ГРАДА СМЕДЕРЕВА
ГОДИНА XIV БРОЈ 3
ГРАДСКО ВЕЋЕ

СМЕДЕРЕВО, 13. МАЈ 2021. ГОДИНЕ
П Р О Г РА М
СИСТЕМАТСКЕ ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА ЗА 2021.
ГОДИНУ

44.
Hа основу члана 87б. ставова 3. и 4. Закона о превозу
путника у друмском саобраћају („Службени гласник Републике Србије“, број 68/2015, 41/2018, 44/2018 - др. закон,
83/2018, 31/2019 и 9/2020) и члана 44. став 1. тачка 14. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“,
број 2/2019 - пречишћен текст)
Градско веће града Смедерева, на 22. седници одржаној
18. марта 2021. године, донело је
П РА В И Л Н И К
О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О ПОЛАГАЊУ
ИСПИТА ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Члан 1.
У Правилнику о полагању испита за обављање такси
превоза на територији града Смедерева („Службени лист
града Смедерева“, број 7/2018), у члану 2. став 1. речи:
„најмање 5 година“, бришу се.

I
ЗНАЧАЈ ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ
Дезинсекција представља скуп превентивних мера које
се примењују у циљу смањења популације штетних инсеката, потенцијалних преносилаца заразних болести. Ова
хигијенско-епидемиолошка мера подразумева уништавање
инсеката (комараца, крпеља) који нису само вектори заразних болести, већ и изазивају алергијске реакције приликом
уједа.
Законом о заштити становништва од заразних болести (,,Службени гласник Републике Србијеˮ, број 15/2016,
68/2020 и 136/2020), прописано је да се спровођење превентивне дезинсекције обавља у насељеним местима, на
јавним површинама, у стамбеним објектима, у средствима
јавног саобраћаја, у објектима под санитарним надзором и
њиховоj непосредној околини и другим објектима у којима
се обавља друштвена, односно јавна делатност, као једна
од општих мера за заштиту становништва од заразних
болести.
Спровођење дезинсекције има превентивни карактер.
II

Члан 2.

ЦИЉ ПРОГРАМА

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

У циљу спречавања и сузбијања заразних болести
које се шире посредством инсеката, доноси се Програм
којим се дефинишу површине на којима ће се спроводити
дезинсекција, време спровођења, учесници у реализацији
Програма, извори и динамика обезбеђивања средстава и
праћење спровођења.

Број 344-180/2021-07
У Смедереву, 18. марта 2021. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Јован Беч, с.р.

45.
На основу члана 16. став 1. тачка 5. и става 8. Закона
о заштити становништва од заразних болести (,,Службени гласник Републике Србијеˮ, број 15/2016, 68/2020 и
136/2020), члана 14. став 1. тачка 8. и члана 44. Статута
града Смедерева (,,Службени лист града Смедереваˮ број
2/2019 - пречишћен текст),
Градско веће града Смедерева, на 22. седници одржаној
18. марта 2021. године, донело је

III
ОБИМ ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ
Програм дезинсекције обухвата сузбијање крпеља и комараца (ларвицидни и третман одраслих форми).
1. Сузбијање крпеља (два третмана са земље на површини од по 50 хектара) на следећим локалитетима:
- приобаље Дунава (Веслачки клуб) и Језаве (Марина),
- Тврђава,
- градски паркови,
- дворишта школа и предшколских установа,
- круг болнице и здравствених амбуланти,
- црквена дворишта и спортски терени и
-д
 воришта осталих установа на територији града
Смедерева.
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2. Сузбијање комараца
Програм сузбијања комараца је интегрални део приступа превенцији ендемских заразних обољења, као што су
маларија, полиомиелитис, енцефалитис и вирус Западног
Нила, као и друга обољења, која преносе поједине врсте
комараца.
Интегрални приступ сузбијању комараца подразумева
примену превентивних и директних мера.
Превентивне мере су:
- мере које се предузимају у циљу смањења услова за
развој и размножавање комараца на подручју градa Смедерева (исушивање вештачки створених бара, повећање
проточности устајалих вода, санација терена на којима
се нагомилавају атмосферске воде, уклањање дивљих
депонија и сл.);
- мере које подразумевају едукацију становништва о комарцима као векторима заразних болести, као и о томе како
могу допринети смањењу бројности комараца и о значају
ларвицидног третмана као најефикаснијег начина смањења
бројности комараца (еколошки прихватљива и приоритетна
мера).
Из наведених разлога Програм сузбијања комараца на
територији града Смедерева треба усмерити на сузбијање
ларви комараца.
Директне мере су:
2.1.Контрола потенцијалних станишта комараца (мониторинг ларви и одраслих јединки комараца) која обухвата:
- теренска истраживања (праћење развоја и бројности
ларви и одраслих комараца);
- откривање појаве, бројности и врсте комараца;
- одлучивање о обиму и времену примене директних
мера сузбијања;
- утврђивање и усклађивање метода рада.
Програм сузбијања комараца треба започети мониторингом, који је веома значајан за адекватну контролу
бројности комараца, као и заштиту животне средине, економске и социјалне аспекте, а заснива се на:
- утврђивању бројности ларви у стаништима (приобаље
река, потоци, баре, ретензије, језера);
- утврђивање бројности одраслих форми комараца;
- изради мапа потенцијалних станишта ларви и
одраслих;
- мапирање жаришта ларви и одраслих форми.
У оквиру пројекта ,,Детекција вируса грознице Западног Нила у популацији комараца на територији Републике
Србијеˮ стручне екипе Завода за биоциде и медицинску
екологију су током јула месеца 2013. године детектовали
велику бројност комараца, као и присуство вируса West
Nile, у узорцима комараца на подручју Смедерева. На препоруку Министарства здравља да се из већ наведених разлога планирају адекватна средства у буџету за спровођење
програма, овим Програмом осим редовних планирају се и
ванредни третмни по епидемиолошким индикацијама.
2.2. Контрола бројности комараца кроз употребу биолошких и хемијских препарата, али тек након утврђивања
потребе третирања на основу реалне ситуације на терену,
односно спроведеног мониторинга.
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Примена ове мере обухвата:
ЛАРВИЦИДНИ ТРЕТМАН
Биологија развоја комарца везана је за четири развојне
форме (четири стадијума): јаја, ларва, лутка и одрасла форма. Прва три развојна облика су у води, само одрастао комарац се креће ваздухом и удаљава од легла. Како је утврђивање
бројности ларви једноставнији у односу на одрасле форме,
ларвицидни третман мора бити приоритетан.
Ларвицидни препарати се производе у виду емулзионих концентрата, гранула, брикета, праха. Избор препарата
за ларвицидни третман зависи од степена осетљивости ларви према инсектицидним препаратима, формa препарата за
апликацију, терена, типа станишта, проходности станишта, загађености воде, брзине протока воде и финансијске
могућности.
Избор апаратуре је условљен врстом и формом препарата, обимом третмана, расположивог људства, општом
ситуацијом на терену у погледу присуства и бројности
ларви.
У зависности од природе и величине станишта које се
третира, ларвицидни третман може да се обавља ручно,
леђним прскалицама, моторним прскалицама, прскалицама
великог капацитета, хеликоптерима и авионима.
Савремена пракса у сузбијању комараца у већини европских земаља је да се адултицидни третмани из ваздуха
не спроводе, већ да се правовременим спровођењем акције
сузбијања ларви комараца значајно редукује могућност
излетања одраслих комараца и на тај начин контролише
бројност комараца.
Ларвицидни третман ће се на територији града Смедерева спроводити, по потреби, од априла до септембра на
следећим локалитетима:
- из ваздуха (Ада, приобаље Дунава до иза Ковинског
моста, насеље Орешац, део Годоминског поља са каналима,
Југово, приобаље Велике Мораве, Шалиначка и Радиначка
језера, канал Језаве, забарене површине у сеоском и градском подручју) на површини од 600 hа;
- са земље (Вучачки поток, језеро на Ковачићеву,
приобаље Дунава од Веслачког клуба до Марине, део Годоминског поља са каналима и друге забарене површине) на
површини од 100 hа.
Укупна предвиђена површина која ће се третирати је:
- из ваздуха: 1 800 hа
- са земље:
1 000 hа.
Акција ће се изводити парцијално по позиву наручиоца.
Обавеза извођача је да у сарадњи са надзором врши мониторинг и контролу бројности популације ларви.
ТРЕТМАН ОДРАСЛИХ ФОРМИ КОМАРАЦА спроводи се као допуна ларвицидном поступку.
Адултицидни третмани су усмерени на сузбијање
одраслих форми комараца. Третман одраслих форми комараца се врши на зеленим површинама, парковима, парк шумама, дрворедима, приобалном подручју, речним острвима,
гробљима, угроженим стамбеним зонама у урбаним деловима града, приградским и сеоским подручјима, као и зеленим површинама у ободним деловима града.
Пре извођења адултицидног третмана веома је битно
пратити временске прилике, односно брзину и правац ветра, кишу и температуру. При мирном времену, без ветра,
капи инсектицида се померају око 10-20 метара. Треба
водити рачуна и у ком правцу ветар дува. Да би се ветар
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најбоље искористио, треба да се прска крећући се у правцу
дувања ветра. Идеална брзина ветра је 1,5-3m/s. За успешан адултицидни третман киша не би требало да падне 48
сати после акције сузбијања. Температура је такође важан
фактор за третирање одраслих форми. Идеална температура за сузбијање одраслих форми из ваздуха је 22-28 0С. У
време великих врућина препоручује се да се акција изводи
у раним јутарњим или вечерњим сатима.
Сузбијање одраслих форми комараца се изводи
уређајима са земље и третманом из авиона, истовремено
или одвојено, у зависности од обима и карактера акције.
Акција сузбијања одраслих форми подразумева утврђивање
и израду праваца и сатнице за прелете авиона, као и траса и
сатнице за кретање екипа које третман обављају уређајима
са земље.
У насељеним деловима, парковима, излетиштима, на
рекреационим површинама и другим деловима централног
подручја насеља, у зависности од степена инфестираности,
третман се обавља претежно уређајима са земље.
Укупна предвиђена површина која ће се третирати је:
- из авиона: 18.000 ha - приобаље Дунава, Језаве и
Mораве, Ада, Годоминско поље, канали, Шалиначка и Радиначка језера/баре, шумска подручја, зелене површине на
територији града Смедерева (градско и сеоска подручја).
- са земље: 8.000 ha - урбани део града и зелене површине у сеоском подручју.
Акција ће се изводити парцијално, по позиву наручиоца, а у складу са ситуацијом на терену.
Обавеза извођача је да у сарадњи са надзором врши
мониторинг и контролу броја популације одраслих форми
комараца.

Страна 3 – Број 3

- неће угрозити здравље људи нити еколошки нарушити
човекову средину,
- у свему поступи по примедбама овлашћеног лица
наручиоца.
Да би дезинсекција била што успешнија, мора бити
синхронизована по плану и програму за целу територију
града у односу на време, простор извођења, методологију
и избор препарата.
V
ДИНАМИКА СПРОВОЂЕЊА ПРОГРАМА
Извођење превентивног уништавања крпеља и комараца обухвата три фазе:
1. фаза – доношење Програма од стране Градског
већа града Смедерева и одобрење градоначелника за
финансирање наведеног Програма.
2. фаза – Расписивање јавног конкурса за избор извођача
за спровођење систематске дезинсекције и потписивање
уговора.
3. фаза – Организација и спровођење акције систематске дезинсекције.
Реализација Програма систематске дезинсекције
одвијаће се у складу са Оперативним планом који доставља
извођач.
VI
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

3. Надзор и контролу над реализацијом акције
сузбијања комараца врше Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове - Група за заштиту
животне средине и Одељење за инспекцијске послове и послове комуналне полиције - Група за комуналну инспекцију
и Група за инспекцију за заштиту животне средине.

+Програм систематске дезинсекције на територији града Смедерева за 2021. годину, реализоваће се у складу са
опредељеним средствима у буџету Града Смедерева за ове
намене.
- Сузбијање комараца:
ларвицидни третман. . . . . . .  3.940.000,00 динара
третман одраслих форми . .  13.680.000,00 динара
- Сузбијање крпеља . . . . . . . . . . . . . . . 80.000,00 динара
17.700.000,00 динара

IV

VII

МЕРЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА

Овај Програм ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ,,Службеном листу града Смедереваˮ.

Спровођење систематског уништавање крпеља и комараца обухвата примену хемијских, механичких и биолошких средстава.
Спровођење акције дезинсекције врши стручна установа, изабрана путем јавног тендера за реализацију
дезинсекције у складу са важећим законским прописима.
Овлашћена организација која спроводи акцију
дезинсекције се обавезује да:
- изврши припремне радове у смислу обавештавања
становништва о акцији дезинсекције на територији града
Смедерева, путем плакатирања и преко средстава јавног
информисања,
- посебно писмено обавести удружење пчелара о акцији
сузбијањa комараца на територији града Смедерева,
- стручно и квалитетно обави акције дезинсекције на
територији града Смедерева на уговореној површини,
- примени препарате наведене у понуди у довољним
количинама,

Број 501-24/2021-07
У Смедереву, 18. марта 2021. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Јован Беч, с.р.

46.
На основу члана 16. став 1. тачка 5. и става 8. Закона
о заштити становништва од заразних болести (,,Службени гласник Републике Србијеˮ, број 15/2016, 68/2020 и
136/2020), члана 14. став 1. тачка 8. и члана 44. Статута
града Смедерева (,,Службени лист града Смедереваˮ број
2/2019 - пречишћен текст),

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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Градско веће града Смедерева, на 22. седници одржаној
18. марта 2021. године, донело је
П Р О Г РА М
СИСТЕМАТСКЕ ДЕРАТИЗАЦИЈЕ
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА ЗА 2021.
ГОДИНУ
I
ЗНАЧАЈ ДЕРАТИЗАЦИЈЕ
Дератизација представља важну меру за заштиту становништва од заразних болести. Ове хигијенскоепидемиолошке мере предузимају се у циљу уништавања
мишева и пацова, као важних чинилаца у настанку заразних болести.
Законом о заштити становништва од заразних болести (,,Службени гласник Републике Србијеˮ, број 15/2016,
68/2020 и 136/2020), спровођење превентивне дератизацијe
у насељеним местима, на јавним површинама, у стамбеним
објектима, у средствима јавног саобраћаја, у објектима под
санитарним надзором и њиховоj непосредној околини и
другим објектима у којима се обавља друштвена, односно
јавна делатност, дефинисана је као једна од општих мера за
заштиту становништва од заразних болести.
Дератизација подразумева сузбијање глодара (пацова
и мишева) у циљу свођења њиховог броја на толерантни
ниво. Сузбијање и уништавање глодара се спроводи из
здравствених, економских, естетских и разлога заштите
животне средине.
II
ЦИЉ ПРОГРАМА
У циљу спречавања и сузбијања заразних болести које
се шире посредством глодара, доноси се Програм којим
се дефинишу површине и објекти где ће се спроводити
дератизација, време спровођења, учесници у реализацији
програма, извори и динамика обезбеђивања средстава и
праћење спровођења.
III
ОБИМ ДЕРАТИЗАЦИЈЕ
Спровођење систематске дератизације подразумева
дератизацију у стамбеним објектима колективног и индивидуалног становања на целокупној територији града Смедерева, укључујући приградска и сеоска насеља: Југово,
Бадљевица, Биновац, Водањ, Враново, Врбовац, Вучак,
Добри До, Друговац, Колари, Кулич, Ландол, Липе, Лугавчина, Луњевац, Мала Крсна, Мало Орашје, Михајловац,
Осипаоница, Петријево, Радинац, Раља, Сараорци, Сеоне, Суводол, Скобаљ, Удовице, Шалинац и Орешац, и то
следећи објекти:
- индивидуална домаћинства. . . . . . . . . . 15.300 сеоских
. . . . . . . . . 19.100 градских
- подруми зграда за колективно
становање.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 објеката
- средње и основне школе . . . . . . . . . . . . . . . 25 објеката
- предшколске установе. . . . . . . . . . . . . . . .  .10 објеката
- остале установе. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 објеката
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- здравствене установе у граду и селима. . . . 43 објекта
- задруге по селима. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 објеката
- пекаре. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 објеката
- трговински и угоститељски објекти. . . . . 650 објеката
- канализациона мрежа (шахте). . . . . . . . .  2.500 комада
- градска сметлишта. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 ха
- дивље депоније. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 – 5 ха
- зелене површине . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 ха
- зелене пијаце. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8,8 ха
- гробља. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 ха
- приобаље реке Дунав. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,3 км
- Тврђава . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 ха
У зависности од ситуације на терену број шахти који
је одређен Програмом, може се повећати за 10%, уколико
неко од корисника укаже на постојање глодара у шахтама.
Надзор и контролу над реализацијом акције
дератизације врши Одељење за урбанистичко-комуналне
и имовинско-правне послове - Група за заштиту животне
средине и Одељење за инспекцијске послове и послове комуналне полиције - Група за комуналну инспекцију и Група
за инспекцију за заштиту животне средине.
IV
МЕРЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА
Спровођење систематске дератизације обухвата примену хемијских и механичких средстава за сузбијање штетних врста глодара.
Спровођење акције дератизације врши стручна установа, изабрана путем јавног тендера за реализацију
дератизације града Смедерева у складу са важећим законским прописима.
Овлашћена организација која спроводи акцију
дератизације се обавезује да:
- изврши припремне радове у смислу обавештавања
становништва града Смедерева о акцији дератизације на
територији града Смедерева, путем плакатирања и преко
средстава јавног информисања,
- стручно и квалитетно обави акције дератизације на
територији града Смедерева на уговореној површини,
- примени препарате наведене у понуди у довољним
количинама,
- неће угрозити здравље људи нити еколошки нарушити
човекову средину,
- у свему поступити по примедбама овлашћеног лица
наручиоца.
Да би дератизација била што успешнија, мора бити синхронизована по плану и програму за целу територију града
у односу на време, простор извођења, методологију и избор
препарата.
V
ДИНАМИКА СПРОВОЂЕЊА ПРОГРАМА
Извођење превентивне дератизације обухвата три фазе:
1. фаза - доношење Програма од стране Градског
већа града Смедерева и одобрење Градоначелника за
финансирање наведеног Програма.
2. фаза - Расписивање јавног конкурса за избор извођача
за спровођење систематске дератизације и потписивање
уговора.
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3. фаза - Организација и спровођење акције систематске дератизације.
Реализација Програма систематске дератизације
одвијаће се у складу са Оперативним планом који доставља
извођач.
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48.

Програм систематске дератизације на територији града Смедерева за 2021. годину реализоваће се у складу са
опредељеним средствима у буџету Града Смедерева за ове
намене у износу од 5.600.000,00 динара.

На основу члана 19. став 2. Закона о безбедности
саобраћаја на путевима („Службени гласник Републике
Србије“, брoj 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - одлука УС, 55/2014, 96/2015 - др. закон, 9/2016 - одлука УС,
24/2018, 41/2018, 41/2018 - др. закон, 87/2018, 23/2019 и
128/2020 - др. закон), члана 22. став 1. Правилника о раду
савета за координацију послова безбедности саобраћаја
на путевима („Службени гласник Републике Србије“, број
8/2020) и члана 44. Статута града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 2/2019 - пречишћен текст),
Градско веће града Смедерева, на 24. седници одржаној
5. априла 2021. године, донело је

VII

П Р О Г РА М

Овај Програм ступа на снагу даном доношења, а
објавиће у ,,Службеном листу града Смедереваˮ.

ЗА РАД САВЕТА ЗА КООРДИНАЦИЈУ ПОСЛОВА
БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА ЗА 2021. ГОДИНУ

VI
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

Број 501-23/2021-07
У Смедереву, 18. марта 2021. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Јован Беч, с.р.

47.
На основу Одлуке о доношењу Локалног акционог плана за побољшање положаја Рома у Смедереву 2018-2021.
године („Службени лист града Смедерева“, број 3/2018) и
члана 44. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 2/2019 - пречишћен текст),
Градско веће града Смедерева, на 24. седници одржаној
5. априла 2021. године, донело је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН
АКТИВНОСТИ И ЗАДАТАКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА
ПОБОЉШАЊЕ ПОЛОЖАЈА РОМА У СМЕДЕРЕВУ
2018-2021. ГОДИНЕ ЗА 2021. ГОДИНУ
I
Даје се сагласност на План активности и задатака за
реализацију Локалног акционог плана за побољшање
положаја Рома у Смедереву 2018-2021. године за 2021. годину, број 23-01/2021 од 17. марта 2021. године.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 400-2490/2021-09
У Смедереву, 5. априла 2021. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Јован Беч, с.р.

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Програмом за рад Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима града Смедерева за 2021.
годину (у даљем тексту: Програм) утврђују се циљеви,
мере и активности у оквиру кључних области рада, рокови,
финансијска средства и одговорни субјекти за спровођење
истих, предвиђени законским и подзаконским прописима
о безбедности саобраћаја на путевима у циљу унапређења
безбедности саобраћаја на путевима.
Члан 2.
У складу са члановима 17. 18. и 19. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник Републике Србије“, број 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013
- одлука УС, 55/2014, 96/2015 - др. закон, 9/2016 - одлука
УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018 - др. закон, 87/2018, 23/2019
и 128/2020 - др. закон), средства за реализацију Програма предвиђена су Одлуком о буџету града Смедерева за
2021. годину у висини од 52.100.000,00 динара, од чега
42.000.000,00 динара од наплаћених новчаних казни за
прекршаје и привредне преступе предвиђене прописима о
безбедности саобраћаја на путевима и 10.100.000,00 динара из буџета јединице локалне самоуправе и биће усмерена
за спровођење мера и активности у оквиру кључних области рада које представљају саставни део овог Програма.
Члан 3.
Коришћење наведених средстава из члана 2. овог Програма биће засновано на принципу финансирања програмских задатака из реалних извора и у динамици која
обезбеђује реализацију расхода по утврђеним приоритетима Савета за координацију послова безбедности саобраћаја
на путевима града Смедерева (у даљем тексту: Савет) до
нивоа реализованих прихода.
Члан 4.
Уколико се приходи не остваре у планираном износу,
планиране активности реализују се према степену приоритета које одреди Савет.
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Члан 5.
У складу са чланом 9. ставом 2. тачком 15. Закона о
безбедности саобраћаја на путевима и чланом 30. Правилника о раду савета за координацију послова безбедности
саобраћаја на путевима („Службени гласник Републике
Србије“, број 8/2020) овај Програм координатор доставља
Агенцији за безбедност саобраћаја Републике Србије на сагласност путем ИСА апликације.

II РЕАЛИЗАЦИЈА МЕРА И РАСПОДЕЛА
СРЕДСТАВА
Члан 6.
Средства за реализацију дефинисана у члану 2. Програма, сходно одредбама Закона о безбедности саобраћаја
на путевима и Правилника о раду савета за координацију
послова безбедности саобраћаја на путевима, користиће се
за мере и активности описане у Табели. 1 (средства од новчаних казни - НК) и табели 2 (средства из буџета јединице
локалне самоуправе - БЈЛС)
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Кампања намењена угроженим
категоријама учесника у
саобраћају (деца, млади, возачи
ПА, возачи теретних, особе
старије од 65 година, бициклисти)
Набавка ауто-седишта за

Виртуелни полигон за децу

2021.
година
2021.

Рализација
кампање, набавка и
подела промо
материјала
Набавка и подела

2021.
година

Израда виртуелног
полигона

4.100.000,00

3.900.000,00

6.000.000,00

400.000,00

2021.
година

2.600.000,00

2021.
година

Реализација
такмичења

Извођење радова

Радови на Уређењу зона школа

1.000.000,00

2021.
година

200.000,00

Израда Пројекта

Пројекат за видео надзор у зонама
школа и на опасним местима

1.000.000,00

2021.
година

2021.
година

Израда Пројекта

Провера безбедности саобраћаја

2.900.000,00

2021.
година

1.000.000,00

По потреби

Извођење радова

Радови на изградњи сигурних
путева од куће до школе

2021.
година

1.000.000,00

2.700.000,00

Израда Пројекта

Индетификација опасних места на
путевима и улицама

2021.
година

8.800.000,00

Финансијска
средства

2021.
година

Јавна набавка
Израда Пројекта

Анализа саобраћајног система у
зонама школа

2021.
година

Рокови

Израда пројекта и
извођење радова

Набавка и
инсталирање
система

Реализација пројеката контроле
брзине возила путем видео
надзора са препознавањем
регистарских ознака (камере)

Радови за израду посебног
осветљења пешачког прелаза
(паметни пешачки прелаз)
Саветовања, семинари, едукација,
организација састанака и др. за
чланове Савета
Такмичење деце "Пажљивкова
смотра"

Активност

Мера

(НК)

(НК)

(НК)

(НК)

(НК)

(НК)

(НК)

(НК)

(НК)

(НК)

(НК)

(НК)

(НК)

Извори
финансирања (*)

Савет

Савет,Одсек за јавне
набавке ГУ

Савет, Основне
школе
Савет, Основне
школе, Одсек за јавне
набавке ГУ

Савет

Група за саобраћај
ГУ, Одсек за јавне
набавке ГУ,
Саобраћајна полиција
Група за саобраћај
ГУ, Одсек за јавне
набавке ГУ
Група за саобраћај
ГУ, Одсек за јавне
набавке ГУ
Група за саобраћај
ГУ, Одсек за јавне
набавке ГУ
Група за саобраћај
ГУ, Одсек за јавне
набавке ГУ
Група за саобраћај
ГУ, Одсек за јавне
набавке ГУ
Група за саобраћај
ГУ, Одсек за јавне
набавке ГУ
Група за саобраћај
ГУ, Одсек за јавне
набавке ГУ

Одговорни субјекти

33,5%

1%

0,5%

50%

Проценат
по
областима

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Превентивно-промотивне
активности из области
безбедности саобраћаја

Унапређење саобраћајног
образовања и васпитања

Рад Савета

Унапређење саобраћајне
инфраструктуре

Област рада

Табела 1

13. мај 2021. године
Страна 7 – Број 3

Опремање јединица
саобраћајне полиције и
других органа надлежних
за послове безбедности
саобраћаја

Научно-истраживачки рад
у области безбедности
саобраћаја

Набавка аутомобила за потребе
контроле саобраћаја и откривања
прекршаја у покрету и мировању
(насилничке вожње, непрописног
претицања, непоступања по
знаку, прекорачења брзине
кретања возила, некоришћења
сигурносих појасева, употребе
мобилних телефона у току вожње,
непропуштања пешака на
пешачком прелазу и др.) са
"белим таблицама" и друге
опреме за потребе контроле
саобраћаја и обраде
документације за саобраћајне
прекршаје Саобраћајне полиције
ПУ Смедерево (алкометри,
ампуле за контролу возача под
утицајем наркотика и сл.,
рачунари, штампачи, монитори,
коверте, тонери и др.)

Одржавање локалне базе података

Израда Акционог плана

новорођене бебе и едукација
Израда Стратегије безбедности
саобраћаја

Јавна набавка
(аутомобил), остало
по потреби

Израда Акционог
плана
Одржавање базе
података о
саобраћајним
незгодама

Израда Пројекта

седишта

2021.
година

2021.
година

година
2021.
година
2021.
година

3.800.000,00

600.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

Укупно

(НК)

(НК)

(НК)

(НК)

42.000.000,00

Група за саобраћај
ГУ, Одсек за јавне
набавке ГУ,
Саобраћајна полиција

Савет

Савет

Савет

9%

6%

Страна 8 – Број 3
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
13. мај 2021. године

Унапређење саобраћајне
инфраструктуре

Област рада

Израда пројекта контроле брзине
возила путем видео надзора са
препознавањем регистарских
ознака (камере) на државним
путевима на подручју града
Одржавање постојећег система
контроле возила путем видео
надзора са препознавањем
регистарских ознака (камере)
након истека гарантног рока на
државним и општинским
путевима и улицама на подручју
града
Обезбеђење интернет конекције

За надвожњак у Смедереву у
улици Носилаца албанске
споменице спровести испитивање
носивости, стања и др. и урадити
елаборат (пројекат) санације

Израда пројеката изградње и
реконструкције тротоара и
пешачких стаза и саобраћајних
пројеката заштите пешака на
државним и општинским
путевима и улицама на подручју
града (пешачко-бициклистичка
стаза од Смедерева до Југова, ул.
17. октобра и др.).
Реализација пројеката изградње,
реконструкције и опремања
тротоара и пешачких стаза
техничким средствима за заштиту
пешака као и њихово одржавање
и поправка (стубићи, ограде и сл.)
на државним и општинским
путевима и улицама на подручју
града

Мера

2021.
година

2021.

Јавна набавка

2021.
година

2021.
година

2021.
година

2021.
година

Рокови

Јавна набавка

Пројектни задатак,
јавна набавка

Задатак,
јавна набавка

Јавна набавка

Израда пројектног
задатка,
геодетско снимање
терена,
јавна набавка

Активност

Табела 2

(БЈЛС)

(БЈЛС)

(БЈЛС)

(БЈЛС)

(БЈЛС)

(БЈЛС)

Извори
финансирања (*)

Одсек за јавне набавке

Група за саобраћај
ГУ, Одсек за јавне
набавке ГУ,

Група за саобраћај
ГУ, Одсек за јавне
набавке ГУ, Главни
урбаниста, ЈП
"Урбанизам", ЈКП
"Паркинг сервис" и
др.
Група за саобраћај
ГУ, Одсек за јавне
набавке ГУ,
Саобраћајна полиција
ПУ Смедерево

Група за саобраћај
ГУ, Одсек за јавне
набавке ГУ, ЈКП
"Паркинг сервис", ЈП
"Градска стамбена
агенција"

Група за саобраћај
ГУ, ЈП "Урбанизам",
Одсек за јавне набавке
ГУ

Одговорни субјекти

32,68%

Проценат
по
областима

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

600.000,00

648.200,00

600.000,00

800.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

Финансијска
средства

13. мај 2021. године
Страна 9 – Број 3

Набавка опреме (преносног
рачунара за рад на терену,
штампача са могућношћу
скенирања, рачунара за
складиштење података са
монитором и др. опрема) зa
потребе рада Групе за саобраћај
ГУ на пословима безбедности
саобраћаја (праћење стања
безбедности саобраћаја, анализе
саобраћајних незгода и
безбедносне проблематике,
означавања опасних места,
предлога мера, израда извештаја и
других послова за потребе Савета
и др.)
Израда техничке документације
за побољшање услова школске
зоне ОШ "Доситеј Обрадовић"
(ул. Милоша Обилића) у
Смедереву – "Пут-Проинг"
Израда техничке доукентације за
побољшање услова школске зоне
ОШ "Иво Андрић" Радинац –
"Пут-Проинг"
Израда техничке докуметације за
побољшање услова школске зоне
ОШ "Иво Андрић" Радинац,
Одељења у Раљи – "Н-Инг"
Израда техничке документације
за побољшање услова школске
зоне ОШ "Димитрије Давидовић"
Смедерево, Одељења у
Удовицама – "Три-Пројект"
Израда техничке документације
за изградњу тротоара у
Михајовцу дуж државног пута бр.
156 са саобраћајном
сигнализацијом и побољшањем
услова школске зоне ОШ "Сава
Ковачевић" Михајловац –
414.000,00

208.000,00

2021.
година

2021.
година

-

-

1.150.000,00

421.000,00

2021.
година

-

-

472.000,00

2021.
година

-

2021.
година

200.000,00

2021.
година

Јавна набавка

година

(БЈЛС)

(БЈЛС)

(БЈЛС)

(БЈЛС)

(БЈЛС)

(БЈЛС)

-

-

-

-

-

Група за саобраћај ГУ

ГУ, Оделење за
финансије и локалну
пореску
администрацију ГУ

47,04%

20,28%

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Уговорене обавезе и
покренуте јавне набавке из
претходне године

Опремање јединица
саобраћајне полиције и
других органа надлежних
за послове безбедности
саобраћаја

код постојећег система контроле
возила путем видео надзора
(камере)

Страна 10 – Број 3
13. мај 2021. године

"Адомне"
Израда техничке документације
за завршетак пешачке стазе
Враново-Мала Крсна – "Адомне"
Израда школског саобраћајног
полигона у ОШ "Херој Света
Младеновић" Сараорци
Реализација пројекта побољшања
услова школске зоне "Техничке
школе" у Смедереву
499.800,00
487.000,00
1.100.000,00

2021.
година
2021.
година
2021.
година

Укупно

(БЈЛС)

(БЈЛС)

(БЈЛС)

-

-

-

10.100.000,00

13. мај 2021. године
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
Страна 11 – Број 3

Страна 12 – Број 3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Члан 7.
Реализацију овог Програма, по налогу Савета, вршиће
одељење Градске управе града Смедерева надлежно за послове јавних набавки, Јавно предузеће Урбанизам Смедерево, Смедерево, Јавно комунално предузеће Зеленило и
гробља Смедерево, Јавно комунално предузеће Паркинг
сервис Смедерево и Јавно предузеће Градско стамбено,
Смедерево, а преко одељења Градске управе града Смедерева надлежног за урбанистичко-комуналне и имовинскоправне послове.
Члан 8.
Одељење Градске управе града Смедерева надлежно
за послове финансија подноси Савету извештај о утрошку
средстава по основу овог Програма.
Члан 9.
Савет, по прибављеном извештају из члана 8. овог Програма, подноси Градском већу града Смедерева и Агенцији
за безбедност саобраћаја Републике Србије Извештај о
реализацији планираних активности дефинисаних овим
Програмом.
Члан 10.
Овај Програм ступа на снагу по добијању сагласности
Агенције за безбедност саобраћаја Републике Србије, а
објавиће се у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 344-338/2020-09
У Смедереву, 5. априла 2021. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Јован Беч, с.р.

13. мај 2021. године

13. мај 2021. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 13 – Број 3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 14 – Број 3

13. мај 2021. године

49.

50.

На основу члана 16. става 1. тачка 5. и става 8. Закона о заштити становништва од заразних болести (,,Службени гласник Републике Србијеˮ, број 15/2016, 68/2020 и
136/2020), члана 14. става 1. тачка 8. и члана 44. Статута
града Смедерева (,,Службени лист града Смедереваˮ, број
2/2019 - пречишћен текст),
Градско веће града Смедерева, на 24. седници одржаној
5. априла 2021. године, донело је

На основу члана 41. став 1. Закона о запошљавању и
осигурању за случај незапослености („Службени гласник Републике Србије“, број 36/2009, 88/2010, 38/2015,
113/2017 и 113/2017 - др. закон) и члана 44. Статута града
Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2019
- пречишћен текст), а по прибављеном мишљењу Локалног
савета за запошљавање града Смедерева,
Градско веће града Смедерева, на 26. седници одржаној
28. априла 2021. године, донело је

П Р О Г РА М
О ИЗМЕНИ ПРОГРАМА СИСТЕМАТСКЕ
ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
СМЕДЕРЕВА ЗА 2021. ГОДИНУ
I
У Програму систематске дезинсекције на територији
града Смедерева за 2021. годину, број 501-24/2021-07 од
18.03.2021. године, Одељку III ОБИМ ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ,
став 1. тачка 2. Сузбијање комараца, у подтачки 2.2. у делу
ТРЕТМАН ОДРАСЛИХ ФОРМИ КОМАРАЦА, речи и број
,,- из авиона: 18.000 ha.ˮ, замењују се речима и бројем ,, - из
авиона: 15.000 ha.ˮ.
II
Овај Програм ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ,,Службеном листу града Смедереваˮ.
Број 501-24/2021-09
У Смедереву, 5. априла 2021. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Јован Беч, с.р.

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Локални акциони план запошљавања града Смедерева за 2021. годину, који је саставни део овог
Закључка.
2. Овај Закључак објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 020-37/2021-09
У Смедереву, 28. априла 2021. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Јован Беч, с.р.

13. мај 2021. године
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ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
ЗА 2021. ГОДИНУ

1
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I

Страна 17 – Број 3

УВОД

Локални акциони план запошљавања за 2021. годину (у даљем тексту:
ЛАПЗ) представља инструмент спровођења активне политике запошљавања у
граду Смедереву у 2021. години. Њиме се дефинишу приоритети и циљеви
политике запошљавања и утврђују програми и мере који ће бити реализовани у
2021. години, како би се достигли постављени циљеви и омогућило одрживо
повећање запослености.
У складу са Законом о запошљавању и осигурању за случај незапослености
(„Службени гласник РС”, брoj 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 и 113/17 – др.
закон), основни инструмент спровођења активне политике запошљавања на
годишњем нивоу представља Акциони план за период од 2021. до 2023. године
за спровођење Стратегије запошљавања у Републици Србији за период од 2021.
до 2026. године (у даљем тексту: Акциони план).
Општи циљ Стратегије запошљавања у Републици Србији за период
од 2021. до 2026. године (у даљем тексту: Стратегија) је успостављен стабилан и
одрживи раст запослености заснован на знању и достојанственом раду, док су
као посебни циљеви утврђени:
1. Остварен раст квалитетне запослености кроз међусекторске мере
усмерене на унапређење понуде рада и тражње за радом;
2. Унапређен положај незапослених лица на тржишту рада;
3. Унапређен институционални оквир за политику запошљавања.
ЛАПЗ се базира на статистичким подацима добијеним од Националне
службе за запошљавање и Републичког завода за статистику и прати у највећем
делу основне смернице и циљеве важних докумената, првенствено Акционог
плана запошљавања за текућу годину и Стратегије запошљавања за период
2021-2026. године у Републици Србији („Службени гласник РС”, број 18/21 и
36/21- исправка).
У циљу економског раста који захтева инвестиције, слободну
конкуренцију и отворено тржиште, град Смедерево планира да подржи
постојећу индустрију, мала и средња предузећа и створи боље услове за
инвестирање. Смедерево планира развој свих врста саобраћаја (тримодални
транспорт), чиме ће се привреди и грађанима омогућити ефикаснији
транспорт, развој пољопривреде и прерађвачке индустрије, подстицај развоја
туризма, дати шансу младима. *
*Стратешки план локалног економског развоја града Смедерева
3
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II МАКРОЕКОНОМСКИ ОКВИР
Mакроекономска кретања Србија је током претходних пет година
остварила значајан напредак ка успостављању макроекономске стабилности и
одрживог привредног раста. Успешна координација монетарне и фискалне
политике, као и доследно спровођење фискалне консолидације и структурно
прилагођавање, повољно су утицали на побољшање пословног и инвестиционог
амбијента.
За Србију је карактеристичан процес демографског старења
становништва, који се манифестује континуирано растућим бројем старих и
њиховим високим уделом у укупном становништву, док број младих опада, а
њихово учешће у укупном становништву је ниско. Према подацима за 2019.
годину број лица старих 65 и више година је 1,44 милиона – повећање од 189
хиљаде лица у односу на 2011. годину, а удео у укупном становништву износи
20,7%, што такође представља повећање, и то од 3,4 процентна поена (17,2% у
2011). На повећање броја старих, између осталог, утиче и продужење
очекиваног трајања живота, које за укупно становништво износи 1,5 година –
од 74,2 године у 2011. до 75,7 година у 2019. години. Просечна старост
становништва Србије износи чак 43,3 године, што Србију сврстава у групу
европски најстаријих држава. У исто време број становника млађих од 15
година, који износи око 992,6 хиљада у 2019. години, смањио се за 50 хиљада
лица у наведеном периоду, док је учешће ове групације у укупном
становништву само 14,3%.
Показатељи националног тржишта рада последњих година бележе
позитивне помаке, што је конзистентно и са позитивним трендом
макроекономских показатеља. Стање на тржишту рада, мерено основним
показатељима из Анкете о радној снази (АРС), указује на значајан опоравак
тржишта рада у периоду 2015-2019. године – смањена је стопа незапослености
и повећана је стопа запослености; број запослених лица је порастао што је
утицало и на повећање броја лица која се ангажују на тржишту рада (активних
лица); дошло је до смањења броја незапослених и неактивних лица. Укупан број
становништва радног узраста (15-64) смањен је за 249 хиљада у 2019. у односу
на 2015. годину. При томе, повећан је број лица која су активна на тржишту
рада за 46 хиљада , док је број неактивних смањен за око 295 хиљада. Број
запослених бележи повећање од 262 хиљаде, док је број незапослених смањен за
216 хиљада.
Aнализирајући последње расположиве податке о регистрованој
запослености, може се закључити да тржиште рада Србије „одолеваˮ
негативним утицајима пандемије. Запосленост на формалном тржишту рада
(регистрована запосленост) у другом кварталу 2020. године забележила је раст
од 10 хиљада, што је повећање од 0,5% у односу на претходни квартал, док је у
4
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трећем кварталу 2020. године забележен раст од 1,3%, у односу на други
квартал 2020. године. Основни индикатори тржишта рада, на основу података
АРС-а, такође не одражавају негативан утицај пандемије Ковид-19 и економске
кризе која је изазвана њом. Томе је у највећој мери допринела достигнута
фискална равнотежа и финансијска стабилност у претходном периоду, али и
сет економских мера подршке привреди и становништву, у циљу очувања
ликвидности привредних субјеката и одржања привредне активности и
запослености.
У условима посткризног периода након епидемије вирусом Ковид-19,
посебно је важно осигурати стабилно финансирање мера АПЗ, како би се
обезбедило да незапослена лица остану везана за тржиште рада, превенирао
губитак и застаревање знања и вештина незапослених лица и омогућило
оспособљавање за радна места која ће се креирати по изласку из кризе, што
доприноси дугорочном економском расту.
•

Стратегија запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026.
године.
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ПОДАЦИ О НАСЕЉЕНОСТИ, СТАНОВНИШТВУ И ЗАРАДАМА

1. Основни подаци
Смедерево - Степен развијености: II група (80%-100% републичког
просека)
1.1 Становништво и површина
01. Површина (у km²)

484

02. Број становника према Попису 2002

109.809

03. Број становника према Попису 2011

108.209

04. Број становника 2019 - процена

102.288

1.2 Број запослених/незапослених, зараде и бруто домаћи производ
01. Број запослених
02. Број незапослених
03. Просечна нето зарада (у
РСД)

2017
24.723
6.541
50.869

2018
29.685
5.153
49.611

2019
30.339
4.455
53.511

2020
4.979

* Последње ажурно стање се односи на период 01.01 - 30.06.2020. године
1.3 Квалификациона структура незапосленог становништва
2017

2018

2019

2020

01. Неквалификовани

2.050

1.683

1.456

1.593

02. Нижа стручна спрема и
полуквалификовани

283

208

194

198

03. Квалификовани

1.534

1.096

955

1.130

04. Средња стручна спрема

1.838

1.471

1.263

1.412

05. Висококвалификовани

45

26

22

23

06. Виша стручна спрема

204

171

129

135

07. Висока стручна спрема

587

498

436

488

Укупно

6.541

5.153

4.455

4.979

* Последње ажурно стање се односи на период 01.01 - 30.06.2020. године
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2. Структура привреде
Смедерево - Степен развијености: II група (80%-100% републичког
просека)

2.1 Број привредних друштава
2017

2018

2019

2020

01. Aктивних

1.122

1.138

957

945

02. Новооснованих

79

65

68

25

03. Брисаних / угашених

8

25

283

14

* Последње ажурно стање се односи на период 01.01 - 30.06.2020. године

2.2 Број предузетника
2017

2018

2019

2020

01. Aктивних

3.134

3.359

3.507

3.534

02. Новооснованих

439

497

431

155

03. Брисаних / угашених

257

275

281

131

* Последње ажурно стање се односи на период 01.01 - 30.06.2020. године
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IV СТАЊЕ И ТОКОВИ НА ТРЖИШТУ РАДА У СМЕДЕРЕВУ
(Извор : Национална служба за запошљавање, Филијала Смедерево)
Број незапослених на евиденцији Националне службе за запошљавање (НСЗ) , и
поред јако неповољне ситуације изазване пандемијом Корона вируса, бележи
значајно смањење.
НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА ПО ПОЛУ И ГОДИНАМА СТАРОСТИ
НА ДАН 31.01.2021. ГОДИНЕ
Незапослена лица

Године
старости

15 - 19 година
20 - 24 године
25 - 29 година
30 - 34 године
35 - 39 година
40 - 44 године
45 - 49 година
50 - 54 године

Укупно

Жене

241

125

505

279

589

363

586

391

670

415

640

390

618

385

634

381

8

13. мај 2021. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 23 – Број 3

55 - 59 година
677

391

537

232

5.697

3.352

60 - 64 године

УКУПНО

Из приложене табеле се види да је већина незапослених лица, више од
трећине, тачније 1.987 лица, старости од 35-44 година и од 55-59 година. И поред
чињенице да основни индикатори тржишта рада и у 2020. години бележе
позитивне трендове, неравноправан положај полова на тржишту рада је и даље
присутан. Према подацима из табеле се види да је од 5.697 незапослених, чак
3.352 лица женског пола, тј. скоро 59 процената.
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НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА ПО ПОЛУ И СТЕПЕНУ СТРУЧНЕ СПРЕМЕ
НА ДАН 31.01.2021. ГОДИНЕ

Укупно
5.697

Жене
3.352

I степен стручне спреме

2.093

1.243

II степен стручне спреме

235

67

III степен стручне спреме

1.180

587

IV степен стручне спреме

1.451

970

V степен стручне спреме

26

2

VI-1 степен стручне спреме

150

112

VI-2 степен стручне спреме

164

110

VII-1 степен стручне спреме

397

261

VII-2 степен стручне спреме

1

0

VIII степен стручне спреме

0

0

Укупно

Посматрано према образовној структури, најзаступљенија су лица без
квалификација, затим следе незапослени са средњим нивоом образовања трећег и
четвртог степена. На евиденцији Националне службе за запошљавање, Филијала
Смедерево, скоро 83 процента незапослених има I, III или IV степен стручне
спреме.
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ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА ПО ОБЛАСТИ ДЕЛАТНОСТИ И ПОЛУ
01.01.2021- 28.02.2021. ГОДИНЕ
Област делатности

УКУПНО

А ПОЉОПРИВРЕДА, ШУМАРСТВО И РИБАРСТВО
C ПРЕРАЂИВАЧКА ИНДУСТРИЈА
D СНАБДЕВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ, ГАСОМ,
ПАРОМ И КЛИМАТИЗАЦИЈА
E СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ; УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ
ВОДАМА, КОНТРОЛИСАЊЕ ПРОЦЕСА УКЛАЊАЊА
ОТПАДА И СЛИЧНЕ АКТИВНОСТИ
F ГРАЂЕВИНАРСТВО
G ТРГОВИНА НА ВЕЛИКО И ТРГОВИНА НА МАЛО;
ПОПРАВКА МОТОРНИХ ВОЗИЛА И МОТОРЦИКАЛА
H САОБРАЋАЈ И СКЛАДИШТЕЊЕ
I УСЛУГЕ СМЕШТАЈА И ИСХРАНЕ
J

ИНФОРМИСАЊЕ И КОМУНИКАЦИЈЕ

K

ФИНАНСИЈСКЕ ДЕЛАТНОСТИ И ДЕЛАТНОСТ
ОСИГУРАЊА
L ПОСЛОВАЊЕ НЕКРЕТНИНАМА
M СТРУЧНЕ, НАУЧНЕ, ИНОВАЦИОНЕ И ТЕХНИЧКЕ
ДЕЛАТНОСТИ
N АДМИНИСТРАТИВНЕ И ПОМОЋНЕ УСЛУЖНЕ
ДЕЛАТНОСТИ
O ДРЖАВНА УПРАВА И ОДБРАНА; ОБАВЕЗНО
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ
P ОБРАЗОВАЊЕ
Q ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
R УМЕТНОСТ; ЗАБАВА И РЕКРЕАЦИЈА
S ОСТАЛЕ УСЛУЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ
УКУПНО

Укупно
36
664
56

Жене
6
295
12

37

10

87
135

5
62

64
59

5
31

16

6

5

3

5
56

0
10

175

89`

56

34

79
17
6
39
1.592

59
10
2
11
650

Из приложене табеле се види да је од почетка године, највише
запошљавања било у прерађивачкој индустрији, сектору трговине и поправке
моторних возила, али и у сектору административних и помоћних услужних
делатности. У ова три сектора упослено је, на краћи или дужи период, чак 60
процената незапослених лица.
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Подручје рада/ група
занимања

Укупно
Пољопривреда,
производња и прерада
хране
Шумарство и обрада
дрвета
Геологија, рударство и
металургија
Машинство и обрада
метала
Електротехника
Хемија, неметали и
графичарство
Текстилство и
кожарство
Комуналне, тапетарске и
фарбарске услуге
Геодезија и
грађевинарство
Саобраћај
Трговина,
угоститељство и
туризам
Економија, право и
администрација
Васпитање и образовање
Друштвенохуманистичко подручје
Природно –
математичко подручје
Култура, уметност и
јавно информисање
Здравство, фармација и
социјална заштита
Физичка култура и
спорт
Остало (личне и верске
услуге и нераспоређени)

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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Незапослена лица на евиденцији на дан
28.02.2021. године
Укупно
Особе са
инвалидитетом
Укупно
Жене
Жене
Укупно
4.548
2.608
198
78
326
232
13
6
22

7

1

0

78

36

3

1

470

89

37

6

236
59

40
46

4
4

1
2

147

145

13

13

19

6

3

0

44

23

2

1

141
537

52
367

4
28

1
14

546

403

17

10

64
85

39
63

2
3

0
2

113

80

3

2

58

45

4

3

115

93

1

1

4

2

0

0

1.484

840

56

15
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Из приложене табеле може се видети да је на дан 28.02. 2021.
године,трећина незапослених на евиденцији Службе за запошљавање завршило
занимања која се групишу у три сектора :
1. машинство и обрада метала,
2. трговина, угоститељство и туризам и
3. економија, право и администрација.
Са друге стране, гледајући претходну табелу, уочавамо да је, управо у
овим секторима било највише запошљавања.
НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА ПО ПОЛУ И ДУЖИНИ ТРАЖЕЊА ПОСЛА
НА ДАН 31.01.2021. ГОДИНЕ

НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА
5.697

Жене
3.352

До 3 месеца

740

379

3 до 6 месеци

657

367

6 до 9 месеци

404

223

9 до 12 месеци

191

114

1 до 2 године

746

441

2 до 3 године

452

287

3 до 5 година

690

422

5 до 8 година

762

440

8 до 10 година

329

193

Више од 10
година

726

486

Укупнп

Укупно
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Стопа дугорочне незапослености представља проценат незапослених годину
дана и дуже у укупном броју активних становника узраста (15+). Дугорочно
незапослени, према исказаном прегледу у табели, чине више од 65 % укупно
незапослених лица.

V ЦИЉЕВИ И ПРИОРИТЕТИ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА
ЗАПОШЉАВАЊА ГРАДА СМЕДЕРЕВА У 2021. ГОДИНИ
Стратешки циљ Локалног акционог плана запошљавања града Смедерева
је смањење незапослености.
SWOT Анализа ситуације у области запошљавања
Снаге
 Стање на тржишту рада:
висока партиципација у
радној снази
 Одлични услови пословања у
оквиру индустријске зоне,
решено инфраструктурно
земљиште
 Мултидисциплинарни
саобраћај, географски одлична
позиција на укрштању
коридора VII и X

Слабости
 Стечајни поступци за неколико
већих предузећа који још увек
нису окончани
 Висока стопа незапослености
 Низак ниво укупне запослености
и спора динамика отварања
квалитетних радних места
 Захтеви тржишта рада се убрзано
мењају што доводи до
неусклађености знања, вештина
и компетенција радне снаге
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Шансе
 Поједностављење процедуре за
покретање бизниса
 Унапређење инфраструктуре
 Утицај државе кроз мере активне
политике запошљавања
 Подстицаји за инвеститоре
 Отварање нових предузећа
 Јачање локалне политике
запошљавања

Страна 29 – Број 3

Опасности
 „Рад на црно“
 Затварање постојећих предузећа
 Рационализација запослених у
јавним предузећима
 Лоша ситуација изазвана
падемијом вируса Корона, услед
кога је много радника било на
боловању и након повратка на
посао потребно је доста времена
за потпуни опоравак
 Честе су забране рада одређеним
делатностима због могућности
преношења вируса
 Високо пореско оптерећење
зарада доводи до неисплативости
рада. Увођење концепта
флексигурности на тржиште рада
довело је до урушавања
квалитета запослености

На реализацију стратешког циља смањења незапослених, локална
самоуправа утиче стварањем адекватних системских, правних, економских и
процедуралних претпоставки за повећање запослености, односно уклањањем
административних баријера, што доводи до већег броја домаћих и страних
улагања. Ефикасна мера за повећање запослености на локалном тржишту рада
је и субвенционисано запошљавање и превођење у легалне токове „рада на
црно“, чиме се остварује и друштвена корист за локалну заједницу кроз
повећан прилив новца у локални буџет, на основу редовне уплате доприноса за
обавезно социјално осигурање као и пореза на зараде новозапослених радника.
Приоритетни програми ЛАПЗ-а у 2021. години, као и у претходним
годинама, су: самозапошљавање, запошљавање лица са евиденције Националне
службе за запошљавање, првенствено из категорје теже запошљивих и јавни
радови.
Информација о мерама и средствима опредељеним за АПЗ у 2020. години
За активне мере политике запошљавања у 2020. години, град Смедерево је из
буџета определио 15.000.000,00 динара. Средства су распоређена на три мере
АПЗ:
1. За јавне радове , имајући у виду да Министарство не субвенционише ову
меру, опредељена су средства из буџета града Смедерева, у износу од
15
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3.000.000, динара. Овим средствима реализована су два јавна рада у
трајању од 4 месеца , на којима је ЈКП Водовод Смедерево ангажовао 5
незапослених, а ЈКП Зеленило и гробља Смедерево 10 незапослених лица.
За друге две мере, новозапошљавање и самозапошљавање, из буџета града
Смедерева утрошено је 12.000.000,00 динара, на запошљавање 52 лица. Из
буџета Републике, за ове две мере субвенционисано је запошљавање 51 лица,
средствима у износу од 11.529.411,77 динара.
Тиме долазимо до закључка да је укупним средствима Града и
Републике, програмима реализованим на основу претходног Локалног
акционог плана града Смедерева, у 2020. години упослено, на краћи или
дужи рок, 118 лица, од чега је 51 женског пола.
Средства града Смедерева у износу од 12.000.000,00 динара расподељена
су:
2. За субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже
запошљивих- 5.000.000,00 динара утрошено је на запошљавање 24 лица,
појединачним износом субвенције од 200.000,00 динара и 240.000,00
динара за посебне категорије незапослених.
3. За субвенције за самозапошљавање, укупно је опредељено 7.000.000,00
динара. Овим средствима преузетничке радње или предузећа, отворило је
28 лица. Појединачни износ субвенције је био 250.000,00 динара за
незапослене , а 270.000,00 динара за незапослене из посебних категорија,
између осталих и за особе са инвалидитетом.
Према наведеним подацима , исказаним према мерама, може се
видети да је реализацијом средстава из градског буџета, у износу од
15.000.000,00 динара, у 2020. години, на краћи или дужи период,
упослено 67 лица са евиденције НСЗ.
Што се тиче броја незапослених лица, на евиденцији Националне службе
за запошљавање, дана 31. 12. 2019. године било је пријављено 4.455 лица од
чега 2.513 жена, а на дан 31. 12. 2020. године 4.468 лица, од чега 2.537 жена.
Имајући у виду да је свет задесила пандемија Корона вируса која са собом носи
огромне економске губитке, број незапослених лица на евиденцији није
забрињавајуће повећан. Сходно томе, може се рећи да се, захваљујући
упошљавању, насупрот многима који су остали без посла, одржао уобичајен
број незапослених лица.
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VI КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ ЛИЦА
Теже запошљив незапослени јесте незапослени који због здравственог
стања, недовољног или неодговарајућег образовања, социодемографских
карактеристика, регионалне или професионалне неусклађености понуде и
тражње на тржишту рада, или других објективних околности теже налази
запослење.
У складу са Законом о запошљавању и осигурању за случај незапослености
Акциони план садржи категорије теже запошљивих лица које имају приоритет у
укључивању у мере активне политике запошљавања.
У оквиру појединих мера активне политике запошљавања дефинисане су
категорије теже запошљивих лица која се укључују у меру, а у мерама у оквиру
којих нису дефинисане категорије, приоритет за укључивање имају незапослена
лица из следећих категорија:
-

лица без основног образовања;
лица без завршене средње школе;
лица старости 50 и више година;
дугорочно незапослена лица која посао траже дуже од 12 месеци, а
посебно незапослена лица која посао траже дуже од 18 месеци;
жене, посебно дугорочно незапослене жене;
млади до 30 година старости, а посебно младе жене, млади без
завршене средње школе, као и млади без радног искуства;
особе са инвалидитетом;
Роми;
корисници новчане социјалне помоћи;
лица у статусу вишка запослених.

Такође, у мере активне политике запошљавања укључиваће се и
незапослена лица из следећих теже запошљивих категорија:
-

млади у домском смештају, хранитељским и старатељским
породицама;
жртве породичног насиља;
жртве трговине људима;
избегла и расељена лица, повратници према Споразуму о реадмисији;
самохрани родитељи;
супружници из породице у којој су оба супружника незапослена;
родитељи деце са сметњама у развоју;
бивши извршиоци кривичних дела.
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Посебан приоритет за укључивање у мере активне политике запошљавања
имају лица која се суочавају са више фактора отежане запошљивости, односно,
која припадају у две или више претходно наведених категорија теже
запошљивих лица.
Сходно уведеној пракси родног буџетирања, у мере активне политике
запошљавања подједнако ће се укључивати незапослени мушкарци и жене,
ради подстицања једнaких могућности за њихово запошљавање.
VII МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА ГРАДА СМЕДЕРЕВА
У 2021. ГОДИНИ
Мере активне политике запошљавања, које ће у текућој години бити
реализоване на основу Локалног акционог плана запошљавања града Смедерева
за 2021. годину, као и претходних година, биће спроведене за три мере активне
политике запошљавања:
1. Субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже
запошљивих
Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже
запошљивих подразумева финансијски подстицај, у једнократном износу,
послодавцима из приватног сектора, за запошљавање незапослених лица и то:
1.
2.
3.
4.

лица без основног образовања;
лица без завршене средње школе;
лица старости 50 и више година;
дугорочно незапослена лица која посао траже дуже од 12 месеци,
а посебно незапослена лица која посао траже дуже од 18 месеци;
5. жене, посебно дугорочно незапослене жене;
6. млади до 30 година старости, а посебно младе жене, млади без
завршене средње школе, као и млади без радног искуства;
7. особе са инвалидитетом;
8. Роми;
9. корисници новчане социјалне помоћи;
10. лица у статусу вишка запослених.
Висина субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже
запошљивих износи 200.000,00 динара по кориснику.
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Наведени износ субвенције за запошљавање следећих категорија теже
запошљивих лица и то:
1. особе са инвалидитетом;
2. радно способни корисници новчане социјалне помоћи;
3. млади у домском смештају, хранитељским породицама и старатељским
породицама;
4. жртве породичног насиља,
увећава се за 20% тако да износе 240.000,00 динара по кориснику.
Реализација се прати 12 месеци.
2. Подршка самозапошљавању
Подршка самозапошљавању обухвата стручну помоћ и средства у виду
субвенције за самозапошљавање.
Стручна помоћ коју може да оствари незапослени који се самозапошљава
састоји се од информативних и саветодавних услуга, обуке за развој
предузетништва, као и подршке у првој години пословања која се реализује
кроз менторинг програм и специјалистичке обуке у НСЗ, регионалним
развојним агенцијама и др.
Средства за самозапошљавање у 2021. години одобравају се незапосленом
лицу у виду субвенције, у једнократном износу од 250.000,00 динара по
кориснику ради оснивања радње, задруге, или другог облика предузетништва,
као и за оснивање привредног друштва уколико оснивач заснива у њему радни
однос.
Одобравање субвенције за самозапошљавање одређује се на основу оцене
бизнис плана, а приоритет за одобравање субвенције имају незапослени који
припадају следећим категоријама:
1.
2.
3.
4.
5.

млади до 30 година старости,
вишкови запослених;
Роми;
особе са инвалидитетом;
жене.

У случају самозапошљавања особа са инвалидитетом субвенција се
одобрава у једнократном износу од 270.000,00 динара по кориснику, ради
оснивања радње, задруге, или другог облика предузетништва, као и за
оснивање привредног друштва уколико оснивач у њему заснива радни однос.
Реализација се прати 12 месеци.
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3. Јавни радови
Јавни радови се организују у циљу радног ангажовања теже запошљивих
незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, ради очувања и
унапређења радних способности незапослених, као и остваривања одређеног
друштвеног интереса.
У програм јавних радова укључују се незапослена лица из следећих
категорија:
1.
2.
3.
4.
5.

радно способни корисници новчане социјалне помоћи;
Роми;
лица без завршене средње школе;
лица која посао траже дуже од 12 месеци;
особе са инвалидитетом.

Приоритет за укључивање у меру имају лица из наведених категорија која
се први пут ангажују на јавним радовима.
На јавним радовима се радно ангажују најмање три незапослена лица.
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:
1) исплату накнаде за обављен посао лицима ангажованим на јавним
радовима (по основу уговора о привременим и повременим пословима у висини
до 28.000,00 динара на месечном нивоу за пун фонд радних часова, односно
сразмерно времену радног ангажовања на месечном нивоу, која се увећава за
припадајући порез и доприносе за обавезно социјално осигурање и која
обухвата и трошкове доласка и одласка са рада);
2) накнаду трошкова спровођења јавних радова послодавцу (највише до
2.000,00 динара по лицу, једнократно, у зависности од трајања јавног рада);
3) накнаду трошкова обуке (у једнократном износу од 1.000,00 динара по
ангажованом лицу које је завршило обуку), која се у зависности од врсте и
сложености послова може организовати по интерном програму послодавца
извођача јавног рада или програму образовне установе. По завршетку обуке
лицу се издаје интерна потврда о стеченим компетенцијама или јавно призната
исправа уколико је обуку реализовао ЈПОА.
Јавни радови се организују у области социјалне заштите и хуманитарног
рада, одржавања и обнављања јавне инфраструктуре, 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.
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Јавни радови за особе са инвалидитетом
Јавни радови на којима се ангажују особе са инвалидитетом се могу
организовати у свим јединицама локалне самоуправе, независно од степена
развијености, у области социјалне заштите и хуманитарног рада, одржавања и
обнављања јавне инфраструктуре, одржавања и заштите животне средине и
природе и културе.
Јавни радови у које се укључују искључиво особе са инвалидитетом, могу
бити одобрени за радно ангажовање најмање три незапослене особе са
инвалидитетом.
VIII 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 и из директног гранта НСЗ за
спровођење мера активне политике запошљавања из IPA фондова.
План мера активне политике запошљавања у 2021. години из средстава
опредељених буџетом града Смедерева, у износу од 15 милиона динара:

Бр.

1.
2.

3.

МЕРА АКТИВНЕ
ПОЛИТИКЕ
ЗАПОШЉАВАЊА

Укупно

Субвенције за
самозапошљавање
Субвенције послодавцима
за новозапошљавање
Финансијски оквир за
потребе осталих мера
активне политике
запошљавања -јавни
радови

×

28
× 250.000,00
25
200.000,00

Средства
(у динарима)

7.000.000,00
5.000.000,00

3.000.000,00

Укупно

15.000.000,00
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51.

Разматрајући Предлог годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за
територију града Смедерева за 2021. годину, на основу
члана 44. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 2/2019 - пречишћен текст),
Градско веће града Смедерева, на 27. седници одржаној
6. маја 2021. године, донело је

13. мај 2021. године

Градско веће града Смедерева, на 28. седници одржаној
13. маја 2021. године, донело је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНОВНИК
УСЛУГА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „СМЕДЕРЕВСКА
ТВРЂАВА“ СМЕДЕРЕВО
I

ЗАКЉУЧАК
1. Доноси се Годишњи програм заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта за територију града Смедерева за 2021. годину.
2. Овај Закључак објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 320-77/2021-09
У Смедереву, 6. маја 2021. године

Даје се сагласност на Ценовник услуга Јавног предузећа
„Смедеревска тврђава“ Смедерево, број 109/1-2, који је
донео Надзорни одбор Предузећа на седници одржаној
28.4.2021. године.
II
Цене утврђене Ценовником из тачке I овог Решења
примењиваће се од дана доношења овог Решења.
III

ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Јован Беч, с.р.

52.
На основу члана 69. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник Републике Србије“, број 15/2016 и
88/2019), члана 44. Статута града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 2/2019 - пречишћен текст) и
члана 32. Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Смедеревска тврђава“ Смедерево („Службени лист града Смедерева“, број 1/2020 - пречишћен текст),

Доношењем овог Решења престаје да важи Решење о
давању сагласности на Ценовник услуга Јавног предузећа
„Смедеревска тврђава“ Смедерево („Службени лист града
Смедерева“, број 1/2017 и 8/2017).
IV
Ово Решење и Ценовник услуга Јавног предузећа „Смедеревска тврђава“ Смедерево објавити у „Службеном листу
града Смедерева“.
Број 38-2/2021-09
У Смедереву, 13. маја 2021. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Јован Беч, с.р.

13. мај 2021. године
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ГРАДОНАЧЕЛНИК
53.

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, 103/2015,
99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020),
члана 44., а у вези са чланом 66. став 4. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и
члана 41. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 2/2019 - пречишћен текст),
Градоначелник града Смедерева, дана 22. марта 2021.
године, донео је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2021. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 18/2020), раздео 4 - Градска управа, Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност
0009-Текућа буџетска резерва, функција 160 - Опште јавне
услуге некласификоване на другом месту, позиција 265, економска класификација 499 - Средства резерве, одобравају
се средства Дому Здравља „Смедерево“ у Смедереву у
укупном износу од 2.000.000 динара за набавку возила - санитета, с обзиром да се јавила потреба за хитном набавком
овог возила ради превазилажења постојећих потешкоћа у
организацији рада и санитетског превоза и пружања хитне
и неодложне помоћи становништву у складу са Закључком
Градоначелника града Смедерева број 400-1909/2021-07 од
11. марта 2021. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 - Градска управа, Програм 12 - Здравствена заштита, Програмска активност 0003 - Спровођење
активности из области друштвене бриге за јавно здравље,
функција 720 - ванболничке услуге, позиција 231, економска класификација 464 - Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање, у укупном износу од 2.000.000
динара и укупан план средстава ове апропријације износи
62.000.000 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије и локалну пореску администрацију и Одељење
за јавне службе.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-1909/2021-07
У Смедереву, 22. марта 2021. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Јован Беч, с.р.
54.
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-ис-
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правка, 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015,
99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020),
члана 44., а у вези са чланом 66. став 4. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и
члана 41. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 2/2019 - пречишћен текст),
Градоначелник града Смедерева, дана 22. марта 2021.
године, донео је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2021. годину („Службени лист града Смедерева“, број 18/2020), раздео 4 - Градска управа, Програм
15 - Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0009-Текућа буџетска резерва, функција 160 - Опште
јавне услуге некласификоване на другом месту, позиција
265, економска класификација 499 - Средства резерве,
одобравају се средства у укупном износу од 2.000.000 динара за реализацију Уговора за јавну набавку радова израде
техничке документације и изградње фонтане на Тргу Републике у Смедереву, кат. парц. бр. 1039/1 К.О. Смедерево
број 400-2316/2021-08.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у оквиру раздела 4 - Градска управа, Програм 2 - Комуналне
делатности, Програмска активност 0008 - Управљање и
одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом
за пиће, функција 630 -водоснабдевање, позиција 165, економска класификација 511 - Зграде и грађевински објекти,
у укупном износу од 2.000.000 динара и укупан план средстава ове апропријације износи 19.500.000 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 400-2316/2021-07
У Смедереву, 22. марта 2021. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Јован Беч, с.р.

55.
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, 103/2015,
99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020),
члана 44., а у вези са чланом 66. став 4. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и
члана 41. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 2/2019 - пречишћен текст),
Градоначелник града Смедерева, дана 31. марта 2021.
године, донео је
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Страна 42 – Број 3
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2021. годину („Службени лист града Смедерева“, број 18/2020), раздео 4 - Градска управа, Програм
15 - Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0009-Текућа буџетска резерва, функција 160 - Опште
јавне услуге некласификоване на другом месту, позиција
265, економска класификација 499-Средства резерве,
одобравају се средства у укупном износу од 500,00 динара на име недостајућих средстава за плаћање редовне камате по основу Уговора о наменском кредиту закљученим
између града Смедерева и Banca Intesa ad Beograd, заводни
број Града 400-2008/2016-08 од 28.03.2016. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 - Градска управа, Програм 15 - Опште
услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0003
-Сервисирање јавног дуга, функција 170 - Трансакције
јавног дуга, позиција 262, економска класификација 441 Отплата домаћих камата, у укупном износу од 500,00 динара и укупан план средстава ове апропријације износи
60.500,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-2815/2021-09
У Смедереву, 31. марта 2021. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Јован Беч, с.р.

56.
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, 103/2015,
99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020),
члана 44., а у вези са чланом 66. став 4. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и
члана 41. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 2/2019 - пречишћен текст),
Градоначелник града Смедерева, дана 2. априла 2021.
године, донео је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2021. годину („Службени лист града Смедерева“, број 18/2020), раздео 4 - Градска управа, Програм

13. мај 2021. године

15 - Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0009-Текућа буџетска резерва, функција 160 - Опште
јавне услуге некласификоване на другом месту, позиција
265, економска класификација 499 - Средства резерве,
одобравају се средства Дому Здравља „Смедерево“ у Смедереву у укупном износу од 1.000.000 динара за набавку
возила - санитета.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 - Градска управа, Програм 12 - Здравствена заштита, Програмска активност 0003 - Спровођење
активности из области друштвене бриге за јавно здравље,
функција 720 - ванболничке услуге, позиција 231, економска класификација 464 - Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање, у укупном износу од 1.000.000
динара и укупан план средстава ове апропријације износи
63.000.000 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије и Одељење за јавне службе.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-2940/2021-09
У Смедереву, 2. априла 2021. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Јован Беч, с.р.

57.
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, 103/2015,
99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020),
члана 44., а у вези са чланом 66. став 4. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и
члана 41. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 2/2019 - пречишћен текст),
Градоначелник града Смедерева, дана 13. априла 2021.
године, донео је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2021. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 18/2020), раздео 4-Градска управа, Програм 15- Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност
0009-Текућа буџетска резерва, функција 160-Опште јавне
услуге некласификоване на другом месту, позиција 265, економска класификација 499-Средства резерве, одобравају се
средства Месној заједници Мала Крсна у укупном износу
од 23.518 динара на име измирења обавезе исплате накнаде
зараде због привремене спречености за рад до 30 дана.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се
у оквиру раздела 4-Градска управа, Глава 4.5, Програм

13. мај 2021. године
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15-Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0002-Функционисање месних заједница, функција
160-Опште јавне услуге некласификоване на другом месту,
позиција 127, економска класификација 411-Плате, додаци
и накнаде запослених (зараде), у укупном износу од 20.160
динара и укупан план средстава ове апропријације износи
4.717.416 динара и позиција 128, економска класификација
412-Социјални доприноси на терет послодавца у укупном износу од 3.358 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 769.075 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-3066/2021-09
У Смедереву, 13. априла 2021. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Јован Беч, с.р.

58.
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, 103/2015,
99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020),
члана 44., а у вези са чланом 66. став 4. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и
члана 41. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 2/2019 - пречишћен текст),
Градоначелник града Смедерева, дана 28. априла 2021.
године, донео је

Страна 43 – Број 3
РЕШЕЊЕ

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2021. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 18/2020), раздео 4-Градска управа, Програм 15- Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност
0009-Текућа буџетска резерва, функција 160-Опште јавне
услуге некласификоване на другом месту, позиција 265,
економска класификација 499-Средства резерве, одобравају
се средства Месној заједници Скобаљ у укупном износу од
13.940 динара на име измирења обавеза по основу судске
пресуде Привредног апелационог суда у Пожаревцу број
12 Пж 1975/20 од 24.03.2021. године, којом се потврђује
пресуда Привредног суда у Пожаревцу 2П.221/2019 од
24.10.2019. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се
у оквиру раздела 4-Градска управа, Глава 4.5, Програм
15-Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0002-Функционисање месних заједница, функција
160-Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, позиција 132, економска класификација 421-Стални
трошкови у укупном износу од 5.216 динара и укупан план
средстава ове апропријације износи 3.101.937 динара и
позиција 140, економска класификација 483-Новчане казне и пенали по решењу судова у укупном износу од 8.724
динара и укупан план средстава ове апропријације износи
87.224 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-3329/2021-09
У Смедереву, 28. априла 2021. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Јован Беч, с.р.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 44 – Број 3

13. мај 2021. године

САДРЖАЈ
Рег. бр.

Страна
ГРАДСКО ВЕЋЕ

44.

Правилник о измени Правилника о полагању испита за обављање такси превоза на
територији града Смедерева

1

45.

Програм систематске дезинсекције на територији града Смедерева за 2021. годину

1

46.

Програм систематске дератизације на територији града Смедерева за 2021. годину

3

47.

Решење о давању сагласности на План
активности и задатака за реализацију Локалног акционог плана за побољшање
положаја Рома у Смедереву 2018-2021. године за 2021. годину

5

48.

Програм за рад Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима
града Смедерева за 2021. годину

5

49.

Програм о измени Програма систематске
дезинсекције на територији града Смедерева за 2021. годину

14

Закључак којим се усваја Локални акциони план запошљавања града Смедерева за
2021. годину

14

50.

Рег. бр.

Страна

51.

Закључак којим се доноси Годишњи програм заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта за територију
града Смедерева за 2021. годину

36

52.

Решење о давању сагласности на Ценовник услуга Јавног предузећа „Смедеревска
тврђава“ Смедерево

36

ГРАДОНАЧЕЛНИК
53.

Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

41

54.

Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

41

55.

Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

41

56.

Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

42

57.

Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

42

58.

Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

43
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