ГРАДА СМЕДЕРЕВА
ГОДИНА IX БРОЈ 2
СКУПШТИНА ГРАДА
18.
На основу члана 56. Закона о локалним изборима
(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007,
34/2010-одлука УС и 54/2011),
Скупштина града Смедерева, на 34. седници одржаној
1. марта 2016 године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ
ИЗАБРАНОМ НА ИЗБОРИМА ЗА ОДБОРНИКЕ
СКУПШТИНЕ ГРАДА СМЕДЕРЕВА, ОДРЖАНИМ
06. И 13. МАЈА 2012. ГОДИНЕ

СМЕДЕРЕВО, 1. МАРТ 2016. ГОДИНЕ
Након образовања Верификационог одбора одборник је
предао Одбору своје уверење о избору.
Верификациони одбор је на основу Извештаја Изборне
комисије утврдио да су подаци из уверења о избору одборника истоветни са подацима из Извештаја Изборне комисије и о томе поднео извештај Скупштини града у писаном
облику.
О потврђивању мандата одборнику, на основу извештаја Верификационог одбора, Скупштина је одлучила јавним
гласањем.
С обзиром на наведено одлучено је као у диспозитиву
овог Решења.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог Решења
може се изјавити жалба Управном суду у Београду у року
од 48 часова од дана доношења Решења.
Број 02-37/2016-07
У Смедереву, 1. марта 2016. године

I

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

Потврђује се мандат одборнику Бобану Стошићу изабраном на изборима за одборнике Скупштине града Смедерева, одржаним 06. и 13. маја 2012. године, са Изборне
листе „Коалиција за боље Смедерево – Милан Лукић“.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“ и на огласној табли Градске управе града Смедерева.
Образложење
На 32. седници Скупштине града Смедерева одржаној
24. децембра 2015. године, одборнику Радиши Милићу,
изабраном са Изборне листе „Коалиција за боље Смедерево – Милан Лукић“ престао је одборнички мандат, пре
истека времена на које је изабран, због подношења усмене
оставке.
Дана 29. децембра 2015. године Изборној комисији за
избор одборника Скупштине града Смедерева од стране секретара Скупштине града Смедерева упућено је обавештење о престанку мандата одборнику Радиши Милићу.
У складу са Законом о локалним изборима („Службени
гласник Републике Србије“, број 129/2007, 34/2010-одлука
УС и 54/2011), Изборна комисија је спровела прописани
поступак и Скупштини града Смедерева доставила извештај о додели новог одборничког мандата.
Како је Законом о локалним изборима („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 34/2010-одлука УС
и 54/2011) утврђено да о потврђивању мандата одборника,
на основу извештаја Верификационог одбора Скупштина
одлучује јавним гласањем, то је Скупштина образовала
Верификациони одбор за потврђивање мандата од 3 члана
која су предложиле три изборне листе које су добиле највећи број одборничких мандата у Скупштини града.

19.
На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени
гласник Републике Србије“, број 68/2015), Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему
државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе
за 2015. годину („Службени гласник Републике Србије“,
број 101/2015 и 114/2015) и члана 19. став. 1 тачка 6. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“,
број 2/2015-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 34. седници одржаној
1. марта 2016. године, донела је
ОД Л У КУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЗА СВАКИ ОРГАНИЗАЦИОНИ ОБЛИК У СИСТЕМУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
ЗА 2015. ГОДИНУ
Члан 1.
У Одлуци о максималном броју запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему
локалне самоуправе града Смедерева за 2015. годину
(„Службени лист града Смедерева“, број 1/2016), у члану
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2., у табели, редни број 27. мења се тако што се у колони
максималан број запослених на неодређено време за 2015.
годину број „45“ замењује бројем „60“.
После редног броја 38. додају се редни бројеви 39., 40.,
41. и 42., који гласе:
Редни
број
39.
40.
41.
42.

Организациони облик
Град СмедеревоГрадоначелник
Град СмедеревоСкупштина града
Град Смедерево-Градско
веће
Град Смедерево-Градско
правобранилаштво

Максималан број
запослених на
неодређено време
за 2015. годину
0
0
0
2

У колони максималан број запослених на неодређено
време за 2015. годину укупан број „1512“ замењује се бројем „1529“.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења, а објавиће се у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-35/2016-07
У Смедереву, 1. марта 2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

20.
На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“, број 72/2009,
81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012,
42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 54/2013-решење
УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014), члана 20.
став 1. тачка 2., члана 32. став 1. тачка 5., а у вези са чланом
66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007 и 83/2014-др.закон),
члана 14. став 1. тачка 2. и члана 19. став 1. тачка 5. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2015-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 34. седници одржаној
1. марта 2016 године, донела је
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ДЕЛА ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ И ИНДУСТРИЈСКОГ
ПАРКА У СМЕДЕРЕВУ
I
У Плану детаљне регулације дела Индустријске зоне
и Индустријског парка у Смедереву („Службени лист општине Смедерево“, број 13/2007) у текстуалном делу, у по-
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глављу V ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА, у делу V.3.1. Целина Б.1.
– Индустријско-производни капацитети, тачка 4. – Услови
за деобу грађевинске парцеле, мења се и гласи:
„Деобу парцела формираних у складу са тачком 3. ових
Правила могуће је вршити, формирањем нових грађевинских парцела, при чему свака нова парцела мора имати
директан приступ са јавног пута, а формирани фронт нове
парцеле према јавном путу не може бити мањи од 50,0 m.
У случају деобе, за изградњу на новим грађевинским
парцелама примењују се правила грађења прописана на
нивоу целине.
Изузетно, у подцелини Б.1.1. (приказано у графичком
прилогу број 5 – Подела на зоне и целине са истим правилима грађења), као и на парцелама дефинисаним новим
међним тачкама 28, 31, 69, 68 и 59 (приказано у графичком
прилогу број 7 – План парцелације) деоба парцела/модула
из тачке 3. ових Правила могућа је и интерно, са заједничком унутрашњом саобраћајницом и са јединственим приступом са јавног пута, као и са заједничком интерном инфраструктуром.“.
Тачка 5. – Урбанистички показатељи за грађевинске
парцеле у целини, мења се и гласи:
„Максимално дозвољени индекс заузетости парцеле у
овој целини је С= 60%.“.
У тачки 6. – Положај објеката у односу на регулацију
и границе грађевинске парцеле, у ставу 1. иза речи „парцеле“, додају се речи „јавног пута“, у ставу 2. речи „према каналима“, замењују се речима „дренажних канала, односно
заштитног појаса уз канале“, у ставу 3. речи „регулацију
према парцели пруге“, замењују се речима „осу крајњих
колосека, односно ван границе инфраструктурног појаса
пруге, у складу са Законом о железници“, а у ставу 4. број
„10,0“ замењује је бројем „5,0“.
У тачки 8. – Услови приступа парцели, у ставу 3. број
„40,0“ замењује се бројем „25,0“.
У тачки 9. – Услови за паркирање на парцели, после става 3., додаје се нови став 4. који гласи:
„На локацијама на којима је дозвољена интерна деоба
парцела са јединственим приступом на јавни пут (подцелина Б.1.1. и парцеле дефинисане новим међним тачкама
28, 31, 69, 68 и 59), у случају интерне деобе, паркирање
возила је могуће организовати као заједничко, уз задовољење укупног потребног броја паркинг места, у складу са
планираним садржајима.“.
Досадашњи став 4. постаје став 5.
У тачки 12. – Спратност и висина објеката, у ставовима 2. и 3. реченица „Висина ових објеката је максимално
18,0 m“, брише се.
У тачки 13. – Услови за озелењавање, у ставу 1. проценат „25%“, замењује се процентом „15%“, а проценат
„30%“, процентом „20%“ иза кога се, после зареза, додају
речи „а за подцелину Б.1.1. и парцеле дефинисане новим
међним тачкама 28, 31, 69, 68 и 59, у случају интерне деобе
парцеле/модула – 10%,“.
У делу V.3.2. Целина Б.2. – Услужно-сервисни капацитети, у подцелини Б.2.1., тачка 1. – Врста и намена објеката који се могу градити,мења се и гласи:
„У овој подцелини могу се градити:
- Пословни објекти (банке, осигурања, бизнис центри,
складишта и др.);
- Административно-услужни објекти (саобраћајни и др.
терминали, шпедиција и сл.);
- Угоститељски објекти, објекти смештаја (апартмани,
пансиони и сл.).
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Уз ове објекте, до задовољења урбанистичких параметара за подцелину на парцели је могуће градити и пратеће
објекте који су у функцији основне делатности, типа: заједничких гаража, магацинских простора, надстрешница и сл.
Изузетно је могуће, у случају формирања јединствене
грађевинске парцеле у овој подцелини, планирати изградњу производних садржаја из домена намена прописаних за
целину Б.1 (у обиму који дозвољава расположива површина). У том случају на парцели се примењују услови прописани за изградњу у целини Б.1.“.
Тачка 2. – Услови за образовање грађевинске парцеле,
мења се и гласи:
„Планом се у овој подцелини задржавају постојеће катастарске парцеле.
У циљу изградње садржаја планираних за подцелину,
могуће је укрупњавање /спајање постојећих парцела.“.
Тачка 3. – Урбанистички показатељи за грађевинске
парцеле, мења се и гласи: „Максимално дозвољени индекс заузетости парцеле у овој подцелини је С= 60%.“.
У тачки 4. – Положај објеката у односу на регулацију
и границе грађевинске парцеле, у ставу 2. реч „регулацију“,
замењује се речју „границу“, а речи „према каналу“, бришу се. У ставу 3. реч „регулацију“ замењује се речима „осу
крајњих колосека, односно ван границе инфраструктурног
појаса пруге, у складу са Законом о железници.“.
У ставу 4. број „10,0“, замењује се бројем „5,0“.
У тачки 6. – Услови приступа парцели, у ставу 1. број
„25,0“, замењује се бројем „20,0“.
У тачки 10. – Спратност и висина објеката, услови
обликовања, у ставу 1. реченица „Висина ових објеката је
максимално 18,0 m.“, брише се.
У тачки 11. – Услови за озелењавање, у ставу 1. проценат „20%“, замењује се процентом „10%“.
У подцелини Б.2.2. тачка 1. – Врста и намена објеката
који се могу градити, мења се и гласи:
„У овој подцелини могу се градити:
- Станица за снабдевање путничких и теретних возила
горивом и ТНГ-ом;
- Сервиси, трговина, угоститељство и др.“.
Тачка 2. – Услови за образовање грађевинске парцеле,
мења се и гласи:
„Планом се у овој подцелини задржавају постојеће катастарске парцеле.
У циљу изградње садржаја планираних за подцелину,
могуће је укрупњавање /спајање постојећих парцела.“.
После тачке 2. додаје се нова тачка 3. која гласи:
„Урбанистички показатељи за грађевинске парцеле
Максимално дозвољени индекс заузетости парцеле у
овој подцелини је С= 60%.“.
Досадашње тачке 3. до 12. постају тачке 4. до 13.
У досадашњој тачки 3. – Положај објеката у односу
на регулацију и границе грађевинске парцеле, која постаје
тачка 4., иза става 2. додаје се нови став који гласи:
„Удаљеност објеката од границе суседне парцеле се
одређује на минимално 5,0 m.“.
У досадашњој тачки 4. – Услови за изградњу других
објеката на истој грађевинској парцели, која постаје тачка
5. на почетку става 1. додају се речи „За комплекс станице
за снабдевање возила горивом’’, иза става 1. додаје се нови
став који гласи:
„За остале намене дозвољене у подцелини, објекти на
парцели могу бити постављени у низу или као слободностојећи, при чему минимално дозвољено растојање између
њих не може бити мање од 3,0 m.“.
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У тачки 5. – Услови приступа парцели, која постаје тачка 6., у ставу 1. реч „комплексу“ замењује се речју „парцелама“.
У ставу 2. реч „комплекс“, замењује се речју „парцеле“,
а број „25,0“, замењује бројем „20,0“.
У тачки 9. – Спратност и висина објеката, која постаје
тачка 10., у ставу 1. бришу се речи „у комплексу“, као и
зарез и речи „а максимална висина је 12,0 m“.
У ставу 2. речи „овом комплексу“, замењују се речима
„овој подцелини“.
У тачки 10. – Услови за озелењавање, која постаје тачка
11. у ставу 1. реч „комплекса“, замењује се речју „парцеле“.
У ставу 4. иза заграде ставља се зарез и додају речи „код
изградње станице за снабдевање возила горивом“.
У ставу 5. реч „комплекса“, замењује се речју „парцеле“.
У тачки 12. – Начин ограђивања парцеле, која постаје
тачка 13. у ставу 1. реч „планираног“ брише се, а иза речи
„комплекса“ додају се нове речи „станице за снабдевање
возила горивом.“.
После става 2. додаје се нови став који гласи:
„За остале намене дозвољене у подцелини парцеле се
могу ограђивати транспарентном или зиданом оградом, максималне висине до 1,40m, при чему се ограда поставља по
правилу на регулационој линији, тако да капије и стубови
ограде буду на грађевинској парцели која се ограђује, а врата
и капије не могу да се отварају ван регулационе линије.“.
II
У поглављу ХIII – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
у ставу 1. после зареза иза речи „у Смедереву“ додају се
речи „као и Одлуком о приступању изради Измена и допуна
Плана“ и зарез.
Измене и допуне Плана детаљне регулације дела Индустријске зоне и Индустријског парка у Смедереву ступају
на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
листу града Смедерева“.
Број 350-6/2016-07
У Смедереву, 1. марта 2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

21.
На основу члана 53. став 4. и члана 55. став 1. тачка 2.
и става 5. става 6. става 8. Закона о водама („Службени гласник Републике Србије“, број 30/2010 и 93/2012), Одлуке о
одређивању граница водних подручја („Службени гласник
Републике Србије“, број 75/2010), Одлуке о утврђивању пописа вода I реда („Службени гласник Републике Србије“,
број 83/2010), Наредбе о утврђивању Оперативног плана
за одбрану од поплава за 2016.годину („Службени гласник
Републике Србије“, број 9/2016), а у складу са Уредбом о
утврђивању Општег план за одбрану од поплава за период од 2012. до 2018. године („Службени гласник Републике
Србије“, број 23/2012) и чланом 19. став 1. тачка 6. Статута
града Смедерева („ Службени лист града Смедерева“, број
2/2015 пречишћен текст).
Скупштина града Смедерева, на 34. седници одржаној
1. марта 2016. године, донела је
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На основу члана 53. став 4. и члана 55. став 1. тачка 2. и става 5. става 6. става 8. Закона о
водама („Службени гласник Републике Србије“, број 30/2010 и 93/2012), Одлуке о
одређивању граница водних подручја („Службени гласник Републике Србије“, број 75/2010),
Одлуке о утврђивању пописа вода I реда („Службени гласник Републике Србије", број
83/2010), Наредбе о утврђивању Оперативног плана за одбрану од поплава за 2016.годину
(„Службени гласник Републике Србије“, број 9/2016), а у складу са Уредбом о утврђивању
Општег план за одбрану од поплава за период од 2012. до 2018. године („Службени гласник
Републике Србије“, број 23/2012) и чланом 19. став 1. тачка 6. Статута града Смедерева
(„ Службени лист града Смедерева“, број 2/2015 пречишћен текст).
Скупштина града Смедерева, на 34. седници одржаној 1. марта 2016. године, донела је

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН
ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА СМЕДЕРЕВА ЗА 2016. ГОДИНУ
I ОПШТИ ДЕО
1.

ОРГАНИЗАЦИЈА ИНТЕГРАЛНЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА И ШТЕТНОГ ДЕЈСТВА
ВОДА ЗА ВОДЕ II РЕДА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА СМЕДЕРЕВА

1.1.

Одбрана угрожених насеља, уређених површина и добара од поплавних вода
II реда-Градски оперативни план одбране за подручје града Смедерева
Одбрана од леда на водотоцима II реда на подручју града Смедерева
Елементарне непогоде, пратеће појаве штетног дејства вода II реда и одбрана
од града

1.2.
1.3.
2.

ГЕНЕРАЛНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОДРУЧЈА

2.1.
2.2.
2.3.

Генерална реонизација подручја
Топографске карактеристике подручја
Хидрографске карактеристике подручја: подаци о водотоцима и о подручју
угроженом од поплава
Саобраћајна инфраструктура и систем веза подручја

2.4.
3.

ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОПЛАВА
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II ОПЕРАТИВНИ ПЛАН
ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА
СМЕДЕРЕВА
II-1. ОРГАНИЗАЦИЈА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА НА ПОДРУЧЈУ
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
1.

ШЕМА ОСНОВНИХ АКТИВНОСТИ У ОДБРАНИ ОД ПОПЛАВА НА ПОДРУЧЈУ
ГРАДА СМЕДЕРЕВА

2.

РУКОВОЂЕЊЕ ОДБРАНОМ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА НА ПОДРУЧЈУ
ГРАДА СМЕДЕРЕВА

2.1.

Шема руковођења одбраном од поплава вода II реда на подручју града

2.1.1.

Генерална шема руковођења и координације активности у одбрани од поплава
од вода II реда

2.2.

Субјекти руковођења одбраном од поплава за воде II реда на подручју градаодговорности и координација субјеката руковођења у одбрани од поплава

2.2.1.

Градски штаб за ванредне ситуације на територији града Смедерева

2.2.2.

Члан Градског штаба за ванредне ситуације надлежан за мере заштите и
одбране од поплава

2.2.3.

Помоћници члана Градског штаба за ванредне ситуације надлежног за мере заштите и
одбране од поплава

2.2.4.

Технички сектор, представници градских виталних система, представници
привредних система и повереници из плана одбране од поплава

2.2.2.1.

Члан Градског штаба за ванредне ситуације надлежан за мере заштите и одбране од поплава
( лице задужено локалним оперативним планом)

2.2.2.2. Помоћници члана Градског штаба за ванредне ситуације надлежног за мере заштите и
одбране од поплава од вода II реда
2.2.2.3. Повереници помоћника
2.2.2.4. Одговорна лица виталних система

3.

СУБЈЕКТИ СПРОВОЂЕЊА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА

3.1.
3.2.
3.3.

Територијално водопривредно предузеће
Витални системи заштите подручја града
Остали субјекти - учесници у одбрани од поплава

II-2.

ПЛАН МЕРА, АКТИВНОСТИ И РАДОВА У ОДБРАНИ ОД
ПОПЛАВА ПРАТЕЋИХ ПОЈАВА ШТЕТНОГ ДЕЈСТВА ВОДА II РЕДА

1.

ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА И РАЗРАДА СИНХРОН ПЛАНА МЕРА, АКТИВНОСТИ И
РАДОВА
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2.

СИНХРОН ПЛАН МЕРА, АКТИВНОСТИ И РАДОВА У
ИНТЕГРАЛНОЈ ОДБРАНИ ОД ПОПЛАВА ВОДА II РЕДА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА
СМЕДЕРЕВА

3.

ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ, ПРАТЕЋЕ ПОЈАВЕ ШТЕТНОГ
ДЕЈСТВА ВОДА II РЕДА И ОДБРАНА ОД ГРАДА

II-3.

ОСТВАРЕНИ СТЕПЕН ЗАШТИТЕ - УРГЕНТНЕ АКТИВНОСТИ НА
ОТКЛАЊАЊУ УОЧЕНИХ СЛАБИХ МЕСТА ОДБРАМБЕНЕ ЛИНИЈЕ И
ПОЈАВА НА НЕУРЕЂЕНИМ ВОДОТОЦИМА

1.
ПОЈАВЕ НА НЕУРЕЂЕНИМ ВОДОТОЦИМА КОЈЕ МОГУ БИТИ
ПЛАВЉЕЊА ПОДРУЧЈА - УРГЕНТНЕ АКТИВНОСТИ

УЗРОК

1.1.

Идентификација и приказ потенцијалних узрока плављења од вода II реда

1.2.

Критеријуми за проглашење одбране од бујичних поплава

1.3.

Приоритети и носиоци

II-4. ЉУДСТВО, МЕХАНИЗАЦИЈА, ОПРЕМА И МАТЕРИЈАЛ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ОДБРАНЕ ОД ШТЕТНОГ ДЕЈСТВА ПОПЛАВНИХ ВОДА И ПРАТЕЋИХ
ПОЈАВА ШТЕТНОГ ДЕЈСТВА ВОДА II РЕДА
1.

РАСПОЛОЖИВИ ПОТЕНЦИЈАЛИ

1.1.

Људство и стручни кадрови

1.2.

Опрема, механизација и материјал

2.

ПОТРЕБНИ ПОТЕНЦИЈАЛИ

II-5.
III

СИСТЕМ ВЕЗА У СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ
СИСТЕМ КООРДИНАЦИЈЕ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА

IV

ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ

1.

ПРОЦЕНА ШТЕТА ОД ШТЕТНОГ ДЕЈСТВА ВОДА II РЕДА

1.1.

Идентификација материјалних штета на подручју

1.2.

Критеријуми за процену штета

2.

УЗБУЊИВАЊЕ И ОБАВЕШТАВАЊЕ ЈАВНОСТИ
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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ФИНАНСИРАЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА

3.1.

Финансирање одбране од поплава за воде II реда

3.2.

Финансирање одбране од леда

3.3.

Финансирање одбране од елементарних непогода и појава које прате штетна
дејства вода II реда

3.4.

Приоритети у финансирању

3.5.

Измене персоналних решења

3.6.

Годишњи програм мера и радова за смањење ризика од поплава

4.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
I ОПШТИ ДЕО

1.
ОРГАНИЗАЦИЈА ИНТЕГРАЛНЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА И ШТЕТНОГ ДЕЈСТВА
ВОДА ЗА ВОДЕ II РЕДА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
1.1.

Одбрана угрожених насеља, уређених површина и добара од
поплавних вода II реда - градски оперативни план одбране за подручје града
Смедерева

У приобаљу нерегулисаних водотокова II реда могу се јавити хидролошке појаве
које изазивају плављење добара и насеља.
Због тога је овим планом обухваћено подручје које може бити угрожено не само услед
неповољних хидролошких појава у водотоцима II реда без заштитних система, већ и
подручје града у целини.
Тиме је обезбеђена могућност интегралне одбране од штетног дејства вода II реда на
територији града Смедерева.
Градским планом дефинише се програм мера, радова и активности за неповољне
хидролошке околности на назначеном подручју, који су систематизовани по степенима
одбране од поплава и по учесницима са дефинисаним задужењима и обавезама у свакој фази
одбране посебно.
1.2.

Одбрана од леда на водотоцима II реда на подручју града Смедерева

Ледене појаве на притокама потенцијални су узрок повишења водостаја и плављења
приобаља.
За ледене појаве на водотоцима који нису обухваћени Републичким оперативним
планом за одбрану од поплава и леда надлежаност је Града Смедерева.
1.3.

Елементарне непогоде, пратеће појаве штетног дејства вода II реда и одбрана
од града
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Могућност коинциденције неповљних хидролошких услова (који могу изазвати
повишене водостаје у водотоцима и бујичне феномене - плављење приобаља), са
неповољним метеоролошким појавама (као што су бујичне кише, град у летњим условима,
односно ледене кише и снежне падавине у зимским условима), условљава потребу да се
планирају мере, радови и активности за превентивну заштиту, за уочавање непосредне
опасности и спровођење одбране.
Због очекиваних размера поплава и штета на потенцијално угроженим деловима
територије града, овакве појаве се третирају елементарним непогодама.
Градским планом обухваћене су и мере, радови и активности које је неопходно
вршити у условима појаве других бујичних феномена - клизишта, одрона и бујичне лаве.
2.

ГЕНЕРАЛНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОДРУЧЈА

2.1.

Генерална реонизација подручја

Подручје је лоцирано у сливовима водотока реке Дунав и реке Велика Морава па
стога и припада водним подручјима ”Дунав” и ”Морава”. Приказ насеља и добара од значаја
за план одбране од поплава дат је по припадности водним подручјима.
Водно подручје ”Дунав”
 Приобаље бујичних потока:
Месне заједнице: "Царина", "Свети Сава", "Ладна вода", "Лештар", "Златно брдо".
 Приобаље бујичних потока:
Села: Водањ, Петријево, Удовице, Сеоне, Вучак.

Водно подручје ”Морава”
а. н а с е љ а
1. Сеоска насеља и пољопривредне површине на подручју катастарских општина:
Радинац, Враново, Мала Крсна, Скобаљ, Осипаоница, Лугавчина и Сараорци.
.
 Приобаље бујичних потока:
Села: Раља, Биновац, Друговац, Мало Орашје, Врбовац, Бадљевица, Михајловац, Ландол,
Колари , Суводол, Луњевац, Добри До.
б. уређене пољопривредне површине
К.О. Осипаоница, К.О. Лугавчина и К.О. Сараорци, К.О. Раља , К.О. Радинац и К.О.
Луњевац.
Овако извршена реонизација је приказана на карти одбране, која је саставни део овог
плана, а која произилази из техничке документације за одбрану од поплава подручја града
Смедерева.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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Топографске карактеристике подручја

Територија града Смедерева има површину од 481,5 км2. Град чине 11 градских
Месних заједница и 27 сеоских насеља у којима живи 108.209 становника (град-64.174
становника по попису из 2011 године).
Граничи се са општинама Гроцка (запад), Пожаревац (исток), Ковин (север),
Смедеревска Паланка (југ).
Посебну специфичност овом подручју даје веома развијена хидрографска мрежа са
великим рекама: река Дунав (18 км кроз подручје града), река Велика Морава (51,5 км кроз
продручје града) са притокама изразито бујичног карактера.
Подручје је у целини брдско-равничарског карактера, при чему су најзначајнија добра
и насеља лоцирана у равничарским, нижим деловима подручја са котом од 68 мнм до 74 мнм.
Овај део подручја угрожен је од бујичних поплава са околних брдских сливова који
гравитирају ка реци Дунав и реци Велика Морава, посебно у условима коинциденције
падавина у сливу са високим водостајима у овим рекама.
Конфигурација терена и описана диспозиција насеља и добара на подручју града
Смедерева условљава посебну угроженост и од последица бујичних појава (нанос, бујична
лава, клизишта, одрони), односно од ледених појава (ледоход, ледостај).
Сеоска насеља на вишим деловима терена обухваћена овим планом потенцијално су
угрожена од бујичних поплава и бујичним појавама у притокама реке Дунав и реке Велика
Морава.
2.3.

Хидрографске карактеристике подручја: подаци о водотоцима и о подручју
угроженом од поплава

За сагледавање степена угрожености овог подручја од штетног дејства вода II реда од
посебног су значаја познавања хидрографских караткеристика подручја, проблематика
заштите добара у приобаљу уређеним и неуређеним водотоцима, што је обухваћено
следећим табеларним приказима:
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Слив реке Мораве: К.О. Брежане, (6 + 200)

1.1. Притока
р. Језава
Од км 11+000 до км 36+400, 25,4 км
1.1.1. Притока
Река Коњска
30 км
1.1.2. Притока
Поток Голобок, цео слив са
притокама
8 км.
1.1.3. Притока
Раља
27 км

Равничарски ток са сливом који обухвата
уређене површине на левој обали од корита
жел.пруге БГД – Ниш
Равничарско-бујични ток који на регулисаном
делу обухвата уређене пољопривредне површи.
Равничарско-бујични ток који на регулисаном
делу обухвата уређене пољопривредне површи.
Равничарско-бујични ток који на регулисаном
делу обухвата уређене пољопривредне површи.

Слив р. Језаве: К.О. Враново, (6 + 400)

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Осенчена поља су водотоци вода I реда
Неосенчена поља су водотоци вода II реда
Наведено представља приказ повезаности Оперативног плана за одбрану од поплава за воде I реда Оперативног плана за одбрану од поплава за
воде II реда на територији града Смедерева.
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1.1.3.1. Притока Слив реке Раље: на 8 км
Ландолски поток, 3,2 км
1.1.3.2. Притока Слив реке Раље: на 9,5 км
Поток Долови
1.1.3.3. Притока Слив реке Раље: на 12,5 км
Поток Живковац, 3 км

Бујични и равничарски ток низводно од
аутопута БГД – Ниш

3
Равничарски ток са успором диригованим
режимом условљеним радом ХЕ „Ђердап“ и то:
- већим до 5 км регулације
- мањим до 21 + 200 регул.
Равничарски ток са успором диригованим
режимом условљеним радом ХЕ „Ђердап“
до 14+522 рег.корита
Равничарско – бујични ток

Хидрографске карактеристике водотока

Слив реке Језаве: (нерегулациони део)

Слив реке Језаве: К.О. М.Крсна, (17 + 500)

СЛИВ
Локација ушћа
2
Слив р. Дунава: К.О. Кулич, (1.104 + 500)

ВОДОТОК
Припадност подручју града
1
1. река В.Морава
Од км 0+000 до км 51+500 51,5 км

ВОДНО ПОДРУЧЈЕ „МОРАВА“

Страна 10 – Број 2
1. март 2016. године

2. река Језава
Од км 0+000 до км 8+908 8,908км
2.1. Притока
Бадрика-цео слив са
притокама
32 км

ВОДОТОК
Припадност подручју града
1
1. река В.Морава
Од км. 1106 до км 1127
21 км
1.1. Притока
Поток Селиште
3,8 км
1.2. Притока
Поток Удовички
2,8 км
1.3. Притока
Поток Саставак
3,0 км
1.4. Притока
Поток Поток
2,4 км
1.5. Притока
Петријевски поток
8 км
1.5.1. Притока
Ћириловачки поток
2,5 км
1.6. Притока
Вучачки поток
4 км

ВОДНО ПОДРУЧЈЕ „ДУНАВ“

Равничарски ток у успору диригованим
режимом условљеним радом ХЕ „Ђердап“
Равничарски ток у успору за веће воде од р.
Језаве, урађено пројектно решење уређења
слива Бадрике (канали ЦС) није реализовано

Равничарско-бујични ток који обухвата и
уређене површине у насељу Смедерево
Бујични ток који обухвата и уређене површине
у насељима Ковачићево и Лештар
Бујични ток који обухвата и уређене површине
у насељима Вучак и Смедерево

Бујични поток

Бујични ток

Равничарско – бујични ток

3
Равничарски ток са диригованим режимом
условљеним радом ХЕ „Ђердап“
Бујични ток

Хидрографске карактеристике водотока

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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Слив реке Дунава: К.О. Орешац
(1123 + 800)
Слив реке Дунава: К.О. Удовице
(1120 + 000)
Слив реке Дунава: К.О. Сеоне,
(1124 + 700)
Слив реке Дунава: К.О. Удовице, К.О.
Сеоне, (1123 + 000)
Слив реке Дунав: Ушће у зони Тврђаве
(1115 + 200)
Слив Петријевског потока са ушћем на
споју улица Петријевска и Старца Вујадина
Слив реке Дунав: Ушће у Језавској
акумулацији са евакуацијом преко каналске
мреже и ЦС „Смедерево“ у реку Дунав
Слив реке Мораве: К.О. Брежане (6 + 200 –
Регулација)
Слив реке Језаве: К.О. Липе, (6 + 200 –
регулација)

СЛИВ
Локација ушћа
2

ХИДРОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОДРУЧЈА: ПОДАЦИ О ВОДОТОЦИМА, О ПОДРУЧЈИМА УГРОЖЕНИМ ОД ПОПЛАВА И
ПРОБЛЕМАТИЦИ ЗАШТИТЕ

1. март 2016. године
Страна 11 – Број 2

Страна 12 – Број 2

2.4.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

1. март 2016. године

Саобраћајна инфраструктура и систем веза подручја

Ефикасност спровођења одбране од поплава и заштиту од различитих видова штетног
дејства вода II реда, у директној је зависности од могућности обезбеђења услова за приступ
угроженим локацијама града, одбрамбеној линији у ванредним хидролошким околностима
чија се одбрана може организовати, односно за евакуацију добара и становништва у
ванредном стању.
Саставни део Градског плана за одбрану од поплава за воде II реда је детаљан план
саобраћајница на подручју града систематизован по категоријама пута уз неопходне податке
од значаја за спровођење одбране.
Ефикасан систем веза је предуслов за благовремену размену информација и
доношења благовремених одлука у току одбране од поплава.
Саставни део овог плана је преглед телефонских и факс веза између учесника.
3.

ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОПЛАВА

-Предузимање интервентних радова на прегледу, утврђивању степена угрожености и
извођењу радова којима ће се умањити ризик од бујичних поплава изливањем воде из корита
бујичних водотока,
-Студијско-истражни радови са израдом пројектне документације за регулисање
бујичних водотока односно изградњу заштитних објеката,
- Израда и усвајање просторних планова надлежних органа локалне самоуправе,
обезбедити да се у наведене планове уграде сви захтеви заштите од поплава,
- Урбанистичко уређење насеља нарочито насељених места и индустријских
зона, обезбедити прилагођавање истим потребама и захтевима заштите становништва и
материјалних добара од поплава,
- Извођење антиерозионих радова, првенствено пошумљавањем и санирањем
клизишта,
- Израда недостајућих одбрамбених насипа, обала-утврда и одржавање постојећих,
- Изграда брана и преграда на бујичним водотоковима и одржавање постојећих,
- Изградња система канала за одвођење вода и њихово одржавање,
- Пре изградње мостова и пропуста, исти градити са већом пропусном моћи воде,
- Обележавање на терену линије допирања максимално могућег поплавног таласа
који би настао рушењем и преливањем брана на хидроакумулацији,
- Организација система јавног узбуњивања на већим водотоковима и високим
бранама ради благовременог обавештавања о опасностима од поплава и спровођења
евакуације,
- Оспособљавање становништва за заштиту и спасавање од поплава кроз личну и
узајамну заштиту,
- Оспособљавање предузећа из области водопривреде за заштиту од поплава и
уношење њихових задатака у планове одбране од поплава,
- Оспособљавање јединица цивилне заштите, посебно специјализоване за спасавање
на води и под водом,
- Оспособљавање спортских клубова и организација чија је делатност везана за
воду, (ронилачки, веслачки, кајакашки и др.) и дефинисање задатака које они могу завршити
у оквиру одбране од поплаве,
-. Формирање базе података о свим пловних објектима,
- Израда плана ангажовања команди јединица Војске Србије у пружању помоћи
угроженом и пострадалом становништву у случају поплава већих размера,
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1. март 2016. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 13 – Број 2

- Оспособљавање штабова цивилне заштите за руковођење акцијама заштите и
спасавања од поплава,
-Практичне вежбе организованих снага цивилне одбране увежбати радње и
поступке из области заштите спасавања од поплава,
- Израда планова заштите спасавања од поплава.

II ОПЕРАТИВНИ ПЛАН
ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА
НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
II-1.

ОРГАНИЗАЦИЈА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА НА ПОДРУЧЈУ
ГРАДА СМЕДЕРЕВА

1.
ШЕМА ОСНОВНИХ АКТИВНОСТИ У ОДБРАНИ ОД ПОПЛАВА НА
ПОДРУЧЈУ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
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АКТИВНОСТИ

У

НАДЛЕЖНОСТИ

ЈВП

Комуналне
активности

Хидротехничке
активности

Административне
активности

Г.К.А.4. Отклањање последица од штетног дејства вода

Г.К.А.3. Алармирање и евакуација становништва

Г.К.А.2. Безбедност људи и имовинe и контрола саобраћаја

Г.К.А.1. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЗА ФУНКЦИОНИСАЊЕ ВИТАЛНИХ СИСТЕМА

Г.Х.А.1. Израда и верификација техничке документације за о.о.п. на
подручју града
Г.Х.А.2. Прогноза хидролошко метеоролошких појава-разрада модела
прогнозе и процедуре најаве и упозорења
Г.Х.А.3. Активности у заледђу одбрамбене линије-превентивне и
ванредне интервенције

Г.А.А.4. Информисање и едукација јавности

Г.А.А.3 Обезбеђење услова за интегрално спровођење о.о.п. на подручју
града-ангажовање градског штаба за о.о.п.

Г.А.А.2. Расподела задужења и координација-разрада и имплементација
оперативног плана за о.о.п.

Г.А.А.1. Устројство градског оперативног плана за о.о.п.-усагалашавање
са водопривредним за о.о.п

Водотоци на којима нису изграђени заштитни објекти и подручје у
залеђу одбрамбене линије

Активности у надлежности града
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

НАПОМЕНА:
Овом шемом није дефинисана динамика спровођења активности. Свака активност обухвата три фазе:
• превентивно ангажовање - у периоду редовних хидролошких околности,
• интезивно ангажовање - у периоду настанка опасности,
• ванредно стање - у околностима директне угрожености становништва и добара од поплава и штетног дејства вода без могућности одбране.

В.K.А.4. Пружање стручне помоћи у људству, механизацији и опреми у
ванредним ситуацијама на подручјима без изграђених заштитних објеката

Водотоци на којима нису изграђени заштитни објекти и подручје у залеђу
одбрамбене линије

В.Х.А.3. Активности на одбрамбеној линији у различитим фазама одбране

В.Х.А.1. Израда и верификација техничке документације за о.о.п.
за секторе Д.3. и М.1.
В.Х.А.2. Прогноза хидролошких појава -процедура најаве и упозорења

В.А.А.3. Обезбеђење услова за интегрално спровођење о.о.п. на подручју градаангажовање помоћника руководиоца у оквиру градског штаба за о.о.п.

В.А.А.2.Расподела задужења и координација-разрада оперативног плана за
о.о.п.

В.А.А.1. Устројство водопривредног оперативног плана за о.о.п.

На водотоцима на којима су изграђени заштитни водопривредни објекти

ВОДОПРИВРЕДНЕ
“СРБИЈАВОДЕ”

Одбрана од поплава и других видова штетног дејства вода на подручју града

1. ШЕМА ОСНОВНИХ АКТИВНОСТИ

Страна 14 – Број 2
1. март 2016. године

1. март 2016. године

2.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 15 – Број 2

РУКОВОЂЕЊЕ ОДБРАНОМ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА НА ПОДРУЧЈУ
ГРАДА СМЕДЕРЕВА

Руковођење одбраном за воде II реда засновано је на принципима јасне субординације
и координације директних и индиректних субјеката.
Специфичност заштите подручја града Смедерева условљава обезбеђење услова за
интегрално спровођење одбране од штетног дејства уз учешће:
- Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Смедерева
Члан Градског штаба за ванредне ситуације надлежан за мере заштите
и одбране од поплава- координација, руковођење и реализација плана одбране од
поплава за воде II реда на подручју града Смедерева.
- Градских субјеката - надлежне службе Града Смедерева, одговорна лица –
повереника за делове подручја града (месне заједнице) и производне системе који се као
целине морају засебно штитити, градски комунални системи и расположива оператива која
мора бити ангажована у одбрани;
- Виталних система на подручју града - институције са седиштем на подручју града
без којих се не може одвијати функционисање града у ванредним условима - задовољење
потреба становништва и производње, односно институција које могу обезбедити ефикасно
спашавање становништва и добара.
Шемом руковођења дефинисани су правци руковођења, правци индиректне и
директне координације ових субјеката уз поштовање принципа хијерархије и субординације.

2.1.

Шема руковођења одбраном од поплава вода II реда на подручју града

2.1.1.

Генерална шема руковођења и координације активности у одбрани од поплава од вода II реда
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Страна 16 – Број 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

1. март 2016. године

1. март 2016. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 17 – Број 2

Страна 18 – Број 2

2.2.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

1. март 2016. године

Субјекти руковођења одбраном од поплава за воде II реда на подручју града одговорности и координација субјеката руковођења у одбрани од поплава
2.2.1. Градски штаб за ванредне ситуације на територији града Смедерева,
2.2.2. Члан Градског штаба за ванредне ситуације надлежан за мере заштите и
одбране од поплава,
2.2.3

Помоћници члана Градског штаба за ванредне ситуације надлежног за мере
заштите и одбране од поплава,

2.2.4. Технички сектор, представници градских виталних система, представници
привредних система и повереници из плана одбране од поплава.
Сходно Републичком плану одбране од поплава за период 2012-2018 године, а на
основу поглавља Институционално организовање одбране, за координацију одбране од
поплава за територију јединице локалне самоуправе задужен је Члан Градског штаба за
ванредне ситуације надлежан за мере заштите и одбране од поплава.
Лице задужено за координацију одбране од поплава на територији јединице локалне
самоуправе је, за време одбране од поплава на својој територији, дужно да непрекидно
размењује информације од значаја за интегрално управљање одбраном од поплава на водама
II реда, са јавним водопривредним предузећем, надлежним за спровођење одбране од
поплава на водама I реда, на територији јединице локалне самоуправе.
Лице задужено локаним оперативним планом дужно је да евидентира податке о свим
поплавним догађајима о поплавама вода II реда и да их достави надлежном јавном
водопривредном предузећу.
Лице задужено локаним оперативним планом дужно је да на територији града
организује и спроводи одбрану од поплава као редовну и ванредну одбрану од поплава, али и
приликом проглашења ванредног стања. За извођење неопходних радова у циљу управљања
заштитним објектима ( одржавање, санација, реконструкција и др.) потребно је ангажовати
стручне и специјализоване службе односно предузећа. Такве службе, у складу са Законом о
ванредним ситуацијама могу да буду у саставу Градског штаба за ванредне ситуације на
територији града Смедерева.
Лице задужено локаним оперативним планом руководи следећим целинама:
- технички сектор: стручна лица из институција које се баве проблематиком одбране
од поплава и то ДВП „Смедерево“ и стручна лица из предузећа која својом оперативом
директно учествују у одбрани (Јавна комунална предузећа).
- представници градских виталних система - медицинске службе, МУП и др.
- представници привредних система који у одбрани представљају посебну целину.
Седиште Штаба и систем веза
Седиште Штаба је зграда Града Смедерева са постојећим системом комуникације –
телефонским путем, факсом, и радио везама.
2.2.2.1 Члан Градског штаба за ванредне ситуације надлежан за мере заштите и одбране од поплава
( лице задужено локалним оперативним планом)

Члан Градског штаба за ванредне ситуације надлежан за мере заштите и одбране
од поплава од вода II реда( лице задужено локалним оперативним планом) за време
одбране од поплава врши нарочито следеће послове:
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Фаза превентивних активности:
1. Обезбеђује услове за имплементацију оперативног плана код свих привредних
субјеката;
2. Обезбеђује услове и организује програм мера и активности за имплементацију
плана за одбрану од поплава код институција које чине виталне системе града;
3. Обезбеђује услове за интегралне и координиране активности у имплементацији
оперативних планова и организован рад у редовним условима;
4. Обезбеђује услове за израду техничке документације за одбрану од поплава за
подручје града;
5. Обезбеђује услове и организује програм мера и активности за информисање и
едукацију јавности;
6. Организује и спроводи програм мера и активности за обезбеђење прихватних
центара за прихват људи и имовине у редовним условима;
Фаза редовних активности:
7. Руководи и координира радом техничког сектора, представницима градских
виталних система, представницима привредних система и повереницима из плана одбране
од поплава за воде II реда у ванредним условима.
8. Сарађује са руководством за одбрану од поплава и леда за водна подручја "Дунав"
и "Морава";
9. Сарађује са секторским руководиоцем ДВП ″Смедерево″ сектор Д.3. и сектор М.1.
-

10. У оквору Штаба за ванредне ситуације, издаје наредбу о предузимању мера за
спречавање поплава, које се односе пре свега на ангажовање радне снаге,
механизације и других средстава и др;

Фаза након престанка опасности:
11. Обезбеђује услове за спровођење мера и руководи активностима и радовима на
отклањању последица поплава вода II реда по престанку опасности.
2.2.2.2. Помоћници члана Градског штаба за ванредне ситуације надлежног за мере заштите и одбране од
поплава од вода II реда

Помоћник Члана Градског штаба за ванредне ситуације надлежан за мере заштите и
одбране од поплава , врши следеће послове, у свим фазама одбране , као и у фази ванредног
стања, односно у фази отклањања последица штета:
1. Директно обезбеђује имплементацију оперативног плана код субјеката који учествују
у одбрани од поплава за воде II реда;
2. Координира рад повереника помоћника и о томе обавештава руководиоца Штаба;
3. Врши непосредан увид стања на подручју које може бити угрожено у синхронизацији
са повереником, у фази превентивних активности;
4. Врши непосредан увид стања на угроженом подручју у синхронизацији са
повереником;
5. Спроводи наредбе помоћника Члана Градског штаба за ванредне ситуације надлежог
за мере заштите и одбране од поплава, информише га о стању на терену и предлаже
предузимање радова и мера који изискују материјалне трошкове у току одбране, као и
материјалне трошкове за отклањање последица поплава;
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6. Издаје налоге повереницима и оперативи и организује све хитне радове на
канализационој мрежи;
7. Води евиденцију о предузетим радовима, мерама и утрошеним средствима у току
одбране и отклањању последица поплава;
8. Подноси извештај помоћнику Члана Градског штаба за ванредне ситуације надлежног
за мере заштите и одбране од поплава, по завршетку одбране од поплава, а по потреби
и у току одбране.
2.2.2.3

Повереници помоћника

Повереници помоћника Члана Градског штаба за ванредне ситуације надлежног за
мере заштите и одбране од поплава , врше нарочито следеће послове у свим фазама одбране
као и у фази ванредног стања, односно у фази отклањања последица штета:
1. Врше непосредан увид у стање на подручју и доставља информације помоћницима;
2. Предлажу спровођење радова и мера на свом терену у зони одбране у току;
3. Организују и руководе хитним радовима и мерама у свом реону ( улици);
4. Извештавају помоћника о предузетим мерама и воде евиденцију о стању на терену,
ангажованом људству, механизацији и др.
Посебним документима, који чине саставни део овог плана, именовани су повереници
и њихови заменици за делове подручја у сливове са извршеном реонизацијом.
Овим документима обухваћени су сви потребни подаци од значаја за комуникацију у
различитим фазама одбране.
2.2.2.4

Одговорна лица виталних система

Посебним документима који су саставни део овог Плана именована су одговорна лица
и њихови заменици институција који чине виталне системе града са дефинисаном улогом у
одбрани од поплава: ЈКП “Водовод”, ЈКП "Чистоћа", ЈКП "Паркинг сервис", ПЗП
"Пожаревац", Цивилна заштита, Општа болница Смедерево, Дом здравља Смедерево и др.
Овим документима су назначени сви потребни подаци од значаја за комуникацију у
различитим фазама одбране од поплава за воде II реда.
3.
3.1.

СУБЈЕКТИ СПРОВОЂЕЊА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА
Територијално водопривредно предузеће

Подручје града Смедерева, подељено шемом реонизације на два водна подручја
“Дунав” и “Морава”, покрива Друштвено Водопривредно предузеће “Смедерево” са
задужењима која проистичу из уговора са ЈВП “Србијаводе” Београд, о одржавању
заштитних објеката и спровођењу одбране од поплава на водотоцима са изграђеним
заштитним објектима и о одржавању система за одводњавање Годоминског поља и објеката
у склопу њега (Црпна станица “Смедерево”, Црпна станица “Кулич 1 и 2”), о одржавању и
управљању Црпне станице “Језава” у Смедереву, за евакуацију великих вода у реку Дунав.
Улога људства, механизације и опреме ДВП “Смедерево” у целини у одбрани од
поплава дефинисана је годишњим оперативним планом за одбрану од поплава Министарства
пољопривреде и заштите животне средине - сектор водопривреде (за сектор Д.3. водна
подручја “Дунав” и сектор М.1. водна подручја “Морава”), као и водопривредном техничком
документацијом за одбрану од поплава.
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Посебну улогу ово предузеће има у спровођењу одбране на заштитним објектима у
синхронизацији са одбраном на водотоцима означеним градским планом.
3.2.

Витални системи заштите подручја града

Оз
нака

У ванредним околностима неопходно је обезбеђење услова за несметани рад виталних
система града и подручја у целини, који су делом и активни учесници у спровођењу одбране.
Овим планом дефинише се првенствено заштита и обезбеђење објеката и седишта
ових виталних система, али и њихова улога у пружању помоћи учесницима који непосредно
учествују у одбрани.
ВИТАЛНИ
СИСТЕМИ
(ИНСТИТУЦИЈА)

ЈКП
В

Систем за
водоснабдевање града,
приградских и сеоских
насеља
ЈКП “Водовод”

ПЗ
П

Саобраћајнице, путеви
веће важности и
путеви од значаја за
одбрану од поплава
Пред. За пут.
Пожаревац пункт
Смедерево

Одржавање јавних
површина
(ЈКП"Чистоћа",ЈК
ЈКП
П Зеленило и
гробља ЈКП
Паркинг сервис)

Одржавање
атмосферске и
ЈКП
фекалне
В
канализације
(ЈКП “Водовод”)

УЛОГА У ВАНРЕДНИМ ОКОЛНОСТИМА
- обезбеђује поуздано водоснабдевање конзума,
- преузима посебне превентивне мере заштите својих
виталних објеката система за водоснабдевање који могу
бити угрожени штетним дејством вода,
- учествује својом оперативом у реализацији оперативних
мера, активности и радова у превентивној фази одбране и
фази отклањања последица у складу са шемом руковођења и
координације.
- обезбеђује сопствене објекте и опрему од директног
утицаја поплавних вода,
- обезбеђује заштиту објеката у склопу путева од штетног
дејства воде (редовно чишћење канала, сливника, пропуста,
мостова у склопу пута,
- обезбеђује прилазе за одбрану од поплава,
- обезбеђује поуздано функционисање сопствене оперативе
у ванредним околностима,
- учествује својом оперативом у реализацији оперативних
мера, активности и радова у превентивној фази одбране и
фази одклањања последица у складу са шемом руковођења и
координације.
- обезбеђење сопствених објеката и опреме од директног
утицаја поплавних вода,
- одржавање чистоће на саобраћајницама и јавним
површинама од значаја за одбрану од поплава, у складу са
приоритетима (приступни пут до одбрамбених линија,
заштитних објеката и путеви на којима се формира градски
бујични талас),
- учествује својом оперативом у реализацији оперативних
мера, активности и радова у превентивној фази одбране и
фази одклањања последица у складу са шемом руковођења и
координације.
- обезбеђење сопстевних објеката и опреме од директног
утицаја поплавних вода,
-одржавање система атмосферске канализације по
утврђеном приоритету
- одржавање система фекалне канализације,
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- учествује својом оперативом у реализацији оперативних
мера, активности и радова у превентивној фази одбране и
фази одклањања последица у складу са шемом руковођења и
координације.

МУ
П

МУП СрбијеСектор за ванредне
ситуације

МУ
П

МУП СрбијеСектор за ванредне
ситуације

МУ
П

МУП СрбијеСектор за ванредне
ситуације

МУ
П

ЕП
С

Безбедност људи и
имовине и контрола
саобраћајница
(МУП Србије ПУ
Смедерево)
Обезбеђење
снабдевања
електричном
енергијом и заштита
имовина
Центар доо.
Крагујевац
“Електроморава”
Смедерево

ПТ
Т

Обезбеђење
телекомуникационих
веза
(ЈП Телеком
Србија)

ВС

Војска Србије

- обезбеђење сопстевних објеката и опреме од директног
утицаја поплавних вода,
- усаглашавање и имплементација градског оперативног
плана за одбрану од поплава са планом цивилне заштите,
- директно учешће у различитим фазама одбране.
- обезбеђење сопствених објеката и опреме од директног
утицаја поплавних вода,
-планирање и организација кадрова, опреме и медицинских
средстава за пружање помоћи учесницима у одбрани од
поплава на угроженом подручју у различитим фазама
одбране.
- обезбеђење сопствених објеката и опреме од директних
утицаја поплавних вода,
- планирање и организација кадрова, опреме и средстава за
противпожарну заштиту објеката и имовине ,
- пружање помоћи другим учесницима у одбрани од поплава
у различитим фазама одбране.
- обезбеђење сопствених објеката и опреме од директних
утицаја поплавних вода,
- контрола и организација саобраћаја за елиминацију
загушења и обезбеђењу приступа до одбрамбене линије,
- безбедност људи и имовине на угроженом подручју.
- обезбеђење сопствених објеката и опреме од директних
утицаја поплавних вода,
- заштита људи и имовине од опасности од електричних
удара на угроженим подручјима,
- планирање и организација кадрова, опреме и средстава за
пружање помоћи учесницима у одбрани од поплава,
- довод електричне енергије до локалитета за напајање
мобилних пумпних агрегата.
- обезбеђење сопствених објеката и опреме од директних
утицаја поплавних вода,
- обезбеђење поузданих комуникационих веза у ванредним
околностима,
- планирање, организација кадрова, опреме и материјала за
одржавање система веза у функционалном стању у
ванредним околностима.
- обезбеђење сопствених објеката и опреме од директног
утицаја поплавних вода,
- планирање људства, опреме за пружање помоћи
учесницима у одбрани од поплава и становништву на
угроженом подручју у различитим фазама одбране.

Посебним актима уз обострану сагласност Скупштина града дефинисаће обавезе
поменутих субјеката виталних система у спровођењу одбране добара на подручју града од
штетног дејства вода.
- 19 -

1. март 2016. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 23 – Број 2

3.3. Остали субјекти – учесници у одбрани од поплава
Спровођење одбране добара на подручју града од поплава од вода II реда, својим
људством, стручним кадровима, механизацијом, опремом и материјалом, врше субјекти
одбране – привредне организације.
II-2. ПЛАН МЕРА, АКТИВНОСТИ И РАДОВА У ОДБРАНИ ОД ПОПЛАВА
ПРАТЕЋИХ ПОЈАВА ШТЕТНОГ ДЕЈСТВА ВОДА II РЕДА
1.

ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА И РАЗРАДА СИНХРОН ПЛАНА МЕРА, АКТИВНОСТИ И
РАДОВА

Основном шемом активности (поглавље II-1 Плана) дефинисане су три групе
активности (мера и радова) у одбрани од штетног дејства вода уз генералну поделу на
водопривредне активности и активности у надлежности .
За дефинисане субјекте и њихова задужења у одбрани од штетног дејства вода из
поглавља II-3 овог плана, по дефинисаној детаљној шеми града руковођења координације и
субординације (поглавља II-3/2.1.1.) од стране субјеката руковођења, дефинише се синхрон
план мера, активности и радова у интегралној одбрани од поплава вода II реда на подручју
града Смедерева.
Овим планом дефинисано је редовно спровођење ових активности, тренутна оцена
спремности - (степена реализације), критеријум за проглашење почетка и престанка
спровођења одбрамбене активности, субјекти извршења (са задужењима) и субјекти
руковођења

Напомена:
Овај синхрон план је основ за предузимање конкретних активности у
различитим фазама одбране. Конкретизација синхрон плана за одређене делове
подручја града и водотоке који угрожавају подручја извршиће се кроз техничку
документацију за одбрану од штетног дејства поплавних вода II реда на
подручју града Смедерева.
2.

СИНХРОН ПЛАН МЕРА, АКТИВНОСТИ И РАДОВА У ИНТЕГРАЛНОЈ
ОДБРАНИ ОД ПОПЛАВА ВОДА II РЕДА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА СМЕДЕРЕВА

- 20 -

Г.Х.А.1. Техничка документација о.о.п. за
водотоке и брањено подручје. изучавање
... поплава сагледавање ризика поплава
природни фактори, антропогени
фактори) утврђивање слабих места
утврђивање плавних зона и реонизација
плавних зона
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реализација у
току

реализовано

главни руководилац
руководилац за ВП
помоћник за ВП
секторски за ВП

Организација и члана Градског штаба
реализацијја
помоћник члана
активности
повереник

организација и
реализација
активности

реализовано

главни руководилац
руководилац за ВП
помоћник за ВП
секторски за ВП

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Градски Штаб за
ванредне ситуације

ДВП 'Смедерево"

В.Х.А.2. Прогноза хидролошких
појава-верификација опасности и
процедуре најаве и упозорења

организација и
реализација
активности

реализација у
току

организација и члана Градског штаба
реализација
помоћник члана
активности
повереник
Градски Штаб за
ванредне ситуације

Г.А.А.З. информисање и едукација
јавности посебним садржајем

ДВП 'Смедерево"

реализација у
току

организација и члана Градског штаба
реализација
помоћник члана
активности
повереник
Градски Штаб за
ванредне ситуације

Г.А.А.2. расподела задужења

В.Х.А.1. Израда и верификација
техничке документације за сектор
Д.З. за о.о.п. (Општи план за
о.о.п.)

реализација у
току

реализовано

организација и члана Градског штаба
реализација
помоћник члана
активности
повереник

главни руководилац
руководилац за ВП
помоћник за ВП
секторски за ВП

реализација у
току

реализовано

Градски Штаб за
ванредне ситуације

организација и
реализација
активности

главни руководилац
руководилац за ВП
помоћник за ВП
секторски за ВП
организација и члана Градског штаба
реализација
помоћник члана
активности
повереник
организација и
реализација
активности

Задужења

Остварени
степен
реализације
(Критеријум за
Субјекти руковођења
проглашење
почетка и
престанка
ангажовања)

Г.А.А.1. имплементација оперативног
плана- подела задужења и
одговорности

ДВП 'Смедерево"

Субјекти у
одбрани од поплава
и леда

В.А.А.З. Обезбеђење услова за
интегрално спровођење о.о.п. нa
подручју града -градског штаба за
ванредне ситуације

КОМУНАЛНЕ
АКТИВНОСТИ
Г.К.А.

Градски Штаб за
ванредне ситуације

ХИДРОТЕХНИЧКЕ АКТИВНОСТИ
Г.Х.А.

В.А.А.2. Расподела задужења и
координација-разрада оперативног
плана за о.о.п.

АДМИНИСТРАТИВНЕ
АКТИВНОСТИ
Г.А.А.

ДВП 'Смедерево"

ХИДРОТЕХНИЧКЕ
АКТИВНОСТИ В.Х.А.

АКТИВНОСТИ У НАДЛЕЖНОСТИ ГРАДА

ГРАДА

В.А.А.1. Устројство
водопривредног оперативног
плана за о.о.п.

АДМИНИСТРАТИВНЕ
АКТИВНОСТИ В.А.А.

ВОДОПРИВРЕДНЕ АКТИВНОСТИ

- превентивне активности у одбрани од поплава

СИНХРОН ПЛАН

Страна 24 – Број 2
1. март 2016. године

АДМИНИСТРАТИВНЕ ХИДРОТЕХНИЧКЕ
АКТИВНОСТИ
АКТИВНОСТИ
В.А.А.
В.Х.А.

ВОДОПРИВРЕДНЕ АКТИВНОСТИ

В.Х.А.З. Активности на одбрамбеној
линији у различитим фазама одбране
В.Х.А.3/1 Редовне активности
територијалног водопривредног
предузећа у различитим фазама
одбране у складу са оперативним
планом Министа-рства и ....
техничкој документа-цији за о.о.п.
одржавање зашти-тних објеката
- редовна одбрана водотоцима са
изграђеним заштитним објектима

АДМИНИСТРА ТИВНЕ
АКТИВНОСТИ
Г.А.А.
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Градски Штаб
за ванредне
ситуације

Градски Штаб
за ванредне
ситуације

Г.Х.А.2. Прогноза
уочавање
поплава и упозорење, Г.Х.А.2/1
разрада и имплементација модела
за прогнозу и уочавање опасности
од поплава и процену размере
поплава (осматрачки пункт,
задужења осматрача)
Г.Х.А.2/2 устројство процедуре за
ургентно обавештавање Г.Х.А.2/3
Најава непосредне опасности
-обавештавање и узбуњивање

Субјекти у
одбрани од
поплава и
леда

Градски Штаб
за ванредне
ситуације

КОМУНАЛНЕ
АКТИВНОСТИ
Г.К.А.

по степену угрожености
(поплављена, одронима,
клизиштима, бујичних наноса),
- историјски подаци о забележеним
појавома и регистрована .... у циљу
планирања одбране и усмеравање
урбан. За коришћење угрожених
делова подручја,
- модел прогнозе

ХИДРОТЕХНИЧКЕ
АКТИВНОСТИ
Г.Х.А.

АКТИВНОСТИ У НАДЛЕЖНОСТИ ГРАДА

организација и
реализација
активности

организација и
реализација
активности

оганизација и
реализација
активности

Задужења

члана Градског
штаба помоћник
члана повереник

члана Градског
штаба помоћник
члана повереник

члана Градског
штаба помоћник
члана повереник

Субјекти
руковођења

реализација у току

реализација у току

реализација у току

Остварени степен
рализације (Критеријум
за проглашење почетка и
престанка ангажовања

1. март 2016. године
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
Страна 25 – Број 2

АДМИНИСТРАТИВНЕ
АКТИВНОСТИ
ВА.А.

ХИДРОТЕХНИЧКЕ
АКТИВНОСТИ
В.Х.А.

ВОДОПРИВРЕДНЕ АКТИВНОСТИ
АДМИНИСТРА ТИВНЕ
АКТИВНОСТИ
Г.А.А.

Градски Штаб за
ванредне ситуације

Градски Штаб за
ванредне ситуације

Г.К.А.2. Безбедност људи и имовине контрола саобраћаја Г.К.А.2/1
Обезбеђује заштиту сопствених објеката

Градски Штаб за
ванредне ситуације

Г.К.А.1. Обезбеђење функционисања
виталних система
Г.К.А.1/1 Заштите сопствених објеката
Г.К.А.1/2 Обезбеђење услова за
континуитет рада виталних система

КОМУНАЛНЕ
АКТИВНОСТИ
Г.К.А.

Субјекти
У одбрани од
поплава и леда

организација и
реализација
активности

организација и
реализација
активности

организација и
реализација
активности

Задужења

члана Градског
штаба помоћник
члана повереник

члана Градског
штаба помоћник
члана повереник

члана Градског
штаба помоћник
члана повереник

Субјекти
руковођења

реализација у току

реализација у току

реализација у току

Остварени степен
рализације
(Критеријум за
проглашење
почетка и престанка
ангажовања

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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3. Активностина изградјеној
одбрамбеној линији у зони воду
В.Х.А.3/1 - редовне активности
територијалног водопривредног
предузећа у различитим фазама
одбране у складу са оперативним
планом Министарства и ....
техничкој документацији за о.о.п.
одржавање заштитних објеката редовна одбрана водотоцима са
изграђеним заштитним објектима
В.Х.А.3/2 - ванредне активности
тетиројалног водопривредног
предузећа уз синхронизовано
учешће других субјеката ванредна
одбрана од поплава на водотоцима
са изграђеним заштитним објектима

ХИДРОТЕХНИЧКЕ
АКТИВНОСТИ
Г.Х.А.

АКТИВНОСТИ У НАДЛЕЖНОСТИ ГРАДА

Страна 26 – Број 2
1. март 2016. године

ХИДРОТЕХНИЧКЕ
АКТИВНОСТИ
В.Х.А.

АДМИНИСТРА ТИВНЕ
АКТИВНОСТИ
Г.А.А.
ХИДРОТЕХНИЧКЕ
АКТИВНОСТИ
Г.Х.А.

Г.К.А.3/4 Организација
евакуације људи, стоке и
имовине Г.К.А.3/6 План
евакуације

Г.К.А.3/3 Идентификација
одредишта и обезбеђењу
услова за прихват

Г.К.А.3/2 Разрада процедуре
алармирања становништва

Г.К.А.З/1 Разрада процедуре
алармирања посебних
примаоца (Градски Штаб за ванредне
ситуације Штаб ЦЗ витални
системи рада, привредни
објекти)

евакуација становништва

Г.К.А.З. Алармирање и

КОМУНАЛНЕ
АКТИВНОСТИ
Г.К.А.

АКТИВНОСТИ У НАДЛЕЖНОСТИ ГРАДА

Градски Штаб за
ванредне ситуације

Субјекти У одбрани
од поплава и леда

Субјекти
руковођења

организација члана Градског
и реализација штаба помоћник
члана повереник
активности

Задужења

реализациј а у
току

Остварени
степен
рализације
(Критеријум за
прогла-шење
почетка и
престанка
ангажовањ а
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Руковођење одбраном на одређеним притокама реке Дунав и реке Велика Морава је у надлежности Градског Штаба за ванредне
ситуације- Члан Градског штаба за ванредне ситуације надлежан за мере заштите и одбране од поплава

АДМИНИСТРАТИВНЕ
АКТИВНОСТИ
В.А.А.

ВОДОПРИВРЕДНЕ АКТИВНОСТИ

1. март 2016. године
Страна 27 – Број 2

ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ, ПРАТЕЋЕ ПОЈАВЕ ШТЕТНОГ ДЕЈСТВА ВОДА II РЕДА И ОДБРАНА ОД ГРАДА

идентификација локалитета на којима се продукују ови феномени,
идентификација подручја које може бити угрожено овим феноменом,
систематско спровођење санационих мера и радова на овим локалитетима,
превентивно планирање начина коришћења простора на угроженом подручју.

II-3.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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ОСТВАРЕНИ СТЕПЕН ЗАШТИТЕ - УРГЕНТНЕ АКТИВНОСТИ НА ОТКЛАЊАЊУ УОЧЕНИХ СЛАБИХ МЕСТА ОДБРАМБЕНЕ
ЛИНИЈЕ И ПОЈАВА НА НЕУРЕЂЕНИМ ВОДОТОЦИМА

Руковођење овим активностима врши Члан Градског штаба за ванредне ситуације надлежан за мере заштите и одбране од поплава,
по утврђеној шеми руковођења.

Реализација ових активности је у надлежности Скупштине града, Дирекције за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште ЈП Смедерево, као и
ЈКП "Чистоћа" и ЈКП "Паркинг сервис", односно Предузећа за путеве Пожаревац, Пункт Смедерево.

-

Одбрана од ових појава се третира као одбрана од поплава уз посебне мере које се предузимају на подручју које је потенцијално угрожено
приливом бујичног наноса (бујичне лаве), клизишта и одрона. Специфичност ових појава не омогућавају одбрану у моменту настанка, тако да се
одбрана своди на превентивне активности у циљу смањења могућности настанка:

Бујичне кише и бујични феномени

Интегрална одбрана од штетног дејства вода II реда подразумева поред поменутих активности на одбрани од поплава и предузимање
одређених активности, радова и мера на деловима подручја Града, који су потенцијално угрожени штетним дејством вода II реда, у условима који се
третирају елементарним непогодама:

3.

Страна 28 – Број 2
1. март 2016. године

Д.3.2.

Д.3.1.

Д.3.

3.04 км

десна обала код Смедерева

Дунав

(видети М.1.1.)

9.83 км

Језава

десна обала од ушћа Велике
Мораве до марине у
Смедереву

Дунав, притока

4.

3.

2.

1.

(3.)

(2.)

1.

600
700
844 (Н1%)
822 (кота отвора ескарпе)

ВВ
РО
ВО
МВ
КВЗ

Велика Морава: Љубичевски мост
(Р); л, д, и; „0” 73.42
706
(4.05.1958.)
450 77.92
600 79.42
Q 2% = 2260 m³/s

Дунав: Смедерево
(Р); л, д, и; „0” 65.36
845 (16.04.2006.)
600
71.36
700
72.36
844
(Н1%)
964
75.00

Дунав: Смедерево
(Р); л, д, и; „0” 65.36
845 (16.04.2006.)

В

ВВ
РО
ВО
МВ

В

ВВ
РО
ВО
МВ
КВЗ

В

СМЕДЕРЕВО

3.04 км

„Смедерево”
Отворена касета

СМЕДЕРЕВО

(25.38 км)
(видети М.1.1.)

9.83 км

Затворена касета

„Годомин”

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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Десни насип уз Дунав дуж леве обале марине у Смедереву, 0.70 км са **
другом линијом одбране у зони „Смедеревске трвђаве”, 0.30 км, укупно
1.00 км
Заштитни зид - ескарпа тврђаве у Смедереву и обалоутврда (недовољне
заштитне висине) у зони пристаништа, 0.78км
Десни насип са обалоутврдом уз Дунав од пристаништа до веслачког клуба,
0.52км
Обалоутврда на десној обали Дунава од веслачког клуба до старе железаре,
0.74 км

Десни насип уз Дунав од ушћа Велике Мораве до марине у Смедереву са
насипом уз десну обалу марине, 9.83км
(Леви насип уз Велику Мораву од ушћа у Дунав до ушћа Језаве,
9.20 км – на водном подручју „Морава”, видети М.1.1.)
(Леви насип уз Језаву од ушћа у Велику Мораву до високог терена, 6.35 км
– на водном подручју „Морава”, видети М.1.1.)

СМЕДЕРЕВО
Дунав код Смедерева
12.87 км
Бране „Смедерево”, „Петријево” и „Ћириловац”

Водно подручје „Дунав“

Извод из републичког ОПОП
Спољне воде - 2. Системи за заштиту од поплава – сектори, деонице, заштитни водни објекти, штићена поплавна подручја и критеријуми за
проглашење редовне и ванредне одбране од поплава од спољних вода и загушења ледом

Дефинисање водотокова и канала на којима се спроводи одбрана од поплава, небрањена подручја
Уређене деонице и деонице са изграђеним водним објектима за ООП

Табеларни приказ
о системима за заштиту од поплава и проблемима заштите

1. март 2016. године
Страна 29 – Број 2

М.1.2.

М.1.1.

М.1.

Брана са ретензијом „Петријево” на Петријевском потоку, десној притоци
Дунава
Простор за пријем поплавног таласа 146.000 м³ (Q0,1%)

Брана са ретензијом „Ћириловац” на Ћириловачком потоку, десној
притоци Петријевског потока (десна притока Дунава)
Простор за пријем поплавног таласа 92.000 м³ (Q0,1%)

2.

3.

Брана са ретензијом „Смедерево” на Петријевском потоку, десној притоци
Дунава
Простор за пријем поплавног таласа 95.000 м³ (Q0,1%)

Велика Морава

4.

2.
3.
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Десни насип уз Језаву од Осипаонице до ушћа Раље (8+950 - 21+200),
12.25 км
Десни насип уз Језаву од ушћа у В. Мораву (0+000 - 8+950), 8.95 км
Леви насип уз Велику Мораву од ушћа Језаве до пута Осипаоница Пожаревац (Љубичевски мост) (9+200 - 20+000), 10.80 км
и насип у инундацији (девијација код Драговачког моста), 3.90 км, укупно
14.70 км
Леви насип уз Велику Мораву од пута Осипаоница - Пожаревац
(Љубичевски мост) до високог терена код села Трновче, (20+000 - 45+080),

Великa Моравa: Љубичевски мост
(Р); л, д, и; „0” 73.42
706 (4.05.1958.)

В
ВВ

206 73.30
346 74.70
444 Q 1%=181 m³/s
494 76.18

Језавa: мост код села Радинца
(Л); л , „0” 71.24
395 (12.07.1999.)
РО
ВО
МВ
КВЗ

ВВ

В

СМЕДЕРЕВО

60.98 км

Затворена касета

„Осипаоница-Лозовик”

СМЕДЕРЕВО

15.55 км
(25.38 км)
(видетиД.3.1.)

Затворена касета

„Годомин”

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

60.98 км

Језава

лева обала од Језаве до села
Трновче

Велика Морава, притока

ВВ
РО
ВО
МВ

(видети Д.3.1.)

600 71.36
700 72.36
844 (Н 1 %)
964 75.00

РО
ВО
МВ
КВЗ

Великa Моравa: Љубичевски мост
(Р); л, д, и; „0” 73.42
706 (4.05.1958.)
450 77.92
600 79.42
Q 2%=2260 m³/s

Дунав: Смедерево
(Р); л, д, и; „0” 65.36
845 (16.04.2006.)

ВВ

В

В

1.

2.
3.

(Десни насип уз Дунав од ушћа Велике Мораве до марине у Смедереву са
насипом уз десну обалу марине, 9.83км – на водном подручју „Доњи
Дунав”, видети Д.3.1.)
Леви насип уз Велику Мораву од ушћа у Дунав до ушћа Језаве, 9.20 км
Леви насип уз Језаву од ушћа у Велику Мораву до високог терена,
6.35 км

96.82 км

Карактеристичне коте
126.50 темељни испуст
131.00 прелив
131.70 максимални ниво
132.00 круна бране

Карактеристичне коте
139.50 темељни испуст
146.70 прелив
146.90 максимални ниво
147.50 круна бране

Карактеристичне коте
104.00 темељни испуст
111.00 прелив
111.50 максимални ниво
112.00 круна бране

15.55 км

лева обала од ушћа у Дунав до
ушћа Језаве

(1.)

СМЕДЕРЕВО
Лева обала Велике Мораве од ушћа у Дунав до села Трновче и Језава са Раљом

Водно подручје „Велика Морава“

Д.3.3.

Петријевски и Ћириловачки
поток
Бране „Смедерево”,
„Петријево” и „Ћириловац”

Дунав, притоке

1.

Страна 30 – Број 2
1. март 2016. године

17.42 км

у Коларима

Раља

2.87 км

Ушће Раље у Језаву

1.

1.
2.

Леви насип уз Раљу од ушћа (0+000 - 15+420), 15.42 км ** са успорним
насипима Ландолског, Доловског, Крњедолског и Живковачког потока,
2.00 км, укупно 17.42 км

Леви насип уз Језаву низводно од ушћа Раље (7+000 - 8+950), 1.95 км
Леви насип уз Раљу (девијација), 0.92 км

ВВ
РО
ВО
МВ

ВВ
РО
ВО
МВ
КВЗ
В

МВ
КВЗ
В

РО
ВО

450 77.92
600 79.42
500 78.42 за деоницу објекта 4. од
стац. 40+650 – 41+900
Q 2%=2260 m³/s
525 78.67
Језавa: мост код села Радинца
(Л); л. „0” 71.24
395 (12.07.1999.)
206 73.30
346 74.70
444 Q 1%=181 m³/s
494 76.18
Раља: мост у Коларима
(Л); л; „0” 96.93
320 (10.07.1999.)
237 99.30
277 99.70
325 Q 5%=96.40 m³/s

ДВП „Смедерево“ ;
1. Отворена касета „Смедерево“

Надлежно предузеће /секторски
руководилац/деонични руководилац:

Статус заштићеног подручја (на којем је
објекат):
отворена/затворена касета........

3

4

СМЕДЕРЕВО

17.42 км

Затворена касета

„Колари”

СМЕДЕРЕВО

2.87 км

Затворена касета

„Радинац”

ВЕЛИКА ПЛАНА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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Д.3 ; Д.3.2.1 ;Д.3.2.2. Смедерево

Сектор/ деоница/ подручје општина:

2

Дунав/Дунав

Водоток/слив:

„Доњи Дунав“

1

ВОДНО ПОДРУЧЈЕ (ВПЦ“ Сава Дунав „)

ВОДЕ I И II РЕДА
Река Дунав
1. Небрањено подручје-Град Смедерево-

Неуређене деонице, критични локалитети, небрањена подручја

Критеријуми за проглашење појединих фаза одбране од поплава за водотоке I реда по сливовима дати су у табели.

М.1.4.

М.1.3.

Језава, Раља

25.08 км

1. март 2016. године
Страна 31 – Број 2

1.Неизграђена деоница од км 0+920 до места укрштаја
корита са пругом Београд-Мала Крсна; дужина деонице 3,7км
2006 год. Спречен директан продор воде у град изградњом
привремених линијских објеката за ооп
1.ВИСОК ниво ризика oд продора воде у град.
1.Град Смедерево

Критична деоница на насипу или обали
(стационажа):
Описати зашто је деоница критична (најкраће).

Последњи забележени поплавни догађај:
(из ППРП):

Оцена ризика:

Податак о угроженом приобаљу:
(навести шта је угрожено, насеље, пољ.површине,
индустрија, инфраструктура)

8

9

1

Водоток/слив:
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Дунав/Дунав

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

ВОДНО ПОДРУЧЈЕ (ВПЦ“ Сава- Дунав„)

Небрањено подручје у приобаљу Дунава-насеље Орешац-

11

10

„Доњи Дунав“

1.Неизграђена деоница од км 0+920 до места укрштаја
корита са пругом Београд-Мала Крсна; дужина деонице 3,7км

Слабо место на насипу или обали, недовољна
пропусна моћ мостова (стационажа):
Описати врсту слабог места (најкраће)

7

6

1.Постојећи степен заштите: кота 72,36mnm-проглашење ВО –
терен десне обале Дунава на пристаништу
2.Потребан степен заштите Q 1% - кота меродавне воде
73,55mnm

2.Заштитни зид ескарпа тврђаве у Смедереву и обалоутврда (недовољне
заштитне висине у зони пристаништа, 0.78km

1. Десни насип уз Дунав дуж леве обале Марине у Смедереву, 0.70 km са
другом линијом одбране у зони Смедеревске тврђаве, 0.30 km, укупно
1.00 km

Постојећи степен заштите /потребан степен
заштите: Q(__%)/Q(__%)/ из Оп плана или
расположиве техн.документације

5

Објекат:(назив из Оп. плана)

Страна 32 – Број 2
1. март 2016. године

ДВП „Смедерево“ ;
Незаштићено и небрањено подручје са котама 71,50-73мнм

2006 god. Потпуно поплављено насење Орешац, забележени
водостај 73,81мнм
1.ВИСОК ниво ризика плављења насеља Орешац

Надлежно предузеће /секторски
руководилац/деонични руководилац:

Статус заштићеног подручја (на којем је
објекат):
отворена/затворена касета........

Објекат:(назив из Оп. плана)

Постојећи степен заштите /потребан степен
заштите: Q(__%)/Q(__%)/ из Оп плана или
расположиве техн.документације

Слабо место на насипу или обали, недовољна
пропусна моћ мостова (стационажа):
Описати врсту слабог места (најкраће)

Критична деоница на насипу или обали
(стационажа):
Описати зашто је деоница критична (најкраће).

Последњи забележени поплавни догађај:
(из ППРП):

Оцена ризика:
Користити формулације(

Податак о угроженом приобаљу:
(навести шта је угрожено, насеље, пољ.површине,
индустрија, инфраструктура)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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1. насеље Орешац
2. пут Смедерево-Београд

неизграђена деоница

1.Подручје небрањено, у залеђу висок терен –пут БеоградСмедерево
2. Q 1% - 73,55mnm

D.3 ; D.3.2.1 ;D.3.2.2. Смедерево

Сектор/ деоница/ подручје општина:

2

1. март 2016. године
Страна 33 – Број 2

Највиши забележени водостај на реци Раљи 10.07.1999.год; ВВ
100,13 мнм
1.ВИСОК ниво ризика плављења поњопривредних површина и дела
урбаних насеља –село Раља

Последњи забележени поплавни догађај:
(из ППРП):

Оцена ризика:

8

9

11
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1. Пољопривредне површине

1 Неизграђена прва и делом друга одбрамбена линија на
предметној деоници .

Критична деоница на насипу или обали
(стационажа):
Описати зашто је деоница критична (најкраће).

Податак о угроженом приобаљу:

1.Неизграђена прва и делом друга одбрамбена линија на
предметној деоници .

Слабо место на насипу или обали, недовољна
пропусна моћ мостова (стационажа):
Описати врсту слабог места (најкраће)

7

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

10

1.Постојећи степен заштите: /
2.Потребан степен заштите Q 5% - меродавне воде Q 5%=96.40
m³/s

Постојећи степен заштите /потребан степен
заштите: Q(__%)/Q(__%)/ из Оп плана или
расположиве техн.документације

6

5

Леви насип уз Раљу (девијација), 0.92 км
Леви насип уз Раљу од ушћа (0+000 - 15+420), 15.42 км ** са успорним
насипима Ландолског, Доловског, Камендолског и Живковачког потока,
2.00 км, укупно 17.42 км

1. Отворена касета „Раља“

Статус заштићеног подручја (на којем је
објекат):
отворена/затворена касета........

4
1.
2.

ДВП „Смедерево“ ;

Надлежно предузеће /секторски
руководилац/деонични руководилац:

3

Објекат:(назив из Оп. плана)

М 1.3. М 1.4. Смедерево

Сектор/ деоница/ подручје општина:

2

Раља/Велика Морава

Водоток/слив:

ВПЦ „Морава“ РЈ „Велика Морава“

1

ВОДНО ПОДРУЧЈЕ „Морава“ ВПЦ „Морава“ РЈ
„Велика Морава“

Река Раља

Страна 34 – Број 2
1. март 2016. године

Предграђе и
центар града
Тврђава
М.З. Доњи Град,
Лештар,
Петријево,
Златно брдо

МЗ Лештар

М.З. Папазовац,
МЗ 25.мај; Вучак

Петријевски поток
8,90км

Ћириловачки поток
5,34 км

Вучачки поток
7,42км

Висок ниво ризика од преливања у условима
киша великог интензитета због неуређеног
корита у делу стамбеног насеља Ковачићево,
Низак ниво ризика од преливања у условима
киша великог интензитета

Висок ниво ризика изливања воде из колектора у
условима киша великог интензитета у
низводном делу колектора;

Висок ниво ризика од преливања у условима
киша великог интензитета

Низак ниво ризика од преливања у условима
киша великог интензитета

- 32 -

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

(напомена: болдоване су воде I реда на којима је започета, али не и окончана регулација)

МЗ Удовице

Удовички поток
3,52 км -

Дубоко корито усечено у висок терен не средњем и
доњем делу тока. У зони ушћа у Дунав могуће
плављење дела викенд-насеља Орешац.
Нерегулисани водоток
Дубоко корито усечено у висок терен не горњем и
средњем делу тока. У зони пута Смедерево Београд могуће плављење домаћинстава узводно од
пута. Угрожен локални пут Л6 за Удовице.
Нерегулисани водоток
Колекторски урађен у средњем и доњем току
(кроз насеље); У зони успора од ушћа у Дунав до
Карађорђевог дуда у дужини од 1.100м’ колектор
ради под успором преко целе године; у
суперпозицији високих вода реке Дунав и киша
великог интензитета изливање колектора у
центру града, плављење улице Саве Немањића и
околних терена
Урађен колекторски на потезу од ушћа у
Петријевски колектор до
ретензије Ћириловац;
Изграђена ретензија «Вучак»;
Урађен колекторски у зони сервиса «Станимир
Марковић»;

Ризик полава
Низак ниво ризика од преливања у условима
киша великог интензитета

2. Делови села Раља

потенцијално угрожена насеља и добра
Дубоко корито усечено у висок терен на средњем и
доњем делу тока. Нерегулисани водоток

МЗ Сеоне,

МЗ Сеоне,

Поток Селиште
4,63 км

Притоке:
Поток Саставак
8,59 км

Река Дунав

(навести шта је угрожено, насеље, пољ.површине,
индустрија, инфраструктура)

1. март 2016. године
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Ландолски поток
3,20км

Поток Голобок
3,52 км

Река Коњска
43,22 км

Притоке:
Река Бадрика
32 км

Висок ниво ризика плављења изливањем
воде из регулисаног и нерегулисаног
корита у условима наглог топљења снега и
високих водостаја у реципијенту – реци
Раљи; плављење узроковано немогућношћу
одвођења подземних вода

Висок ниво ризика од преливања из
основног корита у условима наглог
топљења великих количина снега

Низак ниво ризика од преливања воде из
корита у узводном делу; висок ниво ризика
рушења објеката мостова на локалном путу
за Бадљевицу и државном путу Р 219 у
условима киша великог интензитета

Ризик поплава
Висок ниво ризика од плављења
пољопривредних површина у условима
високог нивоа реципијента; неопходно
пуштање црпне станице у рад

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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потенцијално угрожена насеља и добра
Липе
Регулацијом Језаве пресечен ток
Враново
Бадрике: Није у потпуности еализовано
М.Крсна
пројектно решења “Бадрика”: Урађен
Скобаљ
темељни бет. Цевасти испуст са
повратним поклопцем на 6 + 200
рег.корита р.Језаве за пријем мањих
вода Бадрике; При већем водостају
Језаве, долази до плављења обрадивог
земљишта (5.900 ха), урађена црпна
станица која није стављена у погон;
река Бадрика нерегулисана
Крсна,
На делу од ушћа у Језаву до ж.пруге
Скобаљ
М.Крсна - В.Плана, због мањег
Михајловац,
подужног пада и мањег природног
Бачинац,
корита може доћи до изливања воде при
Селевац,
појави обилних падавина а у краћем
временском периоду на површини од
Суводол
око 150ха; нерегулисани водоток
Луњевац
Друговац
Бадљевица
Сараорци
На делу од ушћа у р.Језаву до
Лозовик
пута Смед.-В.Плана, константно
Голобок
плави површину од око 200ха
(место звано рит)
На делу од ж.пруге КрснаВ.Плана до аутопута Бгд-Ниш
повремено плави пољ. површине
око 400ха; у току 2012.год урађена
делимична регулација низводно од
моста
Ландол
Уз регулисано корито од ушћа у
Петријево
Раљу до ж.пруге Београд-Ниш,
Водањ
уређен заштитни левообални
насип (630м); узводно водоток
нерегулисан; Код високог водостаја
р.Раље и затварања повратног поклопца
Ф1000, на испусту долази до изливања
подземних вода и вода са високог

Река Језава и река Раља- слив велике Мораве

Страна 36 – Број 2
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Водањ

Живковац
Умчари
Камендол

Мало Орашје
Друговац
Бадљевица
Биновац
Колари
Суводол
Колари
Друговац

Поток Крњи До

Поток Камендол
8,00км

Поток Царевац
7,66км

Поток Водица
10,64км

Поток Битинац
8,70км

Нерегулисани водоток бујичног
карактера; угрожене пољопривредне
површине у непосредном окружењу

Нерегулисани водоток бујичног
карактера; угрожене пољопривредне
површине у непосредном окружењу
Нерегулисани водоток бујичног
карактера; угрожене пољопривредне
површине у непосредном окружењу

Уз регулисано корито од ушћа у Раљу
до ж.пруге Београд-Ниш, уређени
обострани заштитни насипи (380м);

Уз регулисано корито од ушћа у Раљу
до ж.пруге Београд-Ниш, уређен
заштитни левообални насип (370м); У
регулисано корито р. Раље се улива кроз
жабљи поклопац Ф1000;

Низак ниво ризика од преливања у
условима киша великог интензитета

Низак ниво ризика од преливања у
условима киша великог интензитета

Висок ниво ризика плављења изливањем
воде из регулисаног и нерегулисаног
корита у условима наглог топљења снега и
високих водостаја у реципијенту – реци
Раљи; плављење узроковано немогућношћу
одвођења подземних вода
Висок ниво ризика плављења изливањем
воде из регулисаног и нерегулисаног
корита у условима наглог топљења снега и
високих водостаја у реципијенту – реци
Раљи; плављење узроковано немогућношћу
одвођења подземних вода
Висок ниво ризика плављења изливањем
воде из регулисаног и нерегулисаног
корита у условима наглог топљења снега и
високих водостаја у реципијенту – реци
Раљи; плављење узроковано немогућношћу
одвођења подземних вода
Низак ниво ризика од преливања у
условима киша великог интензитета
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На подручју обухваћеном овим, планом могућа су плављења изазвана следећим појавама:

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

1.1. Идентификација и приказ потенцијалних узрока плављења од вода II реда

1. Појаве на неуређеним водотоцима које могу бити узрок плављења подручја - ургентне активности

Ландол
Петријево
Водањ

Поток Долови
1,70км

терена из корита и плављења око 150 ха
пољ.земљ.
Уз регулисано корито од ушћа у Раљу
до ж.пруге Београд-Ниш, уређен
заштитни левообални насип (620м); У
регулисано корито р. Раље се улива кроз
жабљи поклопац Ф1000;

1. март 2016. године
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Критеријуми за проглашење одбране од бујичних поплава
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Планом за одбрану од поплава се дефинишу следеће фазе одбране:
ФАЗА 1. Припрема за одбрану од бујичних поплава
ФАЗА 2. Редовна одбрана од поплава
ФАЗА 3.Ванредна одбрана од поплава
ФАЗА 4. Ванредно стање
ФАЗА 5. Отклањање последица штетног дејства вода

За водотоке II реда који су неуређени и за које не постоји пројектна документација предлаже се спровођење одбране од поплава.
Имајући у виду хидролошки режим бујичних водотока, као и хидролошку неизученост ових водотока (јер се на већини водотока не врше
хидролошка осматрања), критеријуми за проглашење одбране од поплава не могу се везати за водостаје. Једино је реално и могуће да се ови
критеријуми вежу за атмосферске падавине у сливу.

1.2.

За све водотоке и градске сливове и делове подручја који се сматрају потенцијално угроженим штетним дејством вода II реда, наведене појаве
морају се конкретизовати у оквиру градске техничке документације за одбрану од поплава ( активност Г.Х.А.1. из основне шеме активности)

- појавом загушења у регулисаним и неуређеним водотоцима изазваних дејством леда.

- појавом слабих места на одбрамбеној линији заштитних водопривредних система и настанку опасности од преливања одбрамбене
линије у условима повишених водостаја у регулисаним водотоцима,

- појавом високих, успорених (подземних и површинских) вода на заштићеном подручју у залеђу заштитних водопривредних објеката
у условима повишених водостаја у регулисаним водотоцима,

- приливом бујичних атмосферских вода ка уређеним градским површинама у залеђу одбрамбене линије - заштитних водопривредних
објеката и изливањем из корита неуређених водотока, градских атмосферских колектора услед загушења или недовољне пропусне моћи,

Страна 38 – Број 2
1. март 2016. године

- 36 -

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Фаза 5 - наступа након проласка бујичних падавина и поплавних таласа. Након детаљно евидентираних штета насталих за време поплава,
спроводе се потребне мере и врше се неопходни радови да се отклоне последице поплава.

Фаза 4- ванрено стање наступа са најавом и појавом изливања поплавног таласа из основног корита, у условима непрекидних падавина у сливу и
јаких пљусковитих киша на меродавном делу слива. Уводи се ванредно стање, посебне мере у саобраћају, по потреби евакуација становништва и
добара.

Фаза 3 – ванредна одбрана од поплава наступа најавом и појавом поплавне кише дужег времена трајања – јаке пљусковите кише - кише јаког
интезитета на меродавном делу слива тока.

Фаза 2 – редовна одбрана од поплава наступа са појавом кише јаког интензитета и дужег трајања, у сливу који
гравитира ка брањеном подручју. Врши се интервентни преглед бујичног водотока и уклањање свих предмета који могу угрозити неометано отицање
воде

Фаза 1 – припрема за одбрану од поплава има највећи значај, с обзиром на природу бујичних поплава, где је по правилу расположиво време за
реаговање на појаву бујичних падавина веома кратко. У овом периоду, неопходно је предузети све потребне мере како би се таласи бујичних вода,
које се неминовно јављају, спровели до реципијента уз минимум штета. То пре свега значи детаљно упознавање проблема, добро планирање
неопходних радова, обезбеђење неопходних средстава за ове радове, као и њихова реализација. У оквиру припреме за одбрану од поплава неопходно
је:
1. извршити фазну реализацију студијско-истражних радова израде техничке документације за сваки бујични водоток који подразумева припрему
техничке документације за сваки водоток појединачно. Овом документацијом дефинишу се два основна сегмента:
- документација о водотоку и сливу
- документација о брањеном подручју
Техничка документација о водотоку који угрожава посматрано подручје има фундаментални значај за одбрану од поплава, јер ствара основ за
процену степена угрожености приобаља од великих вода
2.Спровести хидротехничке интервентне мере на неистраженим и неуређеним водотоцима које подразумевају :
- Преглед свих бујичних водотока на територији Града
-Уклањање свих предмета, растиња и препрека које могу угрозити неометано отицање воде ка реципијенту
- Приказ угрожених насеља, саобраћајница и пољопривредних површина у приобаљу сваког бујичног водотока (који се мора ажурирати сваке
године).
- Приказ критичних локалитета и уских грла за пролаз бујичних таласа (мостови, објекти у речном кориту и на обалама и др.) на сваком бујичном
водотоку
Средства за реализацију припремних фаза за одбрану од полава на бујичним водотоцима морају се предвидети Градским буџетом.

1. март 2016. године
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Имајући у виду хидролошки режим бујичних водотока, као и хидролошку неизученост ових водотока (јер се на већини водотока не врше
хидролошка осматрања), критеријуми за за проглашење одбране од поплава не могу се везати за водостаје. Једино је реално и могуће да се ови
критеријуми вежу за атмосферске падавине у сливу.
Предлажу се следећи критеријуми одбране од поплава на бујичним водотоцима:
1. У пролећно и летње време , могу се десити и провале облака са количином, падавина већом од 50 л/м2 за 24 часа, када се проглашава
РЕДОВНА ОДБРАНА, а уколико се количина повећа на 80 л/м2 за исти временски период, проглашава се ВАНРЕДНА ОДБРАНА, од
поплава на територији града Смедерева
2. Уколико пљусковите кише непрекидно падају дуже од 36 часова, проглашава се РЕДОВНА , а ако падају преко 48 часова, проглашава се
ВАНРЕДНА ОДБРАНА од поплава на територији града Смедерева
3. Наглим топљењем снега услeд јужног ветра или непрекидно падање кише, на снег у трајању од 24 часа, изазива проглашење РЕДОВНЕ
ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА,а уколико киша пада 48 часова, проглашава се ВАНРЕДНА ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА.

Страна 40 – Број 2
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1.3 Приоритети и носиоци
Чишћење свих неуређених водотокова, локалитета могућих загушења (мостови, пролази,
таложници), путних јарака, уливно изливних објеката у склопу пута и атмосферских
колектора
Носиоци : Дирекција за изгадњу, урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево ЈП,
Предузеће за путеве "Пожаревац", ЈКП "Водовод".
Ургентна обавеза: Идентификација сливова који могу највише угрозити подручје и
интервенције на њима.
• Спровођење административних и казнених мера за несметано коришћење корита и
приобаља у зони корита ( бацање отпада, недозвољена изградња објеката итд.), забрана
градње у плавној зони (условљавање обавезе издавања водопривредне сагласности).
Носиоци : Републичка водопривредна инспекција, Оделење за урбанистичко-комунакне и
имовинско-правне послове, Одељење за инспекцијске послове и послове комуналне полиције
и Дирекција за изградњу,урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево ЈП.
Ургентна обавеза: Реонизација (доношењем одговарајућег градског акта) подручја у
приобаљу водотокова, формирање плавних зона и дефинисање режима коришћења у
синхронизацији са водопривредним плановима.
•

Носиоци: Градски Штаб за ванредне ситуације, Члан Градског штаба за ванредне ситуације
надлежан за мере заштите и одбране од поплава , Помоћник Члана градског Штаба.
Ургентна обавеза:Израда Програма за израду градске техничке документације.

II-4.

1.

ЉУДСТВО, МЕХАНИЗАЦИЈА, ОПРЕМА И МАТЕРИЈАЛ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ОДБРАНЕ ОД ШТЕТНОГ ДЕЈСТВА ПОПЛАВНИХ ВОДА И ПРАТЕЋИХ
ПОЈАВА ШТЕТНОГ ДЕЈСТВА ВОДА II РЕДА

РАСПОЛОЖИВИ ПОТЕНЦИЈАЛИ

1.1. Људство и стручни кадрови
За спровођење одбране од поплава вода II реда на подручју града, ангажовање
људства у потребном броју зависно од степена одбране, обезбеђују сви субјекти одбране у
складу са Синхрон планом активности, мера и радова.
Организација транспорта људства до одбрамбене линије и угрожених локалитета
подручја, као и опремање људства материјалом, алатом и опремом за одбрану по позиву наредби Штаба за ванредне ситуације.Члана Градског штаба за ванредне ситуације,
благовремено спроводи субјекат одбране који је и одговоран за извршење наредбе. Субјекат
одбране дужан је да на захтев Члана Градског штаба за ванредне ситуације и његових
помоћника благовремено ажурира податке о расположивом људству и стручним кадровима
који могу бити ангажовани у ванредним околностима.
Руковођење ангажовањем људства - субјеката одбране у различитим фазама одбране
одвија се по детаљној шеми руковођења.
Помоћ у руковођењу људством пружају повереници и расположиви стручни кадрови
субјеката одбране.
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Страна 42 – Број 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

1. март 2016. године

1.2. Опрема, механизација и материјал
Расположива опрема, механизација, алат и материјал неопходан за ефикасно
спровођење одбране приказана је табеларно, систематизована по субјектима одбране.
Субјекти одбране дужни су да ажурно пријаве све промене расположиве
механизације, опреме, алата и материјала.

ЈКП Пијаце

П.О. ЛАСТА

Meser ТehnogasAD

А.Д. М. Благојевић

МETECH d.o.o.

Дирекц за изгр.

Збир

1
3
2

1
1
-

1
2
1
1
2

3
1
5
1
7
4
1
4
1
1

5
-

2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
-

2
1
1
-

1
1
1
1
-

8
1
2
2
1
5
-

-

5
-

29
3
7
2
17
3
4
6
0
0
1
3
5
4
3
11
3
7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

2

5

-

-

-

15
47
9
3

20
-

10
10
6
-

-

2
2

-

5
10
10
5

-

3
2

0
0
0
22
67
23
20
15
17

моторна тестера

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

ручне тестере

-

-

-

-

-4+
2
-

-

-

-

-

-

2

-

-

2

путничко возило
теренско возило
багер
булдожер
камион
трактор и приколица
травокосачица
утоваривач
пента
чамац
аутодизалица
пумпа дизел
пумпа бензин
пумпа електро
агрегат
компресор
ровокопач
цистерна

1

фењери

-

лампе плинске
лампе
акомулаторске
сигналне заставице
бунде
појас за спас.
кишне кабанице
прслук
заштитни шлем
заштитне рукавице
радно одело
гумене чизме

2
2
1
2

-
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PKC WIRING
SYSTEMd o o
ИТГ доо.

ЈКП Чистоћа

-

ОПРЕМА

ЈКП Зеленило и
гробља
DUINTEGRAL

ЈКП Паркинг сервис

1
1
1
1
1
1
1
-

СУБЈЕКТИ

Железара
Смедерево д.о.о.

ЈКП Водовод

СПИСАК ОПРЕМЕ, МЕХАНИЗАЦИЈЕ, АЛАТА И МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДБРАНУ ОД
ПОПЛАВА ПРИВРЕДЕ СМЕДЕРЕВА

путничко возило
теренско возило
багер
булдожер
камион
трактор и приколица
травокосачица
утоваривач
пента
чамац
аутодизалица
пумпа дизел
пумпа бензин
пумпа електро
агрегат
компресор
ровокопач
цистерна
фењери
лампе плинске
лампе акомулаторске
сигналне заставице
бунде
појас за спасавање
кишне кабанице
прслук
заштитни шлем
заштитне рукавице
радно одело
гумене чизме
моторна тестера
ручне тестере

МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ
ОПРЕМА

КУЛИЧ

3
5
2
2
2
2

ШАЛИНАЦ

2
1
1
3
1
1
2
3
1
2
2
5
2
1
5
2
5
10
10
10
10
10
10
10
100
100
100
10
50

-

ЛИПЕ
10
1
2
500
1
1
10
4
-

СЕОНЕ
20
1
3
30
3
20
20
1
3
1
4
10
2
5
4
5

РАЉА
-

ЛУЊЕВАЦ
10
5
2
3
3
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ДОБРИ ДО
2
1
-

МАЛА
КРСНА
380
2
3
130
2
2
12
-

САРАОРЦИ
189
20
1
50
300
150
1
1
1
200
100
50
20
20
30
20
10
20
100
50
50
150
200
300
50
30

БИНОВАЦ
30
1
2
50
3
1
1
3
1
3
30
15
30

ОСИПАОН
ИЦА
500
1
12
50
90
2
1
2
3
30
50
50
2
5
3
25
50
50
20
15
80
50
25
400

МИХАЈЛО
ВАЦ
300
2
1
1
5
400
200
2
2
1
1
20
30
-

130
95
10
3
2
6
15
5
50
10
20

КОЛАРИ

СПИСАК ОПРЕМЕ, МЕХАНИЗАЦИЈЕ, АЛАТА И МАТЕРИЈА-ЛА ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВ-А У МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА
СУВОДОЛ
2
1
2
3
4
3
5
3
5

1. март 2016. године
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
Страна 43 – Број 2

путничко возило
теренско возило
багер
булдожер
камион
трактор и приколица
травокосачица
утоваривач
пента
чамац
аутодизалица
пумпа дизел
пумпа бензин
пумпа електро
агрегат
компресор
ровокопач
цистерна
фењери
лампе плинске
лампе акомулаторске
сигналне заставице
бунде
појас за спасавање
кишне кабанице
прслук
заштитни шлем
заштитне рукавице
радно одело
гумене чизме
моторна тестера
ручне тестере

МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ
ОПРЕМА

ПЕТРИЈЕВО

1
2
10
20

УДОВИЦЕ

xxl
4
6
2
2
1
4
10
-

ВРАНОВО
78
3
64
100
1
2
2
1
6
-

БАДЉЕВИЦА
33
19
1
-

ЛУГАВЧИНА
100
5
100
1
1
10
5
1
2
1
10
10
2

МАЛО
ОРАШЈЕ
- 41 -

ВУЧАК
-

ВРБОВАЦ
-

ВОДАЊ
10
50
10
3
5
12
10
50
20
20

СКОБАЉ
-

ДРУГОВАЦ
-

ЛАНДОЛ
-

РАДИНАЦ
10
-

УКУПНО МЗ
1795
23
7
3
100
1813
574
12
34
30
5
241
165
100
46
36
7
145
80
70
50
0
127
0
95
110
0
351
305
544
203
589

Страна 44 – Број 2
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
1. март 2016. године

1. Дејан Михајловић,
063/8075346, камиони од 20м3 и 7м3
2. Далибор Мијатовић 063/631811, какиони од 8м3 и 2м3
3. Новица Стојановић, 064/1373820, камиони од 10м3 и 3м3
4. Радован Николић,
064/1674065, камион од 5м3
5. Срђан Јовић,
064/8556304, камион 2м3
6. Горан Филиповић,
063/400720, камион од 2м3
7. Александар Митић, 069/666620, камион од 4м3
8. Томислав Цвјетић,
063/7796099, ( нек. кам.непоз. куб.)

Месна заједница Радинац
063/267 385
063/267 263
061/206 13 54

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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1. Милосављевић Владан
2. Спасић Бора
3. Станисављевић Владан

Месна заједница Мала Крсна

1. Јеремић Љ. Добривоје,
064/1248622, камион СД-005-НФ носивост 18 тона
2. Пејић Предраг "ТЕХНОКОП", 060/4503300, камион МАН-шлепер СД-031-БП и АА-916-СД- носивост 25 тона, СКАНИА, СД-028-ФЧ, 12
тона,Утоваривач УЛТ 160 и Утоваривач ТАТ 936.

Месна заједница Михајловац

СПИСАК ВЛАСНИКА КАМИОНА КИПЕРА И ОСТАЛЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ ПО МЗ

1. март 2016. године
Страна 45 – Број 2

Страна 46 – Број 2

2.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

1. март 2016. године

ПОТРЕБНИ ПОТЕНЦИЈАЛИ

Градском техничком документацијом за одбрану од поплава зa воде II реда
дефинисаће се реалне потребе у људству, механизацији, опреми, алату и материјалу уз
усаглашавање са водопривредном техничком документацијом за одбрану од поплава.
Конкретизација интервенција и радова за воде II реда и локалитета угроженог
подручја, у оквиру поменуте техничке документације, представља основ за планирање
реалних потреба.

II-5. СИСТЕМ ВЕЗА У СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ
Систем веза за организовање и спровођење одбране од поплава за воде II реда на
подручју града, обезбеђен је применом постојеће телефонске везе за везу свих субјеката у
одбрани, телефакс веза, као и радио веза.
Мобилне везе обезбеђене су за Градски штаб за ванредне ситуације на територији
града Смедерева - Члана Градског штаба за ванредне ситуације надлежног за мере заштите и
одбране од поплава.
Режим комуникација путем веза између субјеката у одбрани од поплава за воде II
реда, Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Смедерева - Члана Градског
штаба за ванредне ситуације надлежог за мере заштите и одбрану од поплава, одвија се по
датој шеми руковођења и координације.
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Душан Панић

Зоран Цекић

Маравић Никола

Милојевић Звонко

Богдановић Оливер

мр Драгољуб
Миљојковић

6

7

8

9

10

018/4258185

026/647490

026/647490

026/4628696

011/2143140
011/3114325
011/2135864
011/2018100

018/4513820
064/8404098

026/647491
065/2335899
026/647-491
064/8275113

026/4627116
064/840-4049

011/3112927
064/8404100
011/2018112
064/8404005

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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ВОДНО ПОДРУЧЈЕ „ДОЊИ ДУНАВ“
Руководилац одбране од
ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“
поплава за водно подручје
ВПЦ „САВА-ДУНАВ“
Н.Београд, Бродарска 3
Заменик руководиоца за
водно подруче
ВПЦ „САВА-ДУНАВ“
Помоћник руководиоца за
РЈ „Смедерево“
водно подручје
Смедерево, Карађорђева 62
Секторски руководилац за
сектор Д.3
ДВП «Смедерево»
Смедерево, Б.Радичевића 1,
Заменик секторског
руководиоца за сектор Д.3
ВОДНО ПОДРУЧЈЕ «МОРАВА»
Руководилац одбране од
ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“-ВПЦ
поплава за водно подручје
„МОРАВА“

2.1. Субјекти руковођења одбраном од поплава од спољашњих вода и загушења ледом

1.1

Координатори одбране од поплава и помоћници
Институција
ФАКС
Презиме и име
Функција
Телефон
Адреса седишта
МОБИЛНИ
Главни координатор
011/3115370
Министарство пољопривреде, шумарства 011/3115370
Наташа Милић
одбране од поплава
011/2013360
064/8404041
и водопривреде
Републичка дирекција за воде
Радованка Павловић
Помоћници
011/2013350
Београд, Булевар уметности бр. 2а
Мерита Борота
главног руководиоца
011/2013336
1.2.Главни руководиоци 0дбране од поплава и њихови заменици за водно подручје "ДОЊИ ДУНАВ" "САВА" " МОРАВА"
главни рководиоца одбране од
011/3119400
011/3119403
Пузовић Горан
поплава
011/3119402 064/840-40-07
Заменик за спољне воде и
ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“
Београд, Булевар уметности бр. 2а
загушење ледом
Коцић Звонимир
064/8404003
011/2013382
Заменик за унутрашње воде
Бранко Спасић
064/8404014

5

4

3

2

1

Р.
б.

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ПОСТОЈЕЋЕГ СИСТЕМА ВЕЗА ЗА КОМУНИКАЦИЈУ ИЗМЕЂУ
СУБЈЕКАТА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА

1. март 2016. године
Страна 47 – Број 2

Милојевић Звонко

Богдановић Оливер

Симић Александар

Игор Станковић

13

14

15

16

18

17

Танасковић Зоран

12

Звонко Милојeвић

Оливер Богдановић

Лидија Маћешић

Зоран Станковић

11

ДВП «Смедерево»
Смедерево, Б.Радичевића 1,

Ниш, Трг Краља Александра 2
РЈ „Велика Морава“
Ћуприја, Цара Лазара 109
ВПЦ „МОРАВА“РЈ Ћуприја
РЈ „Велика Морава“
Ћуприја, Цара Лазара 109

Руководилац
хидромелиорационог системс
Заменик руководиоца ХМС

Помоћник руководиоца
одбране од поплава на
мелиорационом подручју
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ДВП "Смедерево"
Бранка Радичевића 1

ВПЦ "Сава-Дунав" Р.Ј. Смедерево
Смадерево Карађорђева 62

3. Оперативни план за одбрану од поплава од унутрашњих вода
ВОДНО ПОДРУЧЈЕ "ДОЊИ ДУНАВ“
Руководилац одбране од
поплава од унутрашњих вода
на водном подручју
ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“ВП „ДОЊИ ДУНАВ“
Београд, Булевар Уметности 2а
Заменик руководиоца одбране
од поплава од унутрашњих
вода на водном подручју

Секторски руководилац за
сектор М.1
Заменик секторског
руководиоца за сектор М.1

Помоћник руководиоца за
водно подручје

Заменик руководиоца на
водном подручју

026/647490

026/4628696

026/4628696

026/4628696

026/647490
026/225533
026/647490
026/225533

035/471354

035/471354

Факс
026/647491
064/8275115
065/2335899

064/8404074
Факс
026/4627116

0648404028
факс
026/4627116

064/8404027

026/647491
065/2335899
026/647491
064/8275113

035/471354
064/8404113

035/471354
064/8404095

Страна 48 – Број 2
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
1. март 2016. године

Институција

Р.
б.

2.

1.4.

1.3.

1.2.

1.1.

ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“
ВП „МОРАВА“

ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“
ВП „МОРАВА“

Бојан Томић
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Републичка организација надлежна за хидрометеоролошке послове
Делатност службе (функција од значаја
Адреса седишта
за о.о.п.)
Праћење хидролошко
метеоролошке ситуације и стање
леда. Дежурни опер. мобилни телефон
Руководилац за хидролошке прогнозе
Дејан Владиковић
Заменик руководиоца за хидролошке
Кнеза Вишеслава 66
прогнозе
Београд
Јелена Јеринић
Заменик за одбрану од загушења ледом
Зорица Барбароша
Перманентна служба осматрања
Одсек за прогнозу времена
Одсек за најаве и упозорења

Заменик руководиоца одбране
од поплава од унутрашњих
вода на водном подручју

МУП-Сектор за ванредне
ситуације Републички
Центар за
обавештавање

Републички
хидрометеоролошки
завод Србије

Зоран Танасковић

20

1

Валентина Томић

19

Руководилац одбране од
поплава од унутрашњих вода
на водном подручју

ВОДНО ПОДРУЧЈЕ „МОРАВА“

011/2542746
011/8385050
011/2545595
Радар.служ.

011/3050936
011/3050904
011/3050968
011/2542184

064/8926708
064/8929668

064/8385277
011/2542746

011/3050900

011/2282933

064/8385165
011/2542746

ФАКС
МОБИЛНИ
011/ 2542746
064/8385258

064/8404113

064/8404114

011/3050900

011/3050899

Телефон

035/8471354

035/8471354

1. март 2016. године
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
Страна 49 – Број 2

Р.б.

Хајдана Богдановић

4

Институција
Адреса седишта
Министарство-Сектор
водопривреде
Трг Републике 5, Смедерево

П омоћник Члана Градског штаба за
ванредне ситуације надлежан за мере
заштите и одбране од поплава

заменик командант
Градског Штаба за ванредне ситуације
Члана Градског штаба за ванредне
ситуације надлежан за мере заштите и
одбране од поплава

командант
Градског Штаба за ванредне ситуације

Град Смедерево
Омладинска 1, Смедерево
ЈВП "Србијаводе"ВПЦ СаваДунав РЈ Смедерево,Карађорђева
62,Смедерево
ЈП Дирекција за изградњу,
урбанизам и грађевинско
земљиште, Трг Републике 5,
Смедерево

Град Смедерево
Омладинска 1, Смедерево

Субјекти руковођења одбраном од поплава за воде II реда на подручју града
Институција
Функција
Адреса седишта

Републички водпривредни
инспектор

Функција

Водопривредна инспекција

026/617870

026/4628696
0648404027

026/4621907
064/8449196

026/4621907

Телефон

4623-696
0648235649

Телефон

Назив службе
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Задужење у о.о.п.

Одговорно лице

Телефон

Телефон
у стану

060/8476001

Телефон
у стану

4623-646

ФАКС

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Гадске службе са одређеним задацима у одбрани од поплава за воде II реда на подручју града

Александар Симић

3

Бојан Теофиловић

др.Јасна Аврамовић

1

2

Презиме и име

Љиљана Савић

1

Р.б.

Презиме и име

Р.
б.

Страна 50 – Број 2
1. март 2016. године

7

6.

5.

4.

3.

2.

1

Одељење за урбанистичкокомуналне и имовинско-правне
послове
Одељење за инспекцијске
послове и послове комуналне
полиције
Служба за послове органа града
Одељење за општу управу,
месне заједнице, ванредне
ситуације и заједничке послове

Одељење за јавне службе

Одељење за финансије и
локалну пореску администрацију
Одељење за привреду,
предузетништво, локални
економски развој и јавне набавке
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Начелница Одељења
Виолета Максимовић

064/8449100

064/8449175

026/4629625
064/8449166

Начелник Одељења
Гордана Соле
`
Начелник Одељења
Драган Крстић

026/4621764

064/8449192

Начелник Одељења
Здравка Ковачевић-Васић

Начелник Одељења
Босиљка Плећић

1. март 2016. године
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
Страна 51 – Број 2

Назив

ЈВП «Србијаводе»

ЈВП «Србијаводе»
РЈ «Смедерево»

Р.б.

1

2

8

3
4
5
6
8

2

9
10
11

Назив

ЈКП «Водовод»
ЈП Дирекција за
изградњу,урбанизам и
грађ.земљиште Смедерево
ЈКП Чистоћа
ЈКП Пијаце Смедерево
ЈКП Зеленило и гробља
ЈКП Паркинг сервис
Општа болница Смедерево
МУП-Сектор за ванредне
ситуације
МУП Србије ПУ Смедерево
ЕПС «Електроморава»
«ЈПТелеком Србија»

1

Р.б.

647-360
613-238
4630-200
615-630
240-700
4626-556
4622-567
633-444
4627-210
222-299

617-870

672-962

Телефон

4627-141
227-464

4626-948

6422073
621-601
621-277
613-227

221-947

4625-725

ФАКС

Телефон

ФАКС

Александар Симић

Миодраг Пјешчић

Одговорно лице

Дејан Поповић
Милан Рајић
Милена Драшковић

Ненад Јоцић

064/8404027

064/8341002

Телефон
у стану

063/7764339
06/48170184
026/227459

064/8927877

064/929737
064/8476578
060/7531010
069/613854
065/3036020

064/8476002

06/48285701

Телефон
у стану

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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ВОДОПРИВРЕДНЕ ИНСТИТУЦИЈЕ
Булевар уметности 2а 011/20133 011/31153
Београд
60
70
Карађорђева 62
4628696
4627-116
Смедерево

Адреса седишта

Мр. Ненад Крчум

Владимир Крстин

Одговорно лице

Владимир Ђуричић
Драгана Митровић-Прокић
Слађана Јеремић
Никола Матејић
др Ненад Ђорђевић

Субјекти одбране од поплава на подручју града

Деспота Гргура 2
Шалиначка 60
Карађорђева 8

Шалиначка б.б.

Ђ.Јакшића 1
17. Октобра 23
Н. Фринта 4
Горанска бб
Кнез Михаилова 51

Трг Републике 5

17.октобра 3

Адреса седишта

Витални системи заштите подручја града

Страна 52 – Број 2
1. март 2016. године

ЈКП Водовод
Смедерево

647491

Мира Трикић
Мирољуб Беочанин
Бешир Ујкановић
Ранко Голубовић
Илија Трујић
Милан Иванишевић
Милош Ђорђевић

Милија Баровић

Иван Милошевић

Радомир Благојевић

Звонко Милојевић

Небојша Кузмановић
Пeтар Дисић
Мирко Шкрбић
Дејан Крстић
Саша Видосављевић

Заменик повереника

Повереник

Заменик повереника

Повереник

заменик повереника
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Хајдана Богдановић

Раденко Мићовић

Заменик повереника

Повереник

Саша Ботић

Повереник

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

Фочанска 179

Динарска 4

Карађорђева 43

Краља Милутина 8/21

Бошка Бухе 2

Ђуре Јакшића 2

Стојана Јанковића 27

Јована Цвијића 5/23

АДРЕСА СТАНОВАЊА

064/8476651

064/8476510

064/8476558

064/8476592

060/8476003

060/8476001

064/8285781

064/8285704

ТЕЛЕФОН

062792234

064/8362235

065/2335899

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

ЈКП Пијаце
Смедерево

ЈКП Чистоћа
Смедереви

647-490

012/
012/227Пожаревац
222-733
879
ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТИ
Радинац
692-000
221-076
026/66024
Смедерево
7
Ђуре Стругара 20
633-698
462 9941
Шалиначка бб
4628-968
621-320
Кајмакчеланска 8
026230098
Ђуре Стругара 18
621-651
4623-435
Радинац
4155501
4155502
Шалиначка бб
621-866
Кнез Михаилова 29
672-724
672-738

Б.Радичевића 1
Смедерево

СПИСАК ПОВЕРЕНИКА ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПАВА

АД «Милан Благојевић»
Томи Трејд д.о.о.
DUINTEGRAL
ПО «Ласта»
АД „Мессер Техногас“
PKC Wiring systems do..o
Центар за социјални рад

„ИТГ“ д.о.о.

ПД "ЖЕЛЕЗАРА СМЕДЕРЕВО"

ДВП «Смедерево»
Смедерево
ПД "ХЕ ЂЕРДАП" Кладово
Сектор за одржавање приобаља

Дирекција за
изградњу,урб.и гр.
зем.ЈП

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

2.

1.

4

3

1. март 2016. године
Страна 53 – Број 2

Радиша Милић
Милорад Илић
Дејан Босић
Боривоје Милојевић
Зоран Карапанџа
Горољуб Реџић
Виолета Мартић Стојковић
Милија Баровић
Вељко Баровић
Бојан Богосављевић
Срђан Арсић
Весна Јовановић
Владимир Јовановић
Зоран Манић
Зоран Илић
Салиховић Емро
Димић Слободан
Мики Јовановић
Бојана Петровић

заменик повереника

Повереник

Заменик повереника

Повереник

Заменик повереника

Повереник

Замкеник повереника

Повереник

Заменик повереника

Повереник

Заменик повереника

Повереник

Заменик повереника

Повереник

Заменик повереника

Повереник

Заменик повереника

Повереник

Заменик повереника

"Messer
Tehnogas"AD

DUINTEGRAL

1

<<Колари>>

PKC Wiring systems
do..o

МЕТЕХ д.о.о.

П.О.Ласта
Смедерево

ИТГ

АД"Милан
Благојевић"

Железара Смедерево
д.о.о.

ЈКП Паркинг сервис

Доситеја Обрадовића 68/54

Српских Совјета 2/3
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Коларчева бб Колари

4711-023

Шарпланинска 8

Раваничка 1

Кајмакчаланска 19

Бирчанинова 18

Иве Андрића 50

Јосипа Панчића 12

Горанска 57

Скадарска 1

Трифуна Ђукића бб.

Трифуна Ђукића 18

Доситеја Обрадовића 64/29

Јована Ранчића 20

Ср. Совјета 8/27

Ђурђевданска 16

Војислава Илића 19

Трг Николе Крге к5/17

Краља Петра I 1/38

Петра Максимовића 8

Мирослав Јанковић

064/1312742

060/0949302

060/0949208

061/8800312

062/242999

065/3537345

065/3537367

062/8844364

026/240311

064/8323249

0264628723
064/8323708

026/660237

064/3139348

060/4099658

063/249647

063/270435

063/7755103

026/4625745

064/8476611

064/8476520

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ВОДНО ПОДРУЧЈЕ "МОРАВА"

Драгослав Младеновић

Повереник

ЈКП Зеленило и
гробља

Страна 54 – Број 2
1. март 2016. године

<<Враново>>

<<Осипаоница>>

<<Сараорци>>

<<Биновац>>

<<Бадљевица>>

<<Мала Крсна>>

<<Раља>>

<<Лугавчина>>

<<Мало Орашје>>

<<Луњевац>>

<<Добри До>>

<<Врбовац>>

<<Михајловац>>

<<Водањ>>

<<Суводол>>

<<Скобаљ>>

<<Друговац>>

<<Радинац>>

<<Ландол>>

«Доњи град»
«Плавинац»
«Карађорђев дуд»
«Славија»
«Папазовац»

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1
2
3
4
5

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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065/4339001
060/6712122
063/8101063
064/1477966
064/1381024

026/701-353

064/4765445

063/1024499

064/1605058

063/1188428

063/1114929

065/3347804

065/2742062

064/2888939

063/8023536

064/8286776

064/9131281

061/6404852

064/1175912

064/8121146

060/4900020

064/8932270

063/8105975

069/8548617

4711-067

Радован Матић

Драган Ђуричић

Драгица Николић

Томислав Миловановић

Предраг Милићевић

Златан Чолић

Саша Алексић

Горан Борисављевић

Јелена Којић

Душан Милосављевић

Зоран Глишић

Горан Ђорђевић

Драгица Милетић

Жарко Марковић

Живослав Стевановић

Радомир Петковић

Бранко Милановић

Радомир Живковић

Драган Тодоровић

Ландол

701-110

721-095

4791-263

720-210

4715-496

741-042

742-623

742-169

4784-095

722-128

4761-086

732-686

731-046

4723-004

4711-433

781-628

4100785

732-287

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ- ВОДНО ПОДРУЧЈЕ «ДУНАВ»
Деспота Ђурђа 27
4622-501
Војислав Атанасов
Горанска 49
621-974
др Јован Живковић
Кнез Михаилова 5
4622-329
Зоран Миленковић
16.октобра 39
4627-143
Владета Кочовић
Доситеја Обрадовића 78
650-134
Момир Дуњчевић

Смедеревска бб Радинац

Друговац

Скобаљ

Суводол

Водањ

Смедеревска 177 Михајловац

Врбовац

Добри До

Луњевац

Раља
Народног Фронта бб
Лугавчина
Мало Орашје

Првомајска 44 Мала Крсна

Бадљевица

Биновац

Д. Јоновића 99 Сараорци

Карађорђева 90 Осипаоница

Карађорђева 32/1 Враново

1. март 2016. године
Страна 55 – Број 2

«Удовице»

«Петријево»
«Вучак»

16

17
18

4715-157
660-612

775-161
775-161
771-298
793-033
4764-064

4610-535

651-470
4621-865
660-666
4627-408
4623-535

Мирослав Јовановић
Дејан Јовановић

Бојан Живковић

Жељко Тодоровић
Јовановић Ивица
Добрица Илић
Зоран Јанковић

Срђан Берак

Иван Крчмаревић
Зоран Миленковић
Радмило Грујић
Миљан Илић
Славиша Максимовић
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Жарко Марковић
Драган Ранковић
Живослав Стевановић
Владан Б. Антонијевић
Предраг Милићевић
Зоран Томић
Радомир Живковић
Ђорђе Беч
Дејан Миљковић
Владимир Петровић
Горан Борисављевић
Владимир Чаировић

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

Бадљевица
Бадљевица
Биновац
Биновац
Водањ
Водањ
Карађорђева 32/1 Враново
Краља Петра I бб Враново
Врбовац
Врбовац
Добри До
Добри До

АДРЕСА СТАНОВАЊА

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ -ВОДНО ПОДРУЧЈЕ «МОРАВА»

Карађорђева бб, 11328 Водањ
Трг Лунета Јовановића бб

Краља Петра I бб

Кулич
Шалинац
Маршала Тита бб
Сеоне

Петријевска 4

Црвене Армије 242
Пролетерска 16
Коларска 101
Цвијићева 8
Петријевска 4

064/1175912
064/1205696
064/8121146
064/1332835
026/4715522
064/8295323
063/8105975
064/4290626
026/742556
061/2911414
065/2742062
063/1988319

ТЕЛЕФОН

063/8387331
065/6424113

026/4764228

064/3936354
0637773280
064/2527148
0638035559

063/443396
065/3621865
060/8449377
064/1508368
062/212480
064/8548551

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Добри До

Врбовац

Враново

Водањ

Биновац

«Кулич»
«Шалинац»
«Липе»
«Сеоне»

12
13
14
15

Повереник
Заменик повереника
Повереник
Заменик повереника
Повереник
Заменик повереника
Повереник
Заменик повереника
Повереник
Заменик повереника
Повереник
Заменик повереника

«Златно брдо»

11

Бадљевица

«25.мај»
«Царина»
«Свети Сава»
«Ладна вода»
«Лештар»

6
7
8
9
10

Страна 56 – Број 2
1. март 2016. године

Душан Милосављевић
Рајко Витовац
Златан Чолић
Бојан Лукић
Бранко Милановић
Небојша Радивојевић
Радован Матић
Саша Јанковић
Синиша Ђорђевић
Иван Ђурђевић
Радомир Петковић
Небојша Матић
Дарко Митић
Драгољуб Арсенијевић
Томислав Миловановић
Александар Стошић

Повереник

Заменик повереника
Повереник
Заменик повереника
Повереник
Заменик повереника
Повереник
Заменик повереника
Повереник
Заменик повереника
Повереник
Заменик повереника
Повереник
Заменик повереника
Повереник
Заменик повереника
- 54 -

Зоран Јовановић
Милан Брковић
Мирослав Јанковић
Стефан Стојковић
Драган Тодоровић
Милорад Петровић
Зоран Глишић
Драган Павловић
Јелена Којић
Далибор Игњатовић
Драгица Милетић
Драган Матић

Повереник
Заменик повереника
Повереник
Заменик повереника
Повереник
Заменик повереника
Повереник
Заменик повереника
Повереник
Заменик повереника
Повереник
Заменик повереника

Мало Орашје
Смедеревска 177 Михајловац
Иво Лоле Рибара 6 Михајловац
Карађорђева 90 Осипаоница
7. Јула 44 Осипаоница
Смедеревска бб Радинац
Пролетерска бб Радинац
Раља
Раља
Д. Јоновића 99 Сараорци
Р. Марковића 4 Сараорци
Маршала Тита бб Скобаљ
Цетињска 2 Скобаљ
Колари
Суводол

Мало Орашје

Друговац
Друговац
Коларчева бб Колари
Коларчева бб Колари
Ландол
Ландол
Народног Фронта бб Лугавчина
Гробљанска бб Лугавчина
Луњевац
Луњевац
Првомајска 44 Мала Крсна
Браће Митић бб Мала Крсна

061/2934515
063/1114929
063/1117639
064/8932270
064/8275136
026/701353
064/2455324
063/297472
061/1338222
060/4900020
026/781628
064/0714434
061/2897121
026/4711232
062/8208128

063/8023536

064/4624511
064/4985885
064/1312742
064/3369328
069/8548617
063/325740
064/8286776
063/7176521
064/2888939
069/2507564
061/6404852
063/7874832
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Суводол

Скобаљ

Сараорци

Раља

Радинац

Осипаоница

Михајловац

Мало Орашје

Мала Крсна

Луњевац

Лугавчина

Ландол

Колари

Друговац
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Горан Зечевић
Чедомир Сушић
Миљан Илић
Василије Цолић
Славиша Максимовић
Слободан Илић
Момир Дунчевић
Миливоје Пешић
Јован Живковић
Драгослав Савић
Радмило Грујић

Повереник

Заменик повереника

Повереник

Заменик повереника

Повереник

Заменик повереника

Повереник

Заменик повереника

Повереник

Заменик повереника

Повереник

Повереник
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Зоран Миленковић

Миомир Маринковић

Флавија Димитријевић

Заменик повереника

Заменик повереника

Срђан Берак

Повереник

Саша Јеремић

Александар Ђорђијоски

Заменик повереника

Кочовић Владета

Војислав Атанасов

Повереник

Повереник

Зоран Филић

Заменик повереника

Иван Крчмаревић

Повереник

Заменик повереника

Омладинских Бригада 21

Вршачка 14

Алексе Дундића 6

Јанка Веселиновића 19

Чегарска 3

Излетничка 45

Крупањска 8

Шумадијска 87

Дурмиторска 3

Старца Вујадина 148

Старца Вујадина 194

Проте Матеје 55

Србина 18

Вука Караџића 3/16

Милоша Великог 10/12

Фочанска 17

Петријевска 145

Деспота Ђурђа 29/1

Станоја Главаша 6

Карла Маркса 84

Ковинска 14

АДРЕСА СТАНОВАЊА

065/3621865

064/8313013

026/644730

064/1246017

064/2065694

064/8476911

060/6712122

064/9768929

064/1381024

064/2066217

062/212480

063/1629309

064/1508368

063/688735

064/8295306

060/6050993

064/8548551

064/4436237

060/4339001

064/1601794

063/443396

ТЕЛЕФОН

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Царина

Славија

Свети Сава

Плавинац

Папазовац

Лештар

"Ладна Вода"

Карађорђев дуд

Златно Брдо

Доњи град

25.Мај

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

СПИСАК ПОВЕРЕНИКА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДНО ПОДРУЧЈЕ „ДУНАВ“

Страна 58 – Број 2
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Петријево

Липе

Шалинац

Кулич

Вучак

Удовице

Сеоне

Милош Јовановић
Бојан Јовановић
Бојан Живковић
Горан Ђорђевић
Дејан Јовановић
Јовица Томић
Жељко Тодоровић
Владан Петровић
Ивица Јовановић
Бојан Костић
Добрица Илић
Драгослав Марковић
Мирослав Јовановић
Јорде Серафимовски

Повереник

Заменик повереника

Повереник

Заменик повереника

Повереник

Заменик повереника

Повереник

Заменик повереника

Повереник

Заменик повереника

Повереник

Заменик повереника

Повереник

Заменик повереника

Карађорђева бб Петријево

Светог Саве бб Петријево

Живка Мишића Реље 12 Липе

Омладинска 3 Липе

Шалинац

Шалинац

Кулич

Кулич

Карађорђева 90а Вучак

Милоша Великог 5 Вучак

Николе Тесле бб Удовице

Карађорђева 1 Удовице

Сеоне

Сеоне

Војводе Миленка 20

064/3319742

063/8387331

062/771047

064/2527148

061/1898221

064/8449370

065/6336203

064/3936354

065/8424295

065/6424113

064/5936343

060/6331693

061/1816006

065/5264647

026/4624431

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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СИСТЕМ КООРДИНАЦИЈЕ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА
У случајевима када дође до превазилажења редовне и ванредне одбране од поплава за
воде II реда на територији града Смедерева, односно у случају евентуалних ванредних
ситуација и проглашења ванредне ситуације, координацију, примењивање мера и
спровођење активности Члана Градског штаба за ванредне ситуације надлежог за мере
заштите и одбране од поплава, преузима градски Штаб за ванредне ситуације у
следећем сазиву:
-

командант
др Јасна Аврамовић, градоначелник града Смедерева

-

заменика команданта
Бојан Теофиловић, заменик градоначелника града Смедерева

-

начелник
Андријана Симоновић-Столић, руководилац групе за управљање ризиком у
Одељења за ванредне ситуацује у Смедереву

-

технички секретар (администратора)
Зоран Томић, самостални стручни сарадник за послове планова одбране, ППЗ и
планова за ванредне прилике у Градској управи града Смедерева
за чланове:
1. Милијана Новаковић, начелник Градске управе града Смедерева,
2. Горан Петровић, командир ватрогасне чете Смедерево
3. Љиљана Животић Живановић, члан Градског већа града Смедерева
задужена за ресор рада и социјалне политике,
4. Малиша Миленковић, официр Војске Србије,
5. Весна Милић, председник УО Фонда за развој пољопривреде града
Смедерева,
6. Владимир Крстин, директор ЈКП Водовод Смедерево
7. Владимир Кулагић, директор ЈП Грејање Смедерево, Смедерево
8. Владимир Ђуричић, директор ЈКП Чистоћа Смедерево,
9. Никола Матејић, в.д. директора ЈКП Паркинг Сервис Смедерево,
10. Драгослав Савић, руководилац економско-комерцијалних послова у
ЈКП Зеленило и гробља Смедерево,
11. Драгана Митровић-Прокић, в.д. директора ЈКП Пијаце Смедерево
12. Хајдана Богдановић, руководилац техничког сектора у ЈП Дирекцији за
изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево,
13. Др Светлана Михић-Јовановић, в.д.директора Дома здравља „Смедерево“
у Смедереву
14. Милан Рајић, директор ЕД Електроморава Смедерево,
15. Александар Симић, руководилац ЈВП Србија воде Београд ВПЦ
"Сава-Дунав" РЈ Смедерево,
16. Звонко Милојевић , директор ДВП Смедерево,
17. Томислав Живановић , секретар Црвеног крста Смедерево,
18. Владан Ђуричић, командир Полицијске испоставе у Смедереву.
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II
Градски штаб за извршавање специфичних задатака заштите и спасавања може
образовати стручно-оперативне тимове.
III
Задатак Градског штаба је да:
1. руководи и кординира рад субјеката система заштите и спасавања и снага заштите и
спасавања у ванредним ситуацијама на спровођењу утврђених задатака;
2. руководи и кординира спровођење мера и задатака цивилне заштите;
3. разматра и даје мишљење на предлог Процене угрожености и предлог Плана заштите
и спасавања у ванредним ситуацијама;
4. прати стање и организацију заштите и спасавања и предлаже мере за њихово
побољшање;
5. наређује употребу снага заштите и спасавања, средстава помоћи и других средстава
која се користе у ванредним ситуацијама;
6. стара се о редовном информисању и обавештавању становништва о ризицима и
опасностима и предузетим мерама;
7. разматра организацију, опремање и обучавање јединице цивилне заштите,
овлашћених, оспособљених правних лица;
8. сарађује са надлежним органима заштите и спасавања суседних држава у ванредним
ситуацијама;
9. процењује угроженост од настанка ванредне ситуације;
10. доноси наредбе, закључке и препоруке;
11. сарађује са штабовима суседних јединица локалне самоуправе;
12. именује менаџера заштите и заменика менаџера заштите у насељеним местима;
13. разматра и предлаже доношење одлуке о организацији заштите и спасавања на
територији града;
14. ангажује оспособљена правна лица и друге организације од значаја за град;
15. обавља и друге послове у складу са Законом.
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IV ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ
1.

ПРОЦЕНА ШТЕТА ОД ШТЕТНОГ ДЕЈСТВА ВОДА II РЕДА

1.1.

Идентификација материјалних штета на подручју

Након престанка опасности од штетног дејства вода другог II реда и обезбеђења
услова за приступ угроженом подручју, посебна комисија коју формира Градоначелник
града, извршиће детаљан обилазак подручја, у циљу идентификације материјалних штета по
врсти објеката и добара, као и благовремено израдити извештај са одговарајућом фотодокументацијом.
Начин и делокруг рада ове комисије дефинише посебан акт Скупштине града.
1.2.

Критеријуми за процену штета

Поменути градски акт посебно дефинише и критеријуме за процену штете уз
усаглашавање са важећим критеријумима за процену штете републичких институција
којима се доставља извештај.
2. УЗБУЊИВАЊЕ И ОБАВЕШТАВАЊЕ ЈАВНОСТИ
Узбуњивање и обавештавање становништва од могућих поплава врши Оперативни
центар МУП-Сектор за ванредне ситуације – Радна јединица Смедерево и Група за ванредне
ситуације Смедерево. Обавештавање становништва у случају погоршања метеоролошких
услова и процене падавнина који могу утицати на повећање водотокова II реда и одводних
токова у сливним подручјма као и до појава изливања воде из корита водотокова II реда,
врши се преко средстава јавног информисања и обавештавањем становништва преко месних
канцеларија. Исто се врши на основу Извештаја Републичког метеоролошког завода.
Градски штаб за ванредне ситуације на територији града Смедерава-Члан Градског
штаба за ванредне ситуације надлежог за мере заштите и одбране од поплава на територији
града Смедерева, у оквиру својих активности, предузима мере да се преко средстава јавног
информисања упозори становништво са свим битним околностима у вези предстојеће
поплаве, о предузетим мерама док је поплава у току, као и о престанку опасности од поплава
и о предузимању даљих мера за отклањање последица поплаве.
У спровођењу ових активности, јавност се обавештава о следећем:
- извору, учесталости и потенцијалној јачини поплаве,
- систему за препознавање поплаве и начину упућивања упозорења јавности,
- површини која ће вероватно бити поплављена и евакуисана за сваки ниво очекиване
поплаве,
- активностима које се предузимају да би се смањила штете на имовини и сл.
3.
ФИНАНСИРАЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА
3.1. Финансирање одбране од поплава за воде II реда
Одбрану од поплава вода насталим на нерегулисаним водотоцима обухваћеним
градским оперативним планом, финансира се буџетским средствима града Смедерева.
3.2.

Финансирање одбране од леда
Одбрану од ледених појава на водотоцима обухваћених градским планом финансира
град Смедерево из Буџета.
3.3.

Финансирање одбране од елементарних непогода и појава које прате штетна
дејства вода II реда
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Средства за вршење мера, радова и активности на спречавању и отклањању последица
елементарних непогода и појава које прате штетна дејства вода другог II реда на подручју
града, а која се појаве ван система функционисања изграђених заштитних водопривредних
објеката, обезбеђује град Смедерево.
3.4.

Приоритети у финансирању
Приоритети обезбеђења потребних средстава за финансирање одбране од поплава,
леда и појава које прате штетно дејство вода, у потупуности су усаглашени са приоритетима
реализације ургентних активности за изграђене заштитне водопривредне објекте и за
водотоке обухваћене градским планом.
3.5. Измене персоналних решења
У случају персоналних промена лица именованих у Оперативном плану за одбрану од
поплава за воде II реда на територији града Смедерева и Градском штабу за ванредне
ситуације, позивати лица која у том моменту обављају функцију наведену у Оперативном
плану и Градском штабу, а надлежно Одељење се задужује да настале промене у смислу
нових персоналних решења ажурира и оне ће се сматрати саставним делом Оперативног
плана.
3.6.Годишњи програм мера и радова за смањење ризика од поплава
Донет је Годишњи програм мера и радова за смањење ризика од поплава на територији
града Смедерево за 2015. годину (“Службени лист града Смедерева број 6/2014“).За
реализацију истог је у Градском буџету планирано укупно 16.000.000,00 динара.
У току 2015.године, на основу Извештаја Радне групе о стању водотока II реда на
територији града Смедерева предузете су активности на извођењу интервентних и
превентивних радова на смањењу ризика од поплава на следећим водотоцима:
водоток

локација

Река Коњска

Мост у Скобаљу

Биновачки
поток

Од аутопута до
пута за Биновац

Водањски
поток
Ћириловачки
поток

Од пруге до пута
Водањ-М Орашје
Од
ретензионог
простора до краја
насља Ћириловац
Од
парцеле 1050
Железаре до 350 м
узводно од моста
у насељу Липе до 1550
забареног дела

Река Раља
Путни
канали
Поток
у
Малом
Орашју
Ландолски
поток 2
Поток Сегда

Дужина Опис радова
(м)
124
Сечење стабала и шибља у кориту реке, са вађењем
пањева који не дестабилизују косине
80
Сечење стабала и шибља у кориту потока, са
вађењем пањева који не дестабилизују косине и
измуљивањем
400
Сечење стабала и шибља у кориту потока, са
вађењем пањева и измуљивањем
847
Сечење шибља у кориту потока, са измуљивањем и
чишћењем делова пропуста испод путева

низводно од моста

500

Сечење стабала и шибља у кориту реке, са вађењем
пањева који не дестабилизују косине и
измуљивањем
Отварање профила путних канала са сечењем
шибља, чишћењем и израдом пропуста на улазима у
дворишта, израдом перфорираног окна за
препумпавање кишне воде и одводом
Сечење шибља са уклањањем из корита потока

Поред пруге
Колари-Водањ
Поред пруге I
Липска рампааутобус.ста.

100

Сечење шибља са уклањањем из корита потока

300

Уклањање муља из корита потока са утоваром и
одвозом
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Жикина
улица
Голобочки
поток

1. март 2016. године

Радинац

3

Упојни бунар

Сараорци

-

Снимљено корито, и утврђено да је пропуст испод
пута са бетонираним дном чија је кота за 0,8 м виша
од узводног дела корита – упућен допис „Путевима
Србије“ ЈП, са захтевом за интервенцијом

У циљу реализације горе наведених радова утрошена су буџетска средства у укупном
износу од 8.534.987,80 динара са ПДВ-ом.
Осим ових радова извршено је чишћење Петријевског атмосферског колектора у зони успора
Дунава, као и делимично чишћење дренажног колектора у улици Ђуре Салаја.
Утрошено је укупно 2. 233.390,00 динара са ПДВ-ом за чишћење Петријевског колектора.

У 2016.години, основне активности мера и радова на смањењу ризика од поплава на
водотоцима II реда, потребно је усмерити у два правца:
1. Студијско-истражни радови са израдом пројектне документације за
регулисање бујичних водотока односно изградњу заштитних објеката
Извршити фазну реализацију студијско-истражних радова израде техничке документације
за сваки бујични водоток, која подразумева припрему техничке документације за сваки
водоток појединачно. Овом документацијом дефинишу се два основна сегмента:
- документација о водотоку и сливу;
- документација о брањеном подручју.
Техничка документација о водотоку који угрожава посматрано подручје има фундаментални
значај за одбрану од поплава, јер ствара основ за процену степена угрожености приобаља од
великих вода.
Осим Удовичког потока за који је 2011.године урађен пројекат регулације ниједан други
бујични водоток на територији града није изучен. Недостатак пројектне документације, као и
измене Закона о планирању и изградњи које постојећу документацију стару и више деценија
чине невалидном, значајно успорава трајно решавање проблема плављења и на водотоцима I
реда те се као приоритети у изради пројектне документације предлаже:
1)Учешће града Смедерева у изради (иновирању) пројекта регулације реке
Раље на нерегулисаном делу од моста на железничкој прузи до улива
железариног колектора
2)Учешће града Смедерева у изради (иновирању) пројекта регулације
Голобочког потока
3)Учешће града Смедерева у изради пројекта регулације реке Коњске
2. Извођење интервентних и превентивних радова којима ће се умањити ризик
од поплава изливањем воде из корита :
1) Интервентни радови на ослобађању протицајног профила Голобочког
потока, (проширење протицајног профила, решавање имовинско-правне
проблематике, проширење и ископ деонице на којој се јавља успор)
2) Наставак интервентних радова на уклањању препрека у водотоку у
основном кориту нерегулисаног ток реке Раље (водоток I реда),
најкритичније деонице
3) Интервентни радови на измуљењу корита и уклањању препрека у
основном кориту реке Језаве (водоток I реда), најкритичније деонице
4) Интервентни радови на измуљењу корита и уклањању препрека у
основном кориту реке Бадрике
5) Наставак интервентних радова на измуљењу корита и уклањању
препрека у основном кориту осталих мањих водотока (Ландолски поток,
Удовички поток, Поток Сегда, Поток Царевац)
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Извођење интервентних радова обухвата: геодетско снимање и власничку идентификацију
водотока, машинско и ручно чишћење муља из водотока са одвозом на депонију, уклањање
материјала из (не)регулисаног корита са одвозом на депонију, сечење стабала и вађење
пањева из нерегулисаног корита са одлагањем,сечење шибља из нерегулисаног корита и
приобалног појаса, грађевинске радове на заштити постојећих грађевинских објеката на
траси водотока, израду пропуста на водотоцима на месту саобраћајница.
За реализацију плана неопходно је обезбедити средстава:
- Буџета града Смедерева
- Средства из годишњег програма ЈВП „Србијаводе“
- Средства Дирекције за воде Министарства пољопривреде
У оквиру Одлуке о буџету за 2016. годину а у циљу реализације предлога мера и
активности на смањењу ризика од поплава за 2016. годину, планирано је укупно
10.577.512,20 динара .

У складу са чланом 55. став 5. Закона о водама („Службени гласник Републике
Србије“, број 30/2010 и 93/12), прибављено је Мишљење на Нацрт Оперативног плана
за одбрану од поплава за воде II реда на територији града Смедерева за 2016.годину од
ЈВП „Србијаводе“ Београд, Водопривредни центар „Сава-Дунав“ Нови Београд, број 1531 од 19.02.2016. године и Мишљење на Нацрт Оперативног плана за одбрану од
поплава за воде II реда на територији града Смедерева за 2016.годину од ЈВП
„Србијаводе“ Београд, Водопривредни центар „Морава“ Ниш РЈ Ћуприја, број 02-07678/2 од 19.02.2016. године.

4. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Оперативни план за одбрану од поплава за воде II реда на територији града Смедерева
за 2016.годину, ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу града
Смедерева".
Број 325-6/2016-07
У Смедереву, 1. марта 2016. године
Број 325-10/2016-07
У Смедереву, 1. марта 2016. године

СКУПШТИНА ГРАДА СМЕДЕРЕВА

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
ПРЕДСЕДНИК

СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић,с.р.

Тачност преписа оверава:

Бранче Стојановић, с.р.

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ
Милица Врачар
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9. ПРОЦЕНА ШТЕТА ОД ШТЕТНОГ ДЕЈСТВА
ВОДА II РЕДА
10. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

22.
На основу Закона о водама („Службени гласник Републике Србије“, број 30/2010 и 93/2012), Закона о ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Србије“,
111/2009, 92/2011 и 93/2012 ), Одлуке о одређивању граница водних подручја („Службени гласник Републике Србије“, број 75/2010), Одлуке о утврђивању пописа вода I реда
(„Службени гласник Републике Србије“, број 83/2010),
Уредбе о утврђивању Општег плана за одбрану од поплава за период од 2012. до 2018. године („Службени гласник
Републике Србије“, број 23/2012), а у складу са Наредбом
о утврђивању Оперативног плана за одбрану од поплава за
2016.годину („Службени гласник Републике Србије“, број
9 /2016) и чланом 19. став 1. тачка 6. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2 /2015-пречишћен текст)
Скупштина града Смедерева, на 34. седници одржаној
1. марта 2016 године, донела је
ГОДИШЊИ ПРОГРАМ МЕРА И РАДОВА
ЗА СМАЊЕЊЕ РИЗИКА ОД ПОПЛАВА НА
ВОДОТОЦИМА II РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
СМЕДЕРЕВА ЗА 2016. ГОДИНУ
1. УВОД
2. OДБРАНА ОД ПОПЛАВА НА ВОДОТОЦИМА I
И II РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
3. ПРЕДЛОГ МЕРА И АКТИВНОСТИ НА СМАЊЕЊУ РИЗИКА ОД ПОПЛАВА
4. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВОРИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПРЕДЛОГА МЕРА И АКТИВНОСТИ НА СМАЊЕЊУ РИЗИКА ОД ПОПЛАВА
5. ОРГАНИЗАЦИЈА ИНТЕГРАЛНЕ ОДБРАНЕ ОД
ПОПЛАВА И ШТЕТНОГ ДЕЈСТВА ВОДА ЗА
ВОДЕ II РЕДА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
6. РУКОВОЂЕЊЕ ОДБРАНОМ ОД ПОПЛАВА ЗА
ВОДЕ II РЕДА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
7. СИСТЕМ КООРДИНАЦИЈЕ У ВАНРЕДНИМ
СИТУАЦИЈАМА
8. ЕВИДЕНТИРАНИ ПОПЛАВНИ ДОГАЂАЈИ ЗА
ВОДЕ II РЕДА

1. март 2016. године

1. УВОД
Подручје града Смедерева покривено је сложеном хидролошком мрежом мањих и већих водотока од којих неки
припадају водотоцима I реда са изграђеним или делимично изграђеним заштитним објектима и водотоцима II реда
који су бујичног карактера и на којима нема изграђених заштитних објеката. Важећим Законом о водама („Службени
гласник Републике Србије“, број 30/2010 и 93/2012) као и
Одлуком о утврђивању пописа вода I реда („Службени гласник Републике Србије“, број 83/2010) на територији града
Смедерева дефинисани су водотоци I реда који припадају
сливовима реке Дунав и реке Велике Мораве, док су сви
остали водотоци који нису обухваћени Одлуком класификовани као водотоци II реда. Управљање водотоцима I реда
врши ЈВП „Србијаводе“ док се управљањем водотоцима II
реда бави град Смедерево.
Према Одлуци о утврђивању Пописа вода I реда
(„Сл. гласник РС“, бр. 83/2010), на територији Града Смедерева водотоци I реда су:
- река Дунав;
- река Велика Морава;
- река Језава (ново и старо корито са Бадриком);
- река Раља;
- река Коњска;
- Петријевски и Ћириловачки поток.
Стање на овим водотоцима, по питању њиховог уређења, је различито. На реци Дунав, у зони града, не постоји
завршена обалоутврда у дужини од око 900м. На реци Великој Морави постоји одбрамбени насип, на реци Језави, у
делу скретања у Велику Мораву, постоји одбрамбени насип
недовољне висине, док је река Раља регулисана на делу до
моста на прузи Београд-Мала Крсна, у низводном делу, а
до улива у новорегулисано корито Језаве, река је потпуно
неуређена. Река Коњска је целом дужином нерегулисана,
док су Петријевски и Ћириловачки поток регулисани кроз
град као колектори. Узводно од бране Ћириловац и узводно
од бране Смедерево на Петријевском потоку, ови водотоци
су нерегулисани.

Водотоци II реда на територији града Смедерева по сливовима:
Слив реке Дунав
Притоке:
Поток Саставак
8,59 км

реципијент
Река Дунав

угрожена подручја
К.О. Сеоне

Поток Селиште
4,63 км

Река Дунав

К.О. Сеоне

Поток Поток
2,4км

Река Дунав

К.О. Сеоне

опис
Дубоко корито усечено у висок
терен на средњем и доњем делу
тока.. Нерегулисан и неуређен
водоток.
Дубоко корито усечено у висок
терен на средњем и доњем делу
тока.. У зони ушћа у Дунав могуће
плављење дела викенд-насеља
Орешац. Нерегулисан и неуређен
водоток.
Нерегулисан и неуређен водоток.
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Удовички поток
3,52 км

Река Дунав

К.О. Удовице

Поток Сегда
2,2 км

Акумулација Језава

К.О.Смедерево
К.О. Радинац
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Дубоко корито усечено у висок терен
на горњем и средњем делу тока.
У зони пута Смедерево - Београд
могуће плављење домаћинстава
узводно од пута. Угрожен локални
пут Л6 за Удовице. Нерегулисан и
неуређен водоток.
Брдски поток у насељу, делимично
регулисан водоток у дужини од
1120м са проблемима у одржавању.
Угрожен државни пут М 24, пруга и
стамбени објекти.

Укупно: 21,34 км
Река Језава и река Раља - слив Велике Мораве
Притоке:
Голобочки поток*
2,4км
Ландолски поток*
3,20км

реципијент
Река Језава

угрожена подручја
К.О. Сараорци

Река Раља

К.О. Ландол
К.О. Петријево
К.О. Водањ
К.О. Ландол
К.О. Петријево
К.О. Водањ
К.О. Водањ

Поток Долови*
1,70км

Река Раља

Поток Крњи До*
1,5км

Река Раља

Поток Царевац
7,66км
Поток Водица
10,64км

Река Раља

Поток Битинац
8,70км

Река Раља
Река Раља

К.О. Мало Орашје
К.О. Друговац
К.О. Бадљевица
К.О. Биновац
К.О. Колари
К.О. Суводол
К.О. Колари
К.О. Друговац

опис
Бујични и равничарски ток низводно
од аутопута БГД – Ниш
Регулисан у дужини од 614м до
пруге.На осталом делу нерегулисан
и неуређен.
Регулисан у дужини од 642м до
пруге. На осталом делу нерегулисан
и неуређен.
Регулисан у дужини од 330м до
пруге. На осталом делу нерегулисан
и неуређен.
Нерегулисани и неуређен водоток
бујичног карактера.
Нерегулисан и неуређен водоток
бујичног карактера.
Нерегулисан и неуређен водоток
бујичног карактера.

Укупно 35,8 км
*наведени водотоци наведени су као делови хидромелиорационих система у ОПОП Републике Србије
2. ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА НА ВОДОТОЦИМА I
И II РЕДА
2.1. Одбрана од поплава на водотоцима I реда, стање изведених хидромелиоративних система (каналска
мрежа)
Одбрану од поплава на водотоцима I реда, сходно Закону о водама (поглавље 4.1.2.1. ) спроводи надлежно јавно
водопривредно предузеће и исти треба да буду садржани
у оперативним плановима Републике Србије. У важећем
републичком оперативном плану за одбрану од поплава за
2015.годину садржани су следећи водотоци:
- река Дунав од ушћа Велике Мораве узводно 12,87 км
- река Велика Морава узводно 30,25 км
- бране на Ћириловачком и Петријевском потоку
- Вучачки поток са бранама
- река Језава - леви насип уз Језаву од ушћа у Велику
Мораву до високог терена, 6.35 км; десни насип уз Језаву од ушћа у В. Мораву (0+000 - 8+950), 8.95 км;
Десни насип уз Језаву од Осипаонице до ушћа Раље
(8+950 - 21+200), 12.25 км; Леви насип уз Језаву низводно од ушћа Раље (7+000 - 8+950), 1.95 км; Леви
насип уз Раљу (девијација), 0.92 км

- река Раља - Леви насип уз Раљу од ушћа (0+000 15+420), 15.42 км са успорним насипима Ландолског,
Доловског, Крњедолског и Живковачког потока, 2.00
км, укупно 17.42 км
Хидромелиоративни системи са изграђеним каналским
мрежама:
- хидромелиоративни систем Годомински рит Смедерево са каналском мрежом у дужини од 23,803км
- хидромелиоративни систем Годомински рит –Кулич I
са каналском мрежом у дужини од 85,651км
- мелиоративно подручје Каменовац са каналском мрежом у дужини од 12,345км
- мелиоративно подручје Сараорци са каналском мрежом у дужини од 12,520 км
- мелиоративно подручје Лугавчина са каналском мрежом у дужини од 7.636км
- мелиоративно подручје Голобок (са Голобочким потоком) са каналском мрежом у дужини од 9,008 км
- мелиоративно подручје Раља-касета Колари са каналском мрежом у дужини од 3,138км
- мелиоративно подручје Раља-касета Водањ, са делом
Ландолског потока и каналском мрежом у дужини од
2,802км
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- мелиоративно подручје Раља-касета Сува чесма са делом Потока Долови и каналском мрежом у дужини од
2,256 км
Укупна дужина каналске мреже у оквиру хидромелиоративних система је 159,159 км.
Одржавање наведене каналске мреже (измуљење, сечење шибља и кошење траве) је у надлежности ЈВП „Србијаводе“ – ВПЦ „Сава Дунав“, (РЈ Смедерево), односно ВПЦ
„Велика Морава“ Ниш РЈ „Ћуприја“ Ћуприја, које непосрено спроводи ДВП „Смедерево“Смедерево.
С обзиром на надлежност и потребе редовног одржавања целокупне каналске мреже у оквиру мелиоративних
система може се констатовати да :
- стање изграђености каналске мреже је на задовољавајућем нивоу;
- ниво одржавања и стање каналске мреже није на задовољавајућем нивоу, узевши у обзир средства која
се издвајају за ове намене; поједини делови каналске мреже нису одржавани више деценија (зона села
Липе), што узрокује плављење делова пољопривредних површина и насеља;
- постоји потреба изградње нове каналске мреже на мелиоративним подручијима – посебно Голобочки поток и систем Бадрика .
У току 2015.године сходно извештају ДВП „Смедерево“ бр.341/1 од 05.11.2015.године који је достављен Групи
за ванредне ситуације ГУ Смедерево на основу усвојених
програма вршени су радови на редовном одржавању
објеката за одбрану од полава на водном подручју „Доњи
Дунав“ који се односе на машинском измуљивању корита
водотока, кошењу траве и шибља, чишћењу корита од дрвенасте вегетације на Дунавском насипу, ретензијама Смедерево, Петријево, Ћириловац и Вучак, Језавској акумулацији, старом кориту реке Језаве, каналској мрежи са црпним
станицама Смедерево и Кулич. На водном подручју „Морава“ вршени су радови на редовном одржавању заштитних
објеката на потоцима Ландол, Долови и Камендол, реке Језаве (Мала Крсна), насипа и корита реке Раље (регулисани
део), Велике Мораве, као и санациони радови на насипима
Раље и Велике Мораве. У оквиру радова на хидромелиорационим подручијима извођени су радови на системима
Каменовац, Сараорци и Лугавчина, као и посебни радови
на чишћењу Голобочког потока на територији КО Лозовик.
У наредном периоду, осим повећања нивоа одржавања
и изградње нове каналске мреже, неопходно је, у оквиру
годишњих програма пословања ЈВП „Србијаводе“ приоритетно реализовати и следеће радове:
- чишћење минор корита реке Језаве од исталоженог наноса и дрвенастог растиња на деловима где је уочено
делимично до потпуно засипање корита („Црвени канал“, Радинац, Враново, Скобаљ, Сараорци)
водоток

локација

Река Коњска

Мост у Скобаљу

Биновачки поток Од аутопута до пута за
Биновац
Водањски поток Од пруге до пута
Водањ-М Орашје
Ћ и р и л о в а ч к и Од ретензионог простора
поток
до краја насеља
Ћириловац

Дужина
(м)
124
80
400
847
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- р адове на обезбеђењу минималног протицајног профила реке Раље низводно од изведене регулације, односно наставак радова на регулацији овог водотока;
- р адове на обезбеђењу протицајног профила и регулационе радове на Голобочком потоку.
- р адове на обезбеђењу протицајног профила и регулационе радове на изучавању и уређењу реке Бадрике
- р адове на обезбеђењу протицајног профила и регулационе радове на изучавању и уређењу реке Коњске;
- р адове на уређењу делова Петријевског и Ћириловачког потока узводно од ретензија;
2.2. Одбрана од поплава на водотоцима II реда, стање на водотоцима
Сходно одредбама Закона о водама који класификује
водотоке II реда као све друге који нису пописани у постојећој Одлуци о утврђивању пописа вода I реда („Службени
гласник Републике Србије”, број 83/2010) осим водотока
који су дефинисани на основу „Плана одбране од бујичних
вода на територији града Смедерева“ (Институт „Јарослав
Черни“ 2006.године) на територији града постоје и други,
различити објекти који по својој функцији врше одводњавање (путни канали, извори, дренажне грађевине, повремени бујични токови и др.) У оквиру послова одржавања,
управљач јавних путева је дужан да гради и одржава објекте који служе за сакупљање, одвођење и преусмеравање
површинских, прибрежних и подземних вода ради заштите
пута, односно суседа пута од штетног дејства вода са пута.
Овим објектима сматрају се јаркови (путни канали), риголе, пропусти и други објекти за одвођење воде. Управљач
јавним путевима ове радове обавља кроз редовно и периодично одржавање.
Бујични водотоци на територији града Смедерева
Генерална карактеристика скоро свих бујичних водотока на подучју Смедерева јесте велика неуређеност и лоше
еколошко стање. Овако неповољна ситуација, проузрокована је интеракцијом природних и антропогених фактора.
Природни фактори се углавном манифестују бујањем вегетације у кориту и на обалама водотока, као и ефектима
проласка таласа великих вода. Антропогени утицај се односи на одсуство мера и радова за отклањање негативних
ефеката природних процеса, као и на активно, директно погоршање постојећих природних услова стварањем дивљих
депонија у коритима бујичних водотока.
У току 2015.године, на основу Извештаја Радне групе о
стању водотока II реда на територији града Смедерева предузете су активности на извођењу интервентних и превентивних радова на смањењу ризика од поплава на следећим
водотоцима:

Опис радова
Сечење стабала и шибља у кориту реке, са вађењем пањева који
не дестабилизују косине
Сечење стабала и шибља у кориту потока, са вађењем пањева
који не дестабилизују косине и измуљивањем
Сечење стабала и шибља у кориту потока, са вађењем пањева и
измуљивањем
Сечење шибља у кориту потока, са измуљивањем и чишћењем
делова пропуста испод путева
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Река Раља
Путни канали
Поток у Малом
Орашју
Ландолски поток
2
Поток Сегда

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 69 – Број 2

Од парцеле Железаре до
350 м узводно од моста
у насељу Липе до
забареног дела

1050

низводно од моста

500

Сечење стабала и шибља у кориту реке, са вађењем пањева који
не дестабилизују косине и измуљивањем
Отварање профила путних канала са сечењем шибља, чишћењем и
израдом пропуста на улазима у дворишта, израдом перфорираног
окна за препумпавање кишне воде и одводом
Сечење шибља са уклањањем из корита потока

100

Сечење шибља са уклањањем из корита потока

300

Уклањање муља из корита потока са утоваром и одвозом

Поред пруге КолариВодањ
Поред пруге I Липска
рампа-аутобус.ста.
Жикина улица
Радинац
Голобочки поток Сараорци

1550

3
-

У циљу реализације горе наведених радова утрошена
су буџетска средства у укупном износу од 8.534.987,80 динара са ПДВ-ом.
Осим ових радова извршено је чишћење Петријевског
атмосферског колектора у зони успора Дунава, као и делимично чишћење дренажног колектора у улици Ђуре Салаја.
Утрошено је укупно 2. 233.390,00 динара са ПДВ-ом за
чишћење Петријевског колектора.
3. ПРЕДЛОГ МЕРА И АКТИВНОСТИ НА СМАЊЕЊУ РИЗИКА ОД ПОПЛАВА
У 2016.години, основне активности мера и радова на
смањењу ризика од поплава на водотоцима II реда, потребно је усмерити у два правца:
1. Студијско-истражни радови са израдом пројектне
документације за регулисање бујичних водотока
односно изградњу заштитних објеката
Извршити фазну реализацију студијско-истражних радова израде техничке документације за сваки бујични
водоток, која подразумева припрему техничке документације за сваки водоток појединачно. Овом документацијом
дефинишу се два основна сегмента:
- документација о водотоку и сливу;
- документација о брањеном подручју.
Техничка документација о водотоку који угрожава посматрано подручје има фундаментални значај за одбрану од
поплава, јер ствара основ за процену степена угрожености
приобаља од великих вода.
Осим Удовичког потока за који је 2011.године урађен
пројекат регулације ниједан други бујични водоток на територији града није изучен. Недостатак пројектне документације, као и измене Закона о планирању и изградњи
које постојећу документацију стару и више деценија чине
невалидном, значајно успорава трајно решавање проблема
плављења и на водотоцима I реда те се као приоритети у
изради пројектне документације предлаже:
1) У
 чешће града Смедерева у изради (иновирању) пројекта регулације реке Раље на нерегулисаном делу од моста на железничкој прузи
до улива железариног колектора
2) У
 чешће града Смедерева у изради (иновирању) пројекта регулације Голобочког потока
3) У
 чешће града Смедерева у изради пројекта
регулације реке Коњске

Упојни бунар
Снимљено корито, и утврђено да је пропуст испод пута са
бетонираним дном чија је кота за 0,8 м виша
од узводног дела корита – упућен допис „Путевима Србије“ ЈП,
са захтевом за интервенцијом
2. Извођење интервентних и превентивних радова
којима ће се умањити ризик од поплава изливањем воде из корита :
1) Интервентни радови на ослобађању протицајног профила Голобочког потока, (проширење
протицајног профила, решавање имовинско-правне проблематике, проширење и ископ
деонице на којој се јавља успор)
2) Наставак интервентних радова на уклањању
препрека у водотоку у основном кориту нерегулисаног тока реке Раље (водоток I реда), најкритичније деонице
3) Интервентни радови на измуљењу корита и
уклањању препрека у основном кориту реке
Језаве (водоток I реда), најкритичније деонице
4) Интервентни радови на измуљењу корита и
уклањању препрека у основном кориту реке
Бадрике
5) Наставак интервентних радова на измуљењу корита и уклањању препрека у основном
кориту осталих мањих водотока (Ландолски
поток, Удовички поток, Поток Сегда, Поток
Царевац)
Извођење интервентних радова обухвата: геодетско
снимање и власничку идентификацију водотока, машинско
и ручно чишћење муља из водотока са одвозом на депонију,
уклањање материјала из (не)регулисаног корита са одвозом
на депонију, сечење стабала и вађење пањева из нерегулисаног корита са одлагањем,сечење шибља из нерегулисаног корита и приобалног појаса, грађевинске радове на заштити постојећих грађевинских објеката на траси водотока, израду пропуста на водотоцима на месту саобраћајница.
4. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВОРИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПРЕДЛОГА МЕРА И АКТИВНОСТИ НА СМАЊЕЊУ
РИЗИКА ОД ПОПЛАВА
За реализацију плана неопходно је обезбедити средстава:
- Буџета града Смедерева
- Средства из годишњег програма ЈВП „Србијаводе“
-С
 редства Дирекције за воде Министарства пољопривреде и заштите животне средине
У оквиру Одлуке о буџету за 2016. годину а у циљу реализације предлога мера и активности на смањењу ризика од поплава за 2016. годину, планирано је укупно 10.577.512,20 динара .
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5. ОРГАНИЗАЦИЈА ИНТЕГРАЛНЕ ОДБРАНЕ ОД
ПОПЛАВА И ШТЕТНОГ ДЕЈСТВА ВОДА ЗА
ВОДЕ II РЕДА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
5.1. О
 дбрана угрожених насеља, уређених површина и добара од поплавних вода II реда - градски оперативни план одбране за подручје града
Смедерева
У приобаљу нерегулисаних водотока II реда могу се
јавити хидролошке појаве које изазивају плављење добара и насеља.
Због тога је Оперативним планом за одбрану од поплава на територији града Смедерева обухваћено подручје које
може бити угрожено, не само услед неповољних хидролошких појава у водотоцима II реда без заштитних система,
већ и подручје града у целини.
Тиме је обезбеђена могућност интегралне одбране од
штетног дејства вода II реда на територији града Смедерева.
Оперативним планом за одбрану од поплава на територији града Смедерева дефинише се програм мера, радова
и активности за неповољне хидролошке околности на назначеном подручју. Исти су систематизовани по степенима
одбране од поплава и по учесницима са дефинисаним задужењима и обавезама у свакој фази одбране посебно.
5.2. Одбрана од леда на водотоцима II реда на подручју града Смедерева
Ледене појаве на притокама потенцијални су узрок повишења водостаја и плављења приобаља.
Ледене појаве на водотоцима који нису обухваћени Републичким оперативним планом за одбрану од поплава и
леда , у надлежаности су Града Смедерева.
5.3. Елементарне непогоде, пратеће појаве штетног
дејства вода II реда и одбрана од града
Могућност коинциденције неповoљних хидролошких
услова (који могу изазвати повишене водостаје у водотоцима
и бујичне феномене - плављење приобаља), са неповољним
метеоролошким појавама (као што су бујичне кише, град у
летњим условима, односно ледене кише и снежне падавине у зимским условима), условљава потребу да се планирају
мере, радови и активности за превентивну заштиту, за уочавање непосредне опасности и спровођење одбране.
Због очекиваних размера поплава и штета на потенцијално угроженим деловима територије града, овакве појаве
се третирају као елементарне непогоде.
6. РУКОВОЂЕЊЕ ОДБРАНОМ ОД ПОПЛАВА ЗА
ВОДЕ II РЕДА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Руковођење одбраном за воде II реда засновано је на
принципима јасне субординације и координације директних и индиректних субјеката.
Специфичност заштите подручја града Смедерева
условљава обезбеђење услова за интегрално спровођење
одбране од штетног дејства уз учешће:
- Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Смедерева
- Члана Градског штаба за ванредне ситуације надлежног за мере заштите и одбране од поплава - коор-
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динација, руковођење и реализација Оперативног плана за
одбрану од поплава за воде II реда на подручју града Смедерева.
- Градских субјеката - надлежне службе Града Смедерева, одговорна лица – повереници за делове подручја
града (месне заједнице) и производне системе који се као
целине морају засебно штитити, градски комунални системи и расположива оператива која мора бити ангажована у
одбрани;
- Виталних система на подручју града - институције
са седиштем на подручју града без којих се не може одвијати функционисање града у ванредним условима - задовољење потреба становништва и производње, односно
институција које могу обезбедити ефикасно спашавање
становништва и добара.
6.1. Субјекти руковођења одбраном од поплава за
воде II реда на подручју града одговорности и координација субјеката руковођења у одбрани од поплава
6.1.1. Градски штаб за ванредне ситуације на подручју
града Смедерева
6.1.2. Члан Градског штаба за ванредне ситуације надлежан за мере заштите и одбране од поплава
6.1.3 Помоћници члана штаба за ванредне ситуације
надлежног за мере заштите и одбране од поплава
6.1.4. Технички сектор, представници градских виталних система, представници привредних система
и повереници из Оперативног плана за одбрану
од поплава на територији града Смедерева
Сходно Републичком Општем плану одбране од поплава за период 2012.-2018. године, а на основу поглавља
Институционално организовање одбране, за координацију
одбране од поплава за територију јединице локалне самоуправе задужен је Члан Градског штаба за ванредне ситуације надлежан за мере заштите и одбране од поплава.
Лице задужено за координацију одбране од поплава на
територији јединице локалне самоуправе је, за време одбране од поплава на својој територији, дужно да непрекидно размењује информације од значаја за интегрално управљања одбраном од поплава на водама II реда, са јавним
водопривредним предузећем, надлежним за спровођење
одбране од поплава на водама I реда, на територији јединице локалне самоуправе.
Лице задужено локаним оперативним планом дужно
је да евидентира податке о свим поплавним догађајима о
поплавама II реда и да их достави надлежном јавном водопривредном предузећу.
Лице задужено локаним оперативним планом дужно је
да на територији града организује и спроводи одбрану од
поплава као редовну и ванредну одбрану од поплава, али
и приликом проглашења ванредног стања. За извођење неопходних радова у циљу управљања заштитним објектима (одржавање, санација, реконструкција и др.) потребно
је ангажовати стручне и специјализоване службе односно
предузећа. Такве службе, у складу са Законом о ванредним
ситуацијама могу да буду у саставу градског штаба за ванредне ситуације на територији града Смедерева.
Лице задужено локаним оперативним планом руководи
следећим целинама:
-помоћници члана штаба за ванредне ситуације надлежног за мере заштите и одбране од поплава ( председници градских и сеоских месних савета и повереници за одбрану од поплава из градских и сеоских месних заједница);
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- технички сектор: стручна лица из институција које
се баве проблематиком одбране од поплава и то ДВП „Смедерево“ Смедерево и стручна лица из предузећа која својом
оперативом директно учествују у одбрани ( градска јавна
комунална предузећа);
- представници градских виталних система - медицинске службе, МУП и др.;
- представници привредних система и повереници за
одбрану од поплава.
7. СИСТЕМ КООРДИНАЦИЈЕ У ВАНРЕДНИМ
СИТУАЦИЈАМА
У случајевима када дође до превазилажења редовне и
ванредне обране од поплава за воде II реда на територији
града Смедерева, односно у случају евентуалних ванредних ситуација тј. проглашења ванредне ситуације, координацију, примењивање мера и спровођење активности члана
Градског штаба за ванредне ситуације надлежног за мере
заштите и одбране од поплава, преузима Градски штаб за
ванредне ситуације на територији града Смедерева који
је формиран на основу Закона о ванредним ситуацијама
(„Службени гласник Републике Србије“, број 111/2009,
92/2011 и 93/2012).
Задатак Градског штаба је да:
1. руководи и кординира рад субјеката система заштите
и спасавања и снага заштите и спасавања у ванредним ситуацијама на спровођењу утврђених задатака
2. руководи и кординира спровођење мера и задатака
цивилне заштите
3. разматра и даје мишљење на предлог Процене угрожености и предлог Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама
4. прати стање и организацију заштите и спасавања и
предлаже мере за њихово побољшање
5. наређује употребу снага заштите и спасавања, средстава помоћи и других средстава која се користе у
ванредним ситуацијама
6. стара се о редовном информисању и обавештавању
становништва о ризицима и опасностима и предузетим мерама
7. разматра организацију, опремање и обучавање јединице цивилне заштите, овлашћених, оспособљених
правних лица
8. сарађује са надлежним органима заштите и спасавања суседних држава у ванредним ситуацијама
9. процењује угроженост од настанка ванредне ситуације
10. доноси наредбе, закључке и препоруке
11. сарађује са штабовима суседних јединица локалне
самоуправе
12. именује менаџера заштите и заменика менаџера заштите у насељеним местима
13. разматра и предлаже доношење одлуке о организацији заштите и спасавања на територији града
14. ангажује особљена правна лица и друге организације од значаја за град
15. обавља и друге послове у складу са Законом.
Седиште Штаба је зграда Скупштина града Смедерева, улица Омладинска 1 Смедерево, са постојећим системом комуникације - телефонским путем, факсом, и радио
везама.
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8. ЕВИДЕНТИРАНИ ПОПЛАВНИ ДОГАЂАЈИ ЗА
ВОДЕ II РЕДА
1. Изливање Ландолског потока у рејону села Колари
1999.године
2. Изливање Удовичког потока 2009. и 2010.године
3. Изливање Голобачког потока 2009.године и 2010.године
4. Појава подземних и површинских вода у селу Колари
2009.године и 2014.године
5. Изливање подземних и површинских вода у нижим
деловима села Липе 1999.године и у августу и септембру
2014.године
6. Изливање подземних и површинских вода у Малом
Криваку 1999.године, 2006.године и 2014.године
7. Изливање подземних и површинских вода у селу Радинац 2009.године и 2014.године
8. Изливање потока Сегда у зони државног пута 2014.
године
9. Угрожавање локалног пута Л 7 за Сеоне појавом бујице 2014.године
10. Изливање Голобачког потока у марту месецу 2015.
године
9. ПРОЦЕНА ШТЕТА ОД ШТЕТНОГ ДЕЈСТВА
ВОДА II РЕДА
9.1. Идентификација материјалних штета на подручју
Након престанка опасности од штетног дејства вода
другог II реда и обезбеђења услова за приступ угроженом
подручју, посебна Комисија коју формира Скупштина града, извршава детаљан обилазак подручја, у циљу идентификације материјалних штета по врсти објеката и добара.
Наведена Комисија благовремено сачињава Извештај са
одговарајућом фото-документацијом.
Начин и делокруг рада ове Комисије дефинише посебан акт Скупштине града.
9.2. Критеријуми за процену штета
Поменути градски акт посебно дефинише и критеријуме за процену штете уз усаглашавање са важећим критеријумима за процену штете републичких институција којима
се доставља Извештај.
10. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Годишњи програм мера и радова за смањење ризика од
поплава на водотоцима II реда на територији града Смедерева за 2016.годину, ступа на снагу даном доношења , а објавиће се у “Службеном листу града Смедерева”.
Број 325-10/2016-07
У Смедереву, 1. марта 2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.
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23.

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју
(„Службени гласник Републике Србије“; број 10/2013, 142/2014 и 103/2015),
Правилника о обрасцу и садржини програма подршке за спровођење пољопривредне
политике и политике руралног развоја и обрасцу извештаја о спровођењу мера
пољопривредне политике и политике руралног развоја („Службени гласник Републике
Србије“, број 24/2015 и 111/2015), члана 32. а у вези са чланом 66. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007,83/2014-др.закон),
члана 19. став 1. тачка 6. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“,
број 2/2015-пречишћен текст), члана 9. Одлуке о оснивању Фонда за развој
пољопривреде града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 3/2014пречишћен текст) и Одлуке о буџету града Смедерева за 2016. годину („Службени лист
града Смедерева“ број 9/2015 и 1/2016),
Скупштина града Смедерева, на 34. седници одржаној 1. марта 2016. године,
донела је

ПРОГРАМ
ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И
ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
ЗА 2016. ГОДИНУ
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1. OПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ МЕРА

1.1. Анализа стања
1.1.1. Географске и административне карактеристике

Смедерево се налази у североисточном делу Републике Србије, на десној обали
реке Дунав и на надморској висини од 73 метара. Удаљено је од Београда 46 км.
Подручје града се простире на површини од 48.400 ха и чини 0,54% укупне
површине Републике Србије. По последњем попису становништва из 2011. године, на
подручју града живи 108.209 становника од којих 64.175 живи у Смедереву, а 44.034
живи у 27 сеоских насеља.
Густина насељености износи 223,57 становника по километру квадратном.

1.1.2. Природни услови и животна средина

Смедерево се налази у зони умерено континенталне климе.
Према доминантним морфолошким облицима у рељефу територије града Смедерева
истичу се две целине:
- Равничарски рељеф налази се у алувијалној равни реке Дунав, Велике Мораве и Раље
на којима преовлађују плодна земљишта без већих ограничења за интезивну обраду и
наводњавање и обухвата 52,4% укупне површине;
- Брежуљкасто-брдовит рељеф простире се на део шумадијских брда који је испресецан
плитком долинском мрежом а сматра се потенцијалним подручјем за развој савремене
пољопривредне производње и чини 47,6% територије.
Узимајући у обзир основна обележја као и правце ефикаснијег коришћења
производних потенцијала на територији града Смедерева, издвајају се два реона и то:
ратарско-повртарско-сточарски и сточарско-воћарско-виноградарски реон. Повољни
климатски услови, морфолошки и педолошки састав земљишта, као и хидролошки
услови, погодују развоју свих облика пољопривредне производње.
У погледу квалитета земљишта на територији града Смедерева, најквалитетније
земљиште прве и друге класе чини 15,8% од укупне површине, земљишта треће и
четврте класе чине 64,30%, што значи да две трећине укупних обрадивих површина
представљају изузетно вредан аграрни потенцијал.
Најзаступљеније је земљиште III бонитетне класе које чини површину од 10.280 ха и
представља 31,43% површине укупног пољопривредног земљишта.
У погледу тенденције смањења разноликости биљних и животињских врста на
територији града Смедерева, стање је као и у највећем делу Републике. Пољопривреда,
као природна делатност и овде доводи до умањења и промена природних услова у
локалном екосистему.
Основна хидрографска карактеристика града Смедерева је присуство две велике
реке, Дунава и Велике Мораве. Дунав пролази током од 20 км, чинећи северну границу
града, док Велика Морава представља источну границу Града. Хидрографски, највећим
делом територија града припада сливу Велике Мораве. У алувијалним равнима Мораве
и Дунава воде има довољно, али је највећи проблем њен квалитет, а не квантитет.
Шуме на подручју Смедерева
заузимају 3,6% од укупног расположивог
земљишта, што је знатно мање у односу на Републику (26%).
Укупна површина под шумом и шумским земљиштем, износи 1.393 ха. Од тога, шуме у
приватном власништву чине 1.008 ха (72,36%), а шуме у државном власништву се
простиру на 385 ха (27,64%). Шуме подручја града Смедерева припадају подручју
распрострањења климатогене шуме храста сладуна и цера.
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Стање и трендови у руралном подручју
1.1.3. Демографске карактеристике и трендови
По последњем попису становништва из 2011. године, на подручју града живи
108.209 становника, од којих у граду живи 64.175 становника ( 59,30%), а у 27 сеоских
насеља живи 44.034 становника (40,70%).
Смедерево је годинама под ударом миграционих кретања становништва, које се
досељавало на ово подручје, првенствено због индустријализације и развоја привредне
базе. Аутохтоно становништво (рођено у Смедереву) чини 55,98%, а досељено 44,02%.
Смедерево насељава 28 различитих етичких група, од којих су најзаступљенији
Срби са 94,91%. Стопа природног прираштаја у Смедереву је негативна од 1998. године
(РЗС).
Просечна старосна структура износи 40,91 годину, а у погледу полне структуре,
49,27% становника су мушког пола, а 50,73% чини женска популација.
У односу на укупно становништво, пољопривредно становништво чини 31,1 %, а
пољопривредно становништво са регистрованим газдинством чини 10,13%.
У погледу структуре заступљених делатности на територији Смедерева,
пољопривредом се бави 19,69 % укупног становништва (остале најзаступљеније гране
привреде: прерађивачка индустрија 32,64%, трговина 10,48%, грађевинарство 5,32%).
Доходак који град Смедерево остварује од пољопривреде износи 45,90 %.
1.1.4. Диверсификација руралне економије

Са становишта кретања основних индикатора тржишта рада може се констатовати
да Смедерево има показатеље који су типични за централни део Републике.
Стопа незапослености износи 26,81%. По подацима РЗС за 2012. годину запослено
је 21.077 лица, а по РЗС за 2013. годину број незапослених лица је 8.723.
У погледу образовне структуре, високо и више образовање поседује 11,65%
становништва, средње 49,65%, основно 24,72%, без школске спреме и са непотпуним
основним образовањем чини 13,98% становништва.
Привредна структура по секторима делатности и заступљености:
у прерађивачкој индустрији је 32,64% укупно запосленог становништва, у
пољопривреди 19,69%, трговини 10,48%, у здравствено-социјалном сегменту 6,69%, у
грађевинарству 5,32%, саобраћају 4,19%. Остале гране привреде су заступљене у
мањем обиму.
Привреда на подручју Смедерева се развија у више праваца; постојање Железаре и
метало-прерађивачких капацитета условљава развој црне металургије и металопрерађивачке индустрије, а са друге стране велики и неискоришћени потенцијали у
пољопривреди чине основ да се много озбиљније приступи свим могућностима за бољи
и ефикаснији развој пољопривреде.
1.1.5. Рурална инфраструктура

Подручје града Смедерева поседује разгранату и функционалну инфраструктуру,
како на подручју града, тако и у сеоским насељима. По питању развоја саобраћаја,
Смедерево поседује повољне услове готово у свим видовима саобраћаја.
Основу путне инфраструктуре града Смедерева чине регионални и локални путеви
и деоница магистралног пута којима се одвија градски и приградски саобраћај.
Транзитни саобраћај се одвија пре свега ауто-путем Е-75, који пресеца територију
града на северни и јужни део, магистралним путем М-24 и обилазницом.
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Укупна дужина магистралних, регионалних и локалних путева на територији града
Смедерева је 221 км. Град Смедерево карактерише развијена мрежа магистралних и
регионалних путева и солидна мрежа локалних путева.
Може се констатовати да је Смедерево, захваљујући саобраћајном положају европски
град, важан републички и регионални центар.
У погледу комуналне инфраструктуре: Смедерево има развијену водоводну мрежу у
дужини од 300 км у граду и насељеним местима, на коју је прикључено укупно 70.000
становника (покривеност 63,74%). Годишња производња воде је 8,7 милиона м³
односно 271 л/с.
Канализациона мрежа је у дужини од 150 км и на њу је прикључено укупно 50.000
становника (покривеност 45,50%).
Електро инфраструктуру града Смедерева одликује релативно добра дистрибутивна
мрежа, чији поједини делови захтевају реконструкцију и модернизацију. Снабдевање
електичном енергијом подручја Смедерева врши се преко преносног система ЕПС-а
далеководима од Ђердапских хидроелектрана и Костолачких термоелектрана.
На целокупној територији града Смедерева у употреби је расположива фиксна и
мобилна телефонија и омогућен је интернет приступ. Регистровано је 35.064
телефонских претплатника (РЗС).
Град Смедерево има изражен проблем одлагања комуналног отпада. Од укупне
површине града, 92% није покривено организованим третманом комуналног отпада,
односно 38,52% од укупног становништва није обухваћено организованим одлагањем
отпада. Одлагање отпада у Смедереву се тренутно врши на градској депонији и делом у
рециклажном центру градског ЈКП. Евидентно је и постојање великог броја дивљих
депонија - локалних сметлишта, поготову у сеоским насељима, јер рурално подручје
није обухваћено организованим сакупљањем отпада. У циљу отклањања уочених
недостатака донет је Локални план управљања комуналним отпадом на територији
града Смедерева којим су дата решења овог проблема, пре свега изградњом регионалне
депоније у Јелен Долу, поспешивањем рада постојећих капацитета, увођењем примарне
селекције отпада, повезивањем са другим локалним плановима градова и општина и др.
Највећи проблем у решавању питања управљања отпадом су значајна финансијска
средства која локална самоуправа није у могућности да самостално обезбеди.
Показатељи развоја пољопривреде - стање пољопривредних ресурса

1.1.6. Пољопривредно земљиште

Укупно коришћено пољопривредно земљиште 26.560 ха користи 7.107 газдинстава.
Територија града Смедерева има 30 катастарских општина и располаже са укупно
33.452 ха 50 ари 44 м2 пољопривредног земљишта. Просечна величина поседа је 4,16 ха,
а просечна величина парцеле је 0,34 ха (подаци РГЗ- Катастaр за 2014. годину).
Комасација пољопривредног земљишта спроведена је ранијих година у три
катастарске општине и то: Сараорци, Лугавчина и Липе. У КО Осипаоница комасација
је завршена само на 700 ха, а преостале површине се планирају у наредном периоду
када се за то обезбеде потребна новчана средства. На комасираном делу површина,
каналска мрежа за наводњавање и одводњавање је изграђена, међутим, због
неадекватног одржавања функционисање исте је отежано. Овај проблем је нарочито
изражен у периодима високог нивоа подземних вода и велике количине атмосферских
падавина, тако да су велике површине пољопривредног земљишта у тим периодима
поплављене. Низводно поред корита реке Језаве и Мораве пошто је изграђен канал за
отпадне воде Железара - Смедерево, пресечени су природни токови вода Бадрике па у
доњем току често настају велике поплаве јер вишак воде не може да отиче преко овог
канала чиме је угрожено више од 6.000 ха пољопривредног земљишта.
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Наводњавано земљиште према категоријама коришћења у пољопривредној
производњи има 671 ПГ и то укупно 710 ха, од тога: ораница и башта 563 ха, воћњака
142 ха, винограда 4 ха. Наводњаване површине ораница и башта према врстама усева:
жита и кукуруз за силажу 197 ха, поврће, бостан и јагоде 337 ха, остали усеви на
ораницама и баштама 29 ха.
Начини наводњавања: површинско 47,1%, орошавањем 13%, кап по кап 39,80%.
Главни извори воде за наводњавање су: подземне воде на газдинству 69,7%,
површинске воде на газдинству 4,7%, површинске воде ван газдинства 12,8%, вода из
водовода 7,4%, остали извори 5,4%.
Одводњавање земљишта: каналска мрежа - изграђена је на површини од 8,7 ха од
тога је у функцији 4,5 ха и цевна дренажа - изграђена на 600 ха , али није у функцији.
Укупно пољопривредно земљиште у државној својини на територији ЈЛС Смедерево
износи 3.852,00 ха, од чега се издаје у закуп 2.046,25 ха.
1.1.7. Вишегодишњи засади

Воћарско-виноградарска производња је од посебног значаја за подручје града
Смедерева.
Због благе континенталне климе, Смедеревски регион има повољне услове за успешно
гајење готово свих воћних врста и винове лозе. У структури површина вишегодишњих
засада поред винограда, најзаступљенија воћна врста је јабука, затим бресква, шљива,
вишња, кајсија, крушка, јагода, трешња, купина,орах, дуња, мушмула, лешник, бадем и
остало. Сталне засаде чине: воћњаци на 4.412 ха и виногради на 381 ха.
Укупне површине под воћним врстама 4.412 ха чине: јабука 1.340 ха, крушка 87 ха,
бресква 1.961 ха, кајсија 234 ха, вишња 183 ха, шљива 333 ха, орах 26 ха, лешник 10 ха,
остало 212 ха.
1.1.8. Сточни фонд

Сточни фонд на подручју Смедерева бележи свој пад, како по броју грла, тако и у
погледу продуктивности. У пределима где је доминантно сточарство, пратећа
пољопривредна производња је ратарска и производња индустријског биља.
Ливаде и пашњаци заузимају површину од 1.077 ха односно 4,05% коришћеног
пољопривредног земљишта.
Сточно крмно биље (луцерка, сточна репа, сточни грашак, детелина, кукуруз за силажу
и др.) се гаје на 2.035 хектара (7,66%), од тога најзаступљеније су површине под
луцерком 1.189 ха (4,47%) и детелином 750 ха односно (2,82%) од укупног коришћеног
пољопривредног земљишта.
Производна оријентација у сточарству на подручју Смедерева се базира пре свега на
производњи млека, јаја и меса. Може се констатовати да у овој производњи нема
значајнијих тржних вишкова.
1.1.9. Механизација, опрема и објекти

Агротехничка опремљеност пољопривредних газдинстава није на завидном нивоу у
погледу постојеће механизације која је стара и дотрајала. Незавидна економска
ситуација у пољопривреди онемогућава произвођача да улаже и обнавља механизацију
сходно потребама.
(РЗС) Подаци - попис пољопривреде 2012. године:
механизација: трактори - једноосовински 1.586, двоосовински 5.286, комбајни 277;
прикључне машине: берачи кукуруза 371, плугови 4.066, тањираче 3.114, дрљаче 2.537,
сетво-спремачи 480, ротофрезе 284, растурачи минералног ђубрива 1.150, растурачи
стајњака 52, сејалице 1.007, прскалице 1.529, приколице 4.125, косилице 1.032;
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опрема и објекти:
објекти за смештај стоке на газдинству: за говеда 2.395, свиње 5.563, кокошке носиље
2.994, за смештај остале стоке 1.141;
објекти за смештај пољопривредних производа на газдинству: кошеви за кукуруз
4.580, амбари 1.975, силоси 25;
сушаре и објекти за силажу на газдинству: сушаре 7, објекти за силажу 202;
објекти за смештај пољопривредних машина и опреме 2.914;
број хладњача на газдинству: 295;
стакленици на газдинству 20, пластеници на газдинству 776;
Код газдинстава која се интензивно баве пољопривредном производњом, ситуација је
другачија, односно у коришћењу је новија механизација, опрема и објекти.
1.1.10. Радна снага

У односу на укупно становништво, пољопривредно становништво чини 31,1%, а
пољопривредно становништво са регистрованим газдинством чини 10,13%.
Број чланова газдинстава и стално запослених на газдинству 16.054 од тога жене 6.604,
мушкарци 9.450.
Број носилаца газдинстава 6.964 од тога мушкараца 6.179, жена 785.
По питању процене старосне и образовне структуре пољопривредне радне снаге
ситуација није охрабрујућа. Евидентно је значајније смањење руралног становништва у
односу на градско, првенствено због миграција и одласка младих са села. Старосна
структура није задовољавајућа, као ни образовна структура пољопривредне радне
снаге, од које се не може очекивати одговарајућа примена науке и технологије у
пољопривреди.
1.1.11. Структура пољопривредних газдинстава

Од укупног броја домаћинстава на територији ЈЛС Смедерево 34.909, број
пољопривредних газдинстава износи 7.107, што чини 20,35%.
Газдинства према величини коришћеног пољопривредног земљишта:
Укупан број пољопривредних газдинстава 7.107 користи 26.560 ха пољопривредног
земљишта , што чини просек од 3,73 ха по пољопривредном газдинству.
Не поседује земљиште - 230 ПГ, поседује мање од 1 ха - 1.930 ПГ ( укупно 1.029 ха);
поседује 1-2 ха - 1.343 ПГ ( укупно 2.009 ха), поседује 2-5 ха - 2.215 ПГ ( укупно 7.309
ха), поседује 5-10 ха - 994 ПГ ( укупно 6.847 ха);
Број газдинстава која поседују условна грла стоке:
916 ПГ поседују целокупан број грла говеда 3.952 ( највећи брог ПГ 469 поседује 1-2
грла);
4.024 ПГ поседују целокупно стадо свиња 40.937 ( највећи брог ПГ 1.709 поседује 3-9
грла);
1.021 ПГ поседују целокупно стадо оваца 9.777 ( највећи брог ПГ 586 поседује 3-9 грла)
4.185 ПГ поседују целокупно јато живине 276.274 грла (највећи брог ПГ 3.499 поседује
1-49 грла односно укупно 65.536 грла живине).
1.1.12. Производња пољопривредних производа

На подручју Смедерева су заступљени сви видови пољопривредне производње.Не може
се тачно направити јасна граница о процентуалној заступљености, јер је најчешће у
пољопривредним газдинствима заступљено истовремено више пољопривредних
производњи, односно произвођачи се интензивно баве једном производњом, а уз то се
делимично баве и другим производњама како би заокружили и учинили исплативијим
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цео производни циклус. Овакав начин рада је најчешће заступљен у смедеревским
селима.
Од укупног броја ПГ 7.105, евидентирано је 5.708 ПГ којима је доминантна производња
на ораницама и то на 20.514 ha, 2.912 ПГ поседују сталне засаде у воћарству на укупној
површини од 4.412 ха. То говори о најзаступљенијој ратарској производњи на овом
подручју пре свега производњи пшенице и кукуруза где се остварује робна производња.
Насупрот овој производњи, евидентни тржни вишкови и остварење профита се исказују
у воћарско-виноградарској производњи, иако је ова производња, у погледу обрадивих
површина значајно мање заступљена.
Остварени обим производње најзначајнијих пољопривредних производа са становишта
ЈЛС - Попис 2012. РЗС:
пшеница 16.812 т, кукуруз 34.005 т, шећерна репа 560 т, сунцокрет 165 т, пасуљ 246 т,
кромпир 3.697 т, детелина 506 т, луцерка 459 т, виногради 3.743 т, у воћарству: јабука
15.686 т, бресква 17.649 т, кајсија 2.106 т, шљива 2.767 т, вишња 1.830 т и др.
У сточарској производњи најзначајнија је производња млека која износи око 12.000 л
сировог млека на дан. Производња меса и јаја је од локалног значаја, јер се не исказују
значајнији тржни вишкови.
Природни услови за развој интегралне и органске производње постоје на подручју
Смедерева, али нема евидентираних произвођача сертификованих органских
пољопривредних производа.
На територији ЈЛС одржавана су саветовања на тему органске производње и Фонд за
развој пољопривреде града Смедерева је имао у програмској понуди за 2014. годину
субвенције за увођење стандарда квалитета и сертификацију у пољопривредној
производњи. Међутим и поред тога, за сада нема озбиљнијег интересовања за овај вид
производње.
1.1.13. Земљорадничке задруге и удружења пољопривредника

Од некадашњих 13 пољопривредних задруга у друштвеној својини, на територији
Смедерева активно функционише 6 земљорадничких задруга. Претежна област
делатности задруга: ратарска, сточарска, повртарска и воћарска производња, односно
пре свега трговина инпутима у пољопривреди неопходних за ове производње, откуп
тржних вишкова , жита, воћа итд..
На територији Смедерева функционишу 4 Удружења пољопривредних произвођача, од
чега су 2 сточарска удружења, удружење воћара и виноградара и удружење пчелара.
Недостатак довољног удруживања и повезаности у пољопривреди се негативно
одражава на стање у пољопривреди у смислу отежаног функционисања. Ово се
првенствено односи на набавку инпута у пољопривреди и пласману пољопривредних
производа.
1.1.14. Трансфер знања и информација

Систем преноса знања и информација постоји, али све теже налази праву примену у
пракси због евидентног недостатка средстава. Подручје Смедерева покрива ПССС у
Коларима преко које се организују и реализују различити видови обука и саветовања
пољопривредних произвођача у области пољопривредне производње, заштите и
одржања природних ресурса и многих других питања од руралног значаја. У том
смислу, од значаја је и надлежно Одељење Градске управе Смедерево, односно Одсек
за пољопривреду и Фонд за развој пољопривреде града Смедерева, који чине спрегу
између произвођача, пољопривредних задруга и удружења, подручне пољопривредне
службе и надлежног Министарства и који својим мерама и активностима активно
учествују у развоју пољопривреде на територији града Смедерева.
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1.2. Табеларни приказ планираних мера у програму
Табела 1. Мере директних плаћања

Редни
број

1.

Назив мере

Регреси

Шифра
мере

Планирани
буџет за
меру
(укупан
износ по
мери у РСД)

100.1.

1.000.000,00

Износ
подстицаја
по
јединици
мере
(апсолутни
износ у
РСД)
2.000,00

Износ
подстицаја
по
кориснику
(%)
(нпр. 30%,
50%, 80%)
40%

Максимални
износ
подршке по
кориснику
(ако је
дефинисан)
(РСД)
40.000,00

2.
3.
n+1...
УКУПНО

1.000.000,00

Табела 2. Мере кредитне подршке

Редни
број

1.

Назив мере

Кредитна
подршка

Шифра
мере

100.2.

Планирани
буџет за
меру
(укупан
износ по
мери у РСД)

Износ
подстицаја
по
јединици
мере
(апсолутни
износ у
РСД)

Износ
подстицаја
по
кориснику
(%)
(нпр. 30%,
50%, 80%)

2.800.000,00

-

70%

2.

Максимални
износ
подршке по
кориснику
(ако је
дефинисан)
(РСД)
-

3.
n+1...
УКУПНО

2.800.000,00

Табела 3. Мере руралног развоја

Редни
број

1.

2.

3.

Назив мере

Инвестиције у
физичка
средства
пољопривредних
газдинстава
Обнављање
пољ.производног
потенцијала
нарушеног
елемент.непогод.
Трансфер знања
и развој

Шифра
мере

Планирани
буџет за меру
(укупан износ
по мери у РСД)

Износ
подстицаја
по кориснику
(%)
(нпр. 30%,
50%, 80%)

Максимални
износ подршке
по кориснику
(ако је
дефинисан)
(РСД)

4.200.000,00

40%

100.000,00

3.000.000,00

100%

2.400.000,00

100%

101.

104.

305

8

Страна 80 – Број 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

1. март 2016. године

саветодавства
4.
n+1...
9.600.000,00

УКУПНО

Табела 4. Мере које нису предвиђене у оквиру мера директних плаћања, мера кредитне
подршке и у оквиру мера руралног развоја)

Редни
број

Назив мере

Набавка лекова за
превенцију и
1.
заштиту од болести
у пчеларству

Шифра мере

Планирани
буџет за меру
(укупан износ
по мери у
РСД)

Износ
подстицаја по
кориснику
(%)
(нпр. 30%,
50%, 80%)

500.000,00

70%

Максимални
износ подршке
по кориснику
(ако је
дефинисан)
(РСД)

603

2.
3.

n+1...
УКУПНО

500.000,00

Табела 5. Табеларни приказ планираних финансијских средстава
Вредност у
РСД

Буџет

Укупан износ средстава из буџета ЈЛС планираних за реализацију Програма
подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја

13.900.000,00

Планирана средства за директна плаћања

1.000.000,00

Планирана средства за кредитну подршку

2.800.000,00

Планирана средства за подстицаје мерама руралног развоја

9.600.000,00

Планирана средства за мере које нису предвиђене у оквиру мера директних
плаћања и у оквиру мера руралног развоја

500.000,00

1.3. Циљна група и значај промене која се очекује за кориснике након примене
Програма

Програмом Мера подршке за унапређење пољопривредне политике и политике
руралног развоја за територију града Смедева за 2016.годину, утврђује се структура
мера, намена и начин коришћења средстава за 2016.годину у укупном износу од
13.900.000,00 динара, која су Одлуком о буџету града Смедерева за 2016.годину
Службени лист Града Смедерева број 9/2015, опредељена на буџетским позицијама 94,
99 и 100, kонто 4511, у оквиру програмске активности - развој пољопривреде.
Потенцијални корисници мера подршке су регистровани пољопривредни произвођачи,
задруге, удружења, сеоске месне заједнице и остала правна лица која имају
регистроване делатности у пољопривреди. На основу досадашњих показатеља, очекује
се значајно интересовање за коришћење мера Програма подршке на територији ЈЛС.
Избор дефинисаних мера је утврђен у складу са потребама подручја на коме се Програм
реализује. Реализација Програма, представља значајну подршку смањењу производних
трошкова произвођача, доприноси стварању основа за што већи број регистрованих
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газдинстава и за уређеније и организованије пословање и живот у руралном подручју.
Начин остваривања права на подстицаје у ЈЛС подразумева и условљава предходна
улагања у развој пољопривреде и ефикаснију продуктивност, на основу чега се и
остварује утврђени износ повраћаја средстава. Произвођачи се стимулишу мерама
подршке на рад, улагања и развој пољопривредне производње, јер је то једини начин на
основу чега могу остварити субвенције утврђене Програмом. Мере предвиђене
Програмом ће довести до побољшања квалитета живота, повећања продуктивности
газдинстава и ефикасности, подстицања удруживања и очувања производње традиционалних

производа.

1.4. Информисање корисника о могућностима које пружа програм подршке за
спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја

Информисање потенцијалних корисника о донетом Програму мера подршке, начину и
условима за подношење захтева за добијање средстава, врши се објављивањем Јавног
позива, обавештавањем преко сеоских месних канцеларија Градске управе Смедерево,
преко подручне пољопривредне стручне службе, путем трибина, обавештавањем на
сајту града Смедерева и преко локалних средстава информисања - новина, телевизије,
радија.
1.5. Надзор и евалуација

Пре израде Програма подршке, предходно се изврши анализа искоришћених средстава
у предходном периоду и постигнути ефекти на терену од примене појединачне мере.
Мере за које није постојало интересовање или немају ефекат примене у
пољопривредној пракси на подручју Смедерева се не обухватају програмом. У складу
са предвиђеним средствима за реализацију програма врши се избор оних мера које
задовољавају потребе, како моравског подручја, где преовладава ратарско- сточарска и
повртарска пољопривредна производња, /набавка грла, вештачко осемењавање, опрема
за пластенике, наводњавање и сл./ тако и шумадијског подручја где се произвођачи
баве првенствено воћарско-виноградарском производњом/користе средства за
осигурање усева, опрему за наводњавање итд./ или мере директних плаћања, као што је
суфинансирање камата за пољопривредне кредите, за које су пољопривредни
произвођачи посебно заинтересовани. Прати се ефективност примењених мера од чега
зависи њихова будућа примена. Систем прописаних услова, документације и
одобравања средстава је утврђен и примењује се у потпуности, као и систем надзора и
контроле одобрених средства који се врши у складу са проценама, путем добијања
информација са терена и сл., тако да све то укупно резултира строго наменским
коришћењем средстава, што је и крајњи циљ Програма подршке.
2. ОПИС ПЛАНИРАНИХ МЕРА
2.1. Назив и шифра мере: РЕГРЕСИ 100.1
2.1.1. Образложење

За ову меру постоји посебна заинтересованост на руралном подручју града Смедерева,
који се бави ратарско-сточарском производњом. Од посебног значаја је за развој и
унапређење развоја сточарствоа, као гране пољопривреде.
Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање), у предходним годинама је
користило и до 300 регистрованих пољопривредних газдинстава. За ову инвестицију
постоји константно интересовање, тако да је и у предходној години извршено
осемењавање 954 крава и јуница. Ова мера је значајна са становишта развоја и
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унапређења сточарства на подручју града Смедерева, првенствено развоја говедарства,
обзиром да званични показатељи показују смањење броја говеда за ово подручје.
Поред ових квантитативних показатеља, значајни су и квалитативни показатељи да се
овом мером постиже побољшање расног састава говеда, а тиме и већа продуктивност у
производњи млека и меса. На овај начин, пољопривредна газдинства су мотивисана да
сачувају грла у производном запату и увећавају њихов број. Ова активност се реализује
у сарадњи са
ветеринарским станицама или привредним субјектима које су
регистроване за пружање услуга вештачког осемењавања на територији града. Поред
тога, послове селекције у говедарству (матичење говеда) за подручје Смедерева врши
ПЗ Пландиште из Велике Плане.
Ова Мера је у складу са националном и локалном аграрном политиком, односно
Стратегијом пољопривреде и руралног развоја Републике Србије 2014.-2024.године.
2.1.2. Циљеви мере

Мера представља пре свега подршку развоју и продуктивности сточарској
пољопривредној производњи на територији града Смедерева. Представља подстрек
произвођачима за интезивну производњу. Циљеви мере су обезбеђивање средстава,
стабилизација доходка у пољопривреди, побољшање расног састава у сточарству,
постизање веће продуктивности у производњи. Овом мером се постижу већа улагања у
пољопривреду, чиме се постиже и већа добит, која је крајњи циљ пољопривредних
произвођача. Ова мера и ниво њеног спровођења дефинитивно представља објективну
слику сточарства, које није у обиму у којем би требала да буде. Међутим, стална и све
већа заинтересованост произвођача за ову Меру, иде у прилог очекивању да долази до
позитивних помака и напредка у развоју сточарства. Значај ове мере се огледа у
одрживости и развоју сточног фонда који је у паду, увећањем броја крупних грла,
постиже се побољшање расног састава говеда, а тиме и већа продуктивност у
производњи млека и меса.
2.1.3. Веза са мерама Националног програма за рурални развој Републике Србије (НПРР)

Није примењиво обзиром да Национални програм за рурални развој Републике Србије
(НПРР) није усвојен.

2.1.4. Крајњи корисници

Крајњи корисници мере су физичка лица - носиоци регистрованог пољопривредног
газдинства.
2.1.5. Економска одрживост

Подносилац захтева за средства по овој мери нема обавезу достављања бизнис плана
или пројекат о економској одрживости улагања.
2.1.6. Општи критеријуми за кориснике

Општи услови које корисници треба да испуне да би могли да користе финансијска
средства предвиђена овом мером и су :
-да су пољопривредна газдинства (физичка и правна лица) уписана у Регистар
пољопривредних газдинстава са активним статусом,
-да су пребивалиште (или седиште правног лица) и пољопривредна производња
подносиоца захтева на територији града Смедерева и
-да подносилац захтева и чланови његовог газдинства немају неизмирених обавеза
према Фонду за развој пољопривреде града Смедерева на дан подношења захтева и
-потписана изјава да не постоји захтев за исто улагање у другим јавним фондовима.
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2.1.7. Специфични критеријуми

Нема специфичних критеријума. За реализацију ове мере корисник је у обавези да
испуни само опште критеријуме.
2.1.8. Листа инвестиција у оквиру мере
Шифра
Назив инвестиције
инвестиције
100.1.1.

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање)

2.1.9. Критеријуми селекције

Није предвиђено рангирање, односно селекција корисника. Захтеви се решавају по
редоследу пријема захтева са потребном документацијом, до утрошка средстава.
2.1.10. Интензитет помоћи

Минимални и максимални апсолутни износи који ће бити подржани путем Мере:
-за инвестицију вештачко осемењавање, исплаћује се минимално 2.000,00 динара по
приплодном грлу, а максимално је могуће остварити 40.000,00 динара по газдинству за
осемењавање до 20 грла.
2.1.11. Индикатори/показатељи
Редни
број

Назив показатеља

1.

број газдинстава-подносилаца захтева

2.

број осемењених грла у текућој години

2.1.12. Административна процедура

Реализацију ове Мере спроводи Фонд за развој пољопривреде града Смедерева, путем
обавештавања и позива пољопривредним газдинствима преко сеоских месних
канцеларија, јавним оглашавањем, путем веб стране града Смедерева и др. Крајњи рок
за подношење захтева је 01.12.2016.године, односно до утрошка средстава.
Прихватљиви су само докази о предметним улагањима пољопривредних произвођача
из текуће године, за конкурисање по донетом Програму подршке. Пријем захтева,
документације и административну проверу документације врши техничко лице Фонда.
Захтеви по овој мери се решавају по систему прво пристиглих захтева (first come first
served). Техничку, стручну и административну помоћ Фонду обезбеђују надлежна
Одељења Градске управе: Одељење за привреду, лер и јавне набавке - Одсек за
пољопривреду и Одељење за финансије и локалну пореску администрацију.
Пријему захтева предходи спровођење целокупне процедуре и то:
-усвајање Програма Мера на Градском већу;
-добијање сагласности на Програм мера надлежног Министраства;
-доношење Програма мера у Скупштини Града - од стране оснивача Фонда;
-доношења Одлуке на Управном одбору Фонда којом се прецизира и дефинише Мера
из донетог Програма (у погледу услова за коришћење конкретне мере и инвестиције,
износа и потребне документације која се подноси уз захтев);
-добијања сагласности извршиоца буџета - градоначелника на донету Одлуку УО
Фонда за реализацију мере.
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Након наведене процедуре може се отпочети са пријемом захтева и документације за
предметну Меру. Пристигли захтеви са документацијом се хронолошки разврставају и
разматрају и приступа се њиховом решавању. Цео поступак пролази кроз неколико
нивоа провера, како би се избегли било какви могући превиди и како би се поступак
реализације одвијао у потпуности у складу са прописаним условима и утврђеним
критеријумима.
2.2. Назив и шифра мере : КРЕДИТНА ПОДРШКА 100.2
2.2.1. Образложење

Кредитна подршка представља врсту подстицаја којом се пољопривредним
газдинствима омогућава лакши приступ коришћења кредита код пословних банака и на
тај начин се остварују повољнији економски услови за унапређење активности за
започињање, одржавање и унапређење пољопривредне производње.
Краткорочно и дугорочно кредитирање пољопривредне производње спроводиће се
субвенционисањем камата за пољопривредне кредите који се користе у циљу развоја
сточарства, ратарства, повртарства, воћарства и виноградарства. Ова Мера се спроводи
дужи низ година, а од 2010. године искључиво преко пословних банака. Фонд за развој
пољопривреде закључује Споразум о пословној сарадњи са банком, која достави
најповољнију понуду за краткорочно и дугорочно кредитирање у пољопривреди. За ову
меру постоји изражено интересовање пољопривредних произвођача. Банка у складу са
својом пословном политиком прописује потребну документацију.
Фонд за развој пољопривреде града Смедерева врши субвенционирање камате у складу
са Споразумом о пословној сарадњи са Банком. По краткорочним кредитима након
повраћаја кредита и измирења свих обавеза Фонд извршава уплату субвенционираног
дела Банци по достављеном обрачуну, а по дугорочним кредитима уплата
субвенционираног дела камате се врши по доспелости рата, углавном два пута
годишње са доспећем обавеза 30.06. и 31.12. у текућој години. Како је Фонд ранијих
година учествовао и са сопственим средствима у кредитирању, по том основу ће имати
повраћај значајних средстава од банака која ће користити за реализацију Мера подршке.
Ова Мера је у складу са националном и локалном аграрном политиком, односно
Стратегијом пољопривреде и руралног развоја Републике Србије 2014.-2024.године.
2.2.2. Циљеви мере

Мера представља подршку развоју целокупној пољопривредној производњи на
територији града Смедерева. Представља значајну материјалну подршку, јер
субвенционише износ уговорене камате преко 5%. Посебно је изражен економски и
социјални ефекат, јер се овом мером значајно појефтињује улагање у пољопривредну
производњу и чини је економски исплативијом.
Крајњи циљ реализације ове мере је побољшање структуре газдинства, унапређење
пласмана, модернизација производње и унапређење конкурентности.
2.2.3. Веза са мерама Националног програма за рурални развој Републике Србије (НПРР)

Није примењиво обзиром да Национални програм за рурални развој Републике Србије
(НПРР) није усвојен.

2.2.4. Крајњи корисници

Крајњи корисници мере су:
-физичка лица - носиоци регистрованих пољопривредних газдинстава,
-правно лице или предузетник уписани у Регистар пољопривредних газдинстава који
имају регистровану делатност у области пољопривреде.
13

1. март 2016. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 85 – Број 2

2.2.5. Економска одрживост

Износ кредита који ће бити одобрен, доказивање економске одрживости кроз одређену
форму бизнис плана или пројекта, контрола наменског коришћења средстава кредита и
други услови су утврђени пословном политиком банке које одобравају кредите.
Избор пословне банке са најповољнијим условима кредитирања извршиће се путем
јавног позива. Локална самоуправа дефинише износе, рокове и намену коришћења
кредитних линија и даје сагласност за одобравање кредита за сваког корисника
појединачно, уколико испуњава услове предвиђене Програмом подршке.
2.2.6. Општи критеријуми за кориснике

Општи услови које корисници треба да испуне да би могли да користе финансијска
средства предвиђена овом мером за субвенционирање камате су:
-да су пољопривредна газдинства (физичка и правна лица) уписана у Регистар
пољопривредних газдинстава са активним статусом,
-да су пребивалиште (или седиште правног лица) и пољопривредна производња
подносиоца захтева на територији града Смедерева и
-да подносилац захтева и чланови његовог газдинства немају неизмирених обавеза
према Фонду за развој пољопривреде града Смедерева на дан подношења захтева.
-потписана изјава да не постоји захтев за исто улагање у другим јавним фондовима.
У случају да неки од ових услова није испуњен, Фонд за развој пољопривреде града
Смедерева неће дати тражену сагласност банци и кредит неће бити одобрен.
2.2.7. Специфични критеријуми

Нема специфичних критеријума.
2.2.8. Листа инвестиција у оквиру мере
Шифра
Назив инвестиције
инвестиције
100.2.1.

суфинансирање камата за пољопривредне кредите

2.2.9. Критеријуми селекције

Није предвиђено рангирање односно селекција корисника од стране ЈЛС.
Посебне критеријуме и услове утврђује пословна банка која одобрава кредитна
средства до утрошка оквира предвиђених средстава.
2.2.10. Интензитет помоћи

Субвенцонисање камата се врши регистрованим пољопривредним произвођачима за
утврђени износ камате преко 5%, односно интензитет помоћи је до 70% од укупне
ефективне каматне стопе. Обавезе корисника кредита су накнаде и трошкови у току
одобравања и релизације кредита, а суфинансира се ефективна каматна стопа.
Ефективна каматна стопа мора бити фиксна током периода отплате кредита.
2.2.11. Индикатори/показатељи
Редни
број
1.

Назив показатеља
укупан износ ангажованих средстава пословне банке
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2.

број корисника кредита са суфинансираном каматом

3.

укупан износ исплаћених субвенционираних камата у текућој години
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2.2.12. Административна процедура

Реализацију ове мере спроводи пословна банка, Фонд за развој пољопривреде града
Смедерева и Одељење за финансије и локалну пореску администрацију Градске управе
Смедерево. Све обавезе за суфинансирање камата у 2016. години се врше по основу
раније уговорених обавеза. Управни Одбор Фонда за развој пољопривреде града
Смедерева извршиће избор пословне банке години са најповољнијим условима путем
јавног позива и закључиће се уговор са изабраном банком. Након закључења уговора са
банком, расписује се јавни позив за подношење захтева за одобрење кредита
корисницима. Краткорочни и дугорочни кредити са каматом која се субвенционише
одобраваће се за обртна и основна средства, односно за реализацију текућих сезонских
активности у пољопривреди - набавку репроматеријала (семенска роба, расад, садни
материјал, ђубриво, гориво, средства за заштиту биља, сточна храна и друго), набавку
приплодних грла, грла за тов, ројева и матица пчела, набавку нове механизације за
пољопривредну производњу, набавку опреме за прераду, чување и пласман
пољопривредних производа и друго.
Кредит се реализује плаћањем по профактури или на основу купопродајног уговора.
Кредитне линије ће се одобравати до утрошка расположивих средстава , а најкасније до
15.11.2016.године.
Проверу и спречавање двоструког финансирања је могуће извршити преко пословних
банака које одобравају кредите у пољопривреди. Одобравању кредита у банкама
предходи процедура током које се утврђују сви неопходни показатељи. Повлачењем
извештаја кредитног бироа утврђује се задуженост клијента по свим основама и добија
се увид у редовност измирења обавеза. Пословна политика банке одређује прихватљиву
меру степена задужености и за сваког пољопривредног произвођача понаособ захтева
сагласност за одобрење кредита од Фонда за развој пољопривреде града Смедерева.
Поред тога, уколико пољопривредни произвођач нема адекватне показатеље, има
исказане доцње, необјективну задуженост, лошу класификацију и сл., у последњих 12
месеци, банка одбија његов захтев.
2.3. Назив и шифра мере :
Инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава 101.
2.3.1. Образложење

Мера обухвата готово све сегменте пољопривреде и пољопривредне производње у свим
облицима. Сврха мере је унапређење и развој пољопривредне производње. Ефекти ове
Мере имају конкретне показатеље у смислу директног улагања у пољопривредну
производњу, повећања продуктивности у раду, увећања и осавремењавања
пољопривредне производње итд.
У предходном периоду у ове инвестиције је Фонд пласирао најзначајније износе
субвенција. За ову Меру постоји велико интересовање произвођача. Значајан број
пољопривредних произвођача је у 2015. години средства за ове Мере искористио од
Министарства пољопривреде и заштите животне средине. Двоструког финансирања
није било, јер су у ЈЛС односно Фонду за развој пољопривреде издате потврде за
потребе конкурисања код надлежног Министарства. Поред тога ажурно је вођена
евиденција о свим поднетим захтевима и оствареним субвенцијама корисника по
мерама и инвестицијама.
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Сектор Млеко:
Сектором доминирају мали произвођачи, одрживе и делимично одрживе фарме. На
територији ЈЛС 916 РПГ поседују 3.952 грла говеда. Од тога 51,2 РПГ поседује 1-2 грла
говеда. На територији града Смедерева регистровано је и евидентирано свега 20 РПГ
која поседују 20 и више говеда у стаду. На територији ЈЛС се дневно произведе 12.000
литара сировог млека. Евидентан проблем ове производње је ниска продуктивност и
квалитет сировог млека који још увек не испуњава стандарде ЕУ. Инвестиција набавке
квалитетних млечних грла је један од најбитнијих начина за побољшање расног састава
односно квалитета производа. Ефекат ове Инвестиције се огледа у квантитивним и
квалитативним показатељима.
Сектор: Воће, грожђе и поврће
Овај сектор на подручју Смедерева карактерише специјализована производња, али и
уситњеност парцела. Просечна површина под сталним засадима воћа по РПГ износи
1,51 ха, виноградом 3,44 ха и под поврћем 2,39 ха. Воћарство заузима 16,61% површине
укупног пољопривредног земљишта /најзаступљенији засади под јабуком, бресквом и
шљивом/, виноградсрство 1,43%, а површине засноване поврћем заузимају 2,17%
/најзаступљеније површине под бостаном, паприком, купусом, парадајзом/. Високи
трошкови производње, проблем пласмана и ниска цена производа доводе до
немогућности адекватног финансирања у овај вид производње. Поред тога, недовољна
примена агротехнике и технологије, низак степен стручне оспособљености, одсуство
наводњавања и други фактори додатно утичу на остварену производњу која не постиже
максимум у погледу количина и квалитета.
Ова Мера је у складу са националном и локалном аграрном политиком, односно
Стратегијом пољопривреде и руралног развоја Републике Србије 2014.-2024.године.
2.3.2. Циљеви мере

Са економског аспекта Мера представља значајну подршку произвођачима јер им се
путем субвенционирања умањују трошкови улагања у пољопривредну производњу.
Захваљујући овим Мерама и овом виду подршке произвођачи се лакше одлучују на
нова улагања, осавремењавање и интензивирање производње. Примена ових Мера има
за циљ подстрек произвођачима да се баве планираном пољопривредном производњом,
са високим и стабилним приносима, увођењем и применом нових технологија и опреме
које повећавају сигурност у обим и квалитет производње. Ефекат примене Мера се
одражава у свим сегментима примене, како у ратарској, повртарској и сточарској
производњи, тако и у развоју воћарства и
виноградарства. Циљеви мере су
обезбеђивање средстава, стабилизација доходка у пољопривреди, побољшање расног
састава у сточарству, постизање веће продуктивности и квалитета производа,
унапређење техничко-технолошке опремљености, постепено усклађивање са
стандардима ЕУ.
2.3.3. Веза са мерама Националног програма за рурални развој Републике Србије (НПРР)

Није примењиво обзиром да Национални програм за рурални развој Републике Србије
НПРР није усвојен.
2.3.4. Крајњи корисници

Крајњи корисници су активна:
-регистрована пољопривредна газдинства - физичка лица укључујући и предузетнике и
-правна лица, која су регистрована у Националном регистру пољопривредних
газдинстава у складу са Законом о пољопривреди и руралном развоју.
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2.3.5. Економска одрживост

Подносиоци захтева немају обавезу доказивања економске одрживости улагања кроз
одређену форму бизнис плана или пројекта, обзиром да су износи који се одобравају
лимитирани до 100.000,00 динара по пољопривредном газдинству које је могуће
остварити. Подносиоци захтева имају обавезу доказивања економског улагања кроз
достављање прописане документације. Овим начином се уједно врши и контрола
наменског коришћења средстава која се остварују путем субвенција.
2.3.6. Општи критеријуми за кориснике

Општи услови које корисници треба да испуне да би могли да користе финансијска
средства предвиђена овом Мером су :
- да су пољопривредна газдинства (физичка и правна лица) уписана у Регистар
пољопривредних газдинстава са активним статусом;
- да су пребивалиште (или седиште правног лица) и пољопривредна производња
подносиоца захтева на територији града Смедерева;
- да подносилац захтева и чланови његовог газдинства немају неизмирених обавеза
према Фонду за развој пољопривреде града Смедерева на дан подношења захтева;
- само се инвестиције из текуће године могу сматрати прихватљивим за надокнаду
трошкова по Програму подршке у текућој години.
- потписана изјава да не постоји захтев за исто улагање у другим јавним фондовима;
У случају да неки од ових услова није испуњен, Фонд за развој пољопривреде града
Смедерева неће позитивно решити захтев пољопривредног произвођача и субвенција
неће бити одобрена.
2.3.7. Специфични критеријуми

Специфичних критеријуми не постоје
2.3.8. Листа инвестиција у оквиру мере
Шифра
Назив инвестиције
инвестиције
101.1.1

Набавка квалитетних приплодних јуница млечних раса или сименталског
говечета

101.3.3.

Набавка механизације и опреме за сетву, садњу, заштиту биља и
наводњавање за воћар. и виноградарску производњу, висококвалитетних
прскалица и атомизера, система кап по кап, пластичних фолија и др.

101.3.4.

Изградња стакленика и набавка опреме/материјала за повртарску и
производњу јагодастог воћа, вишеслојних фолија ,система за загревање
пластеника и др.

2.3.9. Критеријуми селекције

Није предвиђено рангирање односно селекција корисника од стране ЈЛС. Досадашњи
начин рада по пристиглости захтева и испуњености услова се показао као ефикасан у
раду и није било приговора од стране пољопривредних газдинстава.
2.3.10. Интензитет помоћи

Минимални и максимални апсолутни износи који ће бити подржани путем Мере:
-сектор млеко-исплаћује се минимално 40% од трошкова куповине грла, максимално
100.000,00 динара по РПГ.
-сектор воће, грожђе и поврће - износ субвенције по РПГ је минимално 40% од висине
инвестиције, максимално 100.000,00 динара .
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2.3.11. Индикатори/показатељи
Редни
број

Назив показатеља

1.

број поднетих захтева - РПГ по инвестицији

2.

укупна одобрена средства по инвестицији

3.

број газдинстава која су модернизовала производњу у опреми

4.

број набављених грла

2.3.12. Административна процедура

Мера ће бити спроведена од стране ЈЛС односно Фонда за развој пољопривреде града
Смедерева. Инвестиције које ће се финансирати у оквиру ове мере ће бити
реализоване кроз јавне позиве за подношење захтева, објављивањем путем штампаних
и електронских медија.
Поступак пријема захтева почиње након доношења Програма подршке за 2016.годину у
органима ЈЛС. Рок за пријем захтева је отворен до 01.12.2016.године, односно до
утрошка планираних средстава по мери, утврђених Програмом мера.
Захтеви се подносе од стране корисника на обрасцима у складу са условима који су
прописани. По пријему захтева спроводе се детаљне административне провере да ли су
испуњени сви услови за одобрење захтева и да ли је достављена прописана
документација (статусна документација, да је регистровано активно газдинство, да
поседује доказе о извршеном плаћању, гаранције за купљену робу, опрему итд.), што је
посебно прописано Одлукама Управног одбора Фонда за сваку Меру, односно
инвестицију. Комплетирани захтеви се решавају по редоследу подношења до утрошка
предвиђених средстава по инвестицији и предвиђеног рока.
2.4. Назив и шифра мере : Обнављање пољопривредног производног потенцијала
нарушеног елементарним непогодама и катастрофалним догађајима и увођење
одговарајућих превентивних активности 104.
2.4.1. Образложење

У оквиру Мере 104. Инвестиција 104.1 Улагање у заштиту од елементарних непогода ,
неповољних климатских прилика и катастрофалних догађаја, је од посебног значаја за
рурално подручје града Смедерева. Разлози за издвајање средства за ову намену су у
чињеници да је пољопривредна делатност на подручју Смедерева веома подложна
утицају временских непогода (град, суша, поплаве) од којих се не може заштитити или
не постоји економска исплативост успостављања ефикасне заштите. Систем
противградне заштите на подручју града Смедерева чине 17 противградни станица на
којима је ангажовано 34 стрелаца. Сезона одбране од града траје 6 месеци (од 15.04. до
15.10. текуће године). Како би систем противградне заштите што ефикасније
функционисао, Фонд за развој пољопривреде у континуитету издваја средства за
суфинансирање опремања противградних станица додатном набавком ракета у сарадњи
са МУП - Сектором за ванредне ситуације.
Ова Мера је у складу са локалном аграрном политиком.
Планирана Мера има потпуну оправданост, јер је у питању заштита имовине и
пољопривредних површина од елементарне непогоде - града. Искуства показују да би у
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случају неспровођења ове Мере и дејства временских непогода последице могле бити
катастрофалне у смислу велике и непроцењиве материјалне штете у пољопривреди.
За случај неспровођења ове Мере не постоје одговарајућа, алтернативна решења.
У оквиру Мере 104. Инвестиција 104.3 Осигурање усева, плодова, вишегодишњих
засада,расадника и животиња је од посебног значаја за све области пољопривредне
производње. Посебно је изражено осигурање у воћарству, које је заступљено са више
од 70%, док је у ратарско-повртарско-сточарској производњи учешће субвенционирања
до 30%. За ову инвестицију су заинтересовани произвођачи који се интензивно баве
пољопривредном производњом на већим површинама, које захтевају значајнија
улагања. Разлози за издвајање средства за ове намене су у чињеници да је
пољопривредна делатност на подручју Смедерева подложна утицају временских
непогода. Овом мером се врши подстицај пољопривредних произвођача да осигурају
своја пољопривредна добра, чиме се обезбеђује стабилност доходка, смањење ризика у
пољопривредној производњи, смањивање дугорочно негативних последица штета
проузрокованих природним непогодама.
2.4.2. Циљеви мере

Ова Мера доприности превентивној заштити пољопривредне производње и у том
смислу произвођачима представља вид сигурности. Представља подршку развоју и
продуктивности целокупној пољопривредној производњи и подстрек за бављење
интензивном производњом.Овом мером се постижу већа улагања у пољопривреду,
чиме се постиже и већа добит, што је основни циљ пољопривредних произвођача. Ниво
спровођења ове Мере представља објективну слику учешћа интензивне и организоване
производње. Све већа заинтересованост произвођача за ову меру иде у прилог
очекивању да долази до позитивних помака и напредка у развоју пољопривреде.
2.4.3. Веза са мерама Националног програма за рурални развој Републике Србије (НПРР)

Није примењиво обзиром да Национални програм за рурални развој Републике Србије
није усвојен.
2.4.4. Крајњи корисници

У оквиру ове Мере , крајњи корисник Инвестиције 104.1 је град Смедерево.
Крајњи корисници Инвестиције 104.3 су физичка лица - носиоци регистрованих
пољопривредних газдинстава.
2.4.5. Економска одрживост

Није примењиво за Инвестицију 104.1.
Подносиоци захтева за Инвестицију 104.3 немају обавезу достављања бизнис плана или
пројекат о економској одрживости улагања.
2.4.6. Општи критеријуми за кориснике

Општи критеријуми за кориснике Инвестиције 104.1. не постоје.
Општи услови које корисници треба да испуне да би могли да користе финансијска
средства предвиђена Инвестицијом 104.3 су :
- да су пољопривредна газдинства (физичка и правна лица) уписана у Регистар
пољопривредних газдинстава са активним статусом;
- да су пребивалиште (или седиште правног лица) и пољопривредна производња
подносиоца захтева на територији града Смедерева;
- да подносилац захтева и чланови његовог газдинства немају неизмирених обавеза
према Фонду за развој пољопривреде града Смедерева на дан подношења захтева;
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- само се инвестиције у текућој години могу сматрати прихватљивим за надокнаду
трошкова по Програму подршке у текућој години.
- потписана изјава да не постоји захтев за исто улагање у другим јавним фондовима;
2.4.7. Специфични критеријуми

Специфични критеријуми за кориснике ове мере не постоје.
2.4.8. Листа инвестиција у оквиру мере
Шифра
Назив инвестиције
инвестиције
104.1.

Улагање у заштиту од елементарних непогода, неповољних
климатских прилика и катастрофалних догађаја

104.3.

Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и
животиња

2.4.9. Критеријуми селекције

Критеријуми селекције за Инвестицију 104.1. се не примењују.
За Инвестицију 104.3 није предвиђена селекција, већ се захтеви са потпуном
документацијом решавају по редоследу пријема, до утрошка средстава.
2.4.10. Интензитет помоћи

За Инвестицију 104.1. интензитет помоћи је 100%. Мером је предвиђен максимални
износ средстава од 2.000.000,00 динара. Наведена средства су довољна за набавку 56
противградних ракета (цена једне ракете са обрачунатим пдв-ом износила је у 2015.
години 35.400,00 динара).
За Инвестицију 104.3. су предвиђени минимални и максимални апсолутни износи :
- исплаћује се минимално 2.000,00 динара по газдинству, а могуће је остварити до 40%
од висине премије осигурања, односно максимално до 50.000,00 динара по газдинству.
2.4.11. Индикатори/показатељи
Редни
број

Назив показатеља

1.

Број купљених ракета

2.

Број газдинстава-подносилаца захтева за субвенционисање осигурања

3.

Површина под осигураним усевима и засадима у ха

2.4.12. Административна процедура

Реализацију Инвестиције 104.1. спроводи ЈЛС - Фонд за развој пољопривреде града
Смедерева, надлежна Одељења Градске управе - Одељење за привреду, лер и јавне
набавке - Одсек за пољопривреду и Одељење за финансије и локалну пореску
администрацију.
Реализација Мере ће се извести путем јавне набавке. Опис добара за јавну набавку:
Ракете домета 7.300-7.900 метара без динамичког удара при лансирању. Оквирни рок за
покретање поступка би био након добијања сагласности од надлежног Министарства
на Програм и доношења Програма подршке за 2016. годину, односно у периоду сезоне
одбране од града од 15.04.-15.10.2016.године. Након доношења Програма следи
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доношење Одлуке на Управном одбору Фонда и добијање сагласности градоначелника
- буџетског извршиоца. У административном поступку посебно се води рачуна о
специфичним условима које понуђач треба да испуни: Месту испоруке - Радарски
центар Букуља - Аранђеловац, уз предходно добијање сагласности за превоз
експлозивних направа од надлежног Министарства унутрашњих послова - Сектора за
ванредне ситуације. Уз допремљене пг ракете обавезно је достављање пратеће
документације о испоруци и преузимању, као и спецификацији испоручених добара са
наведеним техничким карактеристикама које одговарају предметној набавци. По
испостављању фактуре, уплата средстава за ову намену се реализује у Одељењу
финансије и локалну пореску администрацију Градске управе Смедерево.
Реализацију Инвестиције 104.3. спроводи Фонд за развој пољопривреде града
Смедерева, путем обавештавања и позива пољопривредним газдинствима преко
сеоских месних канцеларија, јавним оглашавањем, путем веб стране града Смедерева и
др. Крајњи рок за подношење захтева је 01.12.2016. године, односно до утрошка
средстава. Прихватљиви су само докази о предметним улагањима пољопривредних
произвођача из текуће године, за конкурисање по донетом Програму подршке.
Пријем захтева и документације и административну проверу документације врши
техничко лице Фонда. Захтеви по овој мери се решавају по редоследу пристиглих
захтева.Техничку, стручну и административну помоћ Фонду обезбеђују надлежна
Одељења Градске управе: Одељење за привреду, лер и јавне набавке - Одсек за
пољопривреду и Одељење за финансије и локалну пореску администрацију.
Пријему захтева предходи спровођење целокупне процедуре и то:
-усвајање Програма подршке на Градском већу;
-добијање сагласности на Програм подршке од надлежног Министраства;
-доношење Програма подршке у Скупштини Града - од стране оснивача Фонда;
-доношења Одлуке на Управном одбору Фонда којом се прецизира и дефинише Мера
из донетог Програма (у погледу услова за коришћење конкретне мере, износа и
потребне документације која се подноси уз захтев);
-добијања сагласности извршиоца буџета - градоначелника на донету Одлуку УО
Фонда за реализацију мере.
Након наведене процедуре може се отпочети са пријемом захтева и документације за
предметну Меру. Пристигли захтеви са документацијом се хронолошки разврставају и
разматрају и приступа се њиховом решавању. Цео поступак пролази кроз неколико
нивоа провера, како би се избегли било какви могући превиди и како би се поступак
реализације одвијао у потпуности у складу са прописаним условима и утврђеним
критеријумима. Реализација ове Ивестиције је углавном у последњем кварталу текуће
године, када наступи истек рока корисницима за измирење обавеза за премије
осигурања осигуравајућим кућама.
2.5. Назив и шифра мере: Трансфер знања и развој саветодавства - Унапређење обука у
области пољопривреде и руралног развоја 305.
2.5.1. Образложење

Ова мера се спроводи дуги низ година преко Фонда за развој пољопривреде.
Представља подршку стицању нових знања и стручног усавршавања. Спровођење
активности у оквиру ове мере утиче на поспешивање развоја пољопривреде у свим
њеним сегментима, заинтересованости индивидуалних пољопривредних произвођача за
бављење делатностима у пољопривреди, утиче на добијање нових и проширење
постојећих знања произвођача која су неопходна у процесу производње и стварања
добара у пољопривреди. Мера се спроводи кроз финансирање организовања стручног
саветовања, посета и учешћа пољопривредних произвођача на пољопривредним
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трибинама, сајмовима, манифестацијама и изложбама. Поред едукативног значаја и
усвајања нових технологија у производњи, мера поспешује такмичарски дух у
производњи, кроз приказивање достигнућа произвођача и постигнутих резултата у
пољопривреди.
Облици стицања нових знања, стручног оспособљавања и активности стицања вештина
биће усмерене на пољопривредне произвођаче, сеоско становништво и на стручњаке
локалног агросектора.
Подршка информативним активностима обухватиће подршку промоције развојних
потенцијала и потреба села, очувања традиције, подршку активностима везаним за
подизање нивоа пласмана производа и услуга и активностима везаним за развој села у
образовном, здравственом, културном, социолошком и осталим аспектима, који ће
утицати на побољшање квалитета живота сеоског становништва.
Ова Мера је у складу са националном и локалном аграрном политиком, односно
Стратегијом пољопривреде и руралног развоја Републике Србије 2014.-2024.године.
2.5.2. Циљеви мере

Циљеви мере су унапређивање развоја пољопривреде и едукација произвођача,
остваривање повезаности између произвођача, организовање произвођача са циљем
успешнијег рада, набавке потребних инпута у пољопривреди, примена технологија и
иновација и осталих достигнућа у циљаним сегментима пољопривреде. Поред тога
циљеви мере су и: функционално повезивање свих актера локалног агросектора,
одрживи развој , заштита ресурса , смањење миграције становништва
2.5.3. Веза са мерама Националног програма за рурални развој Републике Србије (НПРР)
Није примењиво обзиром да Национални програм за рурални развој Републике Србије
(НПРР) није усвојен.
2.5.4. Крајњи корисници

Корисници ове мере су сеоске месне заједнице, удружења грађана, предузетници и
правна лица за пружање саветодавних и других услуга, научне и стручне институције.
2.5.5. Економска одрживост

За реализацију ове мере није потребно подносити бизнис план или пројекат о
економској одрживости улагања.
2.5.6. Општи критеријуми за кориснике

Општи услови које корисници треба да испуне:
-Корисник мора да је уписан у одговарајући регистар (Регистар привредних субјеката,
Регистар научно-истраживачких установа, Регистар иновационих организација или
Регистар удружења),
-да подносилац захтева нема неизмирених обавеза према Фонду за развој
пољопривреде града Смедерева,
-потписана изјава да не постоји захтев за исто улагање у другим јавним фондовима.
2.5.7. Специфични критеријуми

Корисници средстава за стручно оспособљавање, активности стицања вештина и
показне активности треба да имају искуство у пружању услуге (референца), као и
стручни и технички капацитет у зависности од типа и трајања услуге (референтни
предавачи).
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Сеоске месне заједнице: да имају седиште на подручју града Смедерева и дефинисане
циљеве у области пољопривреде у вези са обављањем промотивних и других
активности у области руралног развоја.
2.5.8. Листа инвестиција у оквиру мере
Шифра
Назив инвестиције
инвестиције
305.1

Стручно опособљавање и активности стицања вештина, показне
активности и информативне активности.

305.2

Информативне активности: сајмови,изложбе, манифестације, студијска
путовања

2.5.9. Критеријуми селекције

Критеријуми селекције се не примењују при реализацији ове мере, обзиром да није
предвиђено рангирање потенцијалних корисника.
2.5.10. Интензитет помоћи

Град Смедерево, Фонд за развој пољопривреде града Смедерева финансира део мере
која се односи на стручно оспособљавање и активности стицања вештина и показне
активности са 100% учешћа.
Град Смедерево, Фонд за развој пољопривреде града Смедерева финансира део мере
која се односи на информативне активности: сајмови, изложбе, манифестације са 100%
учешћа.
-за стручно оспособљавање, активности стицања вештина, информативне активности,
за организовање трибина и саветовања у пољопривреди са еминентним стручњацима,
израду пољопривредних билтена, за потребе информисања пољопривредних
газдинстава путем медија о мерама и активностима које Фонд за развој пољопривреде
града Смедерева спроводи и других активности од значаја за пољопривреду, планиран
је укупан износ до 200.000,00 динара.
-за предвиђене активности у оквиру организовања сајмова, изложба, манифестација и
др. предвиђена су укупна средства у износу до 2.300.000,00 динара и то за следеће
намене :
-организовање посете Новосадском сајму пољопривреде за око 300 произвођача ;
-подршка организовању пољопривредне изложбе "Сеоска дворишта" у оквиру ПТМ
"Смедеревска јесен". Ова изложба је од посебног значаја и представља традицију овог
краја. У њој учествује и презентује пољопривредну производњу око 20 села са подручја
града Смедерева. Сеоским месним заједницама се на име остварених трошкова
субвенционише максимални износ до 100.000,00 динара по сеоској месној заједници.
2.5.11. Индикатори/показатељи
Редни
број

Назив показатеља

1.

Укупан број одржаних едукација/радионица

2.

Број едукованих пољопривредника

3.

Број организованих манифестација,сајмова и изложби

23

1. март 2016. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 95 – Број 2

2.5.12. Административна процедура

За организовање посете Новосадском сајму - Фонд обавештава сеоске месне
заједнице о начину и времену организовања пута, броју учесника итд. Фонд прикупља
најмање три понуде од овлашћених превозника и одлучује се за најповољније услове.
Трошкови превоза и пратећи трошкови се исплаћују на основу закључених уговора,
испостављених рачуна и остале пратеће документације.
За организовање изложбе у оквиру Смедеревске јесени закључују се Уговори са
сеоским месним заједницама у којима су прецизирани услови организовања, износ
којим се субвенционишу трошкови. И за ову намену неопходно је оправдати утрошак
средстава кроз достављање одговарајућих рачуна и пратеће документације.
За стручно оспособљавање, активности стицања вештина, информативне активности
и др. износи за планиране појединачне активности се такође правдају одговарајућом
документацијом, закљученим уговорима, на основу чега се измирују обавезе преко
Одељења за финансије и локалну пореску администрацију Градске управе Смедерево.
2.6. Назив и шифра мере :
Mере које нису предвиђене у оквиру мера директних плаћања и у оквиру кредитне
подршке и у оквиру мера руралног развоја
Сектор пчеларство - Набавка лекова за превенцију и заштиту од болести у пчеларству
Шифра 603
2.6.1.

Образложење

Пчеларство је значајна грана пољопривреде, како због производње меда,
поленовог праха, тако и због доприноса пчела у опрашивању у воћарству,
виноградарству и повртарству. У последњих неколико година пчеларство је направило
прве значајне кораке у организацији извоза меда, и то пре свега на тржишту ЕУ.
ЈЛС је и до сада пружала подршку развоју пчеларства путем здравствене заштите пчела,
промоције
европског програма градова на Дунаву "Река Меда", одржавању
регионалног саветовања у пчеларству. У Смедереву је евидентирано 5.324 кошница.
Потражња за квалитетним медом је велика, тако да је неопходно да се и у 2016.
години настави подршка пчеларској производњи на територији града и помогне
пчеларима да се укључе у ове процесе. Како предвиђене Мере у 2015.години у Сектору
пчеларства за набавку опреме нису имале очекиваног ефекта на овом подручју, све
анализе су показале да би најзначајнија помоћ у овој области, о чему су се изјаснили
представници Удружења пчелара Смедерево, била у превентивној здравственој
заштити пчела.
Подршка развоју пчеларства била би реализована кроз унапређење здравствене
заштите пчела од пчелињег крпеља - Варое. Средствима Фонда субвенционисала би се
набавка еколошког лека у износу до 70% од цене коштања лека,. На овај начин
субвенцију би остварило неколико стотина корисника - активних регистрованих
пчелара, чланова Удружења пчелара Смедерево.
Реализација ове активности спроводила би се у сарадњи са Друштвом пчелара
Смедерево, закључењем уговора на основу којег би се извршила набавка и
дистрибуција лека члановима Друштва.
Ова Мера је у складу са националном и локалном аграрном политиком, односно
Стратегијом пољопривреде и руралног развоја Републике Србије 2014.-2024.године.
2.3.2. Циљеви мере

Са економског аспекта ова Мера би представљала значајну подршку произвођачима јер
им се путем субвенционирања умањују трошкови улагања у производњи квалитетног
меда. Ова Мера би представљала подршку произвођачима да се лакше одлучују на нова
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улагања, осавремењавање и интензивирање производње. Примена ове Мера има за циљ
подстрек произвођачима да се баве планираном производњом меда, са високим и
стабилним приносима, увођењем и применом нових технологија и опреме које
повећавају сигурност у обим и квалитет производње. Ефекат примене Мере у заштити
пчела се одражава у целокупној поољопривредној производњи. Циљеви мере су
обезбеђивање средстава, стабилизација доходка у пчеларству, одржавање и побољшање
здравственог стања, постизање веће продуктивности и квалитета производа, постепено
усклађивање са стандардима ЕУ.
2.3.3. Веза са мерама Националног програма за рурални развој Републике Србије (НПРР)

Није примењиво обзиром да Национални програм за рурални развој Републике Србије
НПРР није усвојен.
2.3.4. Крајњи корисници

Крајњи корисник је:
-Удружење пчелара Смедерево, регистровано у Националном регистру у складу са
Законом о пољопривреди и руралном развоју.
2.3.5. Економска одрживост

Нема обавезе доказивања економске одрживости улагања кроз одређену форму бизнис
плана или пројекта.
2.3.6. Општи критеријуми за кориснике

Општи услови које корисници треба да испуне:
-Корисник мора да је уписан у одговарајући регистар (Регистар удружења),
-да је седиште Удружења на територији града Смедерева,
-само се инвестиције у текућој години могу сматрати прихватљивим за надокнаду
трошкова по Програму подршке у текућој години.
-да подносилац захтева нема неизмирених обавеза према Фонду за развој
пољопривреде града Смедерева,
-потписана изјава да не постоји захтев за исто улагање у другим јавним фондовима.
2.3.7. Специфични критеријуми

Специфичних критеријуми не постоје
2.3.8. Листа инвестиција у оквиру мере
Шифра
Назив инвестиције
инвестиције
603

Набавка лекова за превенцију и заштиту од болести у пчеларству

2.3.9. Критеријуми селекције

Није предвиђено рангирање односно селекција корисника од стране ЈЛС.
2.3.10. Интензитет помоћи

Минимални и максимални апсолутни износи који ће бити подржани путем Мере:
-сектор пчеларство-Удружењу пчелара се исплаћује максимално 500.000,00 динара,
односно до 70% од трошкова куповине лекова.
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2.3.11. Индикатори/показатељи
Редни
број

Назив показатеља

1.

Број газдинстава која су обухваћена субвенцијом

2.

Број кошница које су обухваћене здравственом заштитом

2.3.12. Административна процедура

Мера ће бити спроведена од стране ЈЛС односно Фонда за развој пољопривреде града
Смедерева.
Поступак пријема захтева почиње након доношења Програма подршке за 2016.годину у
органима ЈЛС, објављивања Јавног позива и доношења Одлуке Управног одбора Фонда
за ову Меру.
Рок за пријем захтева је отворен до 01.11.2016.године, односно до утрошка планираних
средстава по мери, утврђених Програмом подршке.
Захтеви се подносе од стране корисника на обрасцима у складу са условима који су
прописани Јавним позивом. По пријему захтева спроводе се детаљне административне
провере да ли су испуњени сви услови за одобрење захтева и да ли је достављена
прописана документација (статусна документација, да је регистровано Удружење
активно, да поседује рачуне о извршеном плаћању лекова, документацију у вези са
набавком лекова, потписану и оверену спецификацију са именима и подацима
регистрованих пчелара у Удружењу која представља доказе о преузетим лековима од
Удружења пчелара). Након подношења комплетне документације закључује се Уговор
о преносу средстава између Удружења пчелара и Фонда за развој пољопривреде града
Смедерева у којем се дефинише начин и намена коришћења средстава у складу са
донетом Одлуком Управног одбора Фонда за ову Меру, односно инвестицију. Тек
након спроведене процедуре, приступа се исплати средстава преко Надлежног
Одељења за финансије и локални економски развој, Градске управе Смедерево.
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II. ИДЕНТИФИКАЦИОНА KAРТA
Табела : Општи подаци и показатељи
Назив показатеља
Вредност, опис показатеља
ОПШТИ ПОДАЦИ
Административни и географски положај
Аутономна покрајина
Регион
Област
Град или општина
Површина
Број насеља
Број катастарских општина
Број подручја са отежаним условима рада у
пољопривреди (ПОУРП) (14)
Демографски показатељи
Број становника
Број домаћинстава
Густина насељености (број становника/површина,
km²)
Промена броја становника 2011:2002
(2011/2002*100 - 100)
- у руралним подручјима АП/ЈЛС
Становништво млађе од 15 година (%)
Становништво старије од 65 година (%)
Просечна старост
Индекс старења (15)
Без школске спреме и са непотпуним основним
образовањем (%)
Основно образовање (%)
Средње образовање (%)
Више и високо образовање (%)
Пољопривредно становништво у укупном броју
становника (%)
Природни услови
Рељеф (равничарски, брежуљкасти, брдски,
планински)
Преовлађујући педолошки типови
земљишта и бонитетна класа (16)
Клима (умерено-континентална, субпланинска ...)
Просечна количина падавина (mm)
Средња годишња температура (оС)
Хидрографија (површинске и подземне воде)
Површина под шумом (hа)
Површина под шумом у укупној површини
АП/ЈЛС (%)
Пошумљене површине у претходној години (hа)

1. март 2016. године

Извор
података
и година

јужна и источна СРБ
подунавска
Град
484 км²
28
30
-

рзс*
рзс*
рзс*
рзс*
рзс*
рзс*
рзс*

108.209
34.909
223,57

рзс**
рзс*

1,15

рзс**

-6,39
15,38
15,95
40,91
105,10

рзс**
рзс**
рзс**
рзс*
рзс*

13,98

рзс*

24,72
49,65
11,65
31,1%

рзс*
рзс*
рзс*
процена

брежуљкасти, равничарски

интерни

најзаступљенија III класа 31,43% ,
гајњача 60%,
алувијум, смоница
умерено-континентална
650 мм
10,4
велики потенцијал водених
површина и подземних вода
1.393
3,6

интерни
интерни
интерни
интерни
интерни

60

рзс*
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Посечена дрвна маса (m3)
ПОКАЗАТЕЉИ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ
Стање ресурса
Укупан број пољопривредних газдинстава:
Број регистрованих пољопривредних газдинстава
(РПГ):
- породична пољопривредна газдинства (%)
- правна лица и предузетници (%)
Коришћено пољопривредно земљиште - КПЗ (hа)
Учешће КПЗ у укупној површини ЈЛС (%)
Оранице и баште, воћњаци, виногради, ливаде
и пашњаци, остало(18) (ha, %)

Страна 99 – Број 2

1.052 м³

рзс*

7.107
3.886

рзс***
Управа за
трезор(17)

99,51
0,49
26.560
54,87%
оранице и баште 20.514ха (77,24%),
воћњаци 4.412 ха (16,62%), виногради
381ха (1,43%), ливаде и пашњаци 1.077ха
(4,05%), остало 176ха 0,66%).

Жита, индустријско биље, поврће, крмно биље,
остало(19) (ha,%)

жита 16.747ха (63,05%), инд.биље 793ха
(2,99%), поврће 446ха (1,68%), крмно биље
2.035 ха (7,66%), угари 398ха 1,50%),
остало 95ха (0,35%).
Просечна величина поседа (КПЗ) по газдинству (ha) 4,16 ха
700 ха
Обухваћеност пољопривредног земљишта
Обухваћеност земљишта неким видом удруживања Број пољопривредних газдинстава која наводњавају 671
у функцији 4,5 ха изграђена мрежа на 608,7
Одводњавана површина КПЗ (ha)
ха
710 ха
Наводњавана површина КПЗ (ha)
Површина пољопривредног земљишта у државној 3.852,00

својини на територији АП(20) (ha)
Површина пољопривредног земљишта у државној
својини која
- физичка лица (%)
- правна лица (%)
Говеда, свиње, овце и козе, живина, кошнице пчела
(број)
Трактори, комбајни, прикључне машине (број)

рзс***
рзс***

рзс***
рзс***
интерни
интерни
рзс***
интерни
рзс***
интерни

2.046,25

интерни

физичка лица 76,06 %
правна лица 23,94 %
говеда 3.952, свиње 40.937, овце и козе
12.230, живина 276.274, кошнице пчела
5324.
трактори 6.872, комбајни 277, прикључне
машине 19.747.

интерни

Пољопривредни објекти(21) (број)

рзс***
рзс***

за смештај стоке 12.093, пољ.производа
6.580, пољ.машина и опреме 2.914.
Хладњаче, сушаре, стакленици и пластеници (број) хладњаче 295, сушаре 7, стакленици 20,
пластеници 300.

рзс***

Употреба минералног ђубрива, стајњака и средстава мин.ђубрива 20.587 ха 5.732 ПГ,стајњак
2.068 ха 2.255 ПГ,средства за заштиту
за заштиту биља (ha, број ПГ)

рзс***

Број чланова газдинства (22) и стално запослених на
(на породичном ПГ: на газдинству правног
лица/предузетника)
Годишње радне јединице (23) (број)
Земљорадничке задруге и удружења
пољопривредника(24) (број)
Производња пољопривредних производа(25)

рзс***
рзс***

рзс***

биља 20.974 ха 5.999 ПГ.

16.054
на породичном ПГ 99,43%
на газдинству ПЛ 0,57%
6.660
земљорадничке задруге 6, удружења
пољопривредника 4
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- биљна производња (t)

пшеница 16.812т, кукуруз
рзс***
34.005т,ш.репа560т,сунцокрет 165т, пасуљ
246т, кромпир 3.697т, детелина
506т,луцерка 459т, виногради 3.743т,јабуке
15.686т, шљиве 2.767т, брескве 17.649т,
кајсије 2.106т,вишње 1.830т.

- сточарска производња (t, lit, ком.)

12.000 л сировог млека- дневна
производња

интерни

202,57
поште 16, телефонски претплатници
35.064

рзс*
рзс*

ПОКАЗАТЕЉИ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА
Рурална инфраструктура
Саобраћајна инфраструктура
Дужина путева(26) (km)
Поште и телефонски претплатници (број)

Водопривредна инфраструктура
27.175
Домаћинства прикључена на водоводну мрежу
рзс*
Домаћинства прикључена на канализациону мрежу 18.812
рзс*
3.469 м³
рзс*
Укупне испуштене отпадне воде (хиљ.m3)
рзс*
Пречишћене отпадне воде (хиљ.m3)
Енергетска инфраструктура
Производња и снабдевање електричном енергијом(27)снабдевање од ТЕ Костолац и ХЕ Ђердап интерни
(број)
Социјална инфраструктура
предшколске установе 29,
Објекти образовне инфраструктуре(28) (број)
рзс*
3
429
Број становника на једног лекара
рзс*
9.173
Број корисника социјалне заштите
рзс*
Диверзификација руралне економије
118
рзс*
Запослени у секторима пољопривреде,
(29)
рзс***
шумарства и водопривреде (број)
411
Газдинства која обављају друге профитабилне
рзс***
активности(30)
1476 туриста-домаћих 611, страних 865,
Туристи и просечан број ноћења туриста на
рзс*
5030 ноћења.
територији
(31)
Трансфер
знања и информација
Пољопривредна саветодавна стручна служба (да/не) ПССС у Коларима
интерни
230 одабраних газдинстава , 500 осталих
Пољопривредна газдинства укључена у
ПССС
саветодавни систем(32)
Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног
развоја на територији града Смедерева за 2016. годину, објавити у ,,Службеном листу
Програм подршке за спровођење пољопривредне
града Смедерева“.
политике и политике руралног развоја на територији града
Смедерева за 2016. годину, објавити у ,,Службеном листу
града Смедерева“.

Број 320-38/2016-07
У Смедереву, 1. марта 2016. године

Број 320-38/2016-07

СКУПШТИНА ГРАДА
СМЕДЕРЕВА
У Смедереву,
1. марта 2016. године
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
ЗАМЕНИК
ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ
ГРАДА
Тачност преписа оверава:

Богољуб

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ
Милица Врачар
29

СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб
Спасојевић,с.р.
Спасојевић,с.р.

1. март 2016. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 101 – Број 2

24.

25.

На основу члана 14. Закона о локалним изборима
(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007,
34/2010-одлука УС и 54/2011) и члана 22. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2015-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 34. седници одржаној
1. марта 2016. године, донела је

На основу члана 19. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2015 - пречишћен
текст), а у вези са Законом о слободним зонама („Службени
гласник Републике Србије“, број 62/2006),
Скупштина града Смедерева, на 34. седници одржаној
1. марта 2016. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА И СЕКРЕТАРА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА
СМЕДЕРЕВА У СТАЛНОМ САСТАВУ И ЊИХОВИХ
ЗАМЕНИКА
I
У Решењу о именовању председника, чланова и секретара Изборне комисије за избор одборника Скупштине
града Смедерева у сталном саставу и њихових заменика
(„Службени лист града Смедерева“, број 1/2016), у тачки I,
подтачке 9. и 10., мењају се и гласе:
„9. НЕНАД МУНЋАН, члан, представник Одборничке
групе Коалиција за боље Смедерево-Милан Лукић
ЗОРАН АДАМОВИЋ, заменик члана, представник
Одборничке групе Коалиција за боље Смедерево-Милан Лукић
„10. ВЕЛИБОР ВЛАДИМИРОВИЋ, члан, представник
Одборничке групе Јединствена Србија-Социјалдемократска Партија Србије (ЈС-СДПС)
МИРЈАНА ТАИРОВИЋ, заменик члана, представник Одборничке групе Јединствена Србија-Социјалдемократска Партија Србије (ЈС-СДПС)“.
II
Против овог Решења допуштена је жалба Управном
суду у Београду у року од 24 часа од доношења Решења.
III
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева” и на огласној табли Градске управе Смедерево.
Број 02-39/2016-07
У Смедереву, 1. марта 2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

ОД Л У КУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ
ОСНИВАЊА СЛОБОДНЕ ЗОНЕ СМЕДЕРЕВО
Члан 1.
У Одлуци о приступању оснивања Слободне зоне Смедерево („Службени лист града Смедерева“, број 9/2010 и
2/2012), у члану 1. став 2. мења се и гласи:
„Слободна зона се оснива на територији Града Смедерева и то на локацијама Старе индустријске зоне погодне за
инвестиције у постојеће објекте, Нове индустријске зоне-индустријског парка и Индустријске зоне сектор-североисток, намењене новим страним и домаћим инвестицијама.“.
У ставу 3. број „20ха 77а 31м2“ замењује се бројем
„133ха 89а 47м2“.
У ставу 3. алинеја 1. после парцеле број „453 од 14а
11м2“, брише се тачка, додаје се зарез и после зареза додају
се речи: „укупне површине 20ха 77а 31м2. “.
У ставу 3. после алинеје 1. додаје се нова алинеја 2. која
гласи:
„У делу Индустријске зоне – Сектор североисток катастарске парцеле бр.204 од 31а 51м2, бр.205 од 30а 17м2,
бр.206 од 36а, бр.207 од 1ха 92а 46м2, бр.208 од 98а 80м2,
бр.209 од 41а 29м2, бр.211 од 25а 15м2, бр.212 од 90а 97м2,
бр.213 од 1ха 09а 12м2, бр. 214 од 12а 89м2, бр.215 од 80а
67м2, бр.216 од 1ха 81а 23м2, бр.217 од 1ха 16а 81м2, бр.218
од 63а 80м2, бр.219 од 65а 95м2, бр.220/1 од 2ха 47а 97 м2,
бр.221/1 од 93а 85м2, бр.222/2 од 1ха 67а 47м2, бр.223/2 од
3а 21м2, бр.223/3 од 23а 70м2, бр.233/3 од 8а 02м2, бр.233/14
од 24а 32м2, бр.233/16 од 10а 10м2, бр.241 од 1ха 04а 81м2,
бр.245 од 12а 84м2, бр.246 од 17ха 38а 97м2, бр.455/1 од
19ха 39а 10м2, бр.233/15 од 16а 49м2, бр.250 од 6ха 32а 14м2,
бр.240 од 48ха 59а 90м2, бр.249 од 1ха 91а 76м2, бр.454 од
60а 69м2 - укупне површине 113ха 12а 16 м2“.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 020-31/2016-07
У Смедереву, 1. марта 2016. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.
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26.
На основу члана 41. став 1. Закона о запошљавању и
осигурању за случај незапослености („Службени гласник
Републике Србије“, број 36/2009, 88/2010 и 38/2015), члана
45. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2015-пречишћен текст) и члана 2. Пословника о раду Градског већа града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 5/2014-пречишћен текст), а по
прибављеном мишљењу Локалног савета за запошљавање
града Смедерева,
Градско веће града Смедерева, на 219. седници одржаној 24. фебруара 2016. године, донело је
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Локални акциони план запошљавања за
2016. годину, који је саставни део овог Закључка.
2. Овај Закључак објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 020-20/2016-07
У Смедереву, 24. фебруара 2016. године
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИЦЕ
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Бојан Теофиловић, с. р.

1. март 2016. године

1. март 2016. године
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ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
ЗА 2016. ГОДИНУ
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Увод
Локални акциони план запошљавања града Смедерева за 2016. годину представља
основни инструмент спровођења активне политике запошљавања. Њиме се дефинишу приоритети и
циљеви политике запошљавања и утврђују програми и мере активне политике запошљавања који
ће бити реализовани на територији града Смедерева, у циљу одржавања тренда повећане
запослености из претходне године, финансијски оквир и извори финансирања, носиоци послова
реализације, као и категорије теже запошљивих лица, утврђени Националним акционим планом.
Правни основ за утврђивање Локалног акционог плана града Смедерева представљају:
-

Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености
(„Службени гласник Републике Србије”, број 36/09, 88/10 и 38/2015),
Национални акциони план запошљавања за 2016. годину
(„Службени гласник Републике Србије“, број 82/2015 ),
Национална стратегија запошљавања за период 2011-2020 године
(„Службени гласник Републике Србије”, број 37/11)

Приоритети активне политике запошљавања у 2016. години у граду Смедереву,
првенствено су усмерени на отварање нових радних места, односно на улагање у људске ресурсе и
задовољење потреба тржишта, сагледавање потреба како послодаваца, тако и незапослених лица, на
чему је базиран и овај акциони план.
Град Смедерево додатно ради на сопственој промоцији као атрактивној инвестиционој
средини, кроз изградњу пословне инфраструктуре и проналажење локација за обављање различитих
облика делатности, нарочито индустријску производњу, која је погодна за страна улагања са
дугорочним инвестицијама. И овим Локалним акционим планом, средствима из градског буџета,
наставља се подстицање развоја приватног предузетништва, малих и средњих предузећа.
За 2015. годину, Град Смедерево је за програме запошљавања издвојио 15.000.000,00
динара. Захваљујући овом износу који није занемарљив, Република Србија је субвенционисала
програме на територији града Смедерева са 3.676.056, 34 динара.

I Општи подаци
У мрежи насеља (градова), Смедерево је Просторним планом Републике утврђено као
регионални центар. Функционално подручје Смедерева обухвата територије општина Смедерево,
Смедеревска Паланка и Велика Плана, са приближно 230.000 становника. Просторно-функционална
организација на нивоу функционалног подручја Смедерева би требало да обезбеди: рационализацију
управљања и ефикасније обављање послова из домена свакодневних потреба грађана, организацију
јавних служби усклађену са потребама, могућностима и интересима локалних заједница и
ефикасније координирање активности и програма локалних заједница, чији ће значај расти са
повећањем децентрализације управљања у Србији.
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Земљиште

Град Смедерево има укупно 48.170 ха. Квалитетнија земљишта се налазе на вишим и
оцедитим теренима дуж дна долине Велике Мораве и на нижим и равнијим теренима
Шумадијског побрђа, а мање квалитетна ближе Великој Морави и на теренима са већим нагибом у
западном делу Општине. Може се закључити да подручје града Смедерева спада међу најплоднија
у Србији.
Најквалитетније земљиште, прве и друге класе чини 15,8% од укупне површине града,
треће и четврте 64,3% земљишта, дакле, две трећине простора града Смедерева представља
изузетно вредан аграрни потенцијал.
Природни услови у граду Смедереву су повољни за пољопривреду и обухватају
80,59% површина, што је изнад просека за Републику Србију.
Рељеф
Положај на обали Дунава уз знатне површине са малим нагибом чини да рељеф града
Смедерева не представља ограничавајући фактор коришћења простора. Изузетак су нестабилни
терени на дунавској обали и терени са нешто јачом ерозијом.
Најбољи геоморфолошки услови за развој индустрије, пољопривреде и насељавање
налазе се на алувијалним равнима већих река, на њиховим благим долинским странама и на
теменима површи између речних долина. Запажа се изразита подељеност територије града на нижи
простор дна долина Велике Мораве, Раље и доњег тока Коњске реке и виши простор у централном и
западном делу града.
Хидрографија
Основна хидрографска карактеристика града Смедерева је присуство две велике реке,
Дунава и Велике Мораве. Дунав пролази током од 20 км, чинећи северну границу града, док Велика
Морава представља источну границу Града. Хидрографски, највећим делом територија града
припада сливу Велике Мораве. У алувијалним равнима Мораве и Дунава воде има довољно, али је
највећи проблем њен квалитет, а не квантитет. Дунав има протицај од 5490 м3/с, а Велика Морава
260 м3/с.
Географски положај (Локација)
Основни потенцијал града Смедеревa је управо њен карактеристичан микроположај,
односно изузетно повољан геосаобраћајни положај између два европска коридора - копненог X ауто-пут и водног - VII - Дунав. Ову предност са локалног аспекта сагледавања треба максимално
искористити. Од престонице Београда, удаљено је свега 46 км. Укупна површина града Смедерева
износи 481,7км2.
Најзначајнија природна предност Смедерева, у односу на суседне градове, али мајући у
виду и остале подунавске регионе, је изузетно повољна, заправо стратешки најповољнија
географско-саобраћајна локација јер поседује најсевернију луку која може да прими рноморске
бродове.
Према Просторном плану Републике Србије, усвојеном 1996. године, Смедерево је
регионални центар и налази се на месту сустицања два приоритетна планирана појаса интензивног
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развоја (Савско-Дунавског и Дунавско-Велико Моравског), а у плану је да се профилише као лучки
град и као мултимодално саобраћајно чвориште.
Демографски подаци
Данас на подручју општине Смедерево (рачунајући и расељена лица са Косова и Метохије)
живи 108.209 становника, од чега у самом граду и приградским насељима 77.808 житеља. Густина
насељености општине 2006. године је 243,27 становника по km². Главни разлог наглом расту броја
становника за период 2002—2006. је услед доласка око 7.500 расељених лица са Косова и Метохије,
који су ово подручје интензивно населили у периоду од 1999. па све до данас. Стопа природног
прираштаја је негативна и износи -1,0 промила (2004), док је 2003. године она била -1,4 промила. У
општини Смедерево живи 28 различитих етничких група. По попису из 2002. најбројнији су Срби
(104.222 - 94,91%), затим Роми (1.801 - 1,64%), следе Црногорци (533 - 0,49%), Македонци (354 0,32%), Југословени (296 - 0,27%), Хрвати (198 - 0,18%), Мађари (144 - 0,13%), а од осталих
националности издвајају се Албанци, Бошњаци, Бугари, Власи, Буњевци, Муслимани, Немци,
Румуни, Руси, Русини, Словаци, Словенци, Украјинци, Чеси и остали. Значајно је поменути и Грке и
Јевреје, који вековима имају своју заједницу у овом граду.
Број становника у општини Смедерево у периоду од 1948. до 2011. године.[2]
Година
1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2006.
2011.
1
Број становника 59.545 66.132 77.682 90.650 107.366 110.768 109.809 117.134 108.209
Број становника у Смедереву и приградским насељима[3] у периоду од 1948. до 2011. године.
Година
1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 2006.
2011.
Број становника 24.761 29.663 39.793 54.257 69.814 76.984 77.808 83.7681 77.808
1
Заједно са избеглим становништвом са Косова и Метохије
Извор: Републички завод за статистику Србије, попис 2011, књига пописа 9 (Упоредни
преглед броја становника од 1948. до 2011. године-подаци по насељима и општинама).
II МАКРОЕКОНОМСКИ ОКВИР
Макроекономски трендови1
Према оцени Републичког завода за статистику, у првом кварталу 2015. године, забележен је
реални пад бруто домаћег производа (БДП) од 1,9%.
На пад је највише утицало смањење бруто домаће вредности (БДВ) услужног сектора, пре
свега сектора државе. Посматрано са расходне стране, негативан утицај на агрегатну тражњу имала је
државна потрошња (утицај фискалне консолидације од око -1,0 п.п.), али и неповољна кретања у
спољнотрговинској размени.
Негативни ефекти по привредну активност, узроковани поплавама, постепено ишчезавају и током
првог квартала 2015. године дошло је до опоравка прерађивачке индустрије (раст од 4,2%), услед раста
производње машинске, дуванске, прехрамбене и фармацеутске индустрије. Такође је приметан и
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снажан раст укупне кредитне активности и благи опоравак енергетског сектора. Повољна кретања на
међународном тржишту и задржавање цена нафте на ниском нивоу повољно ће деловати на привредну
активност у наредном периоду.
Пад зарада у јавном сектору као резултат усвојених мера штедње определио је кретање укупне
масе зарада и у прва три месеца 2015. године (у марту 2015. године просечна нето зарада смањена је за
2,6%, што је било опредељено падом зарада у области јавне управе ,образовања и здравства).
У прва четири месеца 2015. године остварен је дефицит буџета Републике Србије у висини од 19,3
млрд. динара. У априлу су остварени приходи у износу од 83,9 млрд динара, а расходи су извршени
у износу од 81,8 млрд. динара, што је резултирало месечним суфицитом у износу од 2,1 млрд.
динара. Раст расхода за социјалну заштиту резултат је исплате средстава намењених програму
решавања проблема предузећа у реструктурирању. Трансфери организацијама обавезног социјалног
осигурања -Републички Фонд за пензијско и инвалидско осигурање (РФПИО), Републички фонд за
здравствено осигурање (РФЗО), Национална служба за запошљавање (НСЗ) и Фонд за социјално
осигурање војних осигураника (Фонд за СОВО) износили су 20,2 млрд. динара, а највећи део се односи на
трансфер за пензије у износу од 18,4 млрд. динара. На исплату плата запосленима утрошено је 18,8
млрд. динара.
Раст инфлације у току првог квартала 2015. године био је вођен растом цена хране.Потрошачке
цене су повећане за 1,4%, чему су пре свега допринеле више цене непрерађене хране, пре свега због
сезонског пораста цена поврћа и воћа и прерађене хране и енергената. Истовремено, забележен је
благи пад цена услуга.У априлу је забележен раст потрошачких цена за 0,5%, пре свега под
утицајем повећања цена непрерађене хране и индустријских производа без хране и енергије.
Дефицит текућег рачуна у фебруару 2015. године износио је 150,3 мил. евра, смањен је за 17,0
мил. евра у односу на фебруар 2014. године, што је 10,1%, пре свега због смањења дефицита примарног
дохотка (за 26,4 мил. евра).
Упркос негативним ефектима поплава током 2014. године, дефицит текућег платног биланса
(6,0% БДП) је благо смањен у односу на 2013. годину.
Робни дефицит је повећан за 11,6 мил. евра, док је суфицит у размени услуга повећан за 16,8 мил.
евра (пре свега код грађевинских услуга, техничких услуга и услуга повезаних са трговином, као и код
услуга ИТ сектора). Нето прилив страних директних инвестиција у прва два месеца 2015. године
износио је 144,2 мил. евра.
2. Оквир макроекономске политике и структурних реформи
Општи оквир економске политике за период од 2015. до 2017. године утврђен је
Фискалном стратегијом за 2015. годину са пројекцијама за 2016. и 2017. годину и развојним
документима Владе као што су: Споразум о стабилизацији и придруживању и Национални програм за
усвајање правних тековина Европске уније (2013 - 2016).
У складу са стратешким развојним оквиром опредељена је економска политика за наредни
средњорочни период.
Основни циљеви економске политике у наредном средњорочном периоду су:
- успостављање
макроекономске
стабилности
спровођењем
мера
фискалне
консолидације и јачањем стабилности финансијског сектора;
- отклањање препрека расту привредне активности и конкурентности спровођењем
свеобухватних структурних реформи.
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У наредном периоду економска политика биће усмерена на креирање стабилног и
предвидивог пословног амбијента неопходног за раст привредне активности и повећање удела
приватног сектора у производњи, запошљавању и инвестицијама.
Посебна пажња посветиће се стварању пословног амбијента стимулативног за
привреднике и инвеститоре и стварању услова за лакше пословање. Убрзаће се преостале економске
реформе како би се пословно окружење побољшало, посебно оснаживањем владавине права и
додатним смањивањем нефлексибилних услова на тржишту рада.
Циљ је успостављање пословног окружења које ће омогућити пораст страних и домаћих
инвестиција, убрзање реструктурирања привреде и повећање продуктивности и конкурентности
привреде.
С обзиром на тренд раста јавног дуга у наредне три године фискална политика ће се заснивати
на спровођењу мера за смањење расхода, борби против сиве економије и подизању ефикасности
наплате јавних прихода, као и на планираним реформама у домену јавног сектора, посебно јавних
предузећа.
Основни циљеви фискалне политике у наредном периоду су:
- снижавање удела јавних расхода, фискалног дефицита и јавног дуга у БДП;
- јачање пореске дисциплине, која подразумева побољшање система наплате пореза
и смањење сиве економије;
- јачање дугорочне фискалне одрживости кроз спровођење структурних реформи,
посебно реформи јавног сектора.
Предвиђено фискално прилагођавање највећим делом извршиће се смањивањем расхода
за запослене у јавном сектору, смањивањем пензија, субвенција и других врста директних или
индиректних облика помоћи државним и јавним предузећима, али уз заштиту најрањивијих и
најсиромашнијих слојева становништва.
Са становишта функционисања јавног сектора и повећања његове ефикасности, мере
штедње ће се спровести и укидањем непродуктивних радних места и општом рационализацијом
пословања јавног сектора.
Економском реструктурирању српске привреде значајно ће допринети смањење
нерационалне јавне потрошње и промена модела финансирања инвестиција чиме би се подстакао
привредни раст и запошљавање.
Завршетак процеса реструктурирања и рационализација јавног сектора изискују додатне
расходе у виду неопходних средстава за отпремнине и накнаде за незапосленост. Са друге стране,
присутан је ефекат деловања смањења плата и пензија на агрегатну тражњу и одређено смањење
прихода по том основу. Ови додатни ефекти узети су у обзир при пројектовању фискалног оквира до
2017. године.
Две најзначајније мере, смањење зарада у јавном сектору и пензија, примењене су још током
усвајања ребаланса буџета за 2014. годину, тако да се ефекат ових мера јавља у децембру 2014. године.
Ради успостављања дугорочне одрживости јавних финансија у наредном периоду убрзаће се
спровођење структурних реформи јавног сектора које се првенствено односе на: реформу система
социјалне заштите, реформу државне управе, реформу предузећа у реструктурирању, јавних предузећа
и јавних друштава капитала, реформу управљања јавним финансијама, реформу пензијског система,
реформу система образовања, реформу система здравствене заштите и обезбеђење финансијске
стабилности.
Трендови на тржишту рада
На основу годишњих података Анкете о радној снази (АРС), Републичког завода за статистику
(РЗС) може се закључити да је у 2014. години, дошло до побољшања индикатора тржишта рада.
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Табела 1. Трендови на тржишту рада током економске кризе 2008-2014. године,
становништво 15-64, годишњи просеци, АРС (РЗС)
Становни
Активно
Стопа
Стопа
Запослен и Незапосл Стопа
штво радног
становниш
активно запослено незапослен
ени
узраста
тво
сти
сти
ости
4.936.124
3.094.293
2.649.326 444.967
4.899.384
2.970.612
2.468.688 501.924
4.818.981
2.841.355
2.273.473 567.883
4.775.996
2.836.624
2.166.656 669.968
4.731.007
2.841.135
2.142.682 698.454
4.630.482
2.853.245
2.198.200 655.045
4.619.091
2.853.688
2.291.525 562.163
Извор: АРС, Републички завод за статистику

62,7%
60,6%
59,0%
59,4%
60,1%
61,6%
61,8%

53,7%
50,4%
47,2%
45,4%
45,3%
47,5%
49,6%

14,4%
16,9%
20,0%
23,6%
24,6%
23,0%
19,7%

Укупан број запослених лица радног узраста (15-64), према подацима АРС-а у 2014. години
износио је 2.291.525 лица, што је повећање у односу на 2013. годину за 93.325 лица.
Укупан број незапослених лица радног узраста (15-64), према подацима АРС-а у 2014.
години износио је 562.163, што је за 92.882 лица мање у односу на 2013. годину.
Стопа незапослености лица радног узраста (15-64) је у 2014. години 19,7% и за 3,3
процентна поена је мања у односу на 2013. годину (23%).
2. Регионални аспект индикатора тржишта рада
Поређењем података за 2013. и 2014. годину, стопа незапослености становништва радног
узраста бележи пад у свим регионима: у Београдском региону за 0,5 процентних поена, у Региону
Јужне и Источне Србије за 2,7 процентних поена, у Региону Војводине за 4,0 процентна поена, а
највише у Региону Шумадије и Западне Србије за 5,1 процентни поен.
Табела 2: Кретање основних индикатора тржишта рада по регионима, за
становништво старости 15-64, АРС(РЗС)
Старосна категорија
Београдски
Регион
Регион
Регион
15-64
регион
Војводине Шумадије и Јужне и
Западне
Источне
Србије
Србије
2013. година
Стопа активности
62,0%
60,3%
61,8%
62,7%
Стопа запослености
46,8%
50,8%
45,7%
47,1%
Стопа незапослености
18,1%
24,3%
23,8%
25,3%
Стопа неактивности
37,3%
38,0%
39,7%
38,2%
2014. година
Стопа активности
62,9%
61,6%
61,9%
60,5%
Стопа запослености
46,9%
50,7%
49,3%
51,1%
Стопа незапослености
17,6%
20,3%
18,7%
22,6%
Стопа неактивности
38,4%
38,2%
37,2%
39,5%
Извор: АРС, Републички завод за статистику
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Посматрано по регионима, у 2014. години нижу стопу незапослености од опште стопе
имали су Београдски регион (17,6%) и Регион Шумадије и Западне Србије (18,7%), док је Регион Јужне и
Источне Србије имао највишу стопу незапослености (22,6%).
У 2014. години вишу стопу активности од опште стопе имали су Регион Шумадије и
Западне Србије (62,9%) и Регион Војводине (61,9%), док је најнижа стопа активности регистрована у
Региону Јужне и Источне Србије (60,5%).
3. Положај жена на тржишту рада
Незапосленост жена у Републици Србији израженија је од незапослености мушкараца.
Разлике у стопама активности и запослености код жена и мушкараца и даље су присутне.
У 2014. години забележен је раст стопе активности жена за 0,6 процентних поена.
Табела 3. Основни индикатори тржишта рада према полу, становништво 15-64
Стопе , старосна категорија 1564
Жене

2013. година

2014. година

Стопа активности
53,2 %
53,8 %
Стопа запослености
40,1 %
42,9 %
Стопа незапослености
20,4 %
24,7 %
Мушкарци
Стопа активности
69,9 %
70,2 %
Стопа запослености
54,9 %
56,5 %
Стопа незапослености
19,2 %
21,7%
Извор: АРС, Републички завод за статистику
Стопа запослености жена од 42,9% је и даље значајно нижа од стопе запослености мушкараца
56,5%, односно разлика у стопама запослености између мушкараца и жена старости 15-64 у 2014.
години износи 13,6 процентних поена.
Упоређивањем разлика у индикаторима за жене и мушкарце за 2013. и 2014. годину може
се закључити да су разлике смањене.
4. Старосна структура незапослених лица
Посматрано према годинама старости, у 2014. години половина незапослених, тј. 274.962
(48,91%) била су лица која припадају двема најмлађим старосним групама (15-24, 25-34). У 2014.
години је у односу на 2013. годину дошло до смањења броја незапослених у свим старосним групама.
Табела 4. Старосна структура незапослених лица, становништво 15-64, АРС(РЗС)
Старосна група
2013. година
15-24
108.868
25-34
189.957
35-44
149.592
45-54
132.119
55-64
74.509
Укупно 15-64
655.045
Извор: АРС, Републички завод за статистику
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5. Положај младих на тржишту рада
Незапосленост младих старосне доби 15-24 у Републици Србији је веома изражена.
Стопа незапослености младих у 2014. години износила је 47,1%, што је знатно изнад опште
стопе незапослености (19,7% за становништво радног узраста 15-64).
Стопа незапослености младих је у 2014. години смањена у односу на 2013. годину за 2,3
процентна поена.
Стопа запослености младих (15-24) је веома ниска и у 2014. години износила је 14,8%,
односно, посматрајући 2013. годину (14,5%), незнатно је повећана.
Стопа активности младих је веома ниска и у 2014. години износила је 27,9%, али у односу на
2013. годину (28,7%), бележи смањење за 0,8 процентних поена.
Табела 5. Основни индикатори тржишта рада младих 15-24, АРС(РЗС)
Становништво старости (15-24)

2013. година

2014. година

Стопа активности %
28,7
Стопа запослености %
14,5
Стопа незапослености %
49,4
Стопа неактивности %
71,3
Извор: АРС, Републички завод за статистику

27,9
14,8
47,1
72,1

У 2014. години број незапослених младих 15-24 износио је 99.223, док је укупан број
незапослених лица старости 15-64 износио 562.163, тј. учешће младих у укупном броју незапослених
старости 15-64 је 17,16%.Удео незапослених младих у укупном броју младих је 13,15%.
Приметан је велики број неактивних младих 543.454 или 72,05% од укупног броја младих.
Према подацима Републичког завода за статистику у 2014. години НЕЕТ стопа односно
учешће младих који нису запослени, нити су у систему образовања и обуке износи 20 %.
6. Положај старијих (55-64) на тржишту рада
Стопа незапослености старијих износила је 11,9% и у 2014. години бележи смањење за 3,4
процентна поена у односу на 2013. годину (15,3%).
Стопа запослености ове старосне групе повећана је за 1,6 процентних поена, са 34,3% у 2013.
години на 35,9% у 2014. години.
Табела 6. Основни индшатори тржишта рада старијих 55-64 година, АРС(РЗС)
Становништво старости (55-64)

2013.година

Стопа активности %
40,5
Стопа запослености %
34,3
Стопа незапослености %
15,3
Стопа неактивности %
59,5
Извор: АРС, Републички завод за статистику

2014.година
40,7
35,9
11,9
59,3

Велики број старијих лица у периоду транзиције и економске кризе остао је без посла.
7. Дугорочна незапосленост
Незапосленост у Републици Србији има дугорочни карактер. Многи запослени, када пређу у
статус незапослености, остају у том статусу дужи временски период.
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Стопа дугорочне незапослености представља проценат незапослених годину дана и дуже у
укупном броју активних становника узраста (15+) у 2013. години износила је 16,8% при чему је стопа
дугорочне незапослености жена 18,2%, а мушкараца 15,7%.
Према АРС у 2014. години, дошло је до смањења стопе дугорочне незапослености на 12,8 %, при чему
је стопа дугорочне незапослености жена 13,5%, а мушкараца 12,2%.
8. Неформална запосленост
Поређењем података из АРС за 2014. годину у односу на 2013. годину, уочава се да је стопа
неформалне запослености у порасту, али је према подацима за I квартал 2015. године дошло до
значајног пада стопе неформалне запослености, која је износила 19,4%.
Старосна категорија 15+

2013. година

Стопа неформалне запослености 19,3%
учешће
Мушкарци
18,1%
Жене
20,9%
Извор: АРС, Републички завод за статистику

22,0%

I квартал
2015. године
19,4%

20,9%
23,5%

18,3%
20,9%

2014. година

9. Регистрована незапосленост
На крају 2014. године на евиденцији незапослених НСЗ налазило се 741.906 лица, што је за
27.640 лица мање у односу на број лица на евиденцији на крају 2013. године.
Табела 8:Незапослена лица на евиденцији Националне службе за запошљавање (НСЗ)
Укупан број
Укупан број
Број незапослених
Број
Година
незапослених
незапослених
младих 15-30
незапослених
лица
жена
година
старијих од 50
година
769.546
393.500
209.202
194.817
2013.
741.906
379.066
196.260
193.052
2014.
Извор: НСЗ
Уколико регистровану незапосленост анализирамо према радном искуству и припадности
категоријама теже запошљивих лица, 65,45% од укупног броја регистрованих јесу лица која су
била у радном односу, док са друге стране 34,55% или 256.302 лица први пут траже запослење.
Категорији дугорочно незапослених припадало је чак 507.074 лица. Значајан је и број лица без
школе или са непотпуном основном школом 52.697.
Ш.ПРИОРИТЕТИ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА
Уважавајући смернице и препоруке европске политике запошљавања, показатеље стања на
тржишту рада Републике Србије, текуће реформске процесе и идентификоване кључне изазове и
препреке на странама тражње за радом и понуде рада, утврђени су приоритети политике
запошљавања у 2016. години:
1) Побољшање услова на тржишту рада и унапређење институција тржишта
рада,
2)
Подстицање
запошљавања
и
укључивања
теже
запошљивих
лица
на
тржиште рада и подршку регионалној и локалној политици запошљавања,
3) Унапређење квалитета радне снаге и улагање у људски капитал.
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IV. ПРOГРАМИ И МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА
Програми и мере активне политике запошљавања утврђени овим акционим планом,
које ће током 2016. године спроводити НСЗ, реализују се у складу са Законом о запошљавању и
осигурању за случај незапослености, Законом о професионалној рехабилитацији и
запошљавању особа са инвалидитетом и правилима о контроли државне помоћи.
Програми и мере активне политике запошљавања који ће се у циљу подстицања
запошљавања у 2016. години реализовати су:
1. Посредовање у запошљавању лица која траже запослење
Повезивање понуде и тражње на тржишту рада кроз пружање услуга послодавцима
и тражиоцима запослења - подршка лицима у процесу активног тражења посла у складу са
договореним индивидуалним планом запошљавања (саветовање усмерено на избор
одговарајућих послова, развијање вештина активног тражења посла путем обука за активно
тражење посла, клуба за тражење посла); успостављање контакта са послодавцима и
задовољавање исказаних потреба, селекција и упућивање лица које тражи запослење
послодавцу ради избора за заснивање радног односа или другог радног ангажовања,
организовање сајмова запошљавања и др.
2. Професионална оријентација и саветовање о планирању каријере
Информисање и саветовање о могућностима за развој каријере; психолошка процена
за потребе запошљавања, укључивања у програме додатног образовања и обука и програме
предузетништва; тренинг самоефикасности; радионица за превладавање стреса услед губитка
посла, организовање сајмова професионалне оријентације и др.
3.Субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже
запошљивих
Послодавци који припадају приватном сектору, првенствено мала и средња предузећа,
могу за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих остварити субвенцију
за запошљавање на новоотвореним радним местима. Субвенција се исплаћује послодавцу у
једнократном износу, међутим, крајњи корисник субвенције је незапослено лице које се
запошљава кроз ову меру.
Незапослена лица из категорије теже запошљивих, на које се ова субвенција
примењује су:
- млади до 30 година старости,
- старији од 50 година,
- вишкови запослених,
- Роми,
- особе са инвалидитетом;
- радно способни корисници новчане социјалне помоћи.
4. Подршка самозапошљавању
Подршка самозапошљавању подразумева пружање стручне помоћи, обуку из
области предузетништва и субвенцију за самозапошљавање. Средства за
самозапошљавање у 2016. години одобравају се у виду субвенције, у једнократном износу од
180.000,00 динара по кориснику, осим у случају самозапошљавања особа са инвалидитетом
када се субвенција одобрава у једнократном износу од 200.000,00 динара по кориснику, ради
оснивања радње, задруге или другог облика предузетништва, од стране незапосленог или
удруживањем више незапослених, као и за оснивање привредног друштва уколико оснивач
заснива у њему радни однос.
Кориснику новчане накнаде за случај незапослености може се исплатити новчана накнада
у једнократном износу ради самозапошљавања.
Стручну помоћ у циљу подстицања самозапошљавања незапослени остварује кроз
информативне и саветодавне услуге у пословним центрима НСЗ и обуке из
предузетништва, а подршка предузетницима у првим годинама пословања се реализује кроз
менторинг програм и специјалистичке обуке.
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5. Додатно образовање и обука
Додатно образовање и обука обухватају активности стицања додатних знања и вештина
које се реализују са циљем запошљавања, односно стварања могућности за запошљавање и
самозапошљавање незапослених лица и запослених за чијим је радом престала потреба код
послодавца, кроз процес теоријског и практичног оспособљавања. Додатно образовање и
обука спроводи се према Годишњем програму додатног образовања и обуке који је утврђен
овим акционим планом.
6. Подстицаји за запошљавање корисника новчане накнаде
Незапосленом лицу, које је корисник новчане накнаде за случај незапослености најмање
три месеца од момента признавања права а заснује радни однос на неодређено време,
једнократно се исплаћује 30% укупног износа новчане накнаде (без доприноса за обавезно
социјално осигурање) која би му била исплаћена за преостало време до истека права на новчану
накнаду.
7. Подстицаји за запошљавање корисника новчане социјалне помоћи
Ова мера активне политике запошљавања има карактер субвенције за
запошљавање. Циљ мере је активација незапослених лица пријављених на евиденцију
Националне службе за запошљавање која су корисници новчане социјалне помоћи ради
подстицања радно-социјалне интеграције и смањења зависности од давања из система
социјалне заштите.
Мера се састоји из дванеастомесечне субвенције дела зараде запослених корисника
новчане социјалне помоћи у износу од 15.000,00 динара на месечном нивоу. Послодавац - који
припада приватном сектору - у обавези је да лице задржи у радном односу још 6 месеци по
завршетку мере.
8. Јавни радови
Јавни радови се организују у циљу радног ангажовања првенствено теже запошљивих
незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, ради очувања и унапређења
радних способности незапослених, као и остваривања одређеног друштвеног интереса.
Послодавац који спроводи јавне радове закључује са незапосленим уговор о радном
ангажовању у складу са прописима о раду и јавним конкурсом. Средства намењена за
организовање јавних радова користе се за исплату: накнаде за обављен посао незапосленим
лицима укљученим у јавне радове, накнаду трошкова доласка и одласка са рада незапослених
лица, накнаду трошкова спровођења јавних радова и, у случају потребе за организовањем
обуке, накнаду трошкова обуке.
Висина средстава намењена за организовање јавних радова дефинише се Програмом
рада НСЗ за 2016. годину у складу са расположивим средствима и обухватом лица планираним
Споразумом о учинку НСЗ за 2016. годину.
У зависности од врсте и сложености послова које обухвата јавни рад, за спровођење
одређених јавних радова, може се организовати обука, по интерном програму послодавца или
програму образовне установе. По завршетку обуке лицу се издаје интерни сертификат о
стеченим компетенцијама.
У 2016. години биће организовани јавни радови у области социјалних и
хуманитарних делатности, одржавања и обнављања јавне инфраструктуре и одржавања и
заштите животне средине и природе. Право учествовања у поступку организовања јавних радова
имају органи аутономне покрајине и органи јединица локалне самоуправе, јавне установе и
јавна предузећа, привредна друштва, предузетници, задруге и удружења.
9. Мере активне политике запошљавања за особе са инвалидитетом
Мере активне политике запошљавања за особе са инвалидитетом спроводе се као део
процеса целокупне рехабилитације појединца, са циљем што адекватније радно-социјалне
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интеграције или ре-интеграције на тржиште рада, односно потпунијег укључивања у
друштвено-економске токове.
Мере активне политике запошљавања под општим условима спроводе се у групама
које чине особе са инвалидитетом и друга незапослена лица, односно под условима
прописаним за незапослена лица, у сваком случају када је то могуће, по процени стручних лица
НСЗ.
Мере активне политике запошљавања по прилагођеним програмима спроводе се у складу
са потребама особа са инвалидитетом, процењеним професионалним могућностима и
радном способношћу.
Саставни део свеукупне професионалне рехабилитације чине и мере и активности
усмерене на унапређење услова рада и подизање ефикасности особа са инвалидитетом на
радном месту, као и јачање компетенција послодаваца који запошљавају особе са
инвалидитетом и других заинтересованих субјеката, у циљу оспособљавања за пружање
стручне помоћи као подршке особама са инвалидитетом код запошљавања, увођења у посао
или на радном месту, праћења при раду и друго.
10. Пакети услуга за незапослена лица која имају приоритет за укључивање у мере активне
политике запошљавања
Анализа трендова тржишта рада указује на неопходност интензивирања активности
у циљу унапређења положаја категорија теже запошљивих лица, а посебно младих, старијих и
вишкова запослених, лица без стручних квалификација, нискоквалификованих, дугорочно
незапослених и особа са инвалидитетом.
V СТАЊЕ И ТОКОВИ НА ТРЖИШТУ РАДА У СМЕДЕРЕВУ
Национална служба за запошљавање, у сарадњи са Одељењем за привреду,
предузетништво, локални економски развој и јавне набавке, реализује мере активне политике
запошљавања. У циљу утврђивања учинка и праћења ефикасности спровођења мера активне
политике запошљавања, Национална служба за запошљавање – Филијала Смедерево подноси
извештај Локалном савету за запошљавање града Смедерева и Градоначелнику града
Смедерева о реализацији мера активне политике запошљавања.
Пројекат доприноси повећању запослености у граду Смедереву кроз субвенционисање
лица са евиденције НСЗ за отварање предузетничких радњи-самозапошљавање и подршку
постојећим послодавцима кроз субвенције за запошљавање нових радника са евиденције НСЗ,
кроз привремено упошљавање незапослених на јавним радовима, као и другим програмима за
решавање незапослености или подстицање запослености (обуке и стручна пракса).
Овај пројекат град Смедерево реализује преко Савета за запошљавање града Смедерева,
уз техничку подршку Националне службе за запошљавање, Филијала Смедерево.
Исплату средстава врши Национална служба за запошљавање – Филијала Смедерево у
складу са Законом и Споразумом о међусобним правима и обавезама у реализацији мера
активне политике запошљавања, који закључују Град и Национална служба за запошљавање
– Филијала Смедерево. Одлуку о додели субвенције по расписаном конкурсу, доноси
директор
Националне службе за запошљавање – Филијала Смедерево, по претходно
прибављеном мишљењу Локалног савета за запошљавање града Смедерева.
За реализацију програма запошљавања око 90 лица са евиденције НСЗ, Филијала
Смедерево, неопходно је годишње издвајати 15 милиона динара из средстава буџета Града.
Додатна средства могу бити обезбеђена из буџета Републике Србије, средстава донација,
кредита, средстава доприноса за случај незапослености, директног гранта НСЗ за спровођење
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мера активне политике запошљавања из IPA 2012 и других извора.
Од почетка рада Локалног савета за запошљавање 2007. године, до данас, на субвенције за
755 лица са евиденције Националне службе, утрошено је 84.855.000,00 динара из градског и
10.086.056,34 динара из републичког буџета, тј. укупно 94.941.056,34 динара.
Буџетом града Смедерева за 2016. годину за ове сврхе је опредељено 15.000.000,00
динара.
У наставку биће дат табеларни приказ у области привреде и запосленост (односно
незапосленост) одређених категорија према полу, степену стручне спреме и трајању
незапослености према подацима Националне службе за запошљавање.
НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА ПО МЕСЕЦИМА И ПОЛУ

Број незапослених лица

Просек за 2014.
годину

Округ: 10 - Подунавски

70386

71099

Велика
Плана

Смедерево

Укупно

3.797

Жене
Укупно
Жене

9.195

71102

УКУПНО

Укупно за округ:
Подунавски

Смедеревска
Паланка

4.100

17.092

1.993
3.543
1.848

4.818 17 092
9.186
4.788

2.238
3.846
2.095

9.049
16.575
8.731

16.575
8.731

Укупно
Жене
Укупно
Жене

3.645
1.879
3.693
1.887

9.387
4.853
9.490
4.876

4.016
2.147
4.018
2.146

17.048
8.879
17.201
8.909

17.048
8.879
17.201
8.909

Укупно
Жене

3.678
1.868

9.711
4.997

4.120
2.213

17.509
9.078

17.509

IV 2015

Укупно
Жене

3.665
1.849

9.583
4.943

4.058
2.209

17.306
9.001

9.078
17.306
9.001

V 2015

Укупно
Жене
Укупно

3.643
1.841
3.566

9.246
4.754
9.072

4.006
2.164
3.909

16.895
8.759
16.547

16.895
8.759
16.547

Жене
Укупно
Жене

1.811
3.556
1.829

4.684
9.037
4.692

2.133
3.884
2.124

8.628
16.477
8.645

8.628

Укупно
Жене
Укупно

3.525
1.795
3.399

9.188
4.746
9.293

3.902
2.139
3.819

16.615
8.680
16.511

8.680
16.511

Жене
Укупно
Жене

1.742
3.340
1.724

4.798
8.832
4.638

2.122
3.841
2.134

8.662
16.013
8.496

8.662
16.013
8.496

Укупно
Жене
Укупно
Жене

3.320
1.701
3.276
1.666

8.779
4.590
8.763
4.570

3.838
2.126
3.868
2.146

15.937
8.417
15.907
8.382

15.937
8.417

XII 2014
I 2015
II 2015

III 2015

VI 2015

VII 2015
VIII 2015
IX 2015
X 2015
XI 2015

XII 2015
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НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА ПО СТЕПЕНУ СТРУЧНЕ СПРЕМЕ
У МЕСЕЦУ ДЕЦЕМБРУ 2015. ГОДИНЕ
Округ : Подунавски

Број незапослених лица
Степен
стручне
спреме

I
II
III

Велика
Плана
Укупно
Жене
Укупно

Смедерево
842
406

Жене
Укупно
Жене

346
186
850
350

Укупно
Жене

962
565

Укупно

Смед.
Паланка

2.295
1.230
340

963
557
58

4.100
2.193
744

90
2.403
995

19
1.020
425

295
4.273
1.770

1.362
853
29
4

4.862
2.959
123
13

Жене

16
4

2.538
1.541
78
5

Укупно
Жене
Укупно
Жене

81
46
56
33

342
247
190
109

139
93
72
49

562
386
318
191

VII-1

Укупн
Жене

123

VII-2

Укупно

76
0

575
352
2

224
145
1

922
573
3

0
0

1
0

1
0

2
0

IV
V

VI-1
VI-2

Жене
VIII
Укупно Укупно

3.27
6

8.763
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3 868

15.90
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Страна 118 – Број 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

1. март 2016. године

НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА ПО СТАРОСТИ И ПОЛУ
У МЕСЕЦУ ДЕЦЕМБРУ 2015. ГОДИНЕ

Број незапослених лица

Велика
Плана

Смедерево

Подунавски округ

Смедеревска
Паланка

20 - 24

Укупно
Жене
Укупно

129
55
393

405
158
1.215

118
50
403

652
263
2.011

25 - 29

Жене
Укупно

179
372

512
1.148

208
441

899
1.961

Жене
Укупно
Жене

620
1.190
685
1.114
686

249
430
256
518
321

1.072
1.985
1.155
2.016
1.240

15 - 19

35 - 39

Укупно
Жене

203
365
214
384
233

Године

40 - 44

Укупно
Жене

404
229

998
576

465
278

1.867
1.083

старости

45 - 49

Укупно
Жене

50 - 54

Укупно
Жене
Укупно

404
223
335
178
334

872
505
846
443
677

465
273
452
259
407

1.741
1.001
1.633
880
1.418

334
298
51

215
169
37

678
623
111

0
0
8.763
4.570

0
0
3.868
2.146

0
0

30 - 34

55 - 59
60 - 64

Укупно
Жене

129
156
23

65 и више
година

Укупно
Жене
Укупно
Жене

0
0
3.276
1.666

Жене
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НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА ПРЕМА ТРАЈАЊУ
НЕЗАПОСЛЕНОСТИ И ПОЛУ
У МЕСЕЦУ ДЕЦЕМБРУ 2015. ГОДИНЕ
Велика
Плана

Број
незапослених лица
До 3 месеца

Укупно

6 до 9 месеци
Дужина
чекања

9 до 12 месеци

Подунавски округ

2.177

504

155

642

234

1.031

309

1.036

333

1.678

138

467

169

774

218

634

257

1.109

102

311

118

531

Укупно

247

622

250

1.119

Жене

110

315

111

536

509

1.529

520

2.558

Укупно
Жене
Укупно
Жене

384

Смедеревска
Паланка

1.289

Жене
3 до 6 месеци

Смедерево

1 до 2 године

Укупно
Жене

234

753

282

1.269

2 до 3 године

Укупно

340

847

336

1.523

Жене

152

399

193

744

Укупно

486

1.150

632

2.268

Жене

279

613

363

1.255

322

790

424

1.536

3 до 5 година

5 до 8 година

Укупно
Жене

189

463

237

889

8 до 10 година

Укупно

139

239

163

541

Жене

87

154

106

347

преко 10

Укупно

322

627

449

1.398

година

Жене

220

453

333

1.006

Укупно
Жене

3.276
1.666

8.763
4.570

3.868

15.907

2.146

8.382

Из приложених табела се виде следећа кретања на тржишту рада
- највише незапослених на посао чека или до шест месеци или од једне до пет
година;
- по старости, на евиденцији већина су лица старости од 20 до 49 година;
- по степену стручне спреме највише незапослених је са првим, трећим и четвртим
степеном стручне спреме.
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ОПИС ПРОЈЕКТА-Пројекат доприноси смањењу незапослености на територији града Смедерева.
Редни
број
1.

Активност

Индикатор

Жељени резултати

Упућивање захтева за обезбеђење
средстава у буџету града Смедерево

Потврда о пријему
захтева

Обезбеђење средстава

2.

Израда Локалног акционог плана
запошљавања

Завршен ЛАПЗ за
текућу годину

3.

Подношење захтева за учешће у
финансирању програма или мера
активне политике запошљавања од
стране Р. Србије у текућој години
Израда Споразума о уређивању
међусобних права и обавеза у
реализацији мера активне политике
запошљавања између града
Смедерева и НСЗ Филијала
Смедерево за текућу годину
Расписивање конкурса за програме
самозапошљавања и новог
запошљавања од стране ЛСЗсубвенције

Потврда о пријему
захтева

Усвајање ЛАПЗ-а од стране
Локалног савета за
запошљавање и Градског
већа града Смедерева
Обавештење о позитивном
решавању захтева

4.

5.

6.

Спровођење конкурсних активности

7.

9.

Доношење одлуке Локалног савета
за запошљавање о избору корисника
субвенције за оба конкурса
Потписивање Уговора са
корисницима
Уплата субвенције

10.

Мониторинг и извештавање

8.

Достављени
примерци Споразума
на потписивање

Потписан Споразум од
стране градоначелника
града Смедерева и
директора НСЗ, Филијала
Смедерево

Закључак Локалног
савета за
запошљавање о
доношењу Одлуке за
расписивање
конкурса
Пријављивање лица
са евиденције НСЗ на
конкурс-подношење
документације
Закључак ЛСЗ о
корисницима
субвенције
Свечано уручење
уговора
Пренос средстава из
буџета града за НСЗ
и даље
преусмеравање
корисницима
субвенције
Проверавање
корисника од стране
НСЗ

Објављивање конкурса на
сајту града Смедерева,
сајту НСЗ и у публикацији
Послови
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Ранг листа кандидата који
испуњавају услове
конкурса
Коначна ранг листа лица
којима се одобрава
субвенција
Потписани Уговори са
корисницима субвенције
Исплаћени сви корисници
субвенције

Извештај о реализацији
НСЗ

1. март 2016. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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1. Ризици остварења пројекта:
- Недостатак средстава у буџету
- Немогућност реализације конкурса због малог интересовања
2. Извори верификације:
- Уговори са корисницима субвенције
- Извештај НСЗ о реализацији Конкурса
3. Значај пројекта:
- Пројекат доприноси повећању запослености у граду Смедереву кроз субвенционисање лица са
евиденције НСЗ за отварање предузетничких радњи-самозапошљавање и подршку постојећим
послодавцима кроз субвенције за запошљавање нових радника са евиденције НСЗ. Овај пројекат
град Смедерево реализује преко Савета за запошљавање града Смедерева, уз техничку подршку
Националне службе за запошљавање, Филијала Смедерево.
Такође, поред овог Пројекта, биће реализовани сви остали пројекти
предвиђени НАПЗ-ом за које се укаже могућност остваривања.

VI
ФИНАНСИЈСКИ ОКВИР ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА И
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА
Финансирање активне политике запошљавања обавља се из средстава буџета Града, буџета
Републике Србије, средстава донација, кредита, као и из средстава доприноса за случај
незапослености и других извора.
Додатна средства могу бити обезбеђена из директног гранта НСЗ за спровођење мера активне
политике запошљавања из IPA 2012.
План мера активне политике запошљавања у 2015. години из средстава
опредељених буџетом града Смедерева, у износу од 15 милиона динара :

Бр.
1.
2.
3.

МЕРА АКТИВНЕ
ПОЛИТИКЕ
ЗАПОШЉАВАЊА
Субвенције за
самозапошљавање
Субвенције послодавцима
за новозапошљавање
Финансијски оквир за
потребе осталих мера
активне политике
запошљавања

Укупно

Средства
(у динарима)

20x180.000,00

3.600.000,00

40x150.000,00

6.000.000,00

Јавни радови и
стручна пракса

5.400.000,00

Укупно

15.000.000,00

~ 19 ~
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Садржај

I

Општи подаци ................................................................................................. ......страна 2

II

Макроекономски оквир ................................................................................страна 4

III

Приоритети политике запошљавања .......................................................страна10

IV Програми и мере активне политике запошљавања .................................страна 11
V

Стање и токови на тржишту рада у Смедереву

VI

Финансијски оквир политике запошљавања и извори финансирања...страна 19
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ГРАДОНАЧЕЛНИК
27.

28.

На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон и
103/2015), члана 44., а у вези са чланом 66. став 4. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007 и 83/2014-др. закон) и члана 43. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2015 – пречишћен текст),
Градоначелница града Смедерева, дана 24. фебруара
2016. године, донела је

На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон и
103/2015), члана 44., а у вези са чланом 66. став 4. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007 и 83/2014-др. закон) и члана 43. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2015 – пречишћен текст),
Градоначелница града Смедерева, дана 24. фебруара
2016. године, донела је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2016. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 9/2015 и 1/2016), раздео 4–Градска управа, Програм
15-Локална самоуправа, Програмска активност 0010-Резерве, функција 112-Финансијски и фискални послови, позиција 78, економска класификација 49912-Tекућа резерва,
одобравају се средства у укупном износу од 1.673.244,00
динара на име накнаде за експроприсану имовину по Делимичном решењу Основног суда у Смедереву 1Р1.бр. 26/14
од 15.01.2016. године, за потребе изградње Санитарне депоније чврстог комуналног отпада за град Смедерево на
локацији Јелен До, и то следећим лицима:
- Николић Горану из Радинца средства у износу од
1.089.057,00 динара на име накнаде за експроприсану имовину (на име изгубљене добити на роду вишегодишњег засада на кп.бр.1497 у Сегди КО Радинац од 26.02 ара и на
име трошкова садње и неге истог, на име изгубљене добити
на роду вишегодишњег засада и трошкова садње и неге истог на кп.бр.1491/2 од 02.67 ара и кп.бр.1492/2 од 19.09 ари
у КО Радинац), уплатом на рачун број 200-58775380-94 и
- Николић Мирослави из Радинца средства у износу од
584.187,00 динара на име накнаде за експроприсану имовину
(на име изгубљене добити на роду вишегодишњег засада на
кп.бр.1844 у Сегди КО Радинац од 22.47 ара и на име трошкова
садње и неге истог), уплатом на рачун број 200-58775380-94.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4–Градска управа, Програм 15 – Локална
самоуправа, Програмска активност 0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција
130 – Опште услуге, позиција 57, економска класификација 541 – Земљиште, у укупном износу од 1.673.244,00
динара и укупан план средстава ове апропријације износи
1.673.244,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије и локалну пореску администрацију.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2016. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 9/2015 и 1/2016), раздео 4–Градска управа, Програм
15-Локална самоуправа, Програмска активност 0010-Резерве, функција 112-Финансијски и фискални послови,
позиција 78, економска класификација 49912-Tекућа резерва, одобравају се средства у укупном износу од 65.000,00
Дарку Ђорђевићу предузетнику пројектовање Д.А.Студио
Лазаревац на име извршене услуге техничке контроле пројектно-техничке документације за грађевинску дозволу за
доградњу, реконструкцију и адаптацију производне хале на
катастарској парцели 233/70 К.О. Смедерево.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4–Градска управа, глава 4.1. - Средства за
подршку развоју пословних зона и реализацију других локалних инфраструктурних пројеката, Програм 3 – Локални
економски развој, Програмска активност 1502-0002 –Унапређење привредног амбијента, функција 620 – Развој заједнице, позиција 90, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти, у укупном износу од 65.000,00
динара и укупан план средстава ове апропријације износи
51.055.000,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије и локалну пореску администрацију.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.

Број 400-690/2016-07
У Смедереву, 24. фебруара 2016. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.

Број 400-708/2016-07
У Смедереву, 24. фебруара 2016. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.
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САДРЖАЈ
Рег. бр.

Страна
СКУПШТИНА ГРАДА

18.

Решење о потврђивању мандата одборнику изабраном на изборима за одборнике
Скупштине града Смедерева, одржаним
06. и 13. маја 2012. године

1

19.
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