коловоза 5,50m, док је у случају једносмерног улаза и излаза потребно предвидети сваки коловоз
минималне ширине 3,50m.
У оквиру парцеле, односно слободне површине око
објекта, потребно је предвидети манипула-тивну површину
довољних димензија за маневрисање меродавног возила.
С обзиром на планиране позиције објеката у блоку (оба
су слободностојећа са слободним приступом са све четири
стране и релативном близином саобраћајница у окружењу),
није потребно око објеката планирати посебне кружне противпожарне путеве, будући да им се може прићи са свих
страна.
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Колски приступ паркинг површини у централном делу
блока предвиђен је са Аласке улице, и то као двосмерни
(улаз/излаз), и приказан у композиционом плану у графичком прилогу бр. 8. У фази урбанистичко-архитектонске разраде на нивоу урбанистичког пројекта могуће је размотрити и одвојени улаз и излаз као једносмерне колске приступе
паркинг површини, при чему их је потребно планирати на
различитим саобраћајницама - Алаској и Ђуре Салаја.
Двосмерни приступ предвиђен је са минималном ширином коловоза 5,50m, док је у случају једносмерног улаза
и излаза потребно предвидети сваки коловоз минималне
ширине 3,50m.
Уз коловоз прилазних путева паркинг површине потребно је предвидети и обостране пешачке тротоаре минималне ширине 1,60m.
Све колске приступе у блоку предвидети са прекидом
тротоарске површине у оквиру ободних саобраћајница на
месту прикључка. Прекиде тротоара уредити са одговарајућим радијусима кривина (за меродавна возила), изградњом
ивичњака у лепези прикључка и са одговарајуће обележеним пешачким прелазима. На месту прикључка паркинг
површине на саобраћајницу предвидети повезивање тротоарских површина уз прилазне путеве са тротоарима дуж
јавних саобраћајница.
Стационарни саобраћај за кориснике свих садржаја
у блоку решава се у оквиру заједничког паркинга у централном делу блока. На овој површини, капацитета око 100
ПМ, предвиђено је паркирање путничких возила посетилаца - како комплекса базена, тако и управног дела Марине. У
оквиру паркинга је потребно предвидети најмање 5% паркинг места за паркирање возила особа са инвалидитетом.
Ова места је потребно лоцирати, пројектовати и изградити
тако да се обезбеди несметано кретање особа са инвалидитетом са паркинга на тротоарску површину, у складу са
Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и
старим особама.
Паркинг је предвиђен са паркирањем под углом од 90º
у 4 реда и са двосмерном интерном комуникацијом са кружним кретањем, минималне ширине 5,50m. Између средишњих редова паркирања пожељно је формирање разделне
траке са дрворедом, минималне ширине 1,40m. Димензије стандардног појединачног паркинг места су 2,50х5,0m
(мин. 4,80m), а димензије места за возила лица са инвалидитетом у складу са Правилником. Оквирне планиране димензије паркинга су минимално 30,0х75,0m (без средишње
разделне траке са дрворедом).
Паркинг се може уредити у комплетној површини са
завршним слојем од асфалт бетона или је могуће коловозну
конструкцију колске комуникације предвидети од асфалт
бетона, а површине паркинг места од бетонских растер елемената, вибропресованих плоча или другог погодног материјала. Површине за паркирање и коловозну конструкцију
предвидети у нивоу, без денивелације, а међусобно раздвајање (у случају различите материјализације) предвидети
утопљеним ивичњацима, тракама од бетонских плоча, камене коцке или сл. Разграничење паркинга од околних тротоарских површина предвидети стандардним ивичњацима
18/24cm, а од зелених површина баштенским ивичњацима.
Нивелацију паркинга ускладити са опредељеним начином одводњавања, које је потребно решити у складу са
општим правилима из овог Плана - упуштањем у планирану затворену уличну атмосферску мрежу. Пре упуштања
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потребно је предвидети пречишћавање вода са паркинга
преко таложника масти и уља.
Услови прикључења на комуналну инфраструктуру
За планиране садржаје у блоку предвиђено је прикључење на комплетну јавну инфраструктурну мрежу (водовод,
фекална и атмосферска канализација, електроенергетска,
ТК, као и гасоводна мрежа, с обзиром на сразмерно велике
енергетске потребе објеката). Прикључење се предвиђа на
постојеће и планиране трасе или објекте инфраструктуре
у коридорима ободних саобраћајница, описане у поглављу
Б.1.7. Плана - Планиране трасе и капацитети комуналне
инфраструктуре и степен комуналне опремљености земљишта.
Начин и услови, као и место прикључења објеката на
инфраструктурну мрежу дефинисаће се у фази урбанистичко-архитектонске разраде локације урбанистичким
пројектом, односно у фази израде техничке документације,
на основу стварно утврђених потреба објеката и у складу са
тим издатих посебних услова надлежних предузећа / управљача инфраструктуре.
Према расположивим подацима, за снабдевање базена
водом постоји могућност коришћења термалне воде (на
оквирним дубинама 200-300m, односно 500-600m), што је у
фази израде студијске и техничке документације потребно
испитати и по потреби предвидети изградњу бунара адекватних за снабдевање базена водом.
У складу са прописима у области заштите од пожара, а
на основу планираних намена објеката, потребно је предвидети изградњу одговарајуће спољашње и/или унутрашње
хидрантске мреже. За ову мрежу се обезбеђују капацитети
воде за гашење из јавне водоводне мреже.
Инжењерско-геолошки услови изградње објеката
Имајући у виду податке о геолошком саставу земљишта
и инжењерско-геолошким каракте-ристикама тла ширег
планског подручја, али и специфичност локације Блока 1
у делу акваторије предвиђеном за затрпавање - изградња
планираних садржаја у блоку условљена је претходним детаљним истраживањима у циљу утврђивања геотехничких
и хидрогеолошких услова изградње и избора материјала за
затрпавање, као посебних подлога за пројектовање. Ниво
истраживања и и обим студијске документације (елаборат
геотехничких и хидрогеолошких услова изградње) утврдиће се у фази припреме техничке документације за објекте у
оквиру блока.
Услови за одлагање чврстог комуналног отпада
Одлагање чврстог комуналног отпада из објеката у блоку предвиђа се постављањем типских посуда / контејнера
запремине 1.000l, који се планирају за сваки садржај посебно - управну зграду Марине и базен. Број посуда за сваки
садржај појединачно утврђује се према критеријуму: 1 посуда / 800m² корисне површине објекта.
Локације за посуде планирати у зони економских приступа објекту и на позицијама доступним возилу за евакуацију отпада. Површина за постављање контејнера треба да
буде уређена на начин да се обезбеди лако одржавање хигијене и визуелна и санитарна заштита непосредног окружења (декоративне баријере, зеленило или сл.).
Поред наведеног, на уређеним слободним површинама око објеката, које користе посетиоци садржаја, као и у
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оквиру пешачких површина уз централни паркинг, потребно је предвидети постављање ђубријера за смеће, чији ће
се број, тип и распоред утврдити пројектима уређења за
појединачне површине.
Смернице за архитектонско обликовање
Код обликовања објеката потребно је водити рачуна да
њихова волуметрија, архитектонски израз, начин обликовања фасадних површина и материјализација буду усаглашени са њиховом наменом, функционалном организацијом,
положајем у блоку, али и значајем и позицијом у ширем
окружењу.
Као функционално језгро целокупног комплекса Марине, са положајем у централном и најекспониранијем делу
и сагледивошћу из свих делова комплекса (објекат управе
и са воде) - ови објекти захтевају висок степен репрезентативности и препознатљивости у простору, будући да ће
доминантно детерминисати и визуелни идентитет Марине
у целини.
Са друге стране, с обзиром да предметни блок представља јединствену просторну композицију и урбану целину,
неопходно је посебну пажњу обратити на његов уравнотежен обликовни израз, међусобно усклађивање физичких
структура и усаглашеност са партерним уређењем блока.
Посебно је важно приликом обликовања објеката и блока у целини водити рачуна о позицији у непосредној близини Тврђаве, при чему се мора успоставити адекватна кореспонденција нове физичке структуре са Тврђавом - како
у функционалном, тако и у обликовном и композиционом
смислу. Начин обликовања и материјализација објеката
у блоку не само да не смеју ни на који начин да наруше
споменичка својства Тврђаве, већ је потребно да успоставе
нови урбани идентитет ширег подручја, који ће интегрисати и нагласити изразите вредности споменичког наслеђа у
савременом урбаном контексту.
Услови за уређење слободних и зелених површина и
начин ограђивања комплекса
Слободне површине око објеката у блоку потребно је
уредити у складу са њиховом наменом, начином коришћења и позицијом у односу на објекте и блок у целини.
Планом се не предвиђа ограђивање појединачних комплекса у блоку. Изузетно је могуће, у случају потребе,
предвидети постављање привремених сезонских мобилних
ограда / баријера око површина уз базен, намењених за купање на отвореном.
Површине око управног објекта Марине, организоване између променаде на северној и заједничког паркинга на
јужној страни, намењене су пре свега пешачким комуникацијама и приступима објекту за све кориснике. У складу
са тим, највећи део ових површина чине поплочани платои
и стазе, који треба да буду функционално и обликовно повезани са пешачким површинама у окружењу (променада,
тротоари, пјацете, паркинг на јужној страни и др.). Плато
на северној страни објекта композиционо и обликовно треба третирати као интегрални део јединственог партерног
решења са променадом. С обзиром на карактер, значај и
положај објекта у простору, партерне површине око њега
треба да имају висок степен репрезентативности, са пажљивом материјализацијом и избором урбане опреме. Приликом пројектовања ових површина потребно је придржавати се и Правилника о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава
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несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом,
деци и старим особама - у смислу обраде партерних површина, димензија стаза и платоа, распореда урбане опреме,
савладавања висинских разлика између платоа, стаза и улаза у објекат и др.
Као саставни део уређења треба планирати и зеленило
у оквиру комплекса, у виду појединачних партија укомпонованих у целовито партерно решење. Појединачне партије
организовати у складу са позицијом и функцијом, у форми
репрезентативних композиција високодекоративних врста
дендролошког материјала (дрвеће украсних форми, шибље, жбуње, цвеће, трава). У зони јужно од објекта могуће
је планирати и дрворедне форме, као вид визуелне баријере
према централном паркингу. Код хортикултурних решења,
поред задовољења естетских критеријума и услова средине, водити рачуна и о очувању визура према управном
објекту.
Слободне површине око затвореног базена предвиђене
су за активно коришћење у функцији основне намене објекта, а посебно део комплекса јужно од објекта. Површине уз
западну, источну и северну страну објекта имају линијску
форму и погодне су за образовање дрвореда од украсних
врста дрвећа у комбинацији са композицијама декоративног шибља, жбуња и траве - као функционална и визуелна
граница комплекса. Јужни део према планираном скверу
треба третирати у складу са наменом коју има (боравак и
купалиште на отвореном, слободне активности) - у слободнијој парковској форми, као компактну зелену површину са
групацијама високог растиња и травњацима, пешачким стазама, платоима, површинама за активности. Део комплекса
непосредно уз објекат треба планирати у његовој директној
функцији (водене површине, терасе и платои, сунчалиште
и сл.). Остали простор намењен је за организовање парка,
уз примену горе наведених елемената, а у оквиру уређења је пожељно планирати и мање пунктове за дечију игру,
као и појединачне пунктове/објекте за боравак и седење на
отвореном у форми павиљона, сеника, наткривених тераса
и сл. Положај ових објеката у простору условљен је организацијом саме парковске површине, а пожељно је да они
буду лоцирани уз парковске комуникације или засебним
стазама повезани са њима. Ове објекте треба планирати искључиво као отворене, а њихова појединачна површина не
треба да прелази 30m². Оквирно је могуће планирати око
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5-6 оваквих пунктова.
2.2.2. Правила грађења за Блок 2
Блок 2 обухвата крајњи југозападни део планског подручја, у појасу између коридора/парцеле железничке
пруге на западној страни и Ул. Ђуре Салаја на источној и
југоисточној страни. На северу је блок дефинисан правцем постојеће саобраћајнице - веза језавског моста са Ул.
Саве Немањића. Површина блока износи око 2,07ha (око
20.736m²). У оквиру блока се налази комунална површина
која се планском документацијом вишег реда и овим Планом задржава - комплекс Црпне станице „Језава’’.
Врста и намена објеката и компатибилне намене
који се могу градити у блоку
У оквиру Блока 2 предвиђена је изградња следећих садржаја:
- хотелски комплекс,
- к омуналне површине и објекти - на постојећој локацији (ЦС „Језава’’).
У оквиру хотелског комплекса планира се изградња
објекта за смештај врсте хотел, према Правилнику о стандардима за категоризацију угоститељских објеката за смештај („Сл. гласник РС’’, бр. 83/2016), са свим обавезним
садржајима прописаним за предвиђену категорију, у складу
са Стандардима за разврставање хотела у категорије (Прилог 1 Правилника). Поред обавезних садржаја, у оквиру
комплекса се могу планирати и садржаји из домена компатибилних намена прописаних за предметни блок.
Изградња планираних садржаја у оквиру хотелског
комплекса на к.п. бр. 681 подразумева претходно уклањање
свих постојећих објеката на парцели.
Комуналне површине и објекти у овом блоку односе се
на постојеће садржаје изграђене у оквиру комплекса ЦС
„Језава’’.
Компатибилне намене за предметни блок односе се на
простор изван комплекса ЦС „Језава’’ и приказане су у Табели бр. 15. Њихова максимална заступљеност износи 40%
и подразумева максимално укупно учешће површине коматибилних намена у односу на површину планиране детаљне намене.

Табела 15. - Компатибилност намена у Блоку 2
ПЛАНИРАНЕ ДЕТАЉНЕ НАМЕНЕ
Површине за туризам
Површине и објекти за комуналну
инфраструктуру
и угоститељство
Заступљеност
Комерцијалне намене1
КОМПАТИБИЛНЕ Туристичке намене2
Спортско-рекреативне намене3
НАМЕНЕ
Намене из области културе4

Хотелски комплекс

Црпна станица „Језава’’

40%
•
•
•
•

/
/
/
/

Опис планираних компатибилних намена:
1 - обухватају: продајне, комерцијално-услужне, угоститељске и сл. садржаје
2 - обухватају: туристичко-информативне пунктове, туристичке агенције и сл.
3 - обухватају: клубови спортова на води, вежбаонице, центри за спорт и негу тела и сл., изнајмљивање опреме и пловила и сл.
4 - обухватају: галерије, биоскоп, конференцијске просторе и сл.).
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Поред наведеног, у оквиру блока се могу градити и помоћни објекти у функцији основне намене комплекса, као
и објекти инфраструктуре за потребе инфраструктурног
опремања планираних садржаја у комплексима.
Услови за формирање грађевинских парцела
Предметни блок обухвата две постојеће целе катастарске парцеле - к.п. бр. 681 и 683, као и део к.п. бр. 684/2
(тј. нова парцела 684/5 у графичком прилогу бр. 7 - План
грађевинских парцела) - као део парцеле железничке пруге
који је, у складу са решењима овог Плана, предвиђен за издвајање и пренамену (поглавље Б.1.3.).
Планом се задржава к.п. бр. 683 у постојећим границама (комплекс ЦС „Језава’’).
У складу са наменом и организацијом садржаја у блоку, предвиђа се припајање нове парцеле 684/5 постојећој
к.п. бр. 681 и формирање јединствене грађевинске парцеле
у функцији хотелског комплекса. Нова парцела 684/5, као
површина која није у функцији железничког земљишта,
али се готово у целости налази у инфраструктурном појасу
пруге, дакле има рестриктиван режим коришћења - нема
услове за самостално активирање за планиране намене,
већ се предлаже за припајање основном комплексу коме
функционално и припада (као паркинг површина хотелског
комплекса).
У случају изградње садржаја из домена планираних
намена у комплексу (детаљна и компатибилне намене) као
самосталних целина/објеката, могуће је вршити деобу јединствене грађевинске парцеле хотелског комплекса. У
том случају све настале парцеле морају да имају директан
приступ јавној површини саобраћајнице (Ул. Ђ. Салаја).
Минимална појединачна површина овако формираних парцела у начелу је условљена задовољењем свих прописаних
услова изградње, у односу на захтевани капацитет и површину планираног објекта на појединачној парцели (индекс
заузетости, положај објекта на парцели, услови приступа
парцели, капацитети за паркирање и др.), али не може бити
мања од 3.000m².
У оваквом случају, предлог парцелације дефинисаће се
у фази урбанистичко-архитектонске разраде локације кроз
израду урбанистичког пројекта за цео комплекс.
Услови нивелације грађевинског земљишта у блоку
Планом се задржава постојећа нивелација грађевинског
земљишта у блоку, која је у начелу усаглашена са постојећом (и планираном) нивелацијом ободне саобраћајнице
и нивелацијом у зони железничког земљишта (оквирно
73.30-73.75mnm). У фази реализације садржаја могућа су
одступања у форми планирања и уређења терена код изградње објеката.
Положај објеката у односу на регулацију и границе
грађевинске парцеле
Положај објекта Црпне станице и других грађевина на
к.п. бр. 683 у односу на регулацију и границе парцеле задржавају се овим Планом. У случају исказане потребе за
изградњом нових садржаја/грађевина у функцији основне
намене комплекса, исти се могу градити у складу са технолошким захтевима, при чему њихови надземни делови не
могу прелазити постојеће грађевинске линије објекта према регулацији и не могу бити на удаљености мањој од 7,0m
од јужне и западне границе парцеле.
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Положај грађевинске линије објеката у оквиру хотелског комплекса према регулацији парцеле на источној и
југоисточној страни, тј. према парцели Ул. Ђуре Салаја,
одређује се на минимално 8,0m.
Положај грађевинске линије објеката према регулацији
парцеле на југозападној и западној страни, тј. према парцели пруге, условљен је границом инфраструктурног појаса
пруге, дефинисаног у поглављу Б.1.9.2., и то у делу комплекса обухваћеном инфраструктурним појасом. У осталом делу комплекса положај објеката у односу на границу
парцеле пруге одређује се на минимално 8,0m.
Положај објеката у односу на северну границу комплекса, према к.п. бр. 683, одређује се на минимално 7,0m.
Грађевинска линија подземних етажа објеката може
прелазити надземну грађевинску линију, и то максимално
до регулационе линије, односно границе грађевинске парцеле.
У случају формирања већег броја парцела у оквиру
хотелског комплекса, у оквиру сваке појединачне парцеле
морају да буду задовољени прописани услови у погледу
положаја објеката у односу на регулацију и границе грађевинске парцеле.
У појасу између грађевинске и регулационе линије није
дозвољена изградња објеката, изузев изградње приступних
путева, саобраћајних површина, подземне инфраструктурне мреже или постављања објеката/уређаја инфраструктуре за које се не утврђује посебна катастарска парцела. У појасу између грађевинске и регулационе линије дозвољено је
постављање рекламних, огласних и сличних табли, уређаја
и опреме за потребе садржаја планираних у блоку / хотелском комплексу.
Максимално дозвољени индекс заузетости
земљишта
За комплекс Црпне станице се не утврђује максимални
индекс заузетости земљишта. Доградња постојећих или изградња нових објеката и грађевина на парцели условљена
је технолошким захтевима садржаја и прописаним условима у погледу положаја објеката на парцели у овом блоку.
За хотелски комплекс индекс заузетости земљишта на
парцели (укупна површина под планираним објектима високоградње) не може да буде већи од Смакс= 50%.
Највећа дозвољена висина и спратност објеката
За објекат Црпне станице задржава се постојећа спратност. Нови објекти или грађевине који се могу градити на
овој парцели не могу да буду веће спратности од П (приземље).
У оквиру хотелског комплекса, услед специфичности
планираних садржаја, али и положаја комплекса у окружењу (посебно у односу на целину Тврђаве), утврђују се
различити критеријуми у погледу висине, односно спратности објеката:
- за објекат хотела, као централни у комплексу, утврђује се максимална дозвољена висина (до коте слемена
објекта), која не може бити већа од +20,0m у односу
на коту уређеног терена око објекта; у оквиру објекта
је дозвољена изградња подземних етажа, уколико не
постоје сметње геотехничке или хидрогеолошке природе;

22. децембар 2017. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

- за остале објекте у комплексу (из домена прописаних
компатибилних намена за блок, уколико се граде као
засебни објекти у комплексу) утврђује се максимално
дозвољена спратност која не може бити већа од П+3
(приземље и три спрата); у оквиру објеката је дозвољена изградња подземних етажа, уколико не постоје
сметње геотехничке или хидрогеолошке природе;
- спратност помоћних објеката је максимално П (приземље).
Положај коте приземља објеката
Кота приземља нових објеката у блоку утврђује се на
минимално +0,20m и максимално +1,20m у односу на коту
уређеног терена око објекта, у зависности од архитектонског концепта објекта и постојања подземних етажа. Различити делови једног објекта могу имати различите коте
приземља, које се крећу у горе описаном распону.
Услови за изградњу других објеката на парцели
У оквиру комплекса Црпне станице дозвољена је изградња већег броја објеката на парцели, уколико постоје
технолошки захтеви за тим. Међусобни положај објеката у
комплексу је условљен технолошким захтевима организације парцеле и не утврђује се овим Планом.
У оквиру хотелског комплекса могућа је изградња већег
броја објеката на парцели у функцији основне и/или прописаних компатибилних намена за блок. Минимална међусобна удаљеност ових објеката условљена је организацијом
комплекса у целини, међусобним функционалним везама
објеката, начином коришћења свих појадиначних објеката,
али и задовољењем услова у погледу организације интерног саобраћаја на парцели, противпожарне заштите и др.
- али не може износити мање од 3,50m.
Услови за реконструкцију постојећих објеката у блоку
У оквиру комплекса Црпне станице, за објекат станице и друге грађевине који се Планом задржавају могући су
сви облици санације, адаптације или реконструкције, као
и доградња, при чему се морају испоштовати сви услови
у погледу положаја објекта на парцели, прописани овим
правилима.
У оквиру хотелског комплекса на к.п. бр. 681 превиђа се
уклањање свих постојећих објеката на парцели пре изградње садржаја предвиђених овим Планом.
Услови приступа парцели и услови за паркирање
возила
Планом се задржава постојећи колски приступ комплексу Црпне станице на источној страни, директно са Ул.
Ђуре Салаја.
За хотелски комплекс колски приступ се предвиђа
такође непосредно са Ул. Ђуре Салаја. С обзиром на сложеност планираних садржаја, али и расположиви фронт
парцеле према улици (укупно око 250m дуж источне и југоисточне стране) предвиђа се формирање одвојених колских
приступа за различите потребе у оквиру комплекса (улаз за
посетиоце на паркинг и до објеката / садржаја, економски
улаз, улаз за запослене, приступ интервентним возилима
и сл.). Колски приступи се могу планирати као двосмерни (улаз/излаз), минималне ширине коловоза 5,50m и са
пешачким комуникацијама уз коловоз минималне ширине
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1,50m, тамо где су оне потребне (за посетиоце, запослене и
сл.). За једносмерне улазе, односно излазе минимална ширина коловоза износи 3,50m.
Улазе је потребно позиционирати на равним правцима
јавне саобраћајнице Ул. Ђуре Слалаја, тако да не ометају
безбедност одвијања саобраћаја на њој. За приступ паркингу се може задржати позиција постојећег улаза (на око
27,0m удаљености од пружног прелаза и око 65,0m од лепезе раскрснице), док минимална удаљеност нових колских
улаза не може бити мања од 15,0m од завршетка лепезе
раскрснице. Минимална међусобна удаљеност различитих
колских приступа не може бити мања од 20,0m.
Све колске приступе хотелском комплексу предвидети
са прекидом тротоарске површине јавне саобраћајнице на
месту прикључка. Прекиде тротоара уредити са одговарајућим радијусима кривина (за меродавна возила), изградњом
ивичњака у лепези прикључка и са одговарајуће обележеним пешачким прелазима.
Паркирање возила за сопствене потребе за комплекс
Црпне станице решава се на постојећи начин у оквиру
парцеле.
Стационарни саобраћај за потребе хотелског комплекса решава се у оквиру сопствене парцеле за све категорије корисника. Предвиђа се задржавање постојеће
позиције паркинга за путничка возила у јужном делу комплекса (на новој парцели 684/5), његово проширење према
захтеваном капацитету и уређење у складу са прописима
и условима из овог Плана. Потребан број паркинг места
одредити према очекиваном броју посетилаца, на основу
критеријума из овог Плана за нормирање броја места према
намени објеката. За хотел је потребно применити и критеријуме из Стандарда за разврставање хотела у категорије,
према предвиђеној категорији. Најмање 5% планираног
броја паркинг места предвидети за паркирање возила особа са инвалидитетом. Паркинг предвидети као вишередни
и организовати на најрационалнији начин, са интерним
комуникацијама повезаним на постојећи приступ са јавне
саобраћајнице. Интерне комуникације планирати као двосмерне минималне ширине коловоза 5,50m или једносмерне минималне ширине 3,50m. У оквиру паркинг површине
предвидети и одговарајуће пешачке комуникације до планираних садржаја, водећи рачуна о поштовању стандарда
приступачности у складу са Правилником о техничким
стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама.
Завршну обраду површина за паркирање предвидети од
асфалт бетона, бетонских растер елемената или другог погодног материјала (префабриковане бетонске плоче и сл.).
Коловозне површине интерних комуникација у оквиру паркинга предвидети од асфалт бетона.
Нивелационо решење паркинга је потребно ускладити
са нивелацијом јавне саобраћајнце и опредељеним начином одводњавања, које се решава у складу са општим правилима из овог Плана - упуштањем у планирану затворену
уличну атмосферску мрежу. Пре упуштања потребно је
предвидети пречишћавање вода са паркинга преко таложника масти и уља.
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У оквиру паркинга предвидети дрвореде или друге врсте зеленила, као и одговарајуће осветљење, у складу са
концептом уређења комплекса у целини.
У складу са организацијом комплекса, могуће је стационарно паркирање решавати на већем броју локација у
оквиру парцеле, с тим што је потребно задовољити укупне
потребне капацитете за све садржаје, као и код сваке појединачне површине испоштовати услове прописане овим
правилима.
Услови прикључења на комуналну инфраструктуру
Комплекс Црпне станице „Језава’’ задржава постојеће
прикључке на јавну инфраструктурну мрежу, који се према
потребама могу реконструисати или мењати, у складу са
правилима овог Плана.
За планиране садржаје у оквиру хотелског комплекса предвиђено је прикључење на комплетну јавну инфраструктурну мрежу (водовод, фекална и атмосферска канализација, електро-енергетска, ТК, као и гасоводна мрежа, с
обзиром на сразмерно велике енергетске потребе објеката).
Прикључење се предвиђа на постојеће и планиране трасе
или објекте инфраструктуре у коридорима ободних саобраћајница, описане у поглављу Б.1.7. Плана - Планиране
трасе и капацитети комуналне инфраструктуре и степен
комуналне опремљености земљишта.
Начин и услови, као и место прикључења објеката на
инфраструктурну мрежу дефинисаће се у фази урбанистичко-архитектонске разраде локације урбанистичким
пројектом, односно у фази израде техничке документације,
на основу стварно утврђених потреба објеката и у складу са
тим издатих посебних услова надлежних предузећа / управљача инфраструктуре.
У складу са прописима у области заштите од пожара, а
на основу планираних намена објеката, потребно је предвидети изградњу одговарајуће спољне и унутрашње хидрантске мреже.
Инжењерско-геолошки услови изградње објеката
Имајући у виду податке о геолошком саставу земљишта и инжењерско-геолошким каракте-ристикама тла ширег планског подручја, приликом изградње објеката треба
обратити пажњу на сочива глиновито-муљевитог материјала која се налазе релативно плитко у терену, као и на ниво
подземних вода које могу утицати на постојећа физичко-механичка својства терена. Начин темељења будућих објеката
потребно је усагласити са карактеристикама терена и по
потреби спровести одговарајућа претходна истраживања.
Услови за одлагање чврстог комуналног отпада
Одлагање чврстог комуналног отпада из објеката у
блоку решава се појединачно за сваки комплекс, у оквиру
сопствене парцеле. Комплекс Црпне станице задржава постојећи начин одлагања и евакуације отпада.
У оквиру хотелског комплекса предвиђа се постављање
типских посуда / контејнера запремине 1.000l, чији се број
планира према општем критеријуму: 1 посуда / 800m² корисне површине објекта.
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Локације за посуде планирати у зони економских приступа објектима и на позицијама доступним возилу за евакуацију отпада. Површине за постављање контејнера треба
да буду уређене на начин да се обезбеди лако одржавање
хигијене и визуелна и санитарна заштита непосредног
окружења (декоративне баријере, зеленило или сл.).
За одлагање органског отпада (остаци хране и сл. из хотела и других угоститељских садржаја) или других врста
и класа отпада обезбедити услове у скалду са прописима
у тој области.
Поред наведеног, на уређеним слободним површинама
око објеката, које користе посетиоци садржаја (паркинзи,
приступне стазе, платои и сл.) потребно је предвидети постављање ђубријера за смеће, чији ће се број, тип и распоред утврдити пројектима уређења.
Смернице за архитектонско обликовање
Код обликовања планираних објеката у блоку - у оквиру
хотелског комплекса - потребно је водити рачуна да њихова
волуметрија, архитектонски израз, начин обликовања фасадних површина и материјализација буду усаглашени са
наменом, функционалном организацијом, положајем у блоку, али и значајем и позицијом у ширем окружењу.
Намена садржаја, функционални и амбијентални контекст шире урбане целине, али и висинска доминација
(највећа планирана висина објеката у комплексу Марине у
целини) подразумевају висок степен репрезентативности
у архитектонском обликовању, уз истовремено уважавање
функционалне хијерархије свих садржаја у окружењу.
С обзиром на сразмерно велику површину комплекса и
планираних садржаја у оквиру њега, потребно је посебну
пажњу усмерити на композиционо решавање волумена и
висина објек(а)та, не само у њиховој међусобној корелацији, већ и у односу на реперне садржаје у окружењу. Функционалном организацијом и орјентацијом садржаја тежити
афирмисању атрактивних визура према комплексу Тврђаве
и управном објекту Марине.
Код функционалне организације, обликовања и композиције волумена водити рачуна и о урбаном (градском) залеђу хотелског комплекса на које се он непосредно ослања
(стамбени блокови полузатвореног типа и велике спратности, комплекс Техничке школе и др.).
Услови за уређење слободних и зелених површина и
начин ограђивања комплекса
Слободне површине у оквиру комплекса Црпне станице „Језава‘‘, која се овим Планом задржава, потребно је
предвидети за интензивно озелењавање, у циљу функционалне и естетске баријере према садржајима у окружењу.
Ово посебно подразумева формирање заштитних појаса
високог растиња уз границе парцеле, нарочито према Тврђави на северној и хотелском комплексу на јужној страни.
Заштитне појасе формирати од одговарајућих врста дрвећа, отпорних на услове средине и са високим еколошким
својствима. У оквиру заштитних појаса, као и у другим
деловима комплекса, сагласно технолошкој организацији
објеката и грађевина, могуће је комбиновати и декоративне
композиције средњег и партерног растиња које би унапредиле естетске вредности комплекса и допринеле његовом
уклапању у урбано окружење.
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Слободне површине у оквиру хотелског комплекса
треба планирати у функцији организације садржаја и објеката у њему. Њихову основу треба да чини међусобно усаглашен систем пешачких стаза и платоа и интерних колских
комуникација, намењених приступима објектима / различитим функционалним целинама и њиховом међусобном
повезивању. У оквиру парцеле планирати и противпожарне
путеве, у складу са условима заштите од пожара, за које је
могуће користити већ планирану мрежу интерних саобраћајница или их предвидети као посебне комуникације.
Интерне колске комуникације се могу планирати као
двосмерне или једносмерне, у складу са саобраћајним решењем комплекса и начином прикључења на јавну саобраћајницу. Коловозна површина саобраћајница се предвиђа
са завршним слојем од асфалт бетона и одговарајућом нивелацијом и начином одводњавања - упуштањем у планирану затворену јавну атмосферску мрежу, у складу са правилима из овог Плана.
Пешачке површине (тротоаре, стазе, платое) димензијама и начином обраде треба прилагодити функцији у комплексу. Приликом пројектовања, поред високих естетских
критеријума, водити рачуна и о поштовању стандарда приступачности у складу са Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са
инвалидитетом, деци и старим особама. У оквиру ових комуникација предвидети и одговарајућу спољну расвету, као
и потребан урбани мобилијар (жардињере, ђубријере и сл.).
Као саставни део уређења треба планирати и зеленило
у оквиру комплекса, у виду појединачних партија укомпонованих у целовито партерно решење. Појединачне партије
организовати у складу са позицијом и функцијом, у форми
репрезентативних композиција високодекоративних врста
дендролошког материјала (дрвеће украсних форми, шибље,
жбуње, цвеће, трава). По ободу комплекса дуж граница
према пруги и према комплексу Црпне станице предвидети
појасе заштитног зеленила, као визуелну и функционалну
баријеру. Појасе формирати у одговарајућој ширини, од
високог растиња одговарајућих врста, отпорних на услове
средине и са високим еколошким својствима, а према просторним могућностима, комбиновати их са декоративним
композицијама средњег и партерног растиња.
У случају формирања посебних грађевинских парцела
у оквиру хотелског комплекса, прописани услови уређења
слободних и зелених површина примењују се за сваку појединачну парцелу.
Са становишта начина ограђивања, комплекс Црпне станице, с обзиром на намену и карактер, мора да буде
ограђен, с тим да се предвиђа замена или реконструкција
постојеће челичне ограде у циљу прилагођавања амбијенталним вредностим ширег простора и карактеру планираних објеката у окружењу.
За хотелски комплекс, с обзиром да је намењен за јавну
употребу, у начелу се не предвиђа ограђивање, изузев заштитне ограде коју је потребно формирати према пружном
појасу на западној страни парцеле целом дужином. Ову
ограду планирати као звучну и визуелну баријеру према
пруги и укомпоновати је са планираним појасом заштитног
зеленила.
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Уколико се у оквиру комлекса формира већи број парцела са појединачним објектима, могуће је предвидети
њихово међусобно разграничење, и то искључиво ниским
декоративним оградама, пожељно од одговарајућег дендролошког материјала (живице, шибље, пузавице и сл.). Висина овакве ограде не траба да буде већа од 1,0m. Ограђивање
појединачних комплекса према јавној саобраћајници није
предвиђено.
2.2.3. Правила грађења за Блок 3
Блок 3 обухвата крајњи западни део планског подручја,
у појасу између језавског бедема Тврђаве на западној страни и левообалног насипа обалоутврде на источној страни.
Омеђен је на југу планираним јавним паркингом и Градском кулом Тврђаве, а на северу се завршава Воденом кулом према Дунаву. Површина блока износи око 2,56ha (око
25.613m²).
Врста и намена објеката и компатибилне намене
који се могу градити у блоку
У оквиру Блока 2 предвиђена је изградња следећих садржаја:
- спортско-рекреативне површине на отвореном,
-и
 нтерна колска саобраћајница уз језавски бедем Тврђаве.
Површине за спорт и рекреацију у оквиру блока предвиђају се у форми отворених спортских терена и игралишта за поједине врсте спортова (кошарка, одбојка, мали
фудбал, skate-терен, тенис и сл.), који се могу организовати
појединачно или као комбиновани терени за више спортова. У оквиру блока могуће је планирати и специјализоване
терене прилагођене особама са инвалидитетом. Поред наведеног, предвиђа се и изградња игралишта са реквизитима
за децу, површине за рекреацију / fitness на отвореном за
одрасле, платои за боравак и одмор и др.
Интерна колска саобраћајница намењена је обезбеђењу
снабдевачког и интервентног приступа свим садржајима у
блоку, изузетно и организованом превозу, односно приступу до Водене куле и шеталишта дуж дунавског бедема Тврђаве. У њеном коридору се предвиђа изградња тротоара и
бициклистичке стазе.
У блоку се предвиђа могућност постављања мањег броја монтажно-демонтажних пунктова /објеката (у форми киоска) за одређене комерцијалне услуге у функцији основне
намене блока.
У оквиру блока задржава се постојећи објекат некадашње Железничко-индустријске школе (ЖИШ), који се планира за реконструкцију, адаптацију и пренамену у садржаје
компатибилне планираној детаљној намени.
Такође, у складу са условима чувања, одржавања и коришћења непокретног културног добра Смедеревске тврђаве, предвиђа се могућност обнове топовских кула (Градске
и Водене куле) и стављање у функцију угоститељско-туристичке, културне или спортске намене.
Компатибилне намене за предметни блок приказане су
у Табели бр. 16. Њихова максимална заступљеност, приказана у истој табели, подразумева максимално укупно учешће површине коматибилних намена у односу на површину планиране детаљне намене.
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Табела 16. - Компатибилност намена у Блоку 3
ПЛАНИРАНЕ ДЕТАЉНЕ НАМЕНЕ

Отворене спортскорекреативне површине
30%
•*
/

Објекат
ЖИШ
100%
•
•

Топовске
куле
100%
•
•

Површине и објекти
у функцији друмског
саобраћаја
Интерна колска
саобраћајница
/
/

•*

•

•

/

/

/

•

/

КОМПАТИБИЛНЕ
НАМЕНЕ

Површине за спорт и рекреацију

Заступљеност
Комерцијалне намене1
Туристичке намене2
Спортско-рекреативне
намене3
Намене из области културе4

Опис планираних компатибилних намена:
1 - обухватају: продајне, комерцијално-услужне, угоститељске и сл. садржаје; * у оквиру отворених спортско-рекреативних површина односе
се на појединачне монтажно-демонтажне угоститељске пунктове/објекте
2 - обухватају: туристичко-информативне пунктове, туристичке агенције и сл.
3 - обухватају: клупске просторије, свлачионице, вежбаонице, изнајмљивање опреме и сл.; * у оквиру отворених спортско-рекреативних површина односе се на појединачне монтажно-демонтажне пунктове/ објекте за пресвлачење, одлагање опреме и сл.
4 - обухватају: галерије, простор за презентације, израду сувенира и сл.

Поред наведеног, у оквиру блока се могу градити и
помоћни објекти у функцији основне намене комплекса,
као што су санитарни чворови за посетиоце/кориснике и
инфраструктурни објекти за потребе функционисања садржаја у блоку.
Услови за формирање грађевинских парцела
Предметни блок чини кат. парц. бр. 684/2 (са новим границама дефинисаним разграничењем са парцелом левобалног насипа обалоутврде - к.п. бр. 684/1 и одвајањем дела
парцеле намењеног за јавни паркинг - нова парцела 684/3)
и нова парцела 13312/8 настала такође разграничењем са
парцелом левобалног насипа.
Планом се предвиђа спајање две наведене парцеле у јединствену катастарску и грађевинску парцелу блока.
Планом се не предвиђа деоба новоформиране јединствене грађевинске парцеле. Изузетно је могуће, у циљу
разграничења права на земљишту, формирати посебну парцелу објекта ЖИШ, и то у границама постојећег комплекса,
односно дворишта око објекта, тј. до планиране интерне саобраћајнице, односно бициклистичке стазе у оквиру њеног
коридора на западној страни.
Услови нивелације грађевинског земљишта у блоку
С обзиром да се у блоку Планом не предвиђа изградња
нових објеката високоградње, у начелу се задржава постојећа нивелација земљишта (оквирно од 72.20mnm у јужном
делу до 73.00mnm у северном делу блока). У фази реализације могућа су одступања у форми планирања и уређења
терена код изградње планираних спортских садржаја и уређења слободних површина.
Положај садржаја у односу на регулацију и границе
грађевинске парцеле
Изградња отворених спортских терена, дечијих игралишта и других садржаја на отвореном у блоку предвиђа се у
појасу између левообалног насипа обалоутврде и планиране интерне колске саобраћајнице.
Планирани садржаји могу се градити на источној страни на минимално 3,0m удаљености од границе парцеле

блока према левообалном насипу, у циљу обезбеђења несметаног коридора за одржавање и функционисање хидротехничког објекта.
На западној страни садржаји се могу планирати на
минимално 3,0m удаљености од коридора интерне колске
саобраћајнице, који поред коловоза садржи и тротоар и бициклистичку стазу.
На јужној страни, према планираном колском приступу
навозу за пловила и јавном паркингу, садржаји у блоку се
могу градити на минималниј удаљености од 3,0m од границе парцеле блока према парцели јавног парркинга (нове
парцеле 684/3 и 13312/6).
На северној страни положај садржаја условљен је постојећим шкарпама у оквиру обалоутврде.
Међусобни положај и организација отворених спортских и других терена утврдиће се у фази урбанистичко-архитректонске разраде урбанистичким пројектом, на основу
сагледавања свих врста и карактеристика планираних садржаја.
Изградња/постављање монтажно-демонтажних објеката/пунктова у оквиру блока предвиђа се у појасу између
коридора планиране интерне саобраћајнице и језавског бедема Тврђаве, и то у просторима између кула.
Положај ових објеката у односу на границу језавског
бедема Тврђаве утврђује се на минимално 8,0m удаљености, а у односу на коридор планиране интерне саобраћајнице на 3,0m.
Максимално дозвољени урбанистички показатељи
За садржаје у блоку не дефинише се максимално дозвољени индекс заузетости или индекс изграђености парцеле. Изграђени објекат ЖИШ задржава се у постојећим
габаритима и не утиче на промене у изграђености простора, а планирани монтажно-демонтажни пунктови у блоку
дедфинишу се бројем и дозвољеним габаритима.
Највећа дозвољена висина објеката
Изграђени објекат ЖИШ задржава постојећу висину,
док се монтажно-демонтажни објекти планирају као приземни.
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Услови за изградњу садржаја и објеката у блоку
Спортске терене и друге планиране садржаје на отвореном предвидети са димензијама у складу са прописима за
поједине спортове. У случају изградње комбинованих терена, адекватно обележити игралишта за све врсте спортова.
Завршну обраду површина спортских терена ускладити
са наменом / врстом борилишта и начином коришћења. Где
год је могуће, применити професионалне завршне облоге.
Терене који то захтевају, могуће је оградити одговарајућом транспарентном лаганом оградом прописане висине,
без великих и тешких ослонаца.
Остале површине за рекреацију на отвореном (дечија
игралишта, површине за вежбање за одрасле и сл.) планирати са капацитетима и димензијама у складу са укупним
организационим решењем блока. Ове површине могуће је
планирати на већем броју локација, у форми појединачних
групација за исте или различите намене. Завршну облогу
ових површина предвидети у складу са наменом. Код дечијих игралишта користити гумене подлоге око справа /
реквизита, у циљу безбедности. Површине за вежбање за
одрасле такође предвидети са меким облогама (гума, тартан, малч или сл.).
Површине за боравак и одмор планирати као поплочане платое са одговарајућим мобилијаром (клупе, сетови за
седење, партерни шах, перголе, сеници и сл.). Планирати
их као пунктове на већем броју локација, укомпоноване у
укупно организационо решење блока. У складу са позицијом и нивелацијским условима, могуће је местимично
предвидети и амфитеатралне форме погодне за организоване активности на отвореном.
Монтажно-демонтажне пунктове/објекте предвидети
дуж западне стране интерне колске саобраћајнице кроз
блок, на одстојањима прописаним овим правилима. Планом се предвиђа постављање укупно 3 (максимално 4) оваква пункта, у просторима „ниша’’ између кула Тврђаве.
Објекте предвидети искључиво као монтажне - затворене (типа киоска) или отворене (пултови, тезге). Приликом
урбанистичко-архитектонске разраде предвидети унуфициран изглед ових објеката, усаглашен са амбијенталним
вредностима простора. Максимална појединачна површина објеката не може да прелази 10m². Око ових пунктова
није предвиђено формирање отворених башти за седење.
Пре изградње садржаја у складу са овим Планом предвиђа се уклањање постојећег објекта / бараке уз језавски
бедем, поред куле 7, као и остатака старе ложионице северно од објекта ЖИШ.
Услови за реконструкцију постојећих објеката у блоку
Задржани објекат некадашње Железничке индустријске школе предвиђен је за реконструкцију, адаптацију и
пренамену у садржаје компатибилне планираној детаљној
намени. Реконструкцијом, адаптацијом и пренаменом не
предвиђа се повећање габарита и висине објекта.
Поред адаптације у циљу прилагођавања планираним
наменама, предвиђа се и преобликовање, односно реконструкција фасадних површина и усаглашавање са амбијенталним вредностима простора, а на основу посебних
услова надлежне службе заштите који ће се дефинисати у
фази детаљне урбанистичко-архитектонске разраде и реализације садржаја.
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Услови приступа блоку и услови за паркирање
возила
Колски приступ блоку предвиђен је на јужној страни,
са постојеће јавне саобраћајнице - веза Ђ. Салаја-С. Немањића, непосредно поред јавне паркинг површине и намењен је приступу возила снабдевања, интервентних возила,
а изузетно и за организовани превоз посетилаца.
Приступ се предвиђа као двосмерни (улаз/излаз), минималне ширине коловоза 5,50m и са пешачким комунаикацијама минималне ширине 2,0m.
Прилазни пут на јавну саобраћајницу планирати са прекидом тротоарске површине и са одговарајућим радијусима
кривина (за меродавна возила), изградњом ивичњака у лепези прикључка и са одговарајуће обележеним пешачким
прелазима. На месту прикључка на јавну саобраћајницу
предвидети повезивање тротоарских површина уз прилазни пут са тротоаром дуж јавне саобраћајнице.
Конструкцију прилазног пута пројектовати за средње
тешко саобраћајно оптерећење.
Интерна колска саобраћајница кроз блок формира се на
делимично коригованој траси постојећег неасфалтираног
пута уз језавски бедем. Коридор саобраћајнице, поред коловоза планиране ширине 5,50m, обухвата и једнострани
пешачки тротоар ширине 2,0m и бициклистичку стазу ширине 2,0m, повезану са ширим системом стаза у планском
обухвату. Пешачка и бициклистичка стаза планирају се на
источној страни, према лебвообалном насипу. Коловозну
конструкцију саобраћајнице планирати, као и приступни
пут, за средње тешко саобраћајно оптерећење, са завршним
слојем од асфалт бетона. Тротоарске и бициклистичке површине предвидети са одговарајућом завршном облогом у
складу са наменом, са одговарајућим елементима и раздвајањем саобраћаја, у складу са условима прописаним Приручником за пројектовање путева у Републици Србији, који
се односе на бициклистичке површине. Посебну пажњу
обратити на места укрштања пешачког са бициклистичким
и колским саобраћајем (трасе пешачких стаза према бедемима Тврђаве), које је потребно адекватно обезбедити.
Стационарни саобраћај за потребе корисника садржаја у блоку не предвиђа се у оквиру самог блока, већ на планираном јавном паркингу на јужној страни, према јавној
саобраћајници.
У оквиру блока, и то на северном завршетку интерне
колске саобраћајнице предвиђено је формирање паркинга
за службене потребе (укупно око 5 ПМ).
Услови комуналног опремања и прикључења на комуналну инфраструктуру
Постојећи објекат ЖИШ задржава изграђене прикључке на јавну инфраструктурну мрежу, који се према потреби
могу реконструисати, у складу са правилима из овог Плана.
Код уређења спортско-рекреативних површина и изградње планираних садржаја предвиђа се комунално опремање блока у смислу изградње јавних чесми, постављања
типских монтажних санитарних чворова за кориснике, као
и изградња потребне јавне расвете. Позиција, број и тип
ових елемената урбане опреме, као и њихово повезивање
на интерну мрежу инфраструктуре утврдиће се у фази
урбанистичко-архитектонске разраде кроз израду урбанистичког пројекта за блок.
Прикључење интерне мреже предвиђа се на постојеће и планиране трасе или објекте јавне инфраструктуре, описане у поглављу Б.1.7. Плана - Планиране трасе и
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капацитети комуналне инфраструктуре и степен комуналне опремљености земљишта. Начин обезбеђења потребних капацитета, као и услови прикључења дефинисаће
се у фази урбанистичко-архитектонске разраде, односно у
фази израде техничке документације, на основу стварно
утврђених потреба и у складу са тим издатих посебних
услова надлежних предузећа / управљача инфраструктуре.
Инжењерско-геолошки услови изградње објеката
Имајући у виду податке о геолошком саставу земљишта и инжењерско-геолошким каракте-ристикама тла ширег планског подручја, као и врсту и карактер предвиђених
садржаја у блоку (спортски терени, платои, стазе, инфраструктура и сл.), не постоје посебне условљености у погледу планиране градње.
Услови за одлагање чврстог комуналног отпада
Одлагање чврстог комуналног отпада у блоку предвиђа се постављањем типских посуда за смеће / ђубријера у
оквиру уређених површина (око планираних спортских и
других садржаја, платоа, дуж пешачких стаза, интерне колске саобраћајнице итд.).
Тип, број и распоред ових посуда утврдиће се на основу усвојеног концепта организације простора и садржаја, у
фази урбанистичко-архитектонске разраде блока.
Одлагање чврстог комуналног отпада из реконструисаног и адаптираног објекта ЖИШ предвиђа се постављањем
типског контејнера запремине 1.000l. Позицију контејнера
треба одредити око објекта тако не нарушава амбијенталне
вредности окружења, али и да буде приступачна возилу за
евакуацију отпада (доступна са интерне колске саобраћајнице). Површину за контејнер треба уредити на начин да се
обезбеди лако одржавање хигијене и визуелна и санитарна
заштита непосредног окружења (декоративне баријере, зеленило или сл.)
Услови уређења са аспекта заштите непокретног
културног добра
Специфичност Блока 3 представља његов непосредни
положај уз бедеме Смедеревске тврђаве, чиме је детерминисана и планирана детаљна намена и начин коришћења
простора у њему, али и специфични услови заштите које је
у овом блоку потребно применити.
Поред општих услова који прописују систематска и
претходна археолошка истраживања, посебан сегмент
представљају услови који се односе на презентацију и заштиту културног добра у непосредној близини, али и грађевина које се налазе у самом обухвату блока.
Према условима чувања, одржавања и коришћења непокретног културног добра, Републичког завода за заштиту
споменика културе, у граници предметног блока налазе се
остаци спољашњег одбрамбеног језавског бедема, за које је
предвиђена презентација и делимична обнова. Након спроведених истражних и конзерваторских радова, ове остатке
је потребно интегрисати у целовито урбанистичко решење
блока.
Такође, наведеним условима предвиђа се функционално повезивање простора блока, односно комплекса Марине
са унутрашњим простором Тврђаве, кроз Језавску капију
поред куле 7. У складу са тим, потребно је у оквиру блока
предвидети одговарајуће пешачке комуникације до ове капије, као и уређење простора испред капије.
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Посебан сегмент уређења блока треба да представља
организација и обликовање зеленила - како заштитног, тако
и парковског - којим је потребно нагласити вредност културног добра и омогућити његову несметану презентацију.
Услови за уређење слободних и зелених површина и
начин ограђивања комплекса
Уређење слободних и зелених површина у предметном
блоку, с обзиром на планирану детаљну намену, представља интегрални део организације садржаја и укупног урбанистичког решења блока. Према предвиђеној концепцији
уређења, слободне и зелене површине треба планирати са
минималном заступљеношћу од 50-60% у односу на укупну површину блока.
Карактер и начин уређења ових површина детерминисан је функционалном организацијом блока и микропозицијом површина у оквиру њега, али и прописаним условима чувања, одржавања и коришћења непокретног културног добра.
Својеврсну функционалну и просторну осовину блока
чини коридор интерне саобраћајне комуникације, чиме је
простор блока подељен на две функционалне зоне са различитим третманом и начином уређења.
Доминантну зону чини појас према левообалном насипу, источно од саобраћајнице, у коме се предвиђа организација свих садржаја на отвореном (спортски и други
терени, игралишта, површине за одмор, окупљање итд.).
У том појасу организација слободних и зелених површина
предвиђена је у слободној парковској форми, са групацијама високог растиња у оквиру травнатих површина, организованих између планираних садржаја. У складу са условима надлежног водопривредног предузећа, високо растиње
не предвиђати у појасу од 3,0m према насипу обалоутврде,
као и на шкарпама брањеног дела насипа. У оквиру травнатих површина, у складу са организацијом садржаја, могуће
је планирати и појединачне групације декоративног партерног и ниског растиња, цвећа и сл. У склопу слободних
површина треба планирати пешачке стазе које имају улогу
међусобног повезивања појединачних садржаја / терена,
игралишта и платоа, као и њиховог повезивања са интерном саобраћајницом и Тврђавом на западној страни. Стазе
планирати у слободној форми, одговарајуће ширине и обраде у складу са функцијом, при чему треба имати у виду
и стандарде приступачности у смислу Правилника о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње
објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ
особама са инвалидитетом, деци и старим особама. Дуж
стаза планирати одговарајући урбани мобилијар (клупе,
ђубријере, стубове јавне расвете, информативне табле са
путоказима за садржаје у блоку и сл.), а могуће је, према
функцији, планирати и дрвореде.
Западни део блока, између саобраћајнице и језавског
бедема Тврђаве, предвиђен је са основном функцијом презентације културног добра Смедеревске тврђаве и, у складу
са тим, у овом појасу није планирана организација садржаја
за одвијање активности у блоку, већ формирање отворених
слободних површина, без високог растиња, које омогућавају несметане визуре према бедемима Тврђаве. Партерно
решење овог појаса треба базирати на уређеним травнатим
површинама са системом пешачких стаза које се орјентишу
према Језавској капији кроз коју се превиђа веза са унутрашњим простором Тврђаве.
У овој зони, уз саму саобраћајну комуникацију предвиђа се постављање монтажно-демонтажних пунктова комер-
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цијалне намене, чији је број у складу са овим правилима
утврђен на 3 (максимум 4) објекта затвореног типа (киоск)
или отворених форми (пултови, тезге). Унифициран изглед
ових објеката, усаглашен са условима заштите културног
добра, позиција и орјентација према зони намењеној спорту и рекреацији у блоку - учиниће да ови садржаји употпуне функционалну понуду блока у целокупном комплексу
Марине, али и да не наруше споменичке иамбијенталне
вредности Тврђаве и њеног окружења.
2.2.4. Правила грађења за Блок 4
Блок 4 обухвата крајњи јужни део планског подручја,
у појасу између јавне саобраћајнице - веза Ђ. Салаја-Аласка на северној страни, Ул. Аласке на источној страни и
правца Ул. Шалиначки пут, односно надвожњака на јужној
страни. Површина блока износи око 0,22ha (око 2.230m²).
С обзиром на конфигурацијску специфичност (положај између две денивелисане саобраћајнице - попречна веза Ђ.
Салаја-Аласка и правац Ул. Шалиначки пут - надвожњак),
блок 4 је просторно и функционално орјентисан према надвожњаку.
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Врста и намена објеката и компатибилне намене
који се могу градити у блоку
У оквиру Блока 4 предвиђена је изградња следећег садржаја:
- станица за снабдевање моторних возила горивом.
Планирана станица је градског типа II категорије, без
формирања уливне и изливне траке. У складу са концептом
организације у Студији изводљивости за Марину, предвиђа
се могућност да се са ове станице обезбеди и снабдевање
пловила моторним горивима, и то изградњом посебне подземне инсталације од локације станице до акваторије, односно зоне са доковима и точеће инсталације у оквиру зоне
докова. Техничко решење подземне инсталације и точећих
уређаја размотриће се и дефинисати у фази урбанистичко-архитектонске разраде и израде техничке документације,
на основу посебних услова надлежних институција.
У оквиру комплекса станице могуће је планирати компатибилне намене, и то у оквиру продајног објекта / зграде станице. Компатибилне намене су приказане у следећој
табели:

Табела 17. - Компатибилност намена у Блоку 4
ПЛАНИРАНЕ ДЕТАЉНЕ НАМЕНЕ
Површине и објекти у функцији друмског саобраћаја
Станица за снабдевање возила моторним горивом
Заступљеност
КОМПАТИБИЛНЕ
НАМЕНЕ

40%*
Комерцијалне намене1

•

* Максимални проценат заступљености односи се на површину пословног објекта станице
Опис планираних компатибилних намена:
1 - обухватају: продајне, комерцијално-услужне, угоститељске и сл. садржаје

Поред наведеног, у оквиру блока се могу градити и инфраструктурни објекти у функцији планираних садржаја у
комплексу.
Услови за формирање грађевинских парцела
Блок 4 обухвата две нове парцеле - 13312/4 и 677/3 (у
графичком прилогу бр. 7 - План грађевинских парцела),
које настају деобом и пренаменом у грађевинско земљиште
делова постојећих катастарских парцела водног земљишта
реке Језаве и одбрамбеног насипа, који више нису у функцији.
Планом се предвиђа спајање две наведене парцеле у јединствену грађевинску парцелу, чија даља деоба није планирана.
Услови нивелације грађевинског земљишта у блоку
Планом се задржава постојећа нивелација грађевинског земљишта у блоку са карактеристичном топографијом - претежно издигнути заравњени плато са оквирном
нивелацијом 75.90-76.90mnm на југоисточној страни према Ул. Шалиначки пут и шкарпе на северозападној и западној страни према саобраћајници (веза Ђ. Салаја-Аласка), са укупном максималном денивелацијом око 2,70m
(76.20mnm до 73.50mnm). Планирани садржаји у блоку
градиће се на издигнутом платоу.

Положај објеката у односу на регулацију и границе
грађевинске парцеле
Положај грађевинске линије објеката у комплексу станице у односу на регулацију парцеле на југоисточној страни (према Ул. Шалиначки пут) одређује се на минимално
2,0m удаљености. Регулациона линија је у односу на коловоз саобраћајнице удаљена 4,20-4,50m.
Положај грађевинске линије објеката према регулацији
Аласке улице, односно планираног сквера на североисточној страни, одређује се на минимално 4,0m.
Положај грађевинске линије објеката према регулацији
саобраћајнице на западној страни (веза Ђ. Салаја-Аласка),
одређује се на минимално 4,0m.
Положај грађевинске линије објеката на југозападној
страни према надвожњаку, одређује се на минимално 4,0m.
Утврђене грађевинске линије односе се на објекте високоградње, односно продајну зграду станице и надстрешницу.
Положај подземних објеката (резервоари, шахте и сл.)
условљен је технолошким и захтевима противпожарне заштите и може прелазити надземну грађевинску линију, и то
максимално до регулационе линије, односно границе грађевинске парцеле.
У појасу између грађевинске и регулационе линије није
дозвољена изградња објеката, изузев изградње приступних
путева, платоа, подземне инфраструктуре. У појасу између
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грађевинске и регулационе линије дозвољено је постављање рекламних, огласних и сличних паноа, уређаја и опреме
за потребе садржаја планираног у комплексу.
Максимално дозвољени индекс заузетости
земљишта
За комплекс станице за снабдевање возила горивом индекс заузетости земљишта на парцели (укупна површина
под планираним објектима високоградње) не може да прелази Смакс= 20%.
Највећа дозвољена спратност и висина објеката
Продајни објекат станице планира се као приземан.
Максимална висина надстрешнице условљена је врстом и типом станце и стандардима за ову врсту објеката и
не утврђује се овим правилима.
Положај коте приземља објеката
Кота приземља продајног објекта станице утврђује се
на максимално +0,20m у односу на коту платоа, односно
тротоара око објекта.
Услови за изградњу других објеката на парцели
У оквиру комплекса станице за снабдевање возила горивом, поред продајног објекта није предвиђена изградња
других објеката.
Услови приступа парцели и услови за паркирање
возила
Колски приступ комплексу станице планира се искључиво са Ул. Шалиначки пут, и то без формирања уливне
и изливне траке. Приступ се планира преко два одвојена
прилазна пута, по систему једносмерног улаза и излаза, у
складу са режимом саобраћаја на јавној саобраћајници Шалиначки пут - улаз у комплекс планирати на североисточној страни, према раскрсници са Ул. Аласком, а излаз на
југоисточној страни према надвожњаку. Са овим условима
је потребно ускладити и режим кретања возила у оквиру
самог комплекса.
Положај прилазних путева условљен је расположивом
дужином правца од раскрснице са Ул. Аласком до почетка
објекта надвожњака, која оквирно износи 115,0m. Прилазни пут према Алаској улици (улаз) планирати на минималном растојању 15,0m од лепезе кривине расрснице са овом
улицом. Прилазни пут према надвожњаку (излаз) планирати на минималном растојању 20,0m од почетка надвожњака, рачунајући почетак лепезе радијуса прилазног пута.
Прилазне путеве планирати са минималном ширином
коловоза 8,0m и са прекидом тротоарске површине и одговарајућим радијусима кривина (за меродавна возила), изградњом ивичњака у лепези прикључка и са одговарајуће
обележеним пешачким прелазима. На месту прикључка на
јавну саобраћајницу предвидети повезивање тротоарских
површина уз прилазне путеве са тротоаром дуж јавне саобраћајнице.
Конструкцију прилазног пута пројектовати за одговарајуће саобраћајно оптерећење.
Стационарни саобраћај за потребе станице решавати
у оквиру сопствене парцеле, изградњом паркинг површина
у оквиру саобраћајних и манипулативних површина комплекса. Према опредељеном типу и категорији станице, на
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локацији је потребно предвидети оквирно 8 ПМ за путничка возила и 2 ПМ уз компресор и усисивач. Позицију паркинга је потребно усагласити са организацијом садржаја и
саобраћаја у комплексу, а приступе овим површинама обезбедити са интерних комуникација. Начин уређења ових
површина прилагодити намени и карактеру комплекса у
целини.
Услови прикључења на комуналну инфраструктуру
За комплекс станице за снабдевање возила горивом
предвиђено је прикључење на комплетну јавну инфраструктурну мрежу (водовод, фекална и атмосферска канализација, електро-енергетска, ТК мрежа). У складу са
наменом комплекса, посебан аспект представља интерна
хидрантска мрежа. Прикључење на јавну мрежу предвиђа се на постојеће и планиране трасе или објекте инфраструктуре у коридорима ободних саобраћајница, описане
у поглављу Б.1.7. Плана - Планиране трасе и капацитети
комуналне инфраструктуре и степен комуналне опремљености земљишта.
Начин и услови, као и место прикључења објеката на
инфраструктурну мрежу дефинисаће се у фази урбанистичко-архитектонске разраде локације урбанистичким
пројектом, односно у фази израде техничке документације,
на основу стварно утврђених потреба објекта и у складу са
тим издатих посебних услова надлежних предузећа / управљача инфраструктуре.
Инжењерско-геолошки услови изградње објеката
Земљиште у оквиру предметног блока представља
углавном насути терен настао захватима на затрпавању
корита реке Језаве и изградњи Ул. Шалиначки пут и надвожњака. У складу са овим карактеристикама, али и подацима о саставу земљишта и инжењерско-геолошким каракте-ристикама тла ширег планског подручја, потребно је
планирати и начин изградње будућих садржаја у комплексу.
С обзиром да се предвиђа изградња подземних грађевина
/ резервоара, начин фундирања је потребно ускладити са
карактеристикама тла и по потреби спровести одговарајућа
претходна истраживања.
Услови за одлагање чврстог комуналног отпада
Одлагање чврстог комуналног отпада из комплекса станице решава се у оквиру сопствене парцеле, постављањем
типске посуде / контејнера запремине 1.000l. Локацију за
контејнер планирати на позицији доступној за приступ возила за евакуацију отпада и уредити на начин да се обезбеди лако одржавање хигијене.
Поред наведеног, у складу са наменом комплекса, на
локацији је потребно обезбедити услове за одлагање отпадних уља и евентуално других врста опасног отпада, у
складу са прописима.
Смернице за архитектонско обликовање
Обликовање објеката планиране намене у овом блоку
(станице за снабдевање возила горивом) уређује се стандардима дистрибутера - инвеститора који гради комплекс и
не прописује се посебно овим Планом. Потребно је, међутим, приликом организације и обликовања садржаја водити
рачуна о карактеру и амбијенталним вредностима ширег
планског подручја, а посебно о сагледивости локације са
позиције централних делова комплекса Марине и Тврђаве,
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будући да је овај блок лоциран на највишој коти у обухвату.
Доминантну орјентацију садржаја у комплексу, која укључује и стандардана обележја, организовати према Ул. Шалиначки пут, а елементима спољног уређења обезбедити
визуелну баријеру према садржајима на северо-источној и
северозападној страни.
Услови за уређење слободних и зелених површина и
начин ограђивања комплекса
Слободне и зелене површине у оквиру комплекса станице ускладити са наменом и функцијом, водећи рачуна о
смерницама за архитектонско обликовање описаним у овим
правилима.
Зелене површине организовати на расположивим површинама у форми репрезентативних групација партерног
и ниског растиња и траве. Уз границе парцеле на североисточној и северозападној страни формирати интензивне
појасе декоративног дендролошког материјала (украсне
форме дрвећа, шибља и жбуња), којима ће се обезбедити
функциоанлна и визуелна баријера према садржајима у
окружењу.
Позицију високог растиња ускладити са положајем
подземних инсталација у комплексу.
Код организације и избора зеленила водити рачуна о
прегледности и безбедности саобраћаја на местима колског
улаза и излаза из комплекса.
Ограђивање комплекса станице није предвиђено, изузев изградње противпожарних зидова и других функционалних елемената неопходних у складу са прописима.
3. СМЕРНИЦЕ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА
3.1. Локације за које се обавезно ради
урбанистички пројекат
Израда урбанистичког пројекта као урбанистичко-архитектонске разраде локације предвиђена је за сва четири
блока дефинисана у оквиру целине обалног простора у
овом Плану.
За Блок 1 урбанистички пројекат се израђује за цео обухват блока, с тим да је могуће предвидети фазну реализацију, односно фазну разраду садржаја по функционалним
целинама, при чему је потребно као једну фазу обухватити
комплекс базена и централног паркинга, док се комплекс
управног објекта Марине може разрађивати као друга фаза,
на основу детаљних програмских захтева у погледу планираних садржаја.
У Блоку 2 урбанистички пројекат се обавезно израђује
за комплекс хотела у целини (постојећа кат. парц. бр. 681).
У случају исказане потребе за деобом парцеле комплекса у
складу са правилима из овог Плана, предлог парцелације ће
се дефинисати урбанистичким пројектом за цео комплекс.
У Блоку 3 урбанистички пројекат се израђује за целу
новоформирану грађевинску парцелу. Урбанистичким пројектом је потребно дати идејно решење реконструкције,
адаптације и пренамене постојећег објекта Железничко-индустријске школе у складу са условима из овог Плана, као и
идејно решење јединствене форме планираних монтажно-демонтажних пунктова.
У Блоку 4 урбанистички пројекат се израђује за комплекс / парцелу станице за снабдевање моторних возила
горивом.
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Поред наведеног, урбанистичким пројектом за потребе
урбанистичко-архитектонског облико-вања површина јавне
намене могу се разрађивати локације планираних скверова
у граници Плана - сквер у оквиру изграђене јужне ободне
саобраћајнице око акваторије (веза улица Ђ. Салаја и Аласке - део новоформиране парцеле 13312/3) и сквер у оквиру
дела Ул. Аласке, код укрштања са Ул. Шалиначки пут.
Урбанистички пројекат се може захтевати и код разраде програмских и техничких решења уређења акваторије
Марине, на основу идејних решења организације, димензија, типа, обликовања и начина везивања докова и њиховог
опремања инфраструктуром.
3.2. Спровођење Плана на осталом делу обухвата
Реализација садржаја изван целина за које је предвиђена обавезна израда урбанистичког пројекта спроводи се непосредном применом овог Плана, издавањем локацијских
услова и одговарајућег акта о одобрењу извођења радова, у
складу са Законом.
3.3. Посебни услови за спровођење Плана
Код реализације појединачних планираних садржаја,
кроз израду урбанистичког пројекта или непосредном применом Плана, неопходно је прибављање свих потребних
података и услова надлежних предузећа, организација и
институција у погледу прикључења на инфраструктурну
мрежу, а на основу стварно исказаних потреба за инфраструктурним капацитетима.
Код реализације појединачних садржаја у обухвату
Плана неопходно је прибављање посебних услова чувања,
одржавања и коришћења и мера заштите надлежног завода
за заштиту споменика културе.
Код реализације појдиначних планираних садржаја
неопходно је и прибављање водних услова у складу са Законом, прописаних Мишљењем надлежног јавног водопривредног предузећа и Републичке дирекције за воде.
Код реализације појединачних садржаја у обухвату
неопходно је прибављање и других услова у складу са посебним законом, а на основу врсте и карактера планраних
намена и објеката.
Код реализације садржаја у обухвату Блока 1 у коме се
планира затрпавање акваторије, урбанистичко-архитектонска разрада и израда техничке документације условљени су
претходним истражним радовима и израдом одговарајуће
студијске документације.
У складу са Решењем о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину за План детаљне регулације, а на основу Закона, у поступку реализације
појединачних садржаја одлучиваће се о потреби израде
процене утицаја објеката, односно пројеката на животну
средину.
4. САДРЖАЈ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
4.1. Графички део
1. Граница Плана са постојећом детаљном наменом површина
2. Планирана детаљна намена површина
3. Подела на карактеристичне целине и зоне
4. Регулационо-нивелациони план
5. План саобраћаја
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6. План мреже и објеката инфраструктуре
7. План грађевинских парцела
8. Композициони план
4.2. Документациона основа
Документациону основу Плана детаљне регулације,
која је саставни део планског документа, сачињавају следећи документи:
- Одлука о изради Плана детаљне регулације „Марина
смедерево’’ у Смедереву („Сл. лист града Смедерева’’,
бр. 01/2013);
- Студија изводљивости Марине Смедерево (DMC
- Deutsche Marina Consult, Hannover, Deutschland,
2001.);
- Концепт Плана детаљне регулације „Марина Смедерево’’ у Смедереву, усвојен на седници Комисије за
планове града Смедерева 03.10.2014. године;
- Решење о неприступању изради стратешке процене
утицаја на животну средину Плана детаљне регулације „Марина Смедерево’’ у Смедереву, бр. 501-75/201208 од 02.07.2012. године;
- Копија плана парцеле за обухват Плана детаљне регулације, РГЗ - Служба катастра непокретности Смедерево, бр. 955-8/2013 од 07.02.2013. године;
- Изводи из листова непокретности за парцеле у обухвату Плана детаљне регулације, РГЗ - Служба катастра
непокретности Смедерево (2013. година);
- Информација ЈКП „Водовод’’ Смедерево, бр. 05-4/3551 од 04.04.2008. године;
- Анекс техничких услова за потребе израде Плана детаљне регулације „Марина Смедерево’’ у Смедереву,
ЈКП „Водовод’’, бр. 05-10/135-1 од 11.12.2015. године;
- Услови за израду Плана детаљне регулације „Марина
Смедерево’’, ПД за дистрибуцију ел. Енергије ЦЕНТАР д.о.о. Крагујевац, ЕД Електроморава Смедерево,
бр. 3719/2 од 22.01.2008. године;
- Услови за израду Плана детаљне регулације „Марина
Смедерево’’, ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА, Сектор за планирање и инвестиције - Служба за енергетику, Огранак Електродистрибуција Смеддерево, бр. 11.03-04240684/2-15 од 27.01.2016. године;
- Информација „Телеком Србија’’ а.д., Извршна регија
Београд, Извршна јединица Смедерево, бр. 10-4391 од
10.12.2007. године;
- Продужење важности издатих услова-сагласности,
„Телеком Србија’’ а.д., Извршна јединица Смедерево,
бр. 171707/2 од 09.08.2012. године;
- Продужење важности издатих услова-сагласности,
„Телеком Србија’’ а.д., Извршна јединица Смедерево,
бр. 414112/2-13 од 17.12.2013. године;
- Услови и подаци за израду Плана детаљне регулације
„Марина Смедерево’’, „Телеком Србија’’ а.д., Извршна
јединица Смедерево, бр. 177928/2-16 од 17.05.2016.
године;
- Подаци и услови за израду Плана детаљне регулације
„Марина Смедерево’’, ЈП „Србијагас’’, Организациони део Београд, бр. 2191 од 13.02.2008. године;
- Услови чувања, одржавања и коришћења непокретног
културног добра и мере заштите за израду Плана детаљне регулације „Марина Смедерево’’, Републички
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завод за заштиту споменика културе Београд, 0401 бр.
2/1578 од 08.08.2013. године;
- Мишљење у поступку израде Плана детаљне регулације „Марина Смедерево’’ у погледу водопривредне
инфраструктуре, ЈВП „Србијаводе’’, ВПЦ „Сава-Дунав’’ Београд, Јединица Смедерево, бр. С/07-719 од
10.12.2007. године;
- Мишљење у поступку издавања водних услова, ЈВП
„Србијаводе’’, ВПЦ „Сава-Дунав’’ Београд, бр. С/12520 од 04.07.2012. године;
- Сугестије у вези пројекта’’Марина Смедерево’’, ЈВП
„Србијаводе’’, ВПЦ „Сава-Дунав’’ Београд, РЈ „Смедерево’’, бр. С/12-742-1 од 08.10.2012. године;
- Изјашњење на захтев Града Смедерева, ЈВП „Србијаводе’’, ВПЦ „Сава-Дунав’’ Београд, РЈ „Смедерево’’,
веза: С/14-675 од 24.12.2014. године;
- Услови заштите природе и животне средине за План
детаљне регулације „Марина Смедерево’’, Завод за
заштиту природе Србије, бр. 03-2939/2 од 04.01.2008.
године;
- Решење о условима заштите природе, Завод за заштиту природе Србије, 03 број: 020-1384/2 од 06.07.2012.
године;
- Обавештење о захтеву за издавање водних услова,
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде, бр. 325-0501079/2013-07 од 02.08.2013. године;
- Поврћај техничке документације за План детаљне регулације „Марина Смедерево’’ у Смедереву, Републички хидрометеоролошки завод, бр. 92-III-1-45/2012 од
19.06.2012. године;
- Обавештење, Министарство саобраћаја, бр. 350-0114/2013-06 од 10.05.2013. године;
- Достава одговора Министарства саобраћаја, грађевинарства и инфраструктуре, Лучка капетанија Смедерево, бр. 342-160/14-02 од 13.11.2014. године;
- Допис у вези акта 342-160/14 од 27.10.2014. године,
бр. 350-01-679/2014-06 од 05.11.2014. године;
- Налог за израду Плана детаљне регулације „Марина
Смедерево’’ у Смедереву, Градска управа Смедерево,
Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Одсек за урбанистичко-грађевинске, послове саобраћаја и заштите животне средине,
Група за урбанизам, бр. 350-службено/2017-05 од
26.10.2017. године.
Број 350-353/2017-07
У Смедереву, 22. децембра 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.

245.
На основу члана 35. став 7., а у вези са чланом 46. 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 32.
став 1. тачка 5., а у вези са чланом 66. став 3. Закона о ло-
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калној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014 - др.закон и 101/2016-др.закон)
и члана 19. став 1. тачка 5. Статута града Смедeрева („Службени лист града Смедерева“, број 12/2016-пречишћен
текст),
Скупштина града Смедерева, на 12. седници одржаној
22. децембра 2017. године, донела jе
ОД Л У КУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА
ИЗГРАДЊУ ПРАТЕЋИХ САДРЖАЈА АУТОПУТА
Е-75 НА ПЕТЉИ КОЛАРИ – ЛЕВО
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Средства за израду Плана детаљне регулације обезбеђује наручилац Плана детаљне регулације.
Члан 8.
Носилац израде Плана детаљне регулације је Одељење
за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове
Градске управе града Смедерева, у складу са чланом 47.
став 1. Закона о планирању и изградњи.
Члан 9.

Приступа се изради Плана детаљне регулације за изградњу пратећих садржаја аутопута Е-75 на петљи Колари
– лево (у даљем тексту: План детаљне регулације).

План детаљне регулације израђује се у 3 примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику.
Дигиталне карте израђују се и предају у једном од
следећих формата: *.shp, *.mxd, *.dwg, *.dxf, *.mif, *.dgn,
*.kml, *.gml или *.xml (други фајл формати не самтрају се
валидним).
Граница плана израђује се искључиво у *.gml формату.

Члан 2.

Члан 10.

Оквирне границе обухвата Плана детаљне регулације су: са северне стране река Раља, са западне стране ДП
IIБ352, са јужне стране аутопут Е-75 деоноца Београд-Ниш
и са источне обухвата почетак саобраћајне траке за искључење са аутопута на наплатној рампи Колари.
Коначна граница дефинисаће се приликом израде Нацрта плана детаљне регулације.

Нацрт плана детаљне регулације биће изложен на јавни
увид у трајању од 30 дана у просторијама Градске управе
града Смедерева.

Члан 1.

Члан 3.
Услови и смернице за израду Плана детаљне регулације утврђени су Просторним планом подручја инфраструктурног коридора аутопута Е-75, деоница Београд-Ниш
(„Службени гласник Републике Србије“, број 69/2003 и
121/2014).
Подлоге за израду Плана детаљне регулације су:
- о верен катастарско-топографски план у границама
обухвата Плана;
- постојеће геодетске подлоге;
- к опија плана издата од РГЗ Службе за катастар непокретности Смедерево;
-п
 остојећи орто-фото снимак подручја града Смедерева.
Члан 4.
Принципи планирања, коришћења, уређења и заштите
простора заснивају се на начелима уређења и коришћења
простора утврђеним чланом 3. Закона о планирању и изградњи.
Члан 5.
Концептуални оквир планирања, коришћења, уређења
и заштите заснива се на организацији, коришћењу, уређењу
и заштити планског подручја.
Члан 6.
Рок за израду Плана детаљне регулације је 45 дана од
дана ступања на снагу ове Одлуке.

Члан 11.
Решење о неприступању изради стратешке процене
утицаја Плана детаљне регулације за изградњу пратећих
садржаја аутопута Е-75 на петљи Колари – лево на животну
средину, број 350-417/2017-05 од 20.12.2017. године, је саставни део ове Одлуке.
Члан 12.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
сеу „Службеном листу града Смедерева“.
Број 350-418/2017-07
У Смедереву, 22. децембра 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.
Република Србија
ГРАД СМЕДЕРЕВО
ГРАДСКА УПРАВА СМЕДЕРЕВО
Одељење за урбанистичко-комуналне и
имовинско-правне послове
Број: 350-417/2017-05
Датум: 20.12.2017. године
СМЕДЕРЕВО
Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедеревa, на основу
члана 9. став 1. Закона о стратешкој процени утицаја на
животну средину („Службени гласник Републике Србије“,
број 135/2004 и 88/2010), а у вези са чланом 46. 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), доноси
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
РЕШЕЊЕ

1. НЕ ИЗРАЂУЈЕ СЕ Стратешка процена утицаја Плана
детаљне регулације за изградњу пратећих садржаја
аутопута Е-75 на петљи Колари – лево на животну
средину (у даљем тексту: Стратешка процена).
2. План детаљне регулације доноси се за делове насељеног места, уређење неформалних насеља, зона
урбане обнове, инфраструктурне коридоре и објекте
и подручја за која је обавеза његове израде одређена
претходно донетим планским документом. План детаљне регулације садржи: границе плана и обухват
грађевинског подручја, поделу простора на посебне
целине и зоне; детаљну намену земљишта; регулационе линије улица и јавних површина и грађевинске
линије са елементима за обележавање на геодетској
подлози; нивелационе коте улица и јавних површина
(нивелациони план); попис парцела и опис локација
за јавне површине, садржаје и објекте; коридоре и
капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и
другу инфраструктуру; мере заштите културно-историјских споменика и заштићених природних целина;
локације за које се обавезно израђује урбанистички
пројекат или расписује конкурс; правила уређења и
правила грађења по целинама и зонама; друге елементе значајне за спровођење плана детаљне регулације. План детаљне регулације може садржати и план
парцелације.
3. Разлог за неприступање изради Стратешке процене
је тај што се Плана детаљне регулације за изградњу
пратећих садржаја аутопута Е-75 ба петљи Колари –
лево односе на коришћење мањих површина на локалном нивоу, као и то што ће се за План детаљне
регулације користити Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана града Смедерева на
животну средину.
4. Ово Решење је саставни део Одлуке о изради Плана
детаљне регулације за изградњу пратећих садржаја
аутопута Е-75 на петљи Колари - лево и објављује се
у „Службеном листу града Смедерева“.
Образложење
Чланом 9. став 3. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике
Србије“, број 135/2004 и 88/2010), прописано је да орган
надлежан за припрему плана у области просторног и урбанистичког планирања може да одлучи да се не израђује
стратешка процена, о чему претходно прибавља мишљење
органа надлежног за послове заштите животне средине и
других заинтересованих органа и организација.
Одлука садржи: податке о врсти плана, разлоге за не
приступање изради стратешке процене према критеријумима прописаних Законом о стратешкој процени утицаја
на животну средину, као и друге релевантне чињенице на
основу којих је одлучено да се не приступи изради стратешке процене.
За План детаљне регулације за изградњу пратећих садржаја на аутопуту Е-75 на петљи Колари - лево користиће се Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног
плана града Смедерева на животну средину, којим се описују, вреднују и процењују могући утицаји планских решења на животну средину до којих може доћи реализацијом
Плана. Поред процене могућих утицаја планских решења
на животну средину, приказан је и: предлог и опис мера за

22. децембар 2017. године

смањење негативних утицаја на животну средину; компаративни приказ варијантних решења и начина одлучивања;
услови и мере заштите, уређења и унапређења животне
средине у циљу спречавања и ограничења негативних и
увећања позитивних утицаја (мере заштите ваздуха, воде,
земљишта, мере заштите од буке, мере заштите при управљању отпадом, мере заштите природних добара, мере у
току изградње појединачних објеката и остале мере заштите животне средине); вереоватноћа, интензитет, сложеност
реверзибилност, временска и просторна димензија, кумулативна и синергијска природа утицаја планских решења;
смернице за ниже нивое разраде и примене; елементи за
програм праћења стања животне средине (мониторинг).
С обзиром да се Плана детаљне регулације за изградњу
пратећих садржаја на аутопуту Е-75 на петљи Колари - лево
односи на коришћење мањих површина на локалном нивоу,
као и то да се тим Планом не мењају принципи планирања,
коришћења, уређења и заштите простора, који су засновани на начелима уређења и коришћења простора утврђеним
Законом о планирању и изградњи, као и визија и дугорочни
циљ развоја подручја у обухавту Плана, одлучено је да се
не приступи изради стратешка процена утицаја Плана детаљне регулације за изградњу пратећих садржаја на аутопуту Е-75 на петљи Колари - лево на животну.
На одлуку да се не приступи изради стратешке процене
утицаја Плана детаљне регулације за изградњу пратећих
садржаја на аутопуту Е-75 на петљи Колари - лево прибављено је мишљење надлежног органа за послове животне
средине, у складу са Законом о стратешкој процени утицаја
на животну средину.
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Драган Крстић, дипл.грађ.инж., с. р.

ГРАДСКО ВЕЋЕ
246.
На основу члана 9. став 2. и члана 15. ставови 1. и 3.
Закона о заштити ваздуха („Службени гласник Републике
Србије“, број 36/2009 и 10/2013), члана 10. Одлуке о накнади за заштиту и унапређивање животне средине града
Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 8/2010
и 8/2011), члана 14. став 1. тачка 11. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 12/2016-пречишћен текст) и члана 2. Пословника о раду Градског већа
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
5/2014-пречишћен текст и 12/2016),
Градско веће града Смедерева, на 82. седници одржаној
22. новембра 2017. године, донело је
П Р О Г РА М
КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА ЗА 2017.
ГОДИНУ
Овим Програмом се успоставља локална мрежа мерних
места за праћење квалитета ваздуха на територији града
Смедерева за 2017. годину.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Праћење квалитета ваздуха врши се у циљу заштите
здравља људи, вегетације и природних екосистема.
Програмом се одређује број и распоред мерних места,
обим, врста и учесталост мерења нивоа загађујућих материја у ваздуху на територији града Смедерева која припада
територији Републике Србије, агломерација „Смедерево“ у
складу са чланом 3. став 1. тачка 7. Уредбе о одређивању
зона и агломерација („Службени гласник Републике Србије“, број 58/2011 и 98/2012).
Локације мерних места у локалној мрежи на територији
града Смедерева, као и загађујуће материје које се прате
на појединим местима, у складу су са прописом којим се
уређују услови за мониторинг и захтеви квалитета ваздуха.
Загађујуће материје на мерним местима наведене у Табели 1. мере се по динамици мерења дефинисаној у делу I
овог Програма.

Страна 211 – Број 14
I

ЛОКАЛНА МРЕЖА МЕРНИХ МЕСТА
Локална мрежа мерних места за праћење квалитета ваздуха у Смедереву успоставља се овим Програмом, а чине
је мерна места за мерење садржаја тешких метала (олово,
арсен, кадмијум, никл) у суспендованим честицама РМ10 и
садржај полицикличних ароматичних угљоводоника (РАН)
у суспендованим честицама РМ10 (бензо(а)пирен) и то су:
1. Раља и
2. Центар за културу у Смедереву.
Мерења се врше три пута недељно (сваки други - трећи) дан за период од годину дана у складу са Уговором који
ће се склопити са одабраним овлашћеним правним лицем,
а након добијања сагласности и усвајања овог Програма.

2.

ПД

ПД

λ (E)

φ (N)

φ 440 35,7‘
λ 0200 58,3‘
φ 440 39,9‘
λ 0200 55,5‘

Тип

Центар за културу
Карађорђева 5-7

Округ

Локација
Раља, Лоле Рибара 4

Градска управа
Смедерево

загађујуће материје
Н (m)

1.

Задужена
институција

Р.бр.

Табела 1. Мерна места за мерење квалитета ваздуха у локалној мрежи на територији града Смедерева

123

ПГ

РМ10PAH

РМ10TM

146

Г

РМ10PAH

РМ10TM

РМ10PAH

РМ10TM

РМ10PAH - суспендоване честице РМ10 са садржајем полицикличних ароматичних угљоводоника (бензо(а)пирен) у суспендованим честицама
РМ10
РМ10TM - суспендоване честице РМ10 са садржајем тешких метала (олово, арсен, кадмијум, никл) у суспендованим честицама РМ10
Г - градски тип
ПГ - приградски тип
φ (N) - северна географска ширина
λ (E) - источна географска дужина
Н (m) - надморска висина

II
МЕРЕЊА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
Јединица локалне самоуправе доноси одлуку о мерењима посебне намене када постоји основана сумња да је дошло до загађења ваздуха које може нарушити здравље људи
и/или животну средину.
III
ОБРАДА И АНАЛИЗА ПОДАТАКА И
ИЗВЕШТАВАЊЕ О РЕЗУЛТАТИМА КОНТРОЛЕ
КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА
Обезбеђивање квалитета података
Тумачење резултата испитивања вршило би се у складу
са Законом о заштити ваздуха („Службени гласник Републике Србије“, број 36/2009 и 10/2013) и Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Србије, број 11/2010, 75/2010 и
63/2013).

Сва мерења, обраду и анализу података, проверу валидности резултата добијених мерењем и/или узимањем узорака и интерпретацију резултата врши овлашћено правно
лице, сагласно члану 15. став 7. Закона о заштити ваздуха,
које је акредитовано као лабораторија за испитивање, односно које поседује акредитоване методе мерења за загађујуће материје обухваћене Програмом и дозволу министарства
надлежног за послове заштите животне средине за вршење
мерења квалитета ваздуха- мерење нивоа загађујућих материја у ваздуху.
Стручна организација која врши мониторинг ваздуха
стара се о примени адекватних метода испитивања, одржавању мерних места, мерних инструмената са пратећом
опремом, опреме за пријем и пренос података ради обезбеђења захтева у погледу квалитета података који се користе
за оцењивање квалитета ваздуха.
На основу вишегодишњих резултата мерења нивоа загађујућих материја, вршила би се анализа у циљу праћења
просторне и временске расподеле загађујућих материја и
утврђивање тренда концентрација одређених полутаната у
ваздуху.
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Редовно извештавање
Извештаје о извршеним мерењима, односно о резултатима контроле квалитета ваздуха у оквиру Локалне мреже
мерних места, стручна организација доставља Одељењу
за урбанистичко-комуналне и имовинско–правне послове,
Одсеку за урбанистичко–грађевинске, послове саобраћаја и заштите животне средине, Групи за заштиту животне
средине.
Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско–
правне послове, Одсек за урбанистичко–грађевинске, послове саобраћаја и заштите животне средине, Група за заштиту животне средине Градске управе града Смедерева,
дужно је да податке о резултатима мониторинга квалитета
ваздуха јавно објављује и доставља Агенцији за заштиту
животне средине једанпут месечно до 15. у месецу за претходни месец, као и годишњи извештај најкасније 60 дана од
дана истека календарске године за претходну годину.
Приликом достављања извештаја биће описана методологија узорковања, мерна опрема и методологија обраде
података. Резултати ће бити приказани табеларно, графички и текстуално објашњени, са закључком о стању аерозагађења на предвиђеним локацијама.
О подацима о квалитету ваздуха из државне и локалне
мреже мерних места, јавност ће се редовно обавештавати
путем електронских и штампаних медија, односно путем
интернета, у складу са законом.
Извештавање и мере у случају прекорачења
концентрација
У складу са чланом 23. Закона о заштити ваздуха („Службени гласник Републике Србије“, број 36/2009 и 10/2013),
у случају прекорачења концентрацијa о којој се извештава
јавност, утврђених Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха или концентрација поједине загађујуће материје опасне по здравље људи, надлежни орган
јединице локалне самоуправе је дужан да о томе обавести
јавност путем радија, телевизије, дневних новина, интернета и/или на други погодан начин.
Надлежни орган јединице локалне самоуправе је дужан
да донесе краткорочни акциони план у зони или агломерацији која се налази на њиховој територији уколико: постоји
опасност да нивои загађујућих материја у ваздуху прекораче једну или више концентрација опасних по здравље
људи или постоји опасност да се прекорачи концентрација
приземног озона опасна по здравље људи, или у случају да
постоји опасност од прекорачења једне или више граничних или циљних вредности за поједине загађујуће материје
утврђених Уредбом о условима за мониторинг и захтевима
квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Србије“,
број 11/2010, 75/2010 и 63/2013).
У складу са чланом 36. Закона о заштити ваздуха („Службени гласник Републике Србије“, број 36/2009 и 10/2013),
надлежни орган јединице локалне самоуправе је дужан да,
у случају када се било која гранична вредност, критични
ниво, граница толеранције, циљна вредност и дугорочни
циљ, концентрација опасна по здравље људи или концентрација о којој се извештава јавност прекорачи због значајног прекограничног преноса ваздухом, о томе обавести министарство надлежно за послове заштите животне средине.
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План квалитета ваздуха
На основу члана 31. Закона о заштити ваздуха („Службени гласник Републике Србије“, број 36/2009 и 10/2013)
и Уредбе о утврђивању листе категорија квалитета ваздуха
по зонама и агломерацијама на територији Републике Србије за 2014. годину („Службени гласник Републике Србије“, број 105/2015) у зонама и агломерацијама у којима
је ваздух треће категорије, односно када загађење ваздуха
превазилази ефекте мера које се предузимају, односно када
је угрожен капацитет животне средине или постоји стално
загађење ваздуха на одређеном простору, надлежни орган
аутономне покрајине и надлежни орган јединице локалне
самоуправе дужан је да донесе План квалитета ваздуха са
циљем да се постигну одговарајуће граничне вредности
или циљне вредности утврђене Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха. План се доноси на
основу оцене стања квалитета ваздуха и обухвата све главне загађујуће материје и главне изворе загађивања ваздуха
који су довели до загађења.
IV
МЕРЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА
Реализација Програма контроле квалитета ваздуха на
територији града Смедерева за 2017. oбухвата три фазе:
I фаза – Доношење Програма контроле квалитета ваздуха на територији града Смедерева за 2017. годину, од стране Градског већа града Смедерева;
II фаза – Избор овлашћене стручне организације за реализацију Програма и потписивање уговора;
III фаза – реализација Програма од стране овлашћене
стручне организације.
V
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА
Мониторинг аерозагађења на мерним местима одређеним овим Програмом финансираће се у износу од
1.834.000,00 динара, на основу Одлуке о буџету града Смедерева за 2017. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 12/2016, 6/2017 и 8/2017) у оквиру раздела 4 - Градска
управа, Програм 6 - Заштита животне средине, Програмска
активност - 0002 Праћење квалитета елемената животне
средине, функција 560; позиција 219, економска класификација 424 – специјализоване услуге – „мониторинг вазуха,
земљишта, буке и др.“.
VI
Програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Програм објавити по добијању сагласности Министарства заштите животне средине.
Број 501-157/2017-07
У Смедереву, 22. новембра 2017. године
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИЦЕ
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Бојан Теофиловић, с. р.
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Република Србија
МИНИСТАРСТВО
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 353-01-01203/2017-03
Датум: 08.12.2017.
Немањина 22-26
Београд
На основу члана 15. став 4. Закона о заштити ваздуха
(„Службени гласник РС”, број 36/09 и 10/13) и члана 5а Закона о министарствима („Службени гласник РС”, бр. 44/14,
14/15, 54/15, 96/15 - др. закон и 62/17), Министарство заштите животне средине даје
СА ГЛ АС Н О С Т
на
Програм контроле квалитета ваздуха
1. Даје се сагласност на Програм контроле квалитета
ваздуха на територији града Смедерева за 2017. годину.
2. Констатује се да је Програмом контроле квалитета ваздуха на територији града Смедерева за 2017. годину дефинисана докална мрежа за мониторинг квалитета ваздуха на територији града Смедерева, која се
састоји од мреже мерних места за континуална-фиксна
мерења квалитета ваздуха.
3. Обавезује се Градска управа града Смедерева да у
складу са чланом 15. став 7. Закона о заштити ваздуха за
реализацију мерења квалитета ваздуха према Програму
контроле квалитета ваздуха на територији града Смедерева
за 2017. годину, ангажује овлашћено правно лице.
О б р а зл ож е њ е
Градска управа града Смедерева - Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, Одсек за
урбанистичко-грађевинске, послове саобраћаја и заштите
животне средине, Група за заштиту животне средине (у даљем тексту: Управа) обратила се Министарству надлежном
за послове заштите животне средине електронским путем
дана 08.05.2017. године ради прибављања сагласности на
предлог Програма контроле квалитета ваздуха на територији града Смедерева за 2017. годину. Увидом у предлог
Програма утврђено је да је потребно извршити измене и допуне Програма о чему је Управа обавештена електронским
путем дана 09. и 17.05.2017. године. Поступајући у складу
са обавештењем, Управа је након прихватања сугестија Министарства доставила на сагласност усвојен Програм контроле квалитета ваздуха на територији града Смедерева за
2017. годину, број 353-01-01203/2017-03 од дана 27.11.2017.
године (Ваш број 501-157/2017-05 од дана 23.11.2017. године), којим се успоставља локална мрежа мерних места за
праћење квалитета ваздуха на територији града Смедерева.
На основу члана 15. став 3. Закона о заштити ваздуха
предвиђено је да се мониторинг квалитета ваздуха у локалној мрежи обавља према програму који за своју територију доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе, а
који мора бити усклађен са програмом контроле квалитета
ваздуха којим се успоставља државна мрежа.
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Такође ставом 4. овог члана прописано је да министарство надлежно за послове заштите животне средине даје
сагласност на програм којим се успоставља локална мрежа
мерних станица и/или мерних места.
Сагласно члану 15. став 7, Закона о заштити ваздуха, Управа је у обавези да након прибављене сагласности
министарства надлежног за послове заштите животне
средине, за реализацију мерења квалитета ваздуха утврђених Програмом ангажује овлашћено правно лице које
је акредитовано као лабораторија за испитивање, односно
које поседује акредитоване методе мерења за загађујуће
материје обухваћене Програмом и дозволу министарства
надлежног за послове заштите животне средине за вршење мерења квалитета ваздуха - мерење нивоа загађујућих
материја у ваздуху.
Увидом у Програм број 353-01-01203/2017-03 од дана
27.11.2017. године, утврђено је:
– да је исти у складу са Уредбом о утврђивању програма
контроле квалитета ваздуха у државној мрежи („Сл. гласник РС”, број 58/11) као и Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Сл. гласник РС”, број
11/10, 75/10 и 63/13),
– да се овим програмом у складу са чланом 15. став 2. Закона о заштити ваздуха обезбеђује допунска мрежа мерних
места која се састоји од мерних места за континуална фиксна мерења квалитета ваздуха, за чију реализацију се обезбеђују финансијска средства из буџета града Смедерева,
– да ће податке о квалитету ваздуха добијене контролом квалитета ваздуха из локалне мреже, Управа достављати Агенцији за заштиту животне средине Републике Србије
једанпут месечно за претходни месец, као и годишњи извештај након истека календарске године за претходну годину,
и да ће ове податке учинити доступним јавности и објављивати их у средствима јавног информисања, електронским
медијима, као и на својим веб- страницама, у складу са Законом о заштити ваздуха,
– да се праћење квалитета ваздуха врши ради утврђивања нивоа загађености ваздуха и оцене утицаја загађеног
ваздуха на здравље људи како би се предузеле потребне
мере у циљу заштите здравља људи и животне средине,
па се даје сагласност као у диспозитиву.
Достављено:
– Градској управи града Смедерева - Одељењу за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове,
Одсеку за урбанистичко-грађевинске, послове саобраћаја и заштите животне средине, Групи за заштиту
животне средине, ул. Омладинска 1, 11300 Смедерево
– Архиви
МИНИСТАР
Горан Триван, с. р.

247.
На основу чланова 137. и 138. став 2. Закона о спорту („Службени гласник Републике Србије“, број 10/2016),
чланова 3. и 7. Одлуке о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у
области спорта на територији града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 6/2017), члана 9. став 3. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се
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задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 7/2017 и 9/2017) и члана 45. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
12/2016- пречишћен текст),
Градско веће града Смедерева, на 89. седници одржаној
21. децембра 2017. године, донело је

22. децембар 2017. године

боравак деце, младих и одраслих особа са сметњама у развоју „Сунце“ Смедерево, број 66/2017 од 17.11.2017. године.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-245/2017-07
У Смедереву, 21. децембра 2017. године

ОД Л У КУ

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.

О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ
ОРГАНИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ СПОРТА ОД
ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ
ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ
СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Члан 1.
У Одлуци о утврђивању организација у области спорта од посебног значаја за остваривање потреба и интереса
грађана у области спорта на тероторији града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 9/2017) у члану 2.
став 1. алинеји 8. брише се везник „и“, а после алинеје 9.
додају се нове алинеје 10. и 11. које гласе:
„ • Атлетски клуб „Смедерево“ и
• Рукометни клуб „Млади Радник“.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 020-204/2017-07
У Смедереву, 21. децембра 2017. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.

249.
На основу члана 16. став 4. Правилника о одобравању
и финансирању програма којима се задоваљавају потребе
и интереси грађана у области спорта на територији града
Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 7/2017
и 9/2017) и члана 43. став 1. тачка 5. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 12/2016-пречишћен текст),
Градоначелница града Смедерева, дана 12. децембра
2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ
ЗА ИЗБОР ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ У ОБЛАСТИ СПОРТА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ
I

248.
На основу члана 86. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 12/2016 – пречишћен
текст) и члана 18. став 2. Одлуке о оснивању Установе за
дневни боравак деце, младих и одраслих особа са сметњама у развоју „Сунце“ Смедерево („Службени лист града
Смедерева“, број 2/2015 – пречишћен текст),
Градско веће града Смедерева, на 89. седници одржаној
21. децембра 2017. године, донело је
РЕШЕЊЕ

Решење о образовању Комисије за избор програма којима се задовољавају потребе и интереси у области спорта
на територији града Смедерева и именовању председника и
чланова Комисије („Службени лист града Смедерева“, број
8/2017 и 9/2017) мења се тачки I тако што се за члана Комисије уместо Душана Крстића именује Душан Јоксимовић.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-263/2017-07
У Смедереву, 12. децембра 2017. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О
УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА УСТАНОВЕ ЗА ДНЕВНИ
БОРАВАК ДЕЦЕ, МЛАДИХ И ОДРАСЛИХ ОСОБА СА
СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ „СУНЦЕ“ СМЕДЕРЕВО
I
Даје се сагласност на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места Установе за дневни

250.
На основу члана 146. став 1. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник Републике Србије“, број

22. децембар 2017. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 215 – Број 14
ПРОГРАМ ЗА ИЗМЕНУ И ДОПУНУ

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 12/2016
- пречишћен текст) и члана 4. Одлуке о постављању привремених пословних објеката на територији града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 8/2017 и
11/2017),
Градоначелница града Смедерева, дана 14. децембра
2017. године, донела је

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, 2/2015, 7/2015, 10/2016 и 9/2017),
у глави III Локације и објекти, мењају се следеће локације:

„III Локације и објекти
ознака

Локација

Број катастарске
парцеле

Површина
објекта(м2)

30

Локација у Улици
17. Октобра
код ССШ „Деспот Ђурађ“

1923
КО Смедерево

71

Локација испред Поште

1041/2
КО Смедерево

6,44

12,54

75

Локација у улици Пролетерској
(код пијаце на Царини)

13400
КО Смедерево

6,10

10,80

5,80-10,00

Површина
земљишта (м2)

Намена
Продаја игара на
срећу, трговинска
делатност (дуван,
штампа, упакована
роба)
Трговинска делатност
(дуван, штампа и
упакована роба)
Трговинска делатност
(дуван, штампа и
упакована роба)

10,20

II
У Програму постављања привремених пословних објеката
на територији града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 7/2014, 2/2015, 7/2015, 10/2016 и 9/2017), глава III
Локације и објекти, допуњује се следићим локацијама:
„III Локације и објекти
Ознака

Локација

Број парцеле

Површина
објекта
(м2)

Површина
земљишта
(м2)

Намена

70

Локација на углу улица Карађорђеве
и Војводе Ђуше

1223
КО Смедерево

6,10

10,80

Трговинска делатност
(дуван, штампа,
упакована роба)

78

Локација у Улици Носилаца
Албанских споменица
(поред зграде „Парњача“)

1923/1
КО Смедерево

4,85

12,20

Продаја меда

79

Локација у Улици
Кнез Михајловој

13352
КО Смедерево

6,10

10,80

80

Локација на углу Улица др.Јована
Цвијића и Радосава Мирковића

део 13349 и
део 2561 К.О.
Смедерево

6,10

10,80

III
Овај Програм ступа на снагу даном доношења.
IV
Програм објавити у „Службеном листу града Смедерева“.

Трговинска делатност
(дуван, штампа,
упакована роба)
Трговинска делатност
(дуван, штампа,
упакована роба)

Број 463-144/2017-07
У Смедереву, 14. децембра 2017. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.

Страна 216 – Број 14

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

22. децембар 2017. године

22. децембар 2017. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 217 – Број 14

САДРЖАЈ
Рег. бр.

Страна
СКУПШТИНА ГРАДА

229.

Рег. бр.

Страна

241.

Решење о измени Решења о именовању
чланова Школског одбора Основне школе
„Др Јован Цвијић“ у Смедереву

168

242.

Решење о измени Решења о именовању
чланова Школског одбора Основне школе
„Вук Караџић“ у Липама

168

Одлукa о изменама и допунама Одлуке о
буџету града Смедерева за 2017. годину

1

230.

Одлукa о буџету града Смедерева за 2018.
годину

74

231.

Одлукa о реализацији буџета града Смедерева у делу планираних расхода за услуге
социјалне заштите за 2018. годину

158

243.

Решење о измени Решења о именовању
чланова Школског одбора Основне школе
„Херој Света Младеновић“ у Сараорцима

169

232.

Измене кадровског плана Градске управе
града Смедерева за 2017. годину

161

244.

План детаљне регулације „Марина Смедерево“ у Смедереву

169

233.

Кадровски плана Градске управе града
Смедерева за 2018. годину

162

245.

Одлукa о изради Плана детаљне регулације за изградњу пратећих садржаја аутопута
Е-75 на петљи Колари – лево

208

234.

Одлукa о матичним подручјима на територији града Смедерева

164

235.

Одлукa о изменама Одлуке о неопходности исељења са Планом пресељења ради
изградње пруге од постојеће пруге Смедерево – Мала Крсна до Индустријске луке

164

236.

Одлукa о изменама Одлуке о постављању
привремених пословних објеката на територији града Смедерева

165

237.

Одлукa о изменама Одлуке о подстицању
образовања ученика и студената на територији града Смедерева

165

238.

Решење о давању сагласности на Одлуку о
измени Статута Јавног комуналног предузећа Водовод Смедерево

239.

240.

ГРАДСКО ВЕЋЕ
246.

Програм контроле квалитета ваздуха на територији града Смедерева за 2017. годину

210

247.

Одлуку о допуни Одлуке о утврђивању организација у области спорта од посебног
значаја за остваривање потреба и интереса грађана у области спорта на територији
града Смедерева

213

248.

214

166

Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места Установе за дневни
боравак деце, младих и одраслих особа са
сметњама у развоју „Сунце“ Смедерево

Решење о измени Решења о образовању
Комисије за спровођење комасације на деловима катастарских општина Шалинац,
Кулич и Смедерево (Град Смедерево) и
именовању председника, секретара, чланова Комисије и њихових заменика

167

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Правилник о накнадама за рад Комисије за
спровођење комасације на деловима катастарских општина Шалинац, Кулич и Смедерево (Град Смедерево)

167

249.

Решење о измени Решења о образовању
Комисије за избор програма којима се задовољавају потребе и интереси у области
спорта на територији града Смедерева и
именовању председника и чланова Комисије

214

250.

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

214
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