ГРАДА СМЕДЕРЕВА
ГОДИНА XIV БРОЈ 4
СКУПШТИНА ГРАДА

СМЕДЕРЕВО, 4. ЈУН 2021. ГОДИНЕ
тује, то је Скупштина града Смедерева донела Решење као
у диспозитиву.
Број 02-126/2021-09
У Смедереву, 4. јуна 2021. године

59.
На основу члана 50., а у вези са чланом 66. став 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, број 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 47. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2019 - пречишћен
текст) и члана 29. Пословника Скупштине града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 14/2020),
Скупштина града Смедерева, на 7. седници одржаној 4.
јуна 2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА ГРАДСКОГ
ВЕЋА ГРАДА СМЕДЕРЕВА
I
МАРИНИ ТИРНАНИЋ, престаје функција члана
Градског већа града Смедерева, због подношења оставке,
са 4. јуном 2021. године.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Образложење
Чланом 50. став 4. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007,
83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), чланом
47. став 4. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2019-пречишћен текст) и чланом 29.
став 4. Пословника Скупштине града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 14/2020), утврђено је
да о поднетој оставци члана Градског већа, председник
Скупштине града обавештава одборнике на почеку прве
наредне седнице Скупштине града.
Члан Градског већа града Смедерева, Марина Тирнанић је дана 2. јуна 2021. године поднела оставку на место члана Градског већа града Смедерева, заведену на
писарници Градске управе града Смедерева, под бројем
02-126/2021-09.
Како је чланом 29. став 5. Пословника Скупштине града
Смедерева утврђено да, се у случају да су заменик градоначелника или члан Градског већа поднели оставку, претрес
не отвара нити одлучује, већ се престанак функције конста-

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Весна Киш Костић, с.р.

60.
На основу члана 50., а у вези са чланом 66. став 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, број 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 47. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2019 - пречишћен
текст) и члана 29. Пословника Скупштине града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 14/2020),
Скупштина града Смедерева, на 7. седници одржаној 4.
јуна 2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА ГРАДСКОГ
ВЕЋА ГРАДА СМЕДЕРЕВА
I
АЛЕКСАНДРИ МИТИЋ, престаје функција члана
Градског већа града Смедерева, због подношења оставке,
са 4. јуном 2021. године.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Образложење
Чланом 50. 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 чланом
47. став 4. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2019-пречишћен текст) и чланом 29.
став 3. Пословника Скупштине града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 14/2020), прописано је
да о поднетој оставци члана Градског већа, председник
Скупштине града обавештава одборнике на почеку прве
наредне седнице Скупштине града.
Члан Градског већа града Смедерева Александра Митић је дана 2. јуна 2021. године поднела оставку на место члана Градског већа града Смедерева, заведену на
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писарници Градске управе града Смедерева, под бројем
02-127/2021-09.
Како је чланом 29. став 5., прописано да се у случају да
су заменик градоначелника или члан Градског већа поднели оставку, претрес се не отвара нити одлучује, већ се престанак функције констатује, то је Скупштина града Смедерева донела Решење као у диспозитиву.
Број 02-127/2021-09
У Смедереву, 4. јуна 2021. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Весна Киш Костић, с.р.

61.
На основу члана 32. став 1. тачка 12. и члана 45., а у вези
са чланом 66. став 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014-др.
закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 19. став 1. тачка
13. и члана 43. Статута града Смедерева („Службени лист
града Смедерева“, број 2/2019-пречишћен текст) и члана
27. Пословника Скупштине града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 14/2020),
Скупштина града Смедерева, на 7. седници одржаној 4.
јуна 2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
I
МИША ИВКОВИЋ, бира се за члана Градског већа града Смедерева.
II
Члан Градског већа града Смедерева није на сталном
раду у Граду и остварује право на накнаду на основу акта
којим се уређују накнаде изабраних лица у органима Града
Смедерева.
III
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.

закона, које се односе на општинско веће, примењују и на
градско веће.
У складу са чланом 45. Закона о локалној самоуправи,
чланом 43. Статута града Смедерева и чланом 27. Пословника Скупштине града Смедерева прописано је да Градско веће града Смедерева чине градоначелник, заменик
градоначелника, као и 11 чланова Градског већа које бира
Скупштина града, на период од 4 године, тајним гласањем
већином од укупног броја одборника.
У складу са Законом, Статутом и Пословником градоначелник предложио је кандидате за чланове Градског већа.
Како је Законом о локалној самоуправи и Статутом града Смедерева прописано да се чланови Градског већа бирају тајним гласањем, то је у складу са одредбама Пословника Скупштине града Смедерева спроведена процедура
тајног гласања.
Наиме, на основу члана 81. Пословника Скупштине
града Смедерева, Скупштина града Смедерева именовала је
Комисију за спровођење и утврђивање резултата тајног гласања од 3 члана, које су предложиле три изборне листе које
су добиле највећи број одборничких мандата у Скупштини.
По спроведеном поступку тајног гласања за чланове
Градског већа града Смедерева, Комисија за спровођење и
утврђивање резултата тајног гласања приступила је утврђивању резултата гласања о чему је саставила Записник, који
су потписали сви чланови Комисије и који, између осталог,
садржи констатацију да је кандидат за члана Градског већа,
Миша Ивковић, изабран за члана Градског већа града Смедерева, са 57 гласова „за“ и 4 гласа „против“, што је већина
од укупног броја одборника, с обзиром на то да је Статутом
града Смедерева утврђено да Скупштина града Смедерева
има 70 одборника.
По достављању Записника Комисије за спровођење и утврђивање резултата тајног гласања, председник Скупштине
је присутним одборницима прочитала наведени Записник
и на основу истог објавила да је Миша Ивковић изабран за
члана Градског већа града Смедерева.
По спроведеној процедури прописаној Законом, Статутом града Смедерева и Пословником Скупштине града
Смедерева, а ценећи чињеницу да се „за“ избор члана Градског већа Мишу Ивковића изјаснило 57 одборника од укупно 61, одлучено је као у диспозитиву овог Решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог
Решења може се покренути управни спор тужбом Управном суду у Београду, у року од 30 дана од дана пријема овог
Решења.
Број 02-137/2021-09
У Смедереву, 4. јуна 2021. године

Образложење
Правни основ за доношење овог Решења садржан је у
Закону о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016др.закон и 47/2018), Статуту града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 2/2019-пречишћен текст) и
Пословнику Скупштине града Смедерева („Службени лист
града Смедерева“, број 14/2020).
Чланом 32. став 1. тачка 12. Закона о локалној самоуправи и чланом 19. став 1. тачка 13. Статута града Смедерева прописано је да Скупштина града, у складу са Законом,
на предлог председника општине, односно градоначелника
бира чланове општинског, односно градског већа, а чланом
66. став 5. Закона о локалној самоуправи да се одредбе овог

4. јун 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Весна Киш Костић, с.р.

62.
На основу члана 32. став 1. тачка 12. и члана 45., а у вези
са чланом 66. став 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014-др.
закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 19. став 1. тачка
13. и члана 43. Статута града Смедерева („Службени лист
града Смедерева“, број 2/2019-пречишћен текст) и члана

4. јун 2021. године
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27. Пословника Скупштине града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 14/2020),
Скупштина града Смедерева, на 7. седници одржаној 4.
јуна 2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
I
МАЈА ЋИРКОВИЋ, бира се за члана Градског већа
града Смедерева.
II
Члан Градског већа града Смедерева није на сталном
раду у Граду и остварује право на накнаду на основу акта
којим се уређују накнаде изабраних лица у органима Града
Смедерева.
III
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Образложење
Правни основ за доношење овог Решења садржан
је у Закону о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014-др.закон,
101/2016-др.закон и 47/2018), Статуту града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 2/2019-пречишћен
текст) и Пословнику Скупштине града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 14/2020).
Чланом 32. став 1. тачка 12. Закона о локалној самоуправи и чланом 19. став 1. тачка 13. Статута града Смедерева прописано је да Скупштина града, у складу са Законом,
на предлог председника општине, односно градоначелника
бира чланове општинског, односно градског већа, а чланом
66. став 5. Закона о локалној самоуправи да се одредбе овог
закона, које се односе на општинско веће, примењују и на
градско веће.
У складу са чланом 45. Закона о локалној самоуправи,
чланом 43. Статута града Смедерева и чланом 27. Пословника Скупштине града Смедерева прописано је да Градско веће града Смедерева чине градоначелник, заменик
градоначелника, као и 11 чланова Градског већа које бира
Скупштина града, на период од 4 године, тајним гласањем
већином од укупног броја одборника.
У складу са Законом, Статутом и Пословником градоначелник предложио је кандидате за чланове Градског већа.
Како је Законом о локалној самоуправи и Статутом
града Смедерева прописано да се чланови Градског већа
бирају тајним гласањем, то је у складу са одредбама Пословника Скупштине града Смедерева спроведена процедура тајног гласања.
Наиме, на основу члана 81. Пословника Скупштине
града Смедерева, Скупштина града Смедерева именовала
је Комисију за спровођење и утврђивање резултата тајног
гласања од 3 члана, које су предложиле три изборне листе које су добиле највећи број одборничких мандата у
Скупштини.
По спроведеном поступку тајног гласања за чланове
Градског већа града Смедерева, Комисија за спровођење
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и утврђивање резултата тајног гласања приступила је
утврђивању резултата гласања о чему је саставила Записник, који су потписали сви чланови Комисије и који, између
осталог, садржи констатацију да је кандидат за члана Градског већа, Маја Ћирковић, изабрана за члана Градског већа
града Смедерева, са 57 гласова „за“ и 4 гласа „против“, што
је већина од укупног броја одборника, с обзиром на то да
је Статутом града Смедерева утврђено да Скупштина града
Смедерева има 70 одборника.
По достављању Записника Комисије за спровођење
и утврђивање резултата тајног гласања, председник
Скупштине је присутним одборницима прочитала наведени
Записник и на основу истог објавила да је Маја Ћирковић
изабрана за члана Градског већа града Смедерева.
По спроведеној процедури прописаној Законом,
Статутом града Смедерева и Пословником Скупштине
града Смедерева, а ценећи чињеницу да се „за“ избор члана
Градског већа Мају Ћирковић изјаснило 57 одборника од
укупно 61, одлучено је као у диспозитиву овог Решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог
Решења може се покренути управни спор тужбом Управном суду у Београду, у року од 30 дана од дана пријема овог
Решења.
Број 02-138/2021-09
У Смедереву, 4. јуна 2021. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Весна Киш Костић, с.р.

63.
На основу члана 45. став 8., а у вези са чланом 66. став
3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016др.закон и 47/2018) и члана 46. став 1. тачка 5) Закона о
локалним изборима („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 34/2010-одлука УС, 54/2011, 12/2020,
16/2020-аутентично тумачење и 68/2020),
Скупштина града Смедерева, на 7. седници одржаној 4.
јуна 2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
I
Утврђује се да је одборнику Миши Ивковићу, изабраном са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗА НАШУ
ДЕЦУ престао мандат одборника Скупштине града Смедерева, 4. јуна 2021. године, пре истека времена на које је
изабран, због преузимања посла, односно функције која је у
складу са законом неспојива с функцијом одборника.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“, на сајту града Смедерева и на огласној табли Градске
управе града Смедерева.
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4. јун 2021. године

Образложење

ОД Л У КУ

На конститутивној седници Скупштине града одржаној 21. августа 2020. године одборнику Миши Ивковићу,
изабраном са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА
НАШУ ДЕЦУ потврђен је мандат одборника Скупштине
града Смедерева.
Чланом 45. став 8. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007,
83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), прописано
је да одборнику који буде изабран за члана општинског већа
престаје одборнички мандат, а чланом 66. став 3. истог Закона, прописано је да се одредбе овог закона које се односе
на скупштину општине примењују на градску скупштину.
Чланом 46. став 1. тачка 5) Закона о локалним изборима („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007,
34/2010-одлука УС и 54/2011, 12/2020, 16/2020-аутентично
тумачење и 68/2020), прописано је да одборнику престаје
мандат пре истека времена на које је изабран преузимањем
посла, односно функције које су, у складу са законом, неспојиве с функцијом одборника.
Како је Миша Ивковић на 7. седници Скупштине града
Смедерева, одржаној 4. јуна 2021. године изабран за члана Градског већа града Смедерева, стекли су се законски
услови за престанак мандата одборника, с обзиром да је
функција члана Градског већа града Смедерева неспојива
са функцијом одборника Скупштине.
Имајући у виду напред наведено, а поступајући у складу са својим овлашћењима, Скупштина града Смедерева,
донела је одлуку као у диспозитиву овог Решења.

О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА ЗА 2020. ГОДИНУ

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог
Решења може се изјавити жалба Управном суду у Београду
у року од 48 часова од дана доношења овог Решења.
Број 02-133/2021-09
У Смедереву, 4. јуна 2021. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Весна Киш Костић, с.р.

64.
На основу члана 32. став 1. тачка 2., а у вези са чланом
66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије”, број 129/2007, 83/2014 - др.закон,
101/2016 - др.закон и 47/2018), чланова 78. и 79. 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), чланова 2, 3. и 5. Правилника о начину припреме, састављања и подношења финансијских
извештаја корисника буџетских средстава и корисника
средстава организација за обавезно социјално осигурање
и буџетских фондова („Службени гласник Републике Србије“, број 18/2015, 104/2018, 151/2020, 8/2021 и 41/2021) и
члана 19. став 1. тачка 2. и члана 77. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2019 - пречишћен текст)
Скупштина града Смедерева, на 7. седници одржаној 4.
јуна 2021. године, донела је

Члан 1.
Завршни рачун буџета града Смедерева садржи:
- Биланс стања (Образац 1)
- Биланс прихода и расхода (Образац 2)
- Извештај о капиталним издацима и примањима (Образац 3)
- Извештај о новчаним токовима (Образац 4)
- Извештај о извршењу буџета (Образац 5)
- Извештај о реализацији укупних средстава буџета по
корисницима, програмима, пројектима,
функцијама, економским класификацијама и изворима
на нивоу буџета Републике Србије за
2020. годину
- Образложење одступања између одобрених средстава
Одлуком о буџету града Смедерева за
2020. годину и извршења
- Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне
буџетске резерве за 2020. годину
- Извештај о гаранцијама датим у току фискалне 2020.
године
- Извештај о примљеним донацијама и задужењу на домаћем и страном тржишту новца и
капитала и извршеним отплатама дугова у 2020. години
- Извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима
Члан 2.
Остварени текући приходи и примања, као и извршени
текући расходи и издаци у завршном рачуну буџета града
Смедерева за 2020. годину износе у динарима:
I

Кориговани приливи за 2.905.282 хиљаде динара
примљена средства у обрачуну (Ознака ОП у Обрасцу 4437)

II

Кориговани одливи за 3.545.695 хиљада динара
исплаћена средства у обрачуну (Ознака ОП у Обрасцу 4439)
Члан 3.

У Билансу стања у периоду од 1. јануара 2020. до 31.
децембра 2020. године (Образац 1) утврђена је укупна актива у износу од 20.604.465 хиљада динара и укупна пасива
у износу од 20.604.465 хиљада динара. Структура активе и
пасиве на одговарајућим синтетичким контима дата је по
следећим класама и износима:
000000-Нефинансијска имовина у износу од 17.012.691
хиљада динара
100000-Финансијска имовина у износу од 3.591.774
хиљаде динара
200000-Обавезе у износу од 2.027.617 хиљада динара
300000-Капитал, утврђивање резултата пословања и
ванбилансна евиденција у износу од 18.576.848 хиљада
динара.
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Члан 4.

Члан 7.

У Билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара
2020. до 31. децембра 2020. године (Образац 2) утврђени
су:
(у хиљ. динара)

У Извештају о извршењу буџета у периоду од 1. јануара
2020. до 31. децембра 2020. године (Образац 5) утврђена је
укупна разлика између примљених и утрошених средстава, односно између укупних прихода и примања и укупних
расхода и издатака по нивоима финансирања из Републике,
града, донација и помоћи и осталих извора:
- Текући приходи и примања од продаје нефинансијске
имовине у износу од 2.901.360 хиљада динара
- Текући расходи и издаци за нефинансијску имовину у
износу од 3.154.258 хиљада динара
- Мањак прихода и примања - буџетски дефицит у износу од 252.898 хиљада динара (ознака ОП 5439)
- Примања од задуживања и продаје финансијске имовине у износу од 386 хиљада динара
- Издаци за отплату главнице и набавку финансијске
имовине у износу од 385.499 хиљада динара
- Мањак примања у износу од 385.113 хиљада динара
(ознака ОП 5443)
- Мањак новчаних прилива у износу од 638.011 хиљада
динара (ознака ОП 5445).

1.Укупно остварени текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине
2. Укупно извршени текући расходи и издаци
за набавку нефинансијске имовине
3. Мањак прихода и примања – буџетски
дефицит (ред.бр.1-ред.бр.2)

2.901.360
3.154.258
252.898

Структура текућих прихода и примања од продаје
нефинансијске имовине и текућих расхода и издатака за
нефинансијску имовину, утврђивање резултата пословања
на одговарајућим синтетичким контима дата је по следећим
класама и износима:
700000 + 800000 - Текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 2.901.360 хиљада
динара
400000 + 500000-Текући расходи и издаци за нефинансијску имовину у износу од 3.154.258 хиљада динара
Мањак прихода и примања – буџетски дефицит у износу од 252.898 хиљада динара.
Члан 5.
У Извештају о капиталним издацима и примањима у
периоду од 1. јануара 2020. до 31. децембра 2020. године
(Образац 3) утврђени су укупни извори финансирања и
укупни издаци на одговарајућим синтетичким контима, а
по следећим класама и износима:
800000 + 900000 - Примања од продаје нефинансијске
имовине и примања од задуживања и продаје финансијске имовине у износу од 19.629 хиљада динара
500000 + 600000 - Издаци за нефинансијску имовину и
издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине у износу од 666.484 хиљаде динара
-Мањак примања у износу од 646.855 хиљада динара
(Ознака ОП у Обрасцу 3163).
Члан 6.
У Извештају о новчаним токовима у периоду од 1. јануара 2020. до 31. децембра 2020. године (Образац 4) утврђени су укупни новчани приливи и укупни новчани одливи и
салдо готовине на крају године на одговарајућим синтетичким контима, а по следећим класама и износима:
700000-Текући приходи у износу од 2.882.117 хиљада
динара
800000-Примања од продаје нефинансијске имовине у
износу од 19.243 хиљаде динара
900000-Примања од задуживања и продаје финансијске
имовине у износу од 386 хиљада динара
400000-Текући расходи у износу од 2.873.273 хиљаде
динара
500000-Издаци за нефинансијску имовину у износу од
280.985 хиљада динарa
600000-Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине у износу од 385.499 хиљада динара
-Салдо готовине на крају године у износу од 189.082
хиљаде динара (ознака ОП у Обрасцу 4442).

Члан 8.
Извештај о реализацији укупних средстава буџета по
корисницима, програмима, пројектима, функцијама, економским класификацијама и изворима садржи годишњи
извештај о учинку програма, укључујући и учинак на унапређењу родне равноправности, са додатним напоменама,
објашњењима и образложењима.
Члан 9.
Средства из ранијих година у износу од 57.484.197,33
динара наменски су опредељена и то за:
- средства градског самодоприноса остварена по истеку
Одлуке у износу од 14.006.081,62 динара;
- средства самодоприноса остварена по истеку одлука
у сеоским месним заједницама у износу од 2.445.512,47
динара;
- наменска средства самодоприноса из прихода лица
која се баве самосталном делатношћу у износу од 882,00
динара;
- за расподелу сеоског самодоприноса оствареног од зарада у износу од 16.390.699,33 динара;
- новчани прилози за помоћ и ублажавање насталих последица и накнаду трошкова услед елементарних непогода – поплава у мају 2014. године у износу од 1.776.756,76
динара;
- средства за отклањање последица елементарних непогода у износу од 16.500 динара;
- средства за примену института опортунитета у износу
од 3.072.921,80 динара;
- средства Комесаријата за избеглице у износу од
9.200.888,76 динара, а односе се на побољшање услова становања породица избеглица;
- средства Министарства просвете, науке и технолошког развоја по Споразуму за коришћење трансферних
средстава за припремни предшколски програм у износу од
3.058.943,33 динара;
- средства Министарства културе и информисања за
пројекат Регионалног завода за заштиту споменика културе – Израда пројекта санације и конзервације собрашица
манастира Пиносава у Кусадку код Смедеревске Паланке у
износу од 2,82 динара;
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- средства Министарства културе и информисања за
пројекат Народне библиотеке - суфинансирање матичних
функција у износу од 100.908 динара;
- средства Министарства културе и информисања за
пројекат Регионалног завода за заштиту споменика културе
– Конзерваторско-рестаураторски радови на санацији, конзервацији и презентацији Комплекса Цркве Свете Тројице
у Церовцу у износу од 568.946,22 динара;
- средства Министарства културе и информисања за
пројекат Регионалног завода за заштиту споменика културе
– додатна средства за извођење конзерваторско-рестаураторских радова на санацији крова цркве Свете Тројице у
Церовцу у износу од 800.000 динара;
- средства Министарства културе и информисања за
пројекат Регионалног завода за заштиту споменика културе - Пета фаза систематских археолошких истраживања
Тврђаве Рам у оквиру реализације Главног пројекта обнове
Тврђаве Рам у износу од 2.706 динара;
- средства Министарства културе и информисања за
пројекат Регионалног завода за заштиту споменика културе
- Пројекат санације, конзервације и презентације комплекса
цркве Свете Тројице у Церовцу у износу од 2.212.577,50
динара;
- средства Министарства културе и информисања за
пројекат Регионалног завода за заштиту споменика културе
– Друга фаза заштитних археолошких истраживања у сектору Варошке капије 1 Смедеревске тврђаве у 2020. години
у износу од 40.583,94 динара;
- средства Филмског центра Србије на основу Уговора закљученог са Центром за културу Смедерево на име
учешћа у финансирању реализације пројекта дигитализације биоскопа у износу од 3.020.000 динара;
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- средства за Пројекат „Корачајмо заједно“ у износу од
435.001,87 динара;
- средства за Пројекат „Без алата нема заната“ у износу
од 24.870,01 динар;
- за Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Смедерево износ од 309.414,90 динара.
Члан 10.
Укупан суфицит текуће године износи 101.181 хиљада динара. Део поменутог суфицита у укупном износу од
57.484 хиљаде динара наменски је опредељен.
Део суфицита у износу од 43.697 хиљада динара користиће се за финансирање расхода и издатака у 2021. години.
Члан 11.
Одлуку о завршном рачуну буџета града Смедерева за
2020. годину доставити Министарству финансија Републике Србије - Управи за трезор.
Члан 12.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева”.
Број 400-3549/2021-09
У Смедереву, 4. јуна 2021. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Весна Киш Костић, с.р.
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ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ УКУПНИХ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ПО КОРИСНИЦИМА,
ПРОГРАМИМА, ПРОЈЕКТИМА, ФУНКЦИЈАМА, ЕКОНОМСКИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА
И ИЗВОРИМА НА НИВОУ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2020. ГОДИНУ
Финансирање локалне самоуправе у току 2020. годинe вршено је на основу Одлуке о
буџету града Смедерева за 2020. годину („Службени лист града Смедерева“, број 6/2019),
Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Смедерева за 2020. годину („Службени
лист града Смедерева“, број 1/2020) и Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града
Смедерева за 2020. годину („Службени лист града Смедерева“, број 15/2020).
Основном Одлуком о буџету града Смедерева за 2020. годину која је усвојена на 25.
седници Скупштине града Смедерева одржаној 27. децембра 2019. године укупни приходи и
примања буџета града Смедерева планирани су у износу од 4.673.093.000 динара, а са
планираним приходима и примањима корисника из осталих извора у износу од 55.919.288
динара планирани су у укупном износу од 4.729.012.288 динара и уравнотежени су са
планираним расходима и издацима. Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету града
Смедерева за 2020. годину која је усвојена на 26. седници Скупштине града Смедерева одржаној
3. марта 2020. године укупни приходи и примања буџета града Смедерева планирани су у
износу од 4.833.000.000 динара, а са планираним приходима и примањима корисника из осталих
извора у износу од 38.498.456 динара планирани су у укупном износу од 4.871.498.456 динара и
уравнотежени су са планираним расходима и издацима. Одлуком о изменама и допунама
Одлуке о буџету града Смедерева за 2020. годину која је усвојена на 3. седници Скупштине
града Смедерева одржаној 29. октобра 2020. године укупни приходи и примања буџета града
Смедерева планирани су у износу од 4.228.000.000 динара, а са планираним приходима и
примањима корисника из осталих извора у износу од 37.645.575 динара, планирани су у
укупном износу од 4.265.645.575 динара и уравнотежени су са планираним расходима и
издацима.

4. јун 2021. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 67 – Број 4

2

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ГРАДА СМЕДЕРЕВА

Укупно остварени приходи и примања буџета града Смедерева за 2020.
годину са пренетим средствима из претходне године износе 3.698.264.967 динара,
односно 87,47% планираног годишњег износа.
Приходи и примања по основним групама дати су следећим прегледом:
Редни Екон.
број класиф.
1

2

Врста прихода и примања
3
I
ПРЕНЕТА СРЕДСТВА
ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ

Планирано
за 2020.
годину
4
806.784.516

Остварено у
2020. години
5

% остварења
6(5/4*100)

806.784.516

100,00

1.881.380.242

1.568.645.686

83,38

3.000
413.520.000
224.230.000
67.000.000

-375
357.432.411
140.803.273
60.167.186

86,44
62,79
89,80

I I ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА У ТЕКУЋОЈ
ГОДИНИ

1.

711

2.
3.
4.
5.

712
713
714
716

6.

732

7.

733

8.

740741

9.

742

10.

743

11.

744

12.

745

Порези на доходак, добит
и капиталне добитке
Порез на фонд зарада
Порез на имовину
Порез на добра и услуге
Други порези
Донације и помоћи од
међународних
организација
Трансфери од других
нивоа власти
Други приходи -приходи
од имовине
Приходи од продаје
добара и услуга
Новчане казне и одузета
имовинска корист
Добровољни трансфери
од физичких и правних
лица
Мешовити и неодређени
приходи

67.192.149

61.020.850

90,82

488.410.270

505.152.097

103,43

48.420.000

32.594.338

67,32

148.750.000

95.042.374

63,89

48.000.000

43.799.904

91,25

500.000

80.000

16,00

4.609.823

1.263.494

27,41
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Меморандумске ставке за
рефундацију расхода
Меморандумске ставке за
рефундацију расхода из
претходне године
Примања од продаје
непокретности

13.

771

14.

772

15.

811

16.

841

Примања од продаје
земљишта

921

Примања од продаје
домаће финансијске
имовине

17.
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II СВЕГА ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА У ТЕКУЋОЈ ГОДИНИ

III У К У П Н О ( I + II )

500.000

73.705

14,74

5.000.000

5.775.489

700.000

492.560

70,37

20.000.000

18.751.360

93,76

3.000.000

386.099

12,87

3.421.215.484

2.891.480.451

86,73

4.228.000.000

3.698.264.967

87,47

115,51

Приходи од пореза на доходак, добит и капиталне добитке чине највећу групу
буџетских прихода и остварени су у износу од 1.568.645.686 динара, односно 83,38% годишњег
плана. У оквиру ове групе прихода највећи износ остварен је од прихода по основу пореза на
зараде и то у укупном износу од 1.351.120.282 динара. Затим следи порез на остале приходе у
износу од 112.048.618 динара, порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према
стварно оствареном приходу самоопорезивањем у износу од 61.264.629 динара, порез на
приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу у износу
од 27.970.063 динара, порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно
оствареном приходу у износу од 667.574 динара, приходи по основу самодоприноса у износу од
8.313.169 динара, затим порез на приходе од давања у закуп покретних ствари по основу
самоопорезивања и по решењу Пореске управе у износу од 3.699.697 динара, порез на приходе
спортиста и спортских стручњака у износу од 3.527.465 динара, порез на земљиште у износу од
16.667 динара, порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе у
износу од 3.585 динара и порез на непријављени приход утврђен унакрсном проценом у износу
од 13.937 динара.
Порези на имовину остварени су у укупном износу од 357.432.411 динара, односно
86,44% од годишњег плана. У оквиру ове групе прихода највише су остварени приходи од
пореза на имовину обвезника који не воде пословне књиге у износу од 158.623.371 динара,
пореза на имовину обвезника који воде пословне књиге у износу од 135.277.157 динара, приход
од пореза на пренос апсолутних права на непокретностима у износу од 37.421.983 динарa,
пореза на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по
решењу Пореске управе у износу од 12.073.438 динара и порез на наслеђе и поклон у износу од
14.036.462 динара.
Приходи од пореза на добра и услуге остварени су у износу од 140.803.273 динара,
односно 62,79% од планираних средстава за текућу годину. Ови приходи се углавном односе на
комуналну таксу за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних
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возила и машина у износу од 53.066.735 динара, накнаду за заштиту и унапређивање животне
средине у износу од 17.776.138 динара, накнаду од емисије SO2, NО2, прашкастих материја и
одложеног отпада у износу од 43.922.881 динара, накнаду за коришћење јавне површине у
пословне и друге сврхе у износу од 12.428.974 динара, накнаду за коришћење јавних површина
огласима за сопствене потребе и за потребе других лица у износу од 10.785.169 динара,
боравишну таксу у износу од 983.090 динара, накнаду за промену намене пољопривредног
земљишта у износу од 1.653.223 динара и друге накнаде у укупном износу од 188.863 динара.
На основу Решења Одељења Локалне пореске администрације за комуналну таксу за држање
рекламних паноа извршен је повраћај јавног прихода у износу од 1.800 динара.
Други порези остварени су у износу од 60.167.186 динара, односно 88,80% од
планираног износа средстава за 2020. годину, а односи се на комуналну таксу за истицање
фирме на пословном простору.
Донације од међународних организација остварене су у износу од 61.020.850 динара,
односно 90,82% од планираног годишњег износа за 2020. годину. Средства донације у износу
од 18.059.499,99 динара, односно 154.088,01 евро уплаћена су дана 23.01.2020. године на рачун
за уплату јавног прихода број 840-732331843-85 - Текуће помоћи од Европске уније у корист
нивоа градова у оквиру реализације Програма INTERREG IPА за реализацију Пројекта „Водени
спортови-здрава будућност за нашу децу“ у оквиру прекограничне сарадње Румунија-Србија у
складу са Subsidy contract form IPA No 57157/02.05.2017. Средства у износу од 42.961.350,41
динара, односно 366.464,99 евра уплаћена су дана 07.12.2020. године на рачун за уплату јавног
прихода број 840-732431843-09 - Капиталне помоћи од Европске уније у корист нивоа градова
у оквиру реализације Пројекта „Побољшање инфраструктуре у једном од највећих ромских
насења у Србији“, а град Смедерво спроводи кроз ИПА 2013 у оквиру грант шеме „Обезбеђење
трајних стамбених решења и унапређење физичке инфраструктуре у ромским насљима“
финансираног од стране Европске уније.
Трансфери од других нивоа власти остварени су у износу од 505.152.097 динара,
односно 103,43% од планираног годишњег износа. Ово су највећим делом ненаменска
трансферна средства из буџета Републике у корист нивоа градова за 2020. годину и остварена
су у износу од 411.947.860 динара.
Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова у
2020. години остварени су у укупном износу од 82.082.107 динара и односе се на следеће
кориснике буџетских средстава:
Укупан износ од 670.000 динара за Народну библиотеку Смедерево за следеће пројекте:
- износ од 420.000 динара уплаћен је 06.03.2020. године на основу Уговора о финансирању
матичних функција у 2020. години од Министарства културе и информисања, број 630-0244/2019-02 од 11.02.2020. године, број Народне библиотеке 68 од 13.02.2020. године, као и
Решења о преносу средстава број 630-02-44/2019-02 од 20.02.2020. године;
- износ од 250.000 динара уплаћен 31.08.2020. године на основу Уговора о
суфинансирању пројекта под називом ТИНЕЈЏЕРИ И ПОЕЗИЈА – манифестација Стиховизија
12 (дванаесто регионално такмичење средњошколаца у рецитовању на страним језицима и
дигиталној фотографији) од Министарства културе и информисања, број 451-04-3492/2020-03
од 30.07.2020. године, број Народне библиотеке 359 од 30.07.2020. године, као и Решења о
преносу средстава број 451-04-3492/2020-03 од 20.08.2020. године;
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Укупан износ од 20.660.000 динара Регионалном заводу за заштиту споменика културе
Смедерево од Министарства културе и информисања за следеће пројекте:
-Уплата 11.02.2020. године у износу од 1.160.000 динарa на основу Уговора о финансирању
пројекта: „Радови на обезбеђењу и уређењу истражног простора у сектору Варошке капије 1
Смедеревске тврђаве“, број 401-01-546/2019-05 од 12.12.2019. године, број Регионалног завода
за заштиту споменика културе 153/26-2019 од 12.12.2019. године, као и Решења о преносу
средстава, број 401-01-546/2019-05 од 01.02.2020. године. Пројекат ће се реализовати у периоду
децембар 2019. године-мај 2020. године.
Уплата 25.06.2020. године у укупном износу од 16.600.000 динара за следеће намене:
-износ од 10.800.000 динара на основу Уговора о финансирању пројекта: „Конзерваторскорестаураторски радови на санацији и конзервацији надземног дела Куле 11 Смедеревске
Тврђаве“, број 451-04-1847/2020-02 од 09.06.2020. године, број Регионалног завода за заштиту
споменика културе 8/7 од 10.06.2020. године, као и Решења о преносу средстава, број 451-041847/2020-02 од 11.06.2020. године;
-износ од 5.000.000 динара односи се на Уговор о финансирању пројекта: „Конзерваторскорестаураторски радови на санацији, конзервацији и презентацији Комплекса Цркве Свете
Тројице у Церовцу“, број 451-04-271/2020-02 од 09.06.2020. године, број Регионалног завода за
заштиту споменика културе 20/7 од 10.06.2020. године, као и Решења о преносу средстава, број
451-04-271/2020-02 од 11.06.2020. године;
-износ од 800.000 динара односи се на Уговор о финансирању пројекта: „Конзерваторскорестаураторски радови на санацији, конзервацији и презентацији Комплекса Цркве Свете
Тројице у Церовцу“, број 451-04-271/2020-02 од 09.06.2020. године, број Регионалног завода за
заштиту споменика културе 20/7 од 10.06.2020. године, као и Решења о преносу средстава, број
451-04-271/2020-02 од 11.06.2020. године.
-Уплата 29.06.2020. године у износу од 2.800.000 динара на основу Уговора о финансирању
пројекта „Друга фаза заштитних археолошких истраживања у сектору Варошке капије 1
Смедеревске тврђаве у 2020. години“, број 4561-04-1454/2020-02 од 04.06.2020. године, број
Регионалног завода за заштиту споменика културе 45/6-2020 од 10.06.2020. године, као и
Решења о преносу средстава, број 451-04-1454/2020-02 од 09.06.2020. године.
-Уплата 19.10.2020. године у износу од 100.000 динарa на основу Уговора о финансирању
пројекта: „Израда пројекта санације и конзервације собрашица манастира Пиносава у Кусадку
код Смедеревске Паланке“, број 633-00-200/2020-02 од 08.10.2020. године од Министарства
културе и информисања, број Регионалног завода за заштиту споменика културе 305/3-2020 од
20.10.2020 године, као и Решења о преносу средстава, број 633-00-200/2020-02 од 09.10.2020.
године. Средства су пренета и Пројекат је реализован до краја 2020. године.
Износ од 2.380.000 динара Музеју у Смедереву, од Министарства културе и информисања
за следеће пројекте:
- уплата 30.06.2020. године у износу од 1.974.000 динара на основу Уговора о
финансирању пројекта: „Реализација нове сталне поставке Музеја у Смедереву - Грожђе, гвожђе
и урбане вибрације“, број 451-04-1948/2020-02 од 15.06.2020. године, број Музеја 66 од
15.06.2020. године, као и Решења о преносу средстава, број 451-04-1948/2020-02 од 22.06.2020.
године и
- уплата 30.06.2020. године у износу од 406.000 динара на основу Уговора о финансирању
пројекта: „Руска уметност у Смедеревском музеју-конзервација и рестаурација слика и икона-2
фаза“, број 451-04-2057/2020-02 од 15.06.2020. године, број Музеја 65 од 15.06.2020. године, као
и Решења о преносу средстава број 451-04-2057/2020-02 од 22.06.2020. године.
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Износ средстава од 500.000 динара Центру за културу у Смедереву, од Министарства
културе и информисања уплаћен је 30.9.2020. године на основу Решења о преносу средстава
број 451-04-4362/2020-03 од 18.9.2020. године за следећу намену: Конкурс 2020 - Позориште –
37. „Нушићеви дани“;
-износ од 26.900.655,32 динара уплаћен је као трансфер наменских средстава ЈЛС од
стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја у циљу исплате средстава за
остваривање припремног предшколског програма установа предшколског васпитања и
образовања на територији ЈЛС у 2020. години. На основу закљученог Споразума о коришћењу
трансферних средстава из буџета Републике Србије за 2020. годину за припремни предшколски
програм између Министарства просвете, науке и технолошког развоја број 401-00-55/2020-07 и
ЈЛС Град Смедерево број 400-1019/2020-01 од 31.01.2020. године, трансфер наменских
средстава врши се месечно, а на основу достављених званичних месечних извештаја
предшколских установа о остваривању припремног предшколског програма, оверених од стране
овлашћених лица ЈЛС.
-износ од 14.518.338,90 динара уплаћен је као наменски трансфер за реализацију пројекта
- LSG 4 LAP – Трајна решења за интерно расељена лица и повратнике кроз партнерство.
АНЕКСА I партнерског уговора о сарадњи, наш број 400-10446-1/2018-08 од 22.04.2019. године
потписали су: УГ Иницијатива за развој и сарадњу (ИДЦ) са седиштем у Београду, град
Смедерево, општина Смедеревска Паланка, општина Велика Плана и општина Ковин. Град
Смедерево је добио захтев од Удружења грађана ИРС, број 21/2019 од 14.05.2019. године, наш
број 400/477-01 од 28.05.2019. године за уплату средстава за префинансирање наведеног
Пројекта. Наиме, у складу са чланом 3. став 5. Партнерског уговора о сарадњи на реализацији
Пројекта, град Смедерево је извршио уговорну обавезу, а средства која су уплаћена 04.02.2020.
године у износу од 14.518.338,90 динара су враћена граду Смедереву након одобравања
финалног финансијског извештаја и уплате последње транше од стране Делегације Европске
Уније у Републици Србији.
-износ од 10.800.000 динара је дана 25.09.2020. године пренет са рачуна извршења буџета
града Смедерева на рачун за уплату јавног прихода, а ради извршења решења Локалне пореске
администрације на основу Обавештења Министарства финансија, Управе за трезор, Филијала
Смедерево о преносу (требовању) средстава од крајњег корисника за повраћај/прекњижавање
више или погрешно уплаћених јавних прихода. Регионални завод за заштиту споменика културе
Смедерево обуставио је поступак за доделу јавне набавке за Конзерваторско-рестаураторске
радове на санацији и конзервацији надземног дела Куле 11 Смедеревске тврђаве и о истом
обавестио Министарство културе и информисања дописом број 8/22-2020 од 24.8.2020. године.
- износ од 13.189.669,02 динара уплаћен је за услуге социјалне заштите које се могу
финансирати из буџета Републике Србије наменским трансферима у складу са законом којим се
уређује финансирање јединица локалне самоуправе, а на основу Уговора о наменским
трансферима у социјалној заштити, наш број 400-2946/2020-08 од 03.04.2020. године између
Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања број 401-00-00396/43/2020-09
од 30.03.2020. године и града Смедерева којим су опредељена средства у укупном износу од
13.189.669,02 динара. У току 2020. године године уплаћено је укупно дванаест месечних рата,
тј. Целокупан наведени износ.
Средства у укупном износу од 6.447.144,60 динара уплаћена од стране Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за пољопривреду на име уређења
пољопривредног земљишта комасацијом (три фазе) – геодетско – технички радови у делу
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катастарске општине Скобаљ, за чије извођење је град Смедерево закључио Уговор са групом
понуђача коју заступа „Геопут“ доо Београд, дана 19.10.2020. године износ од 2.072.206,50
динара и дана 25.12.2020. године износ од 4.374.938,10 динара
Средства у укупном износу од 4.308.540,25 динара уплаћена од стране Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за пољопривреду на име уређења
пољопривредног земљишта комасацијом (три фазе) – геодетско – технички радови у делу
катастарске општине Шалинац, Кулич и КО Смедерево, за чије извођење је град Смедерево
закључио Уговор са групом понуђача коју заступа „Геопут“ доо Београд, дана 19.10.2020.
године износ од 3.502.406,25 динара и дана 25.12.2020. године износ од 806.134 динара
Средства у укупном износу од 1.182.323,34 динара уплаћена од стране Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за пољопривреду на име уређења
пољопривредног земљишта комасацијом (три фазе) – геодетско – технички радови у делу
катастарске општине Осипаоница, за чије извођење је град Смедерево закључио Уговор са
групом понуђача коју заступа „Геопут“ доо Београд, дана 22.10.2020. године.
Средства у износу од 2.165.383,50 динара уплаћена су стране Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за пољопривреду,на основу Решења број
461-02-00123-крч./6/2019-14 од 12.11.2020. године на име уређења земљишта комасацијом (II
фаза – инвестициони радови – крчење растиња у 2019. години за делове катастарских општина
Шалинац, Кулич и Смедерево, за чије извођење радова је град Смедерево закључио уговор са
групом понуђача коју у оквиру које је водећи партнер Рајко Миловановић ПР Грађевинско
трговинска радња „Lux gradnja“ Ћелије, број 400-10371/19-03 од 29.11.2019. године, и то увидом
у радове исказане на Првој привременој ситуацији број 1/2020 са датумом промета на дан
03.01.2020. године, на Другој привременој ситуацији број 2/2020 са датумом промета на дан
23.01.2020. године, на Трећој привременој ситуацији број 3/2020 од 14.02.2020. године и на
Окончаној ситуацији број 2С/2020 ОД 08.06.2020. године, а односе се на напред наведене
радове.
Износ од 39.948 динара враћен је Републици, a као повраћај неутрошених средстава за
Пројекат Музеја - нове старе поставке Музеја – Грожђе, гвожђе и урбане вибрације
Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа
градова остварени су у укупном износу од 11.122.130 динара и то:
-износ од 1.079.200 динара односи се на рефундацију средстава од Канцеларије за
управљање јавним улагањима за додатне радове на енергетској санацији објекта ОШ „Херој
Света Младеновић“ Сараорци, а наведени износ град је платио као порески дужник на име пдв-а
по ситуацијама.
-укупан износ 5.772.023 динара уплаћен је на основу Уговора о правима и обавезама
Канцеларије за управљање јавним улагањима и града на име извођења грађевинских радова на
санацији и реконструкцији објекта „Гимназија“ Смедерево као рефундација коју је град
реализовао по ситуацијама на име пдв-а.
-износ од 4.270.907 динара уплаћен је 10.03.2020. године на основу Уговора о
суфинансирању мера популационе политике јединице локалне самоуправе у Републици Србији
у 2020. години, наш број 400-2101/2020-08 од 02.03.2020. године, између Града и Кабинета
министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику, број 401-01136/84/2020-01 од 02.03.2020. године. Наведена средства ће бити реализована на основу Уговора
о уступању уговора о извођењу додатних радова на реконструкцији, доградњи и надградњи
објекта Установе Смедеревско одмаралиште на Ртњу, доњи објекат-I фаза, наш број 4009648/19-01 од 06.11.2019. године, односно Уговора за јавну набавку радова број 17/19 –
грађевински радови на завршетку објекта Дечијег одмаралишта на Ртњу, наш број 44-11325/1903 од 23.12.2019. године
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Други приходи – приходи од имовине остварени су у износу од 32.594.338 динара,
односно 67,32%, а односе се углавном на накнаде, поједине комуналне таксе, допринос за
уређивање грађевинског земљишта и друго. Највећи износ у оквиру ове групе прихода чини
допринос за уређивање грађевинског земљишта у износу од 20.955.583 динара, комунална такса
за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне
сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких
заната и домаће радиности у износу од 281.905 динара, накнада за коришћење грађевинског
земљишта остварена је у износу од 2.838.383 динара, средства остварена од давања у закуп
пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини остварена су
у износу од 8.333.952 динара, комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским
материјалом у износу од 1.000 динара и накнада за коришћење дрвета у износу од 183.515
динара.
Приходи од продаје добара и услуга остварени су укупном износу од 95.042.374 динара,
односно 63,89% од годишњег плана, а односе се највећим делом на приход од давања у закуп,
односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни
корисници њихових буџета у износу од 35.335.157 динара, а односи се на остали закуп - закупци
града Смедерева за локале у граду и по месним заједницама.Такође, код наведене групе прихода
остварен је приход по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у
корист нивоа градова у износу од 38.993.020 динара, приход од продаје добара или услуга од
стране тржишних организацијас у корист нивоа градова у износу од 12.227.233 динара, такса за
озакоњење објеката у износу од 2.484.000 динара, градске административне таксе у износу од
3.498.412 динара, приход од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова у
износу од 1.696.398 динара, накнада за уређивање грађевинског земљишта у износу од 229.491
динара и други приходи у износу од 578.663 динара
Новчане казне и одузета имовинска корист остварени су у износу од 43.799.904
динара, односно 91,25% годишњег плана, а највећим делом се односе на приходе од новчаних
казни за прекршаје и привредне преступе предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на
путевима у износу од 42.133.855 динара, приходе од новчаних казни изречених у прекршајном
поступку за прекршаје прописане актом Скупштине града, као и одузета имовинска корист у
том поступку у износу од 20.000 динара, приходе од новчаних казни за прекршаје по
прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа градова, као и
приходе по основу принудне наплате изворних јавних прихода у укупном износу од 1.646.049
динара.
Добровољни трансфери од физичких и правних лица остварени су у укупном износу од
80.000 динара, односно 16,00% годишњег плана, а наведени износ односи се на уплате преко
рачуна за уплату јавног прихода број 840-744141843-14 - Текући добровољни трансфери од
физичких и правних лица у корист нивоа градова. Предшколска установа „Наша радост“ из
Смедерева на основу закљученог Уговора о донацији са Generali osiguranje Srbija a.d.o. Beograd.
број 149/20 од 21.01.2020. године, односно 25 од 27.01.2020. године остварила је донацију дана
30.01.2020. године у износу од 30.000 динара на име новчане помоћи ради замене једног
прозора у дечијем простору „Бубамара“. Средства у износу од 30.000 динара пренета су са
рачуна буџета града Смедерева дана 25.12.2020. године на рачун Предшколске установе „Наша
радост“ Смедерево за намену дефинисану Уговором о донацији - плаћање рачуна SZTR ALULIFE Saša Marković Pr Vinča. На основу закљученог Уговора о донацији између града
Смедерева и Generali osiguranje Srbija a.d.o. Beograd, наш број 400-9362/19-04 од 29.10.2019.
године, односно број 2019-105393 од 21.08.2019. године за 132. Туристичко-привредну

Страна 74 – Број 4

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

9

4. јун 2021. године

манифестацију „Смедеревска јесен 2019“ уплаћена је донација у износу од 50.000 динара дана
26.02.2020. године.
Мешовити и неодређени приходи oстварени су у износу од 1.263.494 динара, односно
27,41% годишњег плана. Износ од 1.026.194 динара односи се на остале приходе у корист
нивоа градова, а износ од 237.300 динара на закупнину за станове у државној својини у корист
нивоа градова.
Меморандумске ставке за рефундацију расхода остварене су у износу од 73.705 динара,
односно 14,74%, а односе се у највећем износу на уплате од Агенције за привредне регистре за
рефундацију пријема предмета.
Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године остваерене су у
износу од 5.775.489 динара, односно 115,51%, а односе се на рефундације трошкова који су
извршени са рачуна буџета града Смедерева у претходним годинамa (повраћај средстава по
Извештају од СД новина Смедерево у износу од 415.590 динара, повраћај средстава од
Националне службе за запошљавање по Споразуму из 2019. године - неутрошена средства за
субвенције за запошљавање у износу од 340.885, повраћај од ЈП ЕПС Београд у износу од
833.614 динара, пражњење рачуна у износу од 1.875.981 динара, рефундација боловања из 2019.
године, као и уплате по основу рефундације материјалних трошкова и других трошкова који су
настали у 2019. години).
Примања од продаје непокретности остварена су у укупном износу од 492.560 динара,
односно 70,37% од планираног износа. Наведени износ односи се на примања од продаје
станова у корист нивоа градова.
Примања од продаје земљишта у 2020. години остварена су у износу од 18.751.360
динара. Износ од 7.000.695,20 динара остварен је на основу Уговора о купопродаји
грађевинског земљишта, наш број 463-159/2019-05 од 06.01.2020. године о продаји земљишта
„ТЕХНОКОП“ д.о.о. Смедерево, катастарских парцела број 233/112 површине 42а 60 м2 и
233/113 површине 30а и 00 м2 обе КО Смедерево, уписане у лист непокретности број 14991 у
јавној својини града Смедерева, без уписаних терета, као и износ од 1.745.173,80 динара од
19.08.2020. године који је био уплаћен као депозит за учешће на Огласу за отуђење
грађевинског земљишта. Износ од 3.069.392 динара остварен је на основу Уговора о
купопродаји грађевинског земљишта, наш број 463-158/2019-05 од 06.01.2020. године о продаји
земљишта БАЛКАН 2001 д.о.о. Шабац, катастарске парцеле број 233/114 површине 30а и 00 м2
КО Смедерево, уписане у лист непокретности број 14991 у јавној својини града Смедерева, без
уписаних терета, као и износ од 766.098 динара од 19.08.2020. године који је био уплаћен као
депозит за учешће на Огласу за отуђење грађевинског земљишта. Износ од 3.791.620 динара
остварен је на основу Уговора о купопродаји грађевинског земљишта, наш број 463-143/2019-05
од 12.03.2020. године о продаји земљишта МИША МК ПЛУС МАЛА КРСНА-Светлани
Андријевић предузетнику, катастарске парцеле број 233/96 површине 30а и 00 м2 КО
Смедерево, уписане у лист непокретности број 14991 у јавној својини града Смедерева, без
уписаних терета, као и износ од 913.380 динара од 19.08.2020. године који је био уплаћен као
депозит за учешће на Огласу за отуђење грађевинског земљишта. Износ од 1.173.082 динара
остварен је на основу Уговора о купопродаји грађевинског земљишта, наш број 463-33/2020-05
од 11.06.2020. године о продаји земљишта Љушић Елвири из Смедерева ЈМБГ 0408953765054,
катастарске парцеле број 823 површине 30а и 05 м2 КО Смедерево, уписане у лист
непокретности број 14126 у јавној својини града Смедерева, без уписаних терета. Износ од
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291.919 динара уплаћен је 01.12.2020. године као депозит за учешће на Огласу за отуђење
грађевинског земљишта.
Примања од продаје домаће финансијске имовине остварена су у укупном износу од
386.099 динара, односно 12,87% од планираног износа. Наведена средства се односе на
примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у корист нивоа градова, које је Фонд
за развој пољопривреде града Смедерева давао у периоду од 2005. до 2010. године.

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Укупни расходи и издаци буџета града Смедерева извршени су у износу од 3.511.381.718
динара, односно 83,05% планираних средстава по Одлуци о буџету града Смедерева за 2020.
годину.
Извршени расходи и издаци буџета града Смедерева за 2020. годину у односу на план
исказани су следећом табелом:
Ред.
број

План
за 2020. годину

ОПИС

Извршење
за 2020. годину

%
извршења

1
1.
2.

2
Раздео 1 - Скупштина града
Раздео 2 - Градоначелник

3
49.785.560
6.676.850

4
45.735.398
5.905.102

3.

Раздео 3 - Градско веће

11.493.332

9.767.374

84,98

4.

Раздео 4 - Градска управа
Раздео 5- Градско
правобранилаштво
УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

4.131.350.759

3.429.678.546

83,02

28.693.499

20.295.299

70,73

4.228.000.000

3.511.381.718

83,05

5.

5(4/3*100)
91,86
88,44

Програмска структура је успостављена на два хијерархијска нивоа, тако да су на вишем
нивоу програми, док су на нижем нивоу програмске активности и пројекти. Програмско
буџетирање је инструмент који представља већу одговорност корисника буџета, као и
транспарентност потрошње јавних средстава.
Извршени расходи и издаци буџета града Смедерева у 2020. години по економској
класификацији дати су следећом табелом:
ОПШТИ ДЕО - РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПО ОСНОВНИМ НАМЕНАМА
Екон.
клас.
1
400
410
411
412
413
414
415

ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА
2
ТЕКУЋИ РАСХОДИ
РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене

План за 2020.
годину
3
3.446.102.391
802.892.968
628.411.268
104.294.975
11.322.360
24.024.000
20.239.797

Структура
%
4
81,5%
19,0%
14,9%
2,5%
0,3%
0,6%
0,5%

Извршено у
2020. години
5
2.859.482.037
782.527.808
620.598.863
103.337.517
7.608.206
20.880.189
17.401.724

Разлика
6 (3-5)
586.620.354
20.365.160
7.812.405
957.458
3.714.154
3.143.811
2.838.073
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14.600.568
1.386.615.245
343.133.165
8.863.000
202.004.976
325.749.998
401.709.659
105.154.447

0,3%
32,8%
8,1%
0,2%
4,8%
7,7%
9,5%
2,5%

12.701.309
1.053.896.571
264.936.892
3.131.050
151.586.762
232.865.868
334.010.811
67.365.188

1.899.259
332.718.674
78.196.273
5.731.950
50.418.214
92.884.130
67.698.848
37.789.259

5.610.000

0,1%

4.360.516

1.249.484

5.600.000
10.000
146.141.896

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

4.360.516
142.845.535

1.239.484
10.000
3.296.361

129.664.196

3,1%

128.339.117

1.325.079

16.477.700

0,4%

14.506.418

1.971.282

582.644.041
474.765.391
26.240.000

13,8%
11,2%
0,6%

468.524.886
379.733.004
14.069.774

114.119.155
95.032.387
12.170.226

Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање

71.225.000

1,7%

66.713.885

4.511.115

465

Остале дотације и трансфери

10.413.650

0,2%

8.008.223

2.405.427

470
472
480
481
482
483

СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА
ЗАШТИТА
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
ОСТАЛИ РАСХОДИ
Дотације невладиним организацијама
Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате
Новчане казне и пенали по решењу судова

212.977.261

5,0%

140.221.164

72.756.097

212.977.261
299.351.711
224.757.422
46.540.859
14.022.830

5,0%
7,1%
5,3%
1,1%
0,3%

140.221.164
267.105.557
222.928.540
27.225.533
6.559.116

72.756.097
32.246.154
1.828.882
19.315.326
7.463.714

484

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

10.600

10.509

91

485

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране
државних органа

14.020.000

0,3%

10.381.859

3.638.141

9.869.269

0,2%

9.869.269

654.400
9.214.869
395.897.609
377.257.134
226.477.357
142.276.335
8.503.442

0,02%
0,2%
9,4%
8,9%
5,4%
3,4%
0,2%

266.400.404
247.825.774
145.291.166
95.651.598
6.883.010

654.400
9.214.869
129.497.205
129.431.360
81.186.191
46.624.737
1.620.432

18.640.475

0,4%

18.574.630

65.845

18.640.475
386.000.000
386.000.000
4.228.000.000

0,4%
9,1%
9,1%
100,0%

18.574.630
385.499.277
385.499.277
3.511.381.718

65.845
500.723
500.723
716.618.282

416
420
421
422
423
424
425
426

Награде,бонуси и остали посебни расходи
КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање (услуге и материјал)
Материјал

440
441
444
450

ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ
ЗАДУЖИВАЊА
Отплата домаћих камата
Пратећи трошкови задуживања
СУБВЕНЦИЈЕ

4511

Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама

4512
460
4631
4632

Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима
и организацијама
ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
Текући трансфери осталим нивоима власти
Капитални трансфери осталим нивоима власти

464

490
49911
49912
500
510
511
512
515

АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА И
СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ
Стална резерва
Текућа резерва
КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ
ОСНОВНА СРЕДСТВА
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовина

540
541

ПРИРОДНА ИМОВИНА
Земљиште

610
611

ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ
Отплата главнице домаћим кредиторима
УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ
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Извршени расходи и издаци буџета града Смедерева у 2020. години по функционалној
класификацији дати су следећом табелом:
ОПШТИ ДЕО - ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА И ИЗДАТАКА
Функциje

Функционална класификација

1

2

000

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

020
040

План за 2020.
годину
3

Структура
%
4

Извршено у 2020.
години

Разлика

5

6 (3-5)

356.962.854

8,4%

254.572.468

102.390.386

Старост

11.000.000

0,3%

8.057.375

2.942.625

Породица и деца

10.013.103

0,2%

8.742.988

1.270.115

070

Социјална помоћ угроженом становништву
некласификована на другом месту

109.500.000

2,6%

73.705.337

35.794.663

090

Социјална заштита некласификована на другом месту

226.449.751

5,4%

164.066.768

62.382.983

100

ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ

139.367.918

111

Извршни и законодавни органи

130

Опште услуге

160

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту

170

Трансакције јавног дуга

1.061.967.241

25,1%

922.599.323

55.539.189

1,3%

49.880.531

5.658.658

546.328.910

12,9%

445.973.543

100.355.367

70.089.142

1,7%

37.343.639

32.745.503

390.010.000

9,2%

389.401.610

608.390

1,637%

62.616.646

6.607.056

200

ОДБРАНА

69.223.702

220

Цивилна одбрана

69.223.702

1,637%

62.616.646

6.607.056

300

ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ

88.693.499

2,1%

51.834.980

36.858.519

Судови
Јавни ред и безбедност некласификован на другом
месту

28.693.499

0,7%

20.295.299

8.398.200

330
360
400

ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ

411

Општи економски и комерцијални послови

421

Пољопривреда

436

Остала енергија

451

Друмски саобраћај

473

Туризам

60.000.000

1,4%

31.539.681

28.460.319

484.808.999

11,5%

375.023.156

109.785.843

21.583.658

0,5%

20.215.930

1.367.728

179.417.020

4,2%

107.701.392

71.715.628

5.000.000

0,1%

255.578.321

6,0%

224.165.563

31.412.758

5.000.000

23.230.000

0,5%

22.940.271

289.729

5,9%

226.275.149

24.012.851

500

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

250.288.000

510

Управљање отпадом

126.600.000

3,0%

121.401.805

5.198.195

520

Управљање отпадним водама

27.800.000

0,7%

24.266.410

3.533.590

9.571.000

0,2%

4.168.572

5.402.428

57.017.000

1,3%

52.447.039

4.569.961

29.300.000

0,7%

23.991.323

5.308.677

530
540
560

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

600

ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ

366.256.927

8,7%

266.997.102

99.259.825

620

Развој заједнице

189.243.227

4,5%

121.859.792

67.383.435

Водоснабдевање

21.856.000

0,5%

14.067.262

7.788.738

137.000.000

3,2%

115.505.745

21.494.255

18.157.700

0,4%

15.564.303

2.593.397

630
640
660

Улична расвета
Послови становања и заједнице некласификовани на
другом месту

700

ЗДРАВСТВО

76.369.000

1,8%

66.987.845

9.381.155

Ванболничке услуге

56.000.000

1,3%

51.527.075

4.472.925

0,02%

778.960

121.040

0,002%

720
721

Опште медицинске услуге

900.000

731

Опште болничке услуге

100.000

100.000
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Здравство некласификовано на другом месту

19.369.000

0,5%

14.681.810

4.687.190

12,3%

483.719.027

36.160.289

800

РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ

519.879.316

810

Услуге рекреације и спорта

243.214.196

5,8%

242.368.989

845.207

820

Услуге културе

240.165.120

5,7%

205.611.250

34.553.870

830

Услуге емитовања и штампања

25.000.000

0,6%

24.738.788

261.212

840

Верске и остале услуге заједнице

11.000.000

0,3%

11.000.000

860

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

500.000

0,01%

900

ОБРАЗОВАЊЕ

953.550.462

22,6%

800.756.022

152.794.440

Предшколско образовање

540.261.602

12,8%

469.234.616

71.026.986

912

Основно образовање

278.450.000

6,6%

232.710.547

45.739.453

920

Средње образовање

116.593.000

2,8%

86.213.934

30.379.066

18.245.860

0,4%

12.596.925

5.648.935

3.511.381.718

716.618.282

911

950

Образовање које није дефинисано нивоом
УКУПНО

4.228.000.000

100,0%

500.000

Извршени расходи и издаци буџета града Смедерева у 2020. години по програмској
класификацији дати су следећом табелом:
ОПШТИ ДЕО - ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА И ИЗДАТАКА
Шифра
Програм
1
1101

Програмска
активност/
Пројекат
2

1101-0001
1101-0003

1102

1101-0005

1102-0001
1102-0002
1102-0003
1102-0004
1102-0006
1102-0007

Назив
3
Програм 1. Становање,
урбанизам и просторно
планирање
Просторно и
урбанистичко планирање
Управљање грађевинским
земљиштем
Остваривање јавног
интереса у одржавању
зграда
Програм 2. Комуналне
делатности
Управљање/одржавање
јавним осветљењем
Одржавање јавних
зелених површина
Одржавање чистоће на
површинама јавне намене
Зоохигијена
Одржавање гробаља и
погребне услуге
Производња и
дистрибуција топлотне
енергије

План за
2020. годину

Структура
%

Извршено у
2020. години

Разлика

4

5

6

7 (4-6)

62.092.748

1,5%

52.943.575

9.149.173

44.100.000

1,0%

35.995.042

8.104.958

2.535.048

0,1%

2.533.133

1.915

15.457.700

0,4%

14.415.400

1.042.300

320.027.000

7,6%

273.694.715

46.332.285

137.000.000

3,2%

115.505.745

21.494.255

57.017.000

1,3%

52.447.039

4.569.961

58.000.000

1,4%

56.796.148

1.203.852

40.344.000

1,0%

34.610.448

5.733.552

810.000

0,02%

268.073

541.927

5.000.000

0,1%

5.000.000
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1501

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

1102-0008

1501-0002

1502

Страна 79 – Број 4

14

1501-П1

1502-0001
0101
0101-0002
0401
0401-0001
0401-0002
0401-0003
0401-0004
0401-0005
0401-0006
0701

0701-0002
2001
2001-0001

2001-П1
2002
2002-0001
2003
2003-0001

Управљање и снабдевање
водом за пиће
Програм 3. Локални
економски развој
Мере активне политике
запошљавања
Пројекат: "RomInk" Инклузија младих Рома
на тржиште рада и у
заједницу".
Програм 4. Развој
туризма
Управљање развојем
туризма
Програм 5.
Пољопривреда и
рурални развој
Мере подршке руралном
развоју
Програм 6. Заштита
животне средине
Управљање заштитом
животне средине
Праћење квалитета
елемената животне
средине
Заштита природе
Управљање отпадним
водама
Управљање комуналним
отпадом
Управљање осталим
врстама отпада
Програм 7.
Организација
саобраћаја и
саобраћајна
инфраструктура
Управљање и одржавање
саобраћајне
инфраструктуре
Програм 8.
Предшколско
васпитање и образовање
Функционисање и
остваривање
предшколског васпитања
и образовања
Пројекат: "Корачајмо
заједно"
Програм 9. Основно
образовање и васпитање
Функционисање основних
школа
Програм 10. Средње
образовање и васпитање
Функционисање средњих
школа

21.856.000

0,5%

14.067.262

7.788.738

21.583.658

0,5%

20.215.930

1.367.728

15.000.000

0,4%

15.000.000

6.583.658

0,2%

5.215.930

20.900.000

0,5%

20.900.000

20.900.000

0,5%

20.900.000

141.782.161

3,4%

85.580.556

56.201.605

141.782.161

3,4%

85.580.556

56.201.605

114.071.000

2,7%

96.916.514

17.154.486

9.000.000

0,2%

3.900.000

5.100.000

7.671.000

0,2%

4.144.447

3.526.553

1.000.000

0,02%

27.800.000

0,7%

24.266.410

3.533.590

18.600.000

0,4%

14.641.723

3.958.277

50.000.000

1,2%

49.963.934

36.066

307.098.321

7,3%

251.107.946

55.990.375

307.098.321

7,3%

251.107.946

55.990.375

540.261.602

12,8%

469.234.616

71.026.986

537.291.602

12,7%

468.994.616

68.296.986

2.970.000

0,07%

240.000

2.730.000

278.450.000

6,6%

232.710.547

45.739.453

278.450.000

6,6%

232.710.547

45.739.453

116.593.000

2,8%

86.213.934

30.379.066

116.593.000

2,8%

86.213.934

30.379.066

1.367.728

1.000.000
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0901
0901-0001
0901-0002
0901-0003
0901-0004
0901-0005
0901-0006
0901-0007
0901-0008
0901-П1

0901-П2

0901-П3
1801
1801-0001
1801-0002
1801-0003
1201
1201-0001
1201-0002

1201-0003

1201-0004

Програм 11. Социјална
и дечија заштита
Једнократне помоћи и
други облици помоћи
Породични и домски
смештај, прихватилишта
и друге врсте
смештаја
Дневне услуге у
заједници
Саветодавно-терапијске и
социјално-едукативне
услуге
Подршка реализацији
програма Црвеног крста
Подршка деци и
породици са децом
Подршка рађању и
родитељству
Подршка особама са
инвалидитетом
Пројекат: "Сигурнији
приступ-већа
самосталност"
Пројекат "Сервис
подршке и услуга у
области социјалне
заштите за
маргинализоване групе
грађана са територије
града Смедерева"
Пројекат "Без алата нема
заната"
Програм 12.
Здравствена заштита
Функционисање установа
примарне здравствене
заштите
Мртвозорство
Спровођење активности
из области друштвене
бриге за јавно здравље
Програм 13. Развој
културе и информисања
Функционисање локалних
установа културе
Јачање културне
продукције и уметничког
стваралаштва
Унапређење система
очувања и представљања
културно-историјског
наслеђа
Остваривање и
унапређивање јавног
интереса у области јавног
информисања

353.889.932

8,4%

254.572.468

99.317.464

239.539.203

5,7%

162.982.605

76.556.598

9.000.000

0,2%

7.102.500

1.897.500

14.000.000

0,3%

14.000.000

9.963.103

0,2%

8.742.988

10.000.000

0,2%

10.000.000

20.000.000

0,5%

17.136.549

2.863.451

10.500.000

0,2%

6.700.000

3.800.000

1.500.000

0,04%

624.400

875.600

50.000

0,001%

39.000.000

0,9%

26.994.104

12.005.896

337.626

0,008%

289.322

48.304

57.225.000

1,4%

52.492.845

4.732.155

225.000

0,005%

186.810

38.190

900.000

0,02%

778.960

121.040

56.100.000

1,3%

51.527.075

4.572.925

276.165.120

6,5%

241.350.038

34.815.082

188.520.883

4,5%

158.319.072

30.201.811

9.000.000

0,2%

8.990.602

9.398

11.000.000

0,3%

11.000.000

25.000.000

0,6%

24.738.788

1.220.115

50.000

261.212
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1201-П1
1201-П2

1201-П3
1201-П4

1201-П5
1201-П6
1201-П7
1201-П8

1201-П9

1201-П10

1201-П11

1201-П12

Пројекат Центра за
културу - Смедеревска
јесен
Пројекат Центра за
културу - Позоришни
фестивал Театар у
Тврђави
Пројекат Центра за
културу - Културно лето
Пројекат Центра за
културу - Позоришни
фестивал "Нушићеви
дани"
Пројекат Центра за
културу - Ликовна
колонија графике
Пројекат Центра за
културу - Светосавске
свечаности
Пројекат Центра за
културу - Дунав филм
фест
Пројекат Музеја "Грожђе, гвожђе и урбане
вибрације-реконструкција
сталне изложбене
поставке"
Пројекат Музеја Годишњи програм
Градске галерије
савремене уметности
Смедерево
Пројекат Регионалног
завода за заштиту
споменика културе - Пета
фаза систематских
археолошких
истраживања Тврђаве Рам
у оквиру реализације
Главног пројекта обнове
Тврђаве Рам
Пројекат Регионалног
завода за заштиту
споменика културе Санација и рестаурација
Капеле Дине Манчића на
Старом гробљу у
Смедереву (друга фаза)
Пројекат Регионалног
завода за заштиту
споменика културе Истраживање војних
меморијала на територији
општине Велика Плана

1.000.000

0,02%

990.420

9.580

7.560.000

0,2%

7.445.281

114.719

2.800.000

0,1%

2.783.479

16.521

340.000

0,01%

261.000

79.000

1.700.000

0,04%

1.454.657

245.343

6.200.000

0,1%

6.052.555

147.445

2.581.000

0,1%

2.533.909

47.091

832.000

0,02%

829.294

2.706

2.836.680

0,1%

2.768.538

68.142
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1201-П13

1201-П14

1201-П15

1201-П16

1201-П17

1201-П18

1201-П19

1201-П20

Пројекат Регионалног
завода за заштиту
споменика културе Конзерваторско
рестаураторски радови на
санацији и конзервацији
надземног дела Куле 11
Пројекат Регионалног
завода за заштиту
споменика културе Археолошко
истраживање манастира
"Митрополије" у
Горњачкој клисури
Пројекат Регионалног
завода за заштиту
споменика културеИзрада Пројекта статичкe
санацијe и презентацијe
цркве Захвалнице у
Радовањском лугу
Пројекат Регионалног
завода за заштиту
споменика културеПројекат санације,
конзервације и
презентације комплекса
цркве Свете Тројице у
Церовцу
Пројекат Регионалног
завода за заштиту
споменика културе Радови на обезбеђењу и
уређењу истражног
простора у сектору
Варошке капије 1
Смедеревске тврђаве
Пројекат Регионалног
завода за заштиту
споменика културе-Друга
фаза заштитних
археолошких
истраживања у сектору
Варошке капије 1
Смедеревске тврђаве у
2020. години
Пројекат Регионалног
завода заштиту
споменика културеСанација, конзервација и
презентација комплекса
цркве Свете Тројице у
Церовцу
Пројекат Музеја - Руска
уметност у Смедеревском
музеју - конзервација и
рестаурација слика и
икона - друга фаза

525.208

0,01%

524.400

808

6.103.349

0,1%

3.890.772

2.212.577

1.160.000

0,03%

1.070.804

89.196

2.800.000

0,1%

2.759.416

40.584

5.800.000

0,1%

4.431.054

1.368.946

406.000

406.000
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1201-П21

1301
1301-0001

1301-0004
1301-0005
0602

0602-0001
0602-0002
0602-0003
0602-0004
0602-0009
0602-0010
0602-П1

0602-П2

0602-П3

0602-П4

Пројекат Регионалног
завода заштиту
споменика културе Израда пројекта санације
и конзервације
собрашица манастира
Пиносава у Кусадку код
Смедеревске Паланке
Програм 14. Развој
спорта и омладине
Подршка локалним
спортским
организацијама,
удружењима и савезима
Функционисање локалних
спортских установа
Спровођење омладинске
политике
Програм 15. Опште
услуге локалне
самоуправе
Функционисање локалне
самоуправе и градских
општина
Функционисање месних
заједница
Сервисирање јавног дуга
Општинско/градско
правобранилаштво
Текућа буџетска резерва
Стална буџетска резерва
Пројекат ЈП Дирекција за
изградњу, урбанизам и
грађевинско земљиште
Смедерево у ликвидацији
Пројекат Туристичка
организација града
Смедерева у ликвидацији
Пројекат "Побољшање
услова за одрживо,
безбедније и ефикасно
пословање објекта
"Весели Цветови"
Смедерево"
Пројекат "Осветлимо
индустријски парк побољшање
инфраструктуре
снабдевања електричном
енергијом и осветљења у
индустријском парку"

99.997

243.714.196

5,8%

242.368.989

1.345.207

180.000.000

4,3%

179.180.073

819.927

63.214.196

1,5%

63.188.916

25.280

500.000

0,01%

1.304.690.520

30,9%

1.069.191.171

235.499.349

798.006.253

18,9%

610.422.388

187.583.865

47.803.320

1,1%

25.816.296

21.987.024

390.010.000

9,2%

389.401.610

608.390

28.693.499

0,7%

20.295.299

8.398.200

9.214.869
654.400

0,2%
0,02%

8.480.000

0,2%

4.597.298

3.882.702

2.330.000

0,06%

2.040.271

289.729

1.715.000

0,04%

1.383.288

331.712

6.177.357

0,1%

4.222.508

1.954.849

500.000

9.214.869
654.400
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0602-П5

0602-П6
2101

2101-0001
2101-0002
0501

0501-0001

Пројекат "Вода за
пословање-развој
пројекта за извођење за
магистрални цевовод за
водоснабдевање
индустријске зоне дуж
старог Шалиначког пута
и пута М - 24 до
Ковинског моста"
Пројекат "Управљање
имовином за будуће
кориснике"
Програм 16. Политички
систем локалне
самоуправе
Функционисање
Скупштине
Функционисање
извршних органа
Програм 17. Енергетска
ефикасност и
обновљиви извори
енергије
Енергетски менаџмент
УКУПНИ
ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ
РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

966.656

0,02%

378.316

588.340

10.639.166

0,3%

10.633.897

5.269

67.955.742

1,6%

61.407.874

6.547.868

49.785.560

1,2%

45.735.398

4.050.162

18.170.182

0,4%

15.672.476

2.497.706

1.500.000

0,04%

480.000

1.020.000

1.500.000

0,04%

480.000

1.020.000

4.228.000.000

100,0%

3.511.381.718

716.618.282

Одлуком о буџету града Смедерева за 2020. годину расходи и издаци буџета распоређени су у
оквиру пет раздела и то: Скупштина града, Градоначелник, Градско веће, Градска управа и Градско
правобранилаштво и извршени износи дати су по програмском буџету, како су и планирана средства.
Раздео: 1
Корисник: 09680 ГРАД СМЕДЕРЕВО - СКУПШТИНА ГРАДА
Биланс извршења финансијског плана корисника
Шифра
Назив програма /
Шифра програмске
програмске
програма активности
/пројекта активности / пројекта

2101

0001

Скупштина града
УКУПНО

Усвојен буџет за 2020.
годину

Проценат
Текући буџет за Извршење у 2020. извршења
2020. годину
години
у односу
на текући
буџет

45.208.528

54.308.029

49.866.487

91,82%

45.208.528

54.308.029

49.866.487

91,82%

Програм 16: 2101- Политички систем локалне самоуправе
Сектор: Политички систем
Одговорно лице: Весна Киш Костић
Опис програма: Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе
Образложење спровођења програма у години извештавања:
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У оквиру Раздела 1 – Скупштина града - Одлуком о буџету града Смедерева за 2020. годину
(„Службени лист града Смедерева“, број 6/2019, 1/2020 и 15/2020) планирана су средства у
укупном износу од 54.308.029 динарa, oд чега се износ 4.522.469 динара односи на текуће
наменске трансфере, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова за изборе за
посланике. У буџетској 2020. години утрошена су буџетска средства у износу од 45.735.398
динара и 4.131.089 динара на име избора за посланике, односно 91,82% годишњег плана.
Програмска активност: 0001- Функционисање Скупштине
Одговорно лице: Весна Киш Костић
Опис програмске активности: Функционисање Скупштине
Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:
Програм 16: Политички систем локалне самоуправе, програмска класификација 2101-0001 –
Функционисање Скупштине, функција 111 - Извршни и законодавни органи у наведеном
периоду утрошена су средства у укупном износу од 34.208.055 динара за следеће намене:
- плате, додатке и накнаде запослених (зараде) за председника Скупштине, заменика
председника Скупштине, секретара Скупштине града и главног урбанисту од чега се део
средстава односи на плате по Закону по истеку мандата у укупном износу од 7.761.542 динара,
- социјалне доприносе на терет послодавца и социјална давања у укупном износу од
1.562.086 динара,
- накнаде трошкова за запослене-превоз на посао и са посла у износу од 70.807 динара,
- услуге по уговору укупно је утрошено 24.758.969 динара - за одборнички додатак износ
од 24.568.522 динара, а односи се на месечне накнаде одборницима за период од децембра 2019.
године закључно са новембром 2020. године, износ од 37.860 динара односи се на исплату
накнаде председнику Скупштине града Смедерева и за исплату Савета – радних тела
Скупштине града Смедерева износ од 152.587 динара
- остале дотације и трансфере износ од 54.652 динара, на основу Закона о привременом
уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код
корисника јавних средстава.
У оквиру поменутог програма 16, за функцију 160 – Опште јавне услуге
некласификоване на другом месту извршена су буџетска средства у износу од 11.527.343 динара
и средства из осталих извора у износу од 4.131.089 динара, а односе се на:
-финансирање редовног рада политичких субјеката по члану 16. Закона о финансирању
политичких активности („Службени гласник Републике Србије“, број 43/2011 и 123/2014) у
износу од 1.846.676 динара,
-награде запосленима и остали посебни расходи-накнаде члановима комисије за избор
одборника у износу од 310.220 динара из средстава буџета и износ од 2.666.000 динара за
накнаде члановима комисија за избор посланика средствима из осталих извора,
-сталне трошкове-услуге доставе у износу од 556.843 динара из средстава буџета и износ
од 529.778 динара из средстава осталих извора,
-услуге по уговору у укупном износу од 6.153.080 динара из средстава буџета за следеће
намене: финансирање услуга информисања јавности у износу од 360.000 динара, остале стручне
услуге у износу од 47.170 динара, репрезентација у износу од 345.564 динара и остале опште
услуге у износу од 5.400.346 динара, а износ од 501.536 динара утрошен је на остале стручне
услуге из средстава осталих извора,
-канцеларијски материјал и репрезентацију у износу од 788.967 динара из буџетских
средстава и канцеларијски материјал и бензин у износу од 433.776 динара из средстава осталих
извора,
-финансирање трошкова изборне кампање по члану 20. Закона о финансирању
политичких активности (0,07% пореских прихода буџета за годину за коју се буџет доноси) у
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износу од 1.871.557 динара, а односе се на финансирање редовног рада политичких субјеката по
члану 16. Закона о финансирању политичких активности („Службени гласник Републике
Србије“, број 43/2011 и 123/2014).
Назив циља програмске
активности/пројекта
Назив индикатора
Број усвојених-донетих аката
Број седница Скупштине
Број седница сталних радних тела
Укупан број одборника/број жена
одборница/ број мушкараца
одборника
извор верификације

Функционисање локалне СКУПШТИНЕ
Вредност у
базној 2019.
години

Циљна вредност у
2020. години

Остварена
вредност у
2020. години

199
7
28

180
6
40

229
5
6

70 одборникa, од
тога 23 жене и 47
70
мушкараца до
одборника,
21.08.2020.
од тога 27
године, тј. у
жена и 43
саставу од 27 жене
мушкарца
и 43 мушкараца
Записници са седница Скупштине

70
одборникa,
од тога 23
жене и 47
мушкараца

Раздео: 2
Корисник: 09681 ГРАД СМЕДЕРЕВО - ГРАДОНАЧЕЛНИК
Биланс извршења финансијског плана корисника

Шифра
Назив програма /
Шифра програмске
програмске
програма активности
/пројекта активности / пројекта

2101

0001

Градоначелник
УКУПНО

Усвојен буџет за 2020.
годину

Проценат
Текући буџет за Извршење у 2020. извршења
2020. годину
години
у односу
на текући
буџет

6.495.537

6.676.850

5.905.102

88,44%

6.495.537

6.676.850

5.905.102

88,44%

Програм 16: 2101- Политички систем локалне самоуправе
Сектор: Политички систем
Одговорно лице: градоначелник града Смедерева Јован Беч
Опис програма: Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе
Образложење спровођења програма у години извештавања:
У оквиру РАЗДЕЛА 2 - ГРАДОНАЧЕЛНИК - Одлуком о буџету града Смедерева за 2020.
годину („Службени лист града Смедерева“, број 6/2019, 1/2020 и 15/2020) планирана су средства
у износу од 6.676.850 динара. Укупно утрошена средства за буџетску 2020. годину износе
5.905.102 динара, односно 88,44% годишњег плана.
Програмска активност: 0001- Функционисање извршних органа
Одговорно лице: градоначелник града Смедерева Јован Беч
Опис програмске активности: Функционисање изборних органа локалне самоуправе
Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:
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Програм 16: Политички систем локалне самоуправе, програмска класификација 2101-0002 –
Функционисање извршних органа, функција 111 - Извршни и законодавни органи у наведеном
периоду утрошена су средства у укупном износу од 5.905.102 динара за следеће намене:
- плате, додатке и накнаде запослених (зараде) за градоначелника града Смедерева
градоначелницу града Смедерева, два заменика градоначелника града Смедерева-један по
престанку мандата износ од 4.418.003 динара,
- социјалне доприносе на терет послодавца и социјална давања у износу од 835.598
динара,
- услуге по уговору износ од 616.242 динара од чега за поклоне (Златни кључић за
Смедеревску песничку јесен) износ од 139.970 динара и за накнаду за саветнице градоначелника
града Смедерева у износу од 476.272 динара
-остале дотације и трансфере износ од 35.259 динара, а на основу Закона о привременом
уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код
корисника јавних средстава.
Назив циља програмске
активности/пројекта
Назив индикатора

Функционисање извршних органа ГРАДОНАЧЕЛНИК
Вредност у базној
2019. години

Циљна
вредност у
2020. години

Остварена
вредност у 2020.
години

2.275

1.800

1.218

Број донетих аката
извор верификације

Попис свих аката донетих од стране градоначелника

Раздео: 3
Корисник: 09682 ГРАД СМЕДЕРЕВО - ГРАДСКО ВЕЋЕ
Биланс извршења финансијског плана корисника

Шифра
Назив програма /
Шифра програмске
програмске
програма активности
/пројекта активности / пројекта

2101

0002

Функционисање
извршних органа
УКУПНО

Усвојен буџет за 2020.
годину

Проценат
Текући буџет за Извршење у 2020. извршења
2020. годину
години
у односу
на текући
буџет

11.867.532

11.493.332

9.767.374

84,98%

11.867.532

11.493.332

9.767.374

84,98%

Програм 16: 2101- Политички систем локалне самоуправе
Сектор: Политички систем
Одговорно лице: градоначелник града Смедерева Јован Беч
Опис програма: Обављање основних функција изборних органа
Образложење спровођења програма у години извештавања:
У оквиру Раздела 3 – Градско веће - Одлуком о буџету града Смедерева за 2020. годину
(„Службени лист града Смедерева“, број 6/2019, 1/2020 и 15/2020) планирана су средства у
износу од 11.493.332 динара. У буџетској 2020. години утрошена су средства у укупном износу
од 9.767.374 динара, односно 84,98% годишњег плана.
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Програмска активност: 0001- Функционисање извршних органа
Одговорно лице: градоначелник града Смедерева Јован Беч
Опис програмске активности: Функционисање Градског већа
Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:
Програм 16: Политички систем локалне самоуправе, програмска класификација 2101-0002 –
Функционисање извршних органа, функција 111 - Извршни и законодавни органи у наведеном
периоду утрошена су средства у укупном износу од 9.767.374 динара за следеће намене:
-плате, додаци и накнаде запослених (зараде) за чланицу Градског већа износ од
1.427.777 динара,
-социјалне доприносе на терет послодавца износ од 237.725 динара,
-накнаде члановима Градског већа града Смедерева износ од 8.024.419 динара за месечну
накнаду за период од децембра 2019. године закључно са новембром 2020. године и
-остале дотације и трансфере износ од 77.453 динара, а на основу Закона о привременом
уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код
корисника јавних средстава.
Назив циља програмске
активности/пројекта
Назив индикатора
Број седница извршних органа

Број донетих аката
Укупан број чланова већа/ број жена
чланица већа/ број мушкараца
чланова већа
Број седница извршних органа

извор верификације

Функционисање ГРАДСКОГ ВЕЋА
Вредност
у базној
2019.
години

Циљна вредност у
2020. години

51
650

50
600

11 чланова,
од тога 5
жена и 6
мушкараца

11 чланова, од тога 5
жена и 6 мушкараца
до 21.08.2020. године
тј. у саставу од 3 жене
и 7 мушкараца

51

50

Остварена
вредност у
2020. години
30
606
градоначелник,
заменица
градоначелника
и 10 чланова
Већа, од тога 3
жене и 7
мушкараца
30

Записници са седница Градског већа

У оквиру РАЗДЕЛА 4 – ГРАДСКА УПРАВА - Одлуком о буџету града Смедерева за
2020. годину („Службени лист града Смедерева“, број 6/2019, 1/2020 и 15/2020) планирана су
средства у укупном износу од износу од 4.131.350.759 динара. У буџетској 2020. години
извршена су средства у износу од 3.429.678.546 динара, односно 83,02% планираног износа
средстава за текућу годину из средстава буџета. Наведена средства су утрошена за финансирање
рада Градске управе, месних заједница (градских и сеоских), заштиту животне средине, јавних
служби, комуналне делатности, развоја пољопривреде, пројеката, реализацију локалних
инфраструктурних објеката, као и осталих намена на локалном нивоу.
За финансирање и рад Градске управе – опште услуге и развој заједнице у буџетској
2020. години планирано је укупно 546.328.910 динара, а утрошено је укупно 445.973.543 динара,
односно 81,63%.
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Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе, програмска класификација 0602-0001
– Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 130 – Опште услуге у
наведеном периоду утрошена су средства у укупном износу од 445.973.543 динара и то за
следеће намене:
- плате, додатке и накнаде за запослене у Градској управи у укупном износу од
228.015.578 динара,
- социјалне доприносе на терет послодавца и социјална давања у укупном износу од
52.205.158 динара,
- накнаде у натури износ од 2.777.386 динара, тј. превоз на посао и са посла (маркица)
превознику СП „Ласта“ и превознику „Југопревоз“ Велика Плана,
- социјална давања запосленима у укупном износу од 3.861.656 динара и то: за боловање
преко 30 дана 395.960 динара, за отпремнине износ од 983.336 динара, за помоћ у случају смрти
запосленог или члана уже породице износ од 1.090.713 динара и за помоћ у медицинском
лечењу запосленог или члана уже породице износ од 1.391.647 динара,
- накнаде трошкова за запослене износ од 7.065.885 динара, тј. накнада трошкова за
превоз на посао и са посла за запослене раднике Градске управе Смедерево,
- награде запосленима и остале посебне расходе износ од 4.735.212 динара - јубиларне
награде за запослене у Градској управи,
- сталне трошкове укупан износ од 56.989.893 динара, a односи се на следеће сталне
трошкове: трошкови платног промета у износу од 3.568.590 динара, за услуге електричне
енергије износ од 21.928.832 динара, за трошкове грејања износ од 1.340.271 динара, за услуге
водовода и канализације у износу од 3.371.273 динара, за услуге редовног чишћења и одвоз
отпада износ од 16.389.811 динара, за фиксни телефон у износу од 870.648 динара, за интернет у
износу од 1.161.285 динара, за услуге мобилног телефона у износу од 2.049.737 динара, за
услуге доставе у износу од 4.896.380 динара, за осигурање имовине-зграда, опреме и возила у
укупном износу од 1.174.650 динара, за осигурање запослених у износу од 35.574 динара, за
закуп осталог простора у износу од 194.889 динара и остале непоменуте трошкове у износу од
7.953 динара,
- трошкове путовања износ од 340.782 динара,
- услуге по уговору укупан износ од 20.141.143 динара, а односи се на следеће услуге по
уговору: услуге за одржавање софтвера у износу од 3.613.602 динара; котизација за семинаре
у износу од 135.404 динара; издаци за стручне испите и остале издатке за стручно образовање у
износу од 165.420 динара; услуге штампања билтена и остале услуге штампања у износу од
1.414.210 динара; услуге информисања јавности у износу од 2.139.970 динара; за објављивање
тендера и информативних огласа у износу од 249.561 динара; остале медијске услуге у износу
од 250.000 динара; услуге ревизије у износу од 130.000 динара; услуге вештачења у износу од
8.355 динара; накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија у износу од 2.287.546
динара; остале стручне услуге у износу од 7.335.353 динара, односе се на уговоре о
привременим и повременим пословима и друге стручне услуге; репрезентација у износу од
1.484.004 динара; за угоститељске услуге у износу од 245.064 динара и остале опште услуге у
износу од 682.654 динара
-специјализоване услуге укупан износ од 14.958.916 динара, oд чега се износ од
79.600 динара односи на геодетске услуге, а износ од 14.879.316 динара односи се на остале
специјализоване услуге: износ од 888.000 динара за монтажу и демонтажу опреме за свечано
осветљење-остатак уговорене обавезе на основу Уговора са Keep Light doo Beograd, износ од
598.591 динара за извођење радова у објекту Градске управе града Смедерева у циљу
побољшања приступачности објекта за слепа и слабовида лица, наш број 400-11090/2019-03 од
17.12.2019. године са извођачем радова Владан Марковић пр Дизајнбиро Тактил из Прибоја;
износ од 2.639.545 за чланарине; износ од 6.450.840 динара за физичко обезбеђење по Закону за
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Градску управу; износ од 2.160.000 за монтажу и демонтажу опреме за свечано осветљење на
основу Уговора са MK Hydraulic doo Smederevo, наш број 400-8697/2020-03 од 16.11.2020.
године; износ од 212.400 динара за радове на уклањању дела постојећег отвореног спортског
терена, а на основу Уговора за набавку услуге извођења припремних радова на катастарској
парцели 12529/1 К.О. Смедерева са извршиоцем „Маринко“ д.о.о. Свилајнац; износ од 1.848.000
односи се на Уговор за извођење радова на изради и монтажи табли за означавање улица и
тргова и таблица за обележавање кућних бројева на територији града Смедерева, наш број 4005632/2020-03 од 20.08.2020. године и износ од 81.940 динара за остале специјализоване услуге;
- текуће поправке и одржавање износ од 7.274.584 динара, а односи се на следеће
трошкове: зидарске, столарске и молерске радове у износу од 317.973 динара; радове на
водоводу и канализацији у износу од 245.894 динара; централно грејање у износу од 794.218
динара; електричне инсталације у износу од 330.129 динара, а односе се на трошкове
прикључака, одвајања инсталација и струјомера и друге трошкове на објектима који су јавној
својини града Смедерева; радове на комуникацијским инсталацијама и остале услуге и
материјал за одржавање зграда у износу од 718.306 динара; текуће поправке и одржавање
осталих објеката у износу од 2.420.612 динара; механичке поправке у износу од 569.155 динара;
остале поправке и одржавање опреме за саобраћај износ од 268.805 динара; рачунарскa опремa,
опремa за комуникацију, електронскa и фотографскa опремa износ од 1.011.785 динара;
биротехничка опрема у износу од 591.660 динара и опреме за домаћинство и угоститељство у
износу од 6.047 динара;
- материјал износ од 14.794.313 динара, а односи се на следећи материјал: канцеларијски
материјал у износу од 2.420.241 динара; цвеће и зеленило у износу од 51.800 динара; остали
административни материјал у износу од 1.307.388 динара; стручну литературу у износу од
1.160.683 динара; бензин у износу од 5.067.684 динара; уља и мазива и остали материјал за
превозна средства у износу од 699.904 динара; хемијска средства, инвентар за одржавање
хигијене и остали материјал за одржавање хигијене у износу од 235.670 динара; потрошни
материјал у износу од 139.912 динара; резервни делови, алат и инвентар у износу од 768.417
динара и остали материјал за посебне намене у износу од 2.942.614 динара;
- остале дотације и трансфере укупан износ од 3.537.447 динара и то износ од 1.466.971
динара извршен је на основу Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату
плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, а износ од
2.070.476 динара на основу Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са
инвалидитетом и Правилнику о начину праћења извршавања обавезе запошљавања особа са
инвалидитетом и начину доказивања извршења те обавезе,
- порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате у укупном износу од 7.689.127 динара, а
односе се на месечну обавезу за порез на додату вредност у укупном износу од 7.472.271
динара, регистрацију возила у износу од 113.159 динара и републичке и судске таксе у износу
од 103.697 динара,
-остале накнаде штете износ од 120.000 динара,
-за зграде и грађевинске објекте реализован је укупан износ од 1.279.212 динара,
-за машине и опрему реализован је укупан износ од 1.456.621 динара, а односи се на
набавку следеће опреме за Градску управу:
-набавка намештаја у износу од 408.520 динара;
-набавка рачунарске опреме у укупном износу од 540.720 динара,
-набавку штампача у износу од 411.410 динара
-телефоне у износу од 12.463 динара;
-за електронску опрему у износу од 40.470 динара;
-за фотографску опрему у износу од 7.670 динара,
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-за уграђену опрему 35.368 динара.
-за нематеријалну имовину у укупном износу од 156.000 динара- набавка софтвера за
израду плата и
-за земљиште у укупном износу од 18.574.630 динара, на основу Уговора између
Републике Србије -Републичке дирекције за имовину РС и Града Смедерева, наш број 4004311/20-08 од 19.06.2020. године, а чији је предмет пренос права својине на непокретности уз
накнаду. Наиме, чланом 2. наведеног Уговора Република Србија преноси право својине са
Републике Србије у својину града Смедерева на непокретности коју чини војни комплекс „Иван
Стефановић – Срба“ (део комплекса) касарна у Смедереву, који чини кат. пар. бр.10935/7,
површине 10ха 98а 74м2, уписано у ЛН бр.14108 КО Смедерево, као „остало грађевинско
земљиште у државној својини“. Право својине на непокретности преноси се уз накнаду у
висини од 1.354.029,86 евра. Град Смедерево се обавезује да износ накнаде исплати у 60
једнаких месечних рата у динарској противвредности по званичном средњем курсу Народне
банке Србије-месечна рата износи 22.567,16 евра. У буџетској 2020. години реализовано је 7
рата.
ПРОЈЕКАТ – ЈП Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште
Смедерево у ликвидацији
Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе, Програмска класификација 0602-П1 ЈП Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево у ликвидацији
ФУНКЦИЈА 451 – Друмски саобраћај
За наведено јавно предузеће у буџетској 2020. години планирана су средства у износу од
8.480.000 динара, а извршена су у укупном износу од 4.597.298 динара и то за следеће намене:
сталне трошкове у износу од 436.195 динара - за трошкове платног промета, фиксног, мобилног
телефона и интернет; услуге по уговору у износу од 3.789.762 динара – за остале опште услуге у
наведеном износу; материјал у износу од 109.396 динара; судске таксе у износу од 238.655
динара и новчане казне и пенале по решењу судова у износу од 23.290 динара.
ПРОЈЕКАТ – Туристичка организација града Смедерева у ликвидацији
Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе, Програмска класификација 0602-П2 Туристичка организација града Смедеревa у ликидацији
ФУНКЦИЈА 473 – Туризам
За Туристичку организацију у ликвидацији у буџетској 2020. години планирана су
средства у износу од 2.330.000 динара, а извршена су средства у укупном износу од 2.040.271
динара, а за услуге по уговору-остале опште услуге (накнаду за ликвидационог управника),
рачуноводствене услуге, новчане казне и пенале по решењу судова и трошкове платног
промета.
ПРОЈЕКАТ – Побољшање услова за одрживо, безбедније и ефикасно пословање
објекта „Весели цветови“ Смедерево
Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе, Програмска класификација 0602-П3
– „Побољшање услова за одрживо, безбедније и ефикасно пословање објекта „Весели цветови“
Смедерево
ФУНКЦИЈА 620 – Развој заједнице
Пројекат-Побољшање услова за одрживо, безбедније и ефикасно пословање објекта
„Весели цветови“ Смедерево је пројекат који град Смедерево спроводи у сарадњи са Европском
унијом преко програма – подршка ЕУ за развој општина – ЕУ ПРО Програм и у 2020. години
планирана су средства у износу од 1.715.000 динара, а извршена су средства у укупном износу
од 1.383.288 динара за машине и опрему - намештај.
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Финансирање пројекта:
Укупан буџет пројекта је 11.419.123 динара, од чега учешће Града Смедерева износи 2.708.923
динара, док донација из ИПА фонда преко програма – подршка ЕУ за развој општина – ЕУ ПРО
Програм износи 8.710.200 динара.
Општи циљ пројекта: побољшање услова живота грађана града Смедерева
Специфични циљ пројекта: Побољшање услова за одрживо, безбедније и ефикасно пословање
дечијег обданишта „Весели цветови“ Смедерево.
Назив циља програмске
активности/пројекта

Побољшање услова за одрживо, безбедније и
ефикасно пословање објекта

Назив индикатора

Јединица
мере

Побољшање услова за одрживо,
безбедније и ефикасно пословање
објекта - укупна вредност буџета
пројекта, план и реализација у 2020.
години

у
хиљадама
динара

извор верификације

Вредност
у базној
2019.
години

Циљна
вредност у
2020.
години

Остварена
вредност у
2020.
години

6.018

6.598

3.964

Одлука о буџету града Смедерева за 2020. годину
(„Службени лист града Смедерева”, број 6/2019,
1/2020 и 15/2020 и реализација

ПРОЈЕКАТ – „Осветлимо индустријски парк - побољшање инфраструктуре
снабдевања електричном енергијом и осветљења у индустријском парку“
Програмска класификација 0602-П4 – „Осветлимо индустријски парк - побољшање
инфраструктуре снабдевања електричном енергијом и осветљења у индустријском парку“
ФУНКЦИЈА 620 – Развој заједнице
Пројекат „Осветлимо индустријски парк - побољшање инфраструктуре снабдевања
електричном енергијом и осветљења у индустријском парку“ је пројекат који град Смедерево
спроводи у сарадњи са Европском унијом преко програма – подршка ЕУ за развој општина – ЕУ
ПРО Програм.
Финансирање пројекта:
Укупан буџет пројекта је 40.848.528 динара, од чега учешће града Смедерева износи 7.717.728
динара, док донација из ИПА фонда преко програма – подршка ЕУ за развој општина – ЕУ ПРО
Програм износи 33.130.800 динара.
Општи циљ пројекта: Побољшање услова за инвестирање, развоја привреде и отварање нових
радних места у граду Смедереву.
Специфични циљ пројекта: Побољшање садашњих услова и подизање атрактивности
Индустријског парка у Смедереву за нове инвеститоре, путем изградње новог система јавне
расвете и опреме за јавну безбедност.
За Пројекат Осветлимо индустријски парк – побољшање инфраструктуре снабдевања
електричном енергијом и осветљења у индустријском парку Смедерево у буџетској 2020.
години планирана су средства у износу од 6.177.357 динара, а извршена су у укупном износу од
4.222.508 динара и то за следеће намене: сталне трошкове износ од 60.000 динара, зграде и
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грађевинске објекте – изградња осталих објеката у износу од 3.896.138 динара и машине и
опрему – опрема за јавну безбедност у износу од 266.370 динара.

Назив циља програмске
активности/пројекта

Побољшање инфраструктуре снабдевања
електричном енергијом и осветљења у
индустријском парку

Назив индикатора

Јединица
мере

Вредност
у базној
2019.
години

Циљна
вредност
у 2020.
години

Остварена
вредност у
2020.
години

Побољшање инфраструктуре
снабдевања електричном енергијом и
осветљења у индустријском парку укупна вредност буџета пројекта, план и
реализација у 2020. години

у
хиљадама
динара

28.006

13.877

11.725

извор верификације

Одлука о буџету града Смедерева за 2020. годину
(„Службени лист града Смедерева”, број 6/2019,
1/2020 и 15/2020) и реализација

ПРОЈЕКАТ – „Вода за пословање - Развој пројекта за извођење за магистрални
цевовод за водоснабдевање Индустријске зоне дуж старог Шалиначког пута и пута М-24
до Ковинског моста“
Програмска класификација 0602-П5 „Вода за пословање - Развој пројекта за извођење за
магистрални цевовод за водоснабдевање Индустријске зоне дуж старог Шалиначког пута и пута
М-24 до Ковинског моста“
ФУНКЦИЈА 620 – Развој заједнице
Пројекат „Вода за пословање - Развој пројекта за извођење за магистрални цевовод за
водоснабдевање Индустријске зоне дуж старог Шалиначког пута и пута М-24 до Ковинског
моста“ је пројекат који град Смедерево спроводи у сарадњи са Европском унијом преко
програма – подршка ЕУ за развој општина – ЕУ ПРО Програм.
За Пројекат „Вода за пословање - Развој пројекта за извођење за магистрални цевовод за
водоснабдевање Индустријске зоне дуж старог Шалиначког пута и пута М-24 до Ковинског
моста“ буџетској 2020. години планирана су средства у износу од 966.656 динара, а извршена су
у укупном износу од 378.317 динара и то за следеће намене: сталне трошкове износ од 5.325
динара, зграде и грађевинске објекте – изградња осталих објеката у износу од 372.992 динара.
Финансирање пројекта:
Укупан буџет пројекта је 3.408.144 динара, од чега учешће града Смедерева износи 593.664
динара, док донација из ИПА фонда преко програма – подршка ЕУ за развој општина – ЕУ ПРО
Програм износи 2.814.480 динара.
Општи циљ пројекта: Допринос бржем економском развоју и већој запослености у Граду
Смедереву.
Специфични циљ пројекта: Побољшање економских капацитета и креирање нових радних
места у Индустријској зони.
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Назив циља програмске
активности/пројекта

Назив индикатора
Развој пројекта за извођење за магистрални
цевовод за водоснабдевање индустријске
зоне дуж старог Шалиначког пута и пута М
- 24 до Ковинског моста - укупна вредност
буџета пројекта, план и реализација у 2020.
години
извор верификације

Развој пројекта за извођење за магистрални
цевовод за водоснабдевање индустријске зоне
дуж старог Шалиначког пута и пута М - 24 до
Ковинског моста
Вредност
Циљна
Остварена
Јединица
у базној
вредност вредност у
мере
2019.
у 2020.
2020.
години
години
години
у
хиљадама
динара

/

3.781

2.597

Одлука о буџету града Смедерева за 2020. годину
(„Службени лист града Смедерева”, број 6/2019,
1/2020 и 15/2020) и реализација

ПРОЈЕКАТ „Управљање имовином за будуће кориснике“
Програмска класификација 0602-П6 „Управљање имовином за будуће кориснике“.
ФУНКЦИЈА 620 – Развој заједнице
Пројекат „Управљање имовином за будуће кориснике“ је пројекат који град Смедерево
спроводи са партнерским општинама Мало Црниће и Жабари. Европска унија финансира
пројекат у оквиру програма Excange 5 из средстава претприступне помоћи IPA 2014. Грант
шема Excange 5 је усмерена на повећање ефикасности учинака и транспарентности управљања
имовином на локалу.
Финансирање пројекта:
Укупан буџет пројекта је 16.232.901 динара, од чега учешће града Смедерева износи 325.056
динара, а преко програма – подршка ЕУ у оквиру програма Excange 5 – Програм износи
15.907.845 динара.
Општи циљ пројекта: Јачање капацитета за боље управљање и успешнији локални економски
развој као и побољшање ефикасности и пружања услуга у области управљања имовином.
Специфични циљ пројекта: Јачање капацитета општина и градова за управљање имовином и
пружањем сродних услуга како би се локална самоуправа приближила грађанима и привреди.
За Пројекат Управљање имовином за будуће кориснике у буџетској 2020. години
планирана су средства у износу од 10.639.166 динара, а извршена су у укупном износу од
10.633.897 динара и то за следеће намене: сталне трошкове у износу од 19.733 динара; услуге
по уговору у износу од 1.860.482 динара (остале компијутерске услуге, услуге штампања
билтена, информисање јавности, објављивање тендера и информативних огласа и угоститељске
услуге); специјализоване услуге у износу од 2.990.240 динара и нематеријалну имовину у
износу од 5.763.442 динара.
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Назив индикатора
Пројекат „Управљање
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извор верификације
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Пројекат „Управљање имовином за будуће
кориснике“
Вредност
Циљна Остварена
у базној
вредност вредност
Јединица
2019.
у 2020.
у 2020.
мере
години
години
години
у
хиљадама
5.897
10.639
10.634
динара
Одлука о буџету града Смедерева за 2020.
годину („Службени лист града Смедерева”,
број 6/2019, 1/2020 и 15/2020) и реализација

ГЛАВА 4.1 – ГРАДСКЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ Одлуком о буџету града Смедерева за
2020. годину планирана су средства у укупном износу од 3.166.879 динара у буџетској 2020.
години, од чега је износ од 3.146.400 динара средства буџета, а износ од 20.479 динара
сопствена средства, а утрошена су у укупном износу од 2.107.520 динара, односно 66,98%.
Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе, програмска класификација 0602-0002
– Функционисање месних заједница, функција 160 - Опште јавне услуге некласификоване на
другом месту.

ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Програмска активност: Функционисање месних заједница
(шифра 0002)
1. Стални трошкови, услуге по уговору, материјал, порези,
oбавезне таксе, казне и пенали

План
01.01.-31.12.2020.

Извршење
01.01.-31.12.2020.

2.779.879

1.905.401

У оквиру ове програмске активности утврђена су средства финансијским планом градских
месних заједница, за исплату сталних трошкова, услуга по уговору, трошкова материјала и
трошкова за порезе и обавезне таксе за обављање нормативних, аналитичких, планских и
административних послова градских месних заједница као правних лица, а све у циљу
обезбеђење задовољавања потреба и интереса локалног становништва у градским месним
заједницама на територији града Смедерева, у контексу доприноса социјално-економском
развоју.
За сталне трошкове од укупно планираног износа средстава од 1.472.618 динара (средства из
буџета 1.463.426 динара и средства из осталих извора 9.192 динара) укупно је трансферисано из
буџета и реализовано у извештајном периоду 1.050.088 динара (трошкови платног промета
реализовани су у износу од 9.827 динара, трошкови централног грејања реализовани су у
износу од 364.438 динара, трошкови одвоза отпада реализовани су у износу од 196.879 динара,
трошкови телефона реализовани су у износу од 232.521 динара, трошкови интернета
реализовани су у износу од 136.015 динара, трошкови услуга мобилног телефона реализовани
су у износу од 10.506 динара, трошкови осигурања зграда у износу од 33.672 динара, трошкови
осигурања опреме у износу од 2.900 динара, трошкови осигурања дугорочне имовине у износу
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од 47.901 динара и трошкови РТВ претплате реализовани су у износу од 15.429 динара.Укупан
проценат извршења ове групе текућих расхода у односу на текући буџет је 71,31%.
За услуге по уговору од укупно планираних средстава у износу од 591.774 динара, из буџета је
трансферисано и реализовано у извештајном периоду 382.645 динара (услуге штампања
реализоване су у износу од 127.734 динара, трошкови репрезентације реализовани су у износу
од 232.411 динара и трошкове осталих општих услуга у износу од 22.500 динара). Укупан
проценат извршења ове групе текућих расхода у односу на текући буџет је 64,66%
За трошкове материјала од укупно планираног износа средстава од 699.487 динара (средства из
буџета 688.200 динара и средства из осталих извора 11.287 динара) из буџета је трансферисано
и реализовано у извештајном периоду 472.668 динара (трошкови канцеларијског материјала
реализовани су у износу од 136.123 динара, трошкови цвећа и зеленила реализовани су у износу
од 10.000 динара, трошкови хемијских средстава за чишћење у износу од 93.405 динара,
трошкови инвентара за одржавање хигијене у износу од 52.883 динара, трошкови потрошног
материјала у износу од 77.440 динара, трошкови алата и инвентара у износу од 8.299 динара и
трошкови материјала за посебне намене у износу од 94.518 динара. Укупан проценат извршења
ове групе текућих расхода у односу на текући буџет је 67,57%
За порезе, обавезне таксе, казне и пенале планирана су средства у износу од 16.000 динара. У
посматраном извештајном периоду није било извршења код ове групе текућих расхода.
ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Програмска активност: Функционисање месних
заједница (шифра 0002)
2. Текуће поправке и одржавање објеката

План
01.01.-31.12.2020.

Извршење
01.01.-31.12.2020.

387.000

202.119

За текуће поправке и одржавање објеката планирана су средстава у износу од 387.000 динара. У
посматраном извештајном периоду измирена је преузета обавеза из претходне године за
извршене радови на текућем одржавању (молерски радови) простора зграде МЗ „Лештар“, у
износу од 76.500 динара, извршени су радови на текућем одржавању (молерски радови)
простора зграде МЗ „Лештар“ у износу од 105.669 динара и извршена је набавка услуга и
материјала за текуће поправке зграде МЗ „Златно брдо“ у износу од 19.950. Укупан проценат
извршења ове групе текућих расхода у односу на текући буџет је 52,23%
У посматраном извештајном периоду 01.01.2020 – 31.12.2020. године пословање градских
месних заједница као индиректних буџетских корисника било је у складу са планираним
активностима сходно усвојеним финансијским планом градских месних заједница града
Смедерева за 2020.годину, односно активностима везаним за извештајни период.
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Назив програма/програмске активности и шифра програма и програмске активности/пројекта
Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе/0002 – Функционисање месних заједница
Назив циља програмске активности/пројекта Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног
становништва деловањем месних заједница
Јединица
Вредност у
Циљна
Остварена
Назив индикатора – показатеља учинка
мере
базној 2019. вредност у
вредност у
години
2020. години 2020. години
Број иницијатива/захтева градских месних
заједница према граду у вези са питањем од
број
233
180
240
интереса за локално становништво
Евиденција Одељења за општу управу, месне
заједнице, ванредне ситуације и заједничке послове,
Извор верификације:Референтска свеска за
Одлука о начину, условима и поступку спровођења
2020. годину
самодоприноса, Извештај о увођењу самодоприноса за
подручје месне заједнице
ГЛАВА 4.2 – СЕОСКЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ Одлуком о буџету града Смедерева за
2020. годину планирана су средства у износу од 45.519.675 динара, од чега је износ од
44.656.920 динара средства буџета, а износ од 862.755 динара сопствена средства, а у буџетској
2020. години утрошена су средства у износу од 23.748.963 динара, односно 52,17%.
Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе, програмска класификација 0602-0002
– Функционисање месних заједница, функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на
другом месту.
ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Програмска активност: Функционисање месних заједница (шифра 0002)

1. Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) и социјални
доприноси на терет послодавца - самодопринос
2. Остале дотације и трансфери
3. Остали текући расходи (стални трошкови, трошкови
путовања, уговори, материјал, дотације невладиним
организацијама, републичке таксе) - самодопринос
4. Издаци за нефинансијску имовину (набавка опреме) самодопринос
УКУПНО

План
01.01.31.12.2020.

Позиција 90102
Извршење
01.01.31.12.2020.

1.168.854

1.168.449

2.897.857

1.366.509

285.160

98.670

4.351.871

2.633.628

Плански, аналитички и административни послови у области задовољења потреба и интереса
становништва у селима на територији града Смедерева у извештајном периоду одвијали су се у
складу са планираном динамиком. У извештајном периоду Сеоске месне заједнице су за плате и
социјалне доприносе на терет послодавца из средства самодоприноса од укупно планираних
1.168.854 динара (део плате за 2 запослена у МЗ Осипаоница и плата за једног запосленог на
одређено време у МЗ Липе), реализовале 1.168.449 динара. Укупан проценат извршења ове
групе текућих расхода у односу на текући буџет је 99,97%.
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За сталне трошкове од планираног износа од 275.349 динара укупно је трансферисано из буџета
и реализовано у извештајном периоду 161.250 динара (трошкови платног промета реализовани
су у износу од 25.400 динара, трошкови телефона реализовани су у износу од 51.593 динара,
интернета у износу од 8.400 динара и трошкови услуга мобилног телефона реализовани су у
износу од 75.857 динара.Укупан проценат извршења ове групи текућих расхода у односу на
текући буџет је 58,56%.
За трошкове путовања у оквиру редовног рада планирана су средстава самодоприноса у износу
од 20.000 динара. У посматраном извештајном периоду није било извршења код ове групе
текућих расхода.
За услуге по уговору од укупно планираног износа средстава самодоприноса од 476.782 динара
укупно је трансферисано из буџета и реализовано у извештајном периоду 65.178 динара (за
трошкове репрезентације реализована су средства у износу од 63.535 динара из средстава
буџета и реализована су средства у износу од 1.643 динара из осталих извора. Укупан проценат
извршења ове групе текућих расхода у односу на текући буџет је 13,67%
За специјализоване услуге планирана су средстава самодоприноса у износу од 50.000 динара. У
посматраном извештајном периоду није било извршења код ове групе текућих расхода.
За трошкове материјала од укупно планираног износа средстава самодоприноса од 805.744
динара укупно је трансферисано из буџета и реализовано у извештајном периоду 100.449 динара
(за трошкове осталих материјала за посебне намене реализова су средства у износу од 100.449
динара. Укупан проценат извршења ове групе текућих расхода у односу на текући буџет је
12,47%
За дотације невладиним организацијама од укупно планираног износа средстава самодоприноса
од 1.169.982 динара из буџета је трансферисано и реализовано у извештајном периоду 1.039.632
динара (за дотације спортским омладинским организацијама трансферисана су средства у
износу од 496.900 динара, за дотације верским заједницама у износу од 37.000 динара, за
дотације осталим удружењима грађана у износу од 470.000 динара и дотације осталим
непрофитним институцијама у износу од 35.732 динара. Укупан проценат извршења ове групе
текућих расхода у односу на текући буџет је 88,86%
За порезе, обавезне таксе, казне и пенале планирана су средстава самодоприноса у износу од
100.000 динара. У посматраном извештајном периоду није било извршења код ове групе
текућих расхода.
За издатке за нефинансијску имовину (административну и моторну опрему) од укупно
планираног износа средстава самодоприноса од 285.160 динара из буџета је трансферисано и
реализовано у извештајном периоду 98.670 динара (за набавку уградне опреме за потребе месне
заједнице Михајловац, трансферисана су средства у износу од 98.670 динара,). Укупан проценат
извршења ове групе текућих расхода у односу на текући буџет је 34,60%
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ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Програмска активност: Функционисање месних заједница (шифра 0002)
Текуће поправке и одржавање објеката
1. Молерски радови
2. Радови на водоводу и канализацији
3. Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање
зграда
4. Текуће поправке и одржавање осталих објеката
5. Поправке електричне и електронске опреме
6. Рачунарска опрема
7. Уградна опрема
8. Текуће поправке производне, моторне, непокретне и
немоторне опреме
УКУПНО

План
01.01.31.12.2020.

147.220
114.572

1.020.999
7.898.810
30.000
50.000
13.228
20.000
9.294.829

Извршење
01.01.31.12.2020.

87.220

376.785
841.814

1.305.819

Програмском активношћу планира се испуњење обавеза месних заједница као правних лица заједно
са управљачем пута, у смислу текућег одржавања локалних путева (редовно одржавање,
рехабилитација и
ургентно одржавање), као и текуће (редовно) одржавање електричних
инсталација, рачунарске опреме, уградне опреме, као и производне, моторне и немоторне опрема са
циљем одржавања употребне вредности објеката и опреме на задовољавајућем нивоу. За текуће
поправке и одржавање објеката од укупно планираних средстава самодоприноса у износу 9.294.829
динара из буџета је трансферисано и реализовано 1.305.819 динара. У посматраном извештајном
периоду измирена је преузета обавеза из претходне године за извршене радове на уградњи
столарије у објекту МЗ Удовице у износу од 78.785 динара, извршени су молерско фарбарски
радови на спрату објекта Дома културе у МЗ Михајловац у износу од 87.220 динара, извршени су
радови на текућем одржавању просторија на спрату објекта ФК “Пролетер“ Михајловац у износу од
298.000 динара, извршени су радови на текућем одржавању трибина на фудбалском терену у МЗ
Михајловац у износу од 126.854 динара, извршени су радови на насипању приступних путева у МЗ
Добри До у износу од 188.640 динара и извршени су радови на уређењу платоа испред Дома културе
у МЗ Добри До у износу од 526.320 динара. Укупан проценат извршења ове групе текућих расхода у
односу на текући буџет је 14,05%.
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ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Програмска активност: Функционисање месних заједница (шифра 0002)
Изградња, реконструкција и капитално одржавање
саобраћајница и осталих објеката
1.
2.
3.

Изградња путева,мостова
Капитално одржавање аутопутева, путева, мостова и тунела
Капитално одржавање отворених спортских и рекреационих
објеката
4. Капитално одржавање установа културе
5. Капитално одржавање осталих објеката
6. Пројектна документација

УКУПНО

План
01.01.31.12.2020.

Извршење
01.01.31.12.2020.

9.497.062

3.552.360

791.121
1.357.170

455.375
840.940

11.645.353

4.848.675

Програмском активношћу планира се испуњење обавеза месних заједница као правних лица
заједно са управљачем пута у смислу изградње, реконструкције и капиталног одржавања
примарних саобраћајница и осталих објеката на подручју сеоских месних заједница, где је циљ
побољшање услова коришћења објеката у току експлоатације, а у контексту доприноса
социјално-економском развоју.За издатке за нефинансијску имовину, где се програмском
активношћу планира изградња и реконструкција примарних саобраћајница, капитално одржавање
путева, капитално одржавање установа културе, капитално одржавање осталих објеката, као и
израда пројектне документације, од укупно планираних средстава самодоприноса у износу од
11.645.353 динара, из буџета је трансферисано и реализовано 4.848.675 динара. У посматраном
извештајном периоду измирена је преузета обавеза из претходне године за извршене радове на
капиталном одржавању објекта Дома културе у МЗ Радинац у износу од 455.375 динара,
извршени су радови на рехабилитацији улица у МЗ Михајловац у укупном износу од 3.552.360
динара и извршени су радови на поплочавању дела порте око цркве „Светог Николаја“ у МЗ
Лугавчина у износу од 840.940 динара. Укупан проценат извршења ове групе издатака за
нефинансијску имовину у односу на текући буџет је 41,64%
ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Програмска активност: Функционисање месних заједница (шифра 0002)
1. Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) и социјални
доприноси на терет послодавца
2. Остале дотације и трансфери
3. Остали текући расходи (накнаде у натури,накнаде
трошкова за запослене, јубиларне награде, стални
трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору,
специјализоване услуге, материјал, републичке таксе,
новчане казне и пенали по решењу судова)
УКУПНО

План
01.01.-31.12.2020.

Позиција 103-116
Извршење
01.01.-31.12.2020.

4.247.048

4.138.509

18.509

18.509

9.076.572

6.052.402

13.342.129

10.209.420

Плански, аналитички и административни послови у области задовољења потреба и интереса
становништва у селима на територији града Смедерева у извештајном периоду одвијали су се у
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складу са планираном динамиком.У извештајном периоду Сеоске месне заједнице су за плате и
социјалне доприносе на терет послодавца из средстава буџета од укупно планираних 4.247.048 динара
реализовале 4.138.509 динара (за 8 запослених који су засновали радни однос на неодређено време – 1
запослени у МЗ Враново, 1 запослени у МЗ Михајловац, 2 запослена у МЗ Радинац, 1 запослени у МЗ
Мала Крсна, део плате за 2 запослена у МЗ Осипаоница и 1 запослени у МЗ Удовице). Укупан
проценат извршења ове групе текућих расхода у односу на текући буџет је 97,44%.
Сходно закону о привременом умањењу основице за обрачун зарада, за остале дотације и
трансфере од планираних 18.509 динара, из буџета је трансферисано 18.509 динара. Укупан
проценат извршења ове групе текућих расхода у односу на текући буџет је 100 %.
За накнаде у натури од планираних 65.000 динара, из буџета је трансферисано и реализовано у
извештајном периоду 48.910 динара (за трошкове превоза на посао и са посла (маркица)
реализована су средства у износу од 48.910 динара – МЗ Радинац). Укупан проценат извршења
ове групе текућих расхода у односу на текући буџет је 75,25%.
За накнаде трошкова за запослене од планираних 101.637 динара, из буџета је трансферисано и
реализовано 66.760 динара (за накнаду трошкова превоза на посао и са посла реализована су
средства у износу од 17.425 динара – МЗ Мала Крсна и средства у износу од 49.335 динара – МЗ
Удовице). Укупан проценат извршења ове групе текућих расхода у односу на текући буџет је
65,68%.
За награде запосленима и остале посебне расходе планирана су средства буџета у износу 187.468
динара. У посматраном извештајном периоду из буџета је трансферисано и реализовано 187.468
динара за исплату јубиларне награде једном запосленом у МЗ Михајловац. Укупан проценат
извршења ове групе текућих расхода у односу на текући буџет је 100%.
За сталне трошкове од планираног износа од 1.560.640 динара (средства из буџета у износу од
1.541.428 динара и средства из осталих извора у износу од 19.212 динара), укупно је
трансферисано из буџета и реализовано у извештајном периоду 649.547 динара (трошкови
платног промета реализовани су у износу од 32.330 динара, услуге за електричну енергију –
пословни простор у износу од 150.177 динара, трошкови одвоза отпада реализовани су у износу
од 17.039 динара, телефона у износу од 271.516 динара, трошкови интернета реализовани су у
износу од 114.122 динара и трошкови услуга мобилног телефона реализовани су у износу од
64.363 динара. Укупан проценат извршења ове групе текућих расхода у односу на текући буџет је
41,62%
За трошкове путовања од планираних 36.000 динара, из буџета је трансферисано и реализовано у
извештајном периоду 25.060 динара (за трошкове путовања у оквиру редовног рада реализована
су средства у износу од 21.760 динара – МЗ Осипаоница и средства у износу од 3.300 динара –
МЗ Михајловац). Укупан проценат извршења ове групе текућих расхода у односу на текући
буџет је 69,61%.
За услуге по уговору од планираних 2.282.513 динара (средства из буџета у износу од 2.262.514
динара и средства из осталих извора у износу од 19.999 динара), из буџета је трансферисано и
реализовано у извештајном периоду 1.613.686 динара (остале административне услуге
реализоване су у износу од 188.817 динара (допунски рад за једног запосленог у МЗ Лугавчина),
услуге штампања реализоване су у износу од 128.739 динара, трошкови репрезентације
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реализовани су у износу од 794.435 динара из средстава буџета и у износу од 4.445 динара из
средстава из осталих извора и трошкови осталих општих услуга реализовани су у износу од
497.250 динара. Укупан проценат извршења ове групе текућих расхода у односу на текући буџет
је 70,70%.
За специјализоване услуге од планираних средстава у износу од 138.000 динара, из буџета је
трансферисано и реализовано у извештајном периоду 45.178 динара (за услуге јавног здравства –
инспекција и анализа, реализована су средства у износу од 45.178 динара – МЗ Колари.Укупан
проценат извршења ове групе текућих расхода у односу на текући буџет је 32,74%.
За трошкове материјала од укупно планираног износа средстава од 4.037.484 динара (средства из
буџета у износу од 4.014.118 динара и средства из осталих извора у износу од 23.366 динара) из
буџета је трансферисано и реализовано у извештајном периоду 2.974.966 динара (за трошкове
канцеларијског материјала трансферисана су средства у износу од 145.240 динара, трошкове
бензина у износу од 478.788 динара, дизел горива у износу од 560.828 динара, трошкове
хемијских средства за чишћење у износу од 155.506 динара, трошкове инвентара за одржавање
хигијене у износу од 80.070 динара, трошкове потрошног материјала у износу од 184.169
(средства из буџета у износу од 179.070 динара и средства из осталих извора у износу од 5.099
динара) и трошкове материјала за посебне намене у износу од 1.370.365 динара. Укупан
проценат извршења ове групе текућих расхода у односу на текући буџет је 73,68%.
За порезе, обавезне таксе, казне и пенале планирана су средства буџета у износу од 145.000
динара. У посматраном извештајном периоду није било извршења код ове групе текућих расхода.
Остале дотације и трансфери планирани су и утрошени у износу од 18.509 динара.
За новчане казне и пенале по решењу судова од планираних 522.830 динара, из буџета је
трансферисано и реализовано 440.827 динара. Укупан проценат извршења ове групе текућих
расхода у односу на текући буџет је 84,32%
ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
Програмска активност: Функционисање месних заједница (шифра 0002)
План
Текуће поправке и одржавање објеката
01.01.-31.12.2020.
1.
2.
3.
4.
5.

Зидарски радови
Молерски радови
Радови на водоводу и канализацији
Електричне инсталације
Остале услуге и материјали за текуће поправке и
одржавање зграда
6. Текуће поправке и о одржавање осталих објеката
7. Поправке електричне и електронске опреме
8. Рачунарска опрема
9. Уградна опрема
10. Текуће поправке производне, моторне, непокретне и
немоторне опреме
УКУПНО

50.000
80.000

Извршење
01.01.31.12.2020.

50.000
4.066.877

2.451.662

2.316.770
20.000
35.000

2.208.411

266.846

89.848

6.885.493

4.751.421

1.500
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Програмском активношћу планира се испуњење обавеза месних заједница као правних лица
заједно са управљачем пута, у смислу редовног одржавања улица и некатегорисаних путева
(редовно одржавање, рехабилитација и ургентно одржавање), као и текуће (редовно) одржавање
електричних инсталација, рачунарске опреме, уградне опреме, производне, моторне и немоторне
опрема са циљем одржавања употребне вредности објеката и опреме на задовољавајућем нивоу.
За текуће поправке и одржавање објеката од укупно планираних средстава у износу од 6.885.493
динара, из буџета је трансферисано и реализовано у извештајном периоду 4.751.421 динара. У
посматраном извештајном периоду измирена је преузета обавеза из претходне године за
извршене молерско фарбарске, подополагачке и столарске радове у простору објекта МЗ Биновац
у износу од 191.928 динара, измирена је преузета обавеза из претходне године за извршене
молерско фарбарске, подополагачке, кровопокривачке и гипсарке радове у простору објекта МЗ
Ландол у износу од 281.916 динара, измирена је преузета обавеза из претходне године за
извршене радове на уградњи алуминијумских улазних врата са светларником на објекту МЗ
Лугавчина у износу од 270.540 динара, измирена је преузета обавеза из претходне године за
извршене радове на уградњи пвц столарије у објекту МЗ Удовице у износу од 98.215 динара,
извршени су молерско фарбарски и подополагачки радови у објекту Месне заједнице Враново у
износу од 518.538 динара, извршени су радови на ограђивању терасе браварском оградом са
санацијом степеништа на улазу у објекат МЗ Луњевац у износу од 89.462 динара, извршени су
радови на текућем одржавању објекта у МЗ Сараорци у износу од 284.700 динара, извршени су
радови на рампи за инвалиде у склопу објекта МЗ Осипаоница у износу од 94.423 динара,
извршени су радови на уређењу и опремању санитарног чвора у простору објекта МЗ
Осипаоница у износу од 222.480 динара, извршени су радови на санацији фасаде Дома културе у
МЗ Водањ у износу од 117.700 динара, извршени су радови на изградњи потпорног зида и
тротоара на једном делу објекта Дома културе у МЗ Водањ у износу од 199.920 динара,
извршени су радови на уградњи пвц столарије на објекту Дома културе у МЗ Мала крсна у износу
од 81.840 динара, извршени су радови на уградњи зидних сендвич панела на бини у МЗ
Осипаоница у износу од 99.864 динара, извршени су радови на покривању бине у МЗ
Осипаоница у износу од 267.624 динара, извршени су радови на ојачању челичне конструкције
звонаре у МЗ Кулич у износу од 16.927 динара, извршени су радови на уређењу пешачке стазе и
тротоара испред Дома културе у МЗ Вучак у износу од 215.280 динара, извршени су радови на
одржавању атарских и сеоских неасфалтираних путева на територији МЗ Лугавчина у износу од
399.600 динара, извршени су радови на насипању путева у МЗ Петријево у износу од 456.548
динара, извршени су радови на насипању улица у МЗ Михајловац у износу од 483.000 динара,
извршени су радови на равнању и насипању њивских путева у МЗ Скобаљ у износу од 269.568
динара, извршена је поправка рачунара за потребе Месне заједнице Мала Крсна у износу од 1.500
динара и извршени су радови на поправци моторне опреме ( пумпе за воду) за потребе МЗ
Колари у износу од 89.848 динара (средства из буџета у износу од 60.848 динара и средства из
осталих извора у износу од 29.000 динара). Укупан проценат извршења ове групе текућих
расхода у односу на текући буџет је 69,01%
У посматраном извештајном периоду 01.01.2020. – 31.12.2020. године пословање сеоских месних
заједница као индиректних буџетских корисника било је у складу са планираним активностима
сходно усвојеним финансијским планом сеоских месних заједница града Смедерева за
2020.годину.
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Назив програма/програмске активности и шифра програма и програмске активности/пројекта
Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе/0002 – Функционисање месних заједница
Назив циља програмске активности/пројекта Обезбеђено задовољавање потреба и интереса
локалног становништва деловањем месних заједница
Јединица
Вредност у
Циљна
Остварена
Назив индикатора – показатеља учинка
мере
базној 2019. вредност у вредност у
години
2020. години 2020. години
Број иницијатива/захтева сеоских месних
заједница према граду у вези са питањем од
број
676
400
600
интереса за локално становништво
Број иницијатива месних заједница према
број
/
3
/
граду у вези увођења месног самодоприноса
Извор верификације:Референтска свеска за
Извештај о реализацији програма
2020. годину

Раздео: 4
Корисник: 810661 – РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ
ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ СМЕДЕРЕВО
Биланс извршења финансијског плана корисника
Шифра
Назив програма /
Шифра програмске
активности програмске активности /
програма /пројекта
пројекта
0602

Програм 15: Опште
услуге локалне
самоуправе
Програмска активност:
Функционисање локалне
0602-0001
самоуправе и градских
општина
УКУПНО

Усвојен буџет за 2020.
годину

Текући буџет за
2020. годину

Извршење у
2020. години

Проценат
извршењау
односу на
текући
буџет

18.098.860

18.245.860

12.596.925

69,04%

18.098.860

18.245.860

12.596.925

69,04%

18.098.860

18.245.860

12.596.925

69,04%

Програм 15: 0602-Опште услуге локалне самоуправе
Сектор: Опште услуге јавне управе
Одговорно лице: вд директора Регионалног центра Љиљана Животић Живанић
Опис програма:Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и
јавног интереса
Образложење спровођења програма у години извештавања:
ГЛАВА 4.3 - РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ
ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ Одлуком о буџету града Смедерева за 2020. годину
(„Службени лист града Смедерева“, број 6/2019, 1/2020 и 15/2020) планирана су средства у
износу од 18.245.860,00 динара. У периоду јануар – децембар 2020. године утрошена су
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средства у износу од 12.596.924,88 динара, односно 69,04% од годишњег плана по следећој
програмској класификацији и програму:
Програмска активност 0001: Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Одговорно лице: вд директора Регионалног центра Љиљана Животић Живанић
Опис програмске активности: Организација различитих облика обука (семинара, трибина,
дискусија, конгреса, презентација, округлих столова и других видова едукације) за просветне
раднике као и за запослене у другим делатностима.
Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:
ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе, Програмска класификација 0602-0001
Програмска активност 0001-Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција
950 - Образовање које није дефинисано нивоом, у наведеном периоду утрошена су средства за
следеће намене и то за :
-

плате по основу цене рада у износу од 5.897.605,00 динара,
додатке за време проведено на раду ( минули рад ) у износу од 545.538,00 динара,
накнаде зарада за време привремене спречености за рад до 30 дана услед болести
у износу од 160.239,00 динарa,
- накнаде зарада за време одсуствовања са рада на дан празника који је нерадни дан,
годишњег одмора, плаћеног одсуства, војне вежбе и одазивања на позив државног органа
у узносу од 1.074.784,00 динара,
- доприносе за пензијско и инвалидско осигурање у износу од 882.989,00 динара,
- доприносе за здравствено осигурање у износу од 395.426,00 динара,
- помоћ случају смрти запосленог или члана уже породице у износу од 69.789,00 динара,
- накнаде трошкова за превоз на посао и са посла у износу од 320.320,00 динара,
- јубиларне награде запосленима у износу од 279.798,00 динара,
- трошкове платног промета у износу од 17.846,88 динара,
- услуге водовода и канализације у износу од 47.152,00 динара,
- одвоз отпада у износу од 140.198,00 динара,
- услуге чишћења – Стамбена агенција у износу од 1.189.839,00 динара,
- телефоне,телекс, телефакс у износу од 73.630,00 динара,
- интернет и слично у износу од 42.056,00 динара,
- услуге мобилног телефона у износу од 142.045,00 динара,
- пошту у износу од 16.200,00 динара,
- осигурање возила у износу од 9.134,00 динара,
- осигурање опреме у износу од 30.386,00 динара,
- осигурање запослених у случају несреће на раду у износу од 7.183,00 динара,
- здравстено осигурање запослених у износу од 16.851,00 динар,
- остали издаци за стручно образовање у износу од 16.900,00 динара,
- услуге информисања јавности - сајт и др. у износу од 152.330,00 динара,
- правно заступање пред домаћим судовима у износу од 30.000 динара,
- остале стручне услуге у износу од 16.900,00 динара,
- угоститељске услуге у износу од 117.700,00 динара,
- остале опште услуге - реализације семинара и друго у износу од 558.528,00 динара,
- остале специјализоване услуге у износу од 14.400,00 динара,
- радови на водоводу и канализацији у износу од 24.028,00 динара,
- рачунарску опрему у износу од 6.996,00 динара,
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биротехничку опрему у износу од 19.447,00 динара,
опрема за домаћинство и угоститељство у износу од 10.900,00 динара,
канцеларијски материјал у износу од 18.316,00 динара,
хемијска средства за чишћење у износу од 7.692,00 динара,
храну у износу од 64.660,00 динара,
пића у износу од 116.480,00 динара,
остале текуће дотације по закону у износу од 56.557,00 динара и
регистрацију возила у износу од 6.082,00 динара.

Образложење спровођења програмске активности за 12 месеци 2020. године:
У периоду јануар-децембар 2020. године реализовано је укупно 30 семинара. Регионални
центар за професионални развој запослених у образовању Смедерево је обављао улогу
координатора едукације запослених у образовању, наставника, васпитача, директора, стручних
сарадника и других учесника са територије града Смедерева, али и са територије целог
Подунавског и Браничевског округа - у реализацији обука свих директора Основних школа (71)
и 317 наставника „Школе за 21- и век“. Реализоване су једнодневне обуке за директоре, као и
тродневне обуке за наставнике Школске управе Пожаревац током фебруара и марта месеца
2020. године. Реализовано је и седам циклуса онлајн семинара „Подршка ученику кроз
индивидуализацију и пројектни рад у настави математике“.
У извештајном периоду укупно је одржано 95 различитих облика едукације. Реализоване
су следеће активности: радионице у Научном клубу (12), зимски дечји научни камп за ученике
петог и шестог разреда у трајању од 4 дана на изабрану тему „Наука о ваздуху“, 3 пројекта
годишњег плана Научног клуба, 12 термина консултативне наставе са Високом пословном
школом из Крушевца, блок настава стручних школа, промоција дуалног образовања у сарадњи
са Регионалном привредном комором, сарадња са Агенцијом за безбедност саобраћаја уз
промоцију и обучавање, сарадња са Националном академијом за јавну управу по добијеној
акредитацији, тестирања Националне службе запошљавања за кадрове у образовању, а одржани
су састанци директора поводом завршног и пријемног испита за средње школе, као и за
спровођења наставе у околностима пандемије, одржане обуке привредних субјеката и друге
активности, од којих су поједине активности у временском трајању по више дана (обуке
Агенције за безбедност саобраћаја које се реализују у циклусима од по 14 термина, а
евидентирају се као једна активност у извештајном периоду), курсеви словеначког језика,
састанци подружница стручних сарадника, предавање за оспособљавање запослених и полагање
стручног испита из области заштите од пожара (20 термина) које је спроводило Добровољно
ватрогасно друштво Смедерево, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања је
обављао тестирање из нумеричке, вербалне и дигиталне писмености за незапослена лица по
специјалном пројекту, ПУ Наша радост је организовала различите обуке, извршена је обука за
примену Новог закона о јавним набавкама путем вебинара из просторија Регионалног центра
21.10.2020. године и друге активности.
Укупан број укључених појединаца у неформално образовање одраслих био је 41.
На пољу смештајних капацитета, у извештајном периоду јануар-децембар 2020. године,
реализовано је укупно 264 преноћишта, а низак ниво коришћења смештајних капацитета
директна је последица ограничења и услова рада у протеклом периоду изазваних пандемијом.

4. јун 2021. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 107 – Број 4

42

У оквиру промоције науке у сарадњи са Центром за промоцију науке Београд,
обелажавајући «Ноћ истраживача», у периоду од 23. новембра до 27. новембра 2020. године
реализовано је 6 пројеката и виртуелних предавања за популарно ЕУ Ћоше - представљени су
видео материјалом на You Tube каналу Научног клуба Смедерево и резултати су изузетно добро
оцењени од Центра за промоцију науке и корисника. У оквиру ове недеље одржано је укупно 39
радионица и предавања.

ЦИЉ
Функционисање
Регионалног центра за
професионални развој
запослених у
образовању

ИНДИКАТОРИ
Број семинара за стручно
усавршавање наставника,
васпитача и стручних сарадника
Број различитих облика
едукације
Број преноћишта
Број Обука/курсеви за
неформално образовање
одраслих
Промоција науке „Ноћ
истраживача“

Вредност
у базној
2019.
години

Циљна
вредност у
2020.
години

Остварена
вредност у
2020.
години

45

40

30

173

80

95

1.090

200

264

92

45

41

26

22

39

Извор верификације: Интерна евиденција
Коментар: поједини од планираних индикатора нису реализовани у очекиваном обиму за
извештајни период, али су реализовани на високом нивоу у првом тромесечју, док су због
пандемије вируса Ковид 19, од марта месеца знатно редуковани бројни догађаји – семинари,
трибине, обуке итд. У јуну месецу покренуте су одређене активности и реализовани одложени
семинари, али нови услови и прописи ограничавали су организацију бројних догађаја у самом
Центру током 2020. године
ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе, програмска класификација 06020001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 620 – Развој
заједнице у наведеном периоду од укупно планираних средстава у износу од 120.700.000 динара
извршена су средства у укупном износу од 65.965.535 динара.
За текуће поправке и одржавање реализован је износ од 7.906.788 динара са позиције
133, економска класификација 425-Текуће поправке и одржавање, зa следеће намене:
- износ од 282.420 динара за замену дотрајале столарије на делу објекта Дома културе у Вучаку;
- износ од 345.515,28 динара за текуће одржавање објекта са извођењем молерско-фарбарских и
подополагачких радова у МЗ Раља;
-износ од 255.558,60 динара за извођење радова на уређењу и опремању санитарног чвора у МЗ
Лештар;
- износ од 567.333,60 динара за радове на одржавању објекта Дома културе и Месне заједнице
Царина;
- износ од 871.634,04 динара за радове на замени столарије у сали Дома културе у Месној
заједници Славија;
- износ 874.628,76 динара за молерске и подополагачке радове у сали Дома културе у Скобаљу;
- износ 1.637.847 динара за радове на санацији бине и подијума Дома културе у Вранову;
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- износ 1.024.440 динара за радове на уређењу са поплочавањем платоа испред Дома културе у
Михајловцу;
- износ 1.477.410,60 динара за фасадерске, столарске и занатске радове на објекту Дома културе
у Луњевцу;
- износ 570.000 динара за извођење радова на замени фасадних отвора-гаражна врата у
приземљу северног крила зграде ГУ Смедерево.
За зграде и грађевинске објекте реализован је укупан износ од 4.403.579 динара, са
позиције 135, економске класификације 511-Зграде и грађевински објекти. Износ од 2.022.013
динара односи се на изградњу осталих објеката, тј. на инвестиционо одржавање дела зграде
амбуланте у МЗ Сеоне према извођачу радова ,,Јастребац Димњаци" д.о.о. Смедерево, а на
основу Уговора наш број 400-11324/2019-03 од 23.12.2019. године. Износ од 2.381.566 динара
односи се на капитално одржавање установа културе на основу Уговора о поступку јавне
набавке радова број 13/19 - Радови на реконструкцији крова на објекту Дома културе у
Лугавчини са извођачем радова «ММС ГРАДЊА» ДОО Смедерево, наш број 400-11329/2019-03
од 23.12.2019. године.
-са позиције 136, економска класификација 512-Машине и опрема, за опрему за јавну
безбедност реализован је укупан износ од 53.655.168 динара, на основу привремених ситуација
од I до V према MACCHINA SECURITY D.O.O. Beograd, на основу Уговора за набавку и
уградњу система техничке заштите за град Смедерево, наш број 400-8259/19-03 од 25.09.2019.
године.
За функцију 660 – Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту
извршена су средства у износу од 1.148.903 динара: за отплату домаћих камата износ од 458.183
динара и износ од 690.720 динара за куповину стамбеног простора. Наведени износи
реализовани су за куповину стамбеног простора-отплата ануитета и камате према ЈП Градско
стамбено Смедерево, а за станове које је Градска управа по Уговору о купопродаји купила од
Градске стамбене агенције за потребе радника Градске управе и исте издала првобитно у закуп
на одређено време. У 2018. години на основу уговора о купопродаји станова у јавној својини
града Смедерева закључени су уговори између града Смедерева, као Продаваца и купаца који су
бивши закупци станова. Купци купују непокретност по уговореној купопродајној цени и
отплаћиваће је у ратама.
ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе, програмска класификација 06020001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 421 –
Пољопривреда, позиција 139, економска класификација 482 - Републичке таксе, на име
финансирања обавезе по основу обрачунате камате за накнаде за одводњавање по решењима
ЈВП Србијаводе Београд реализован је износ од 19.133.859 динара.
Програмска активност: Превентивни и интервентни радови у циљу смањења
ризика од поплава на водама другог реда на територији града Смедерева
Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе
Програмска активности 0602-0001-Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Функција 421-Пољопривреда
Позиција 140, економска класификација 425
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Индикатор: донети Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта у државној својини за текућу годину и Годишњи програм мера и радова на смањењу
ризика од поплава на водотоцима другог реда за текућу годину.
Циљ: Коришћење пољопривредних површина у односу на укупне пољопривредне површине
(смањење вероватноће изливања великих вода и редукција потенцијалне штете од поплава)
Правни основ: Закон о водама, донети Годишњи програм заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта на територији града Смедерева за 2020. годину и Годишњи програм
мера и радова на смањењу ризика од поплава на водотоцима другог реда за 2020. годину.

Образац за годишњи извештај о учинку програма за 2020. годину
Биланс извршења финансијског плана корисника

Шифра
Шифра
програмске
програма активности /
пројекта

15

Назив
програма/програмске
активности/пројекта

Превентивни и
0602-0001 интервентни радови
у цињу смањења

Усвојен буџет
за 2020. годину

Текући буџет за Извршење у
2020. годину
2020. години

%
извршења
у односу
на текући
буџет

3.000.000,00

3.000.000,00

2.986.977,60

99,56

УКУПНО 3.000.000,00

3.000.000,00

2.986.977,60

99,56

Опис програмске активности: 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 члановима 53, 54
и 55 Закона о водама („Службени гласник Републике Србије“, број 30/2010, 93/2012 и
101/2016), Општим планом одбране од поплава за период 2012-2018 који је донела Влада
Републике Србије, 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. Такође, по истом правном
основу управљање водотоцима I реда врши ЈВП „Србијаводе“ док се управљањем водотоцима II
реда бави град Смедерево.
Сврха наведених радова је да смањи ризик од изливања великих вода из корита водотока
другог реда и плављење пољопривредних површина које се користе за пољопривредну
производњу.
Циљ1: Коришћење пољопривредних површина у односу на укупне пољопривредне
површине (смањење вероватноће изливања великих вода и редукција потенцијалне штете од
поплава)
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Показатељи учинка

Назив: Превентивни и
интервентни радови у циљу
смањења ризика од поплава

Јединица
мере

Базна
година

Базна
вредност

број

2020.

3.000.000,00

Циљна
вредност у
2020. години

Остварена
вредност у
2020. години

3.000.000,00 2.986.977,60

Коментар: Донети Годишњи програм пољопривредног земљишта и Годишњи програм на
смањењу ризика од поплава-није било поплава-Група за ванредне ситуације

Образложење спровођења програмске активности у периоду извештавања:
У посматраном периоду донет је Годишњи програм мера и радова за смањење ризика од
поплава на водотоцима II реда на територији града Смедерева за 2020. годину. Исти садржи предлог
радова и мера који подразумевају фазну реализацију студијско-истраживачких радова, израду
техничке документације за сваки бујични водоток, припрему техничке документације за сваки
водоток појединачно, спровођење хидротехничких интервентних мера на неистраженим и
неуређеним водотоцима, извођење интервентних и превентивних радова којима ће се умањити
ризик од поплава изливањем воде из корита и друго. У току 2020. године спроведен је поступак
јавне набавке и извршени су радови на чишћењу корита Ландолског потока /700м/ и потока Долови
/1200 м/ и израда пројектно техничке документације за регулисање Голобочког потока. Наведене
радове извео је „GRADCOOP“ доо Београд на основу Уговора, наш број 400-7753/2020-03 од
20.10.2020. године.

ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе, програмска класификација 0602-0001
– Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 220 – Цивилна одбрана, од
планираних средстава у износу од 69.223.702 динара реализован је укупан износ средстава од
62.616.646 динара по следећим позицијама:
- са позиције 142 – Услуге по уговору од планираних средстава у износу од 10.747.000
динара реализовано је укупно 10.546.914 динара, а односи се на исплате за услуге по уговору на
име накнаде стрелцима за противградну заштиту у 2020. години и превоз у време ванредне
ситуације по рачунима СП Ласта
Образац за извештај о учинку програма за 2020. годину на позицији 142 корисника Групе за
ванредне ситуације- Биланс извршења финансијског плана корисника

4. јун 2021. године
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Шифра
Назив програма/
Усвојен
Шифра
програмске
програмске
буџет за
програма активности /
активности/
2020. годину
пројекта
пројекта

15
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0602-0001

Текући буџет
за 2020. годину

Извршење у
2020. години

Проценат
извршења у
односу на
план текући
буџет

Услуге по
уговору у циљу
смањења ризика
од поплава на
водама другог
реда на
територији
града
Смедерева

4.403.000

10.747.000

10.546.914

98,14%

УКУПНО

4.403.000

10.747.000

10.546.914

98,14%

На име исплате накнаде стрелцима планирана су средства за 34 стрелца на 17
противградних станица. У току буџетске 2020. године реализована су средства у износу од
4.202.914 динара по основу Уговора о делу за 34 стрелца на 17 противградних станица, а у циљу
спровођења превентивних мера заштите плодова, усева и животне средине од елементарних
непогода.
Опис програмске активности: Подручје града Смедерева покривено је са 17
противградних станица на којима је ангажовано 34 стрелца који се ангажују у случају
временских неприлика. Градоначелник града Смедерева потписује Уговор о делу са 34 стрелца
на основу чега се врши исплата стрелцима за њихово ангажовање. Исплате су извршене за шест
месеци ангажовања стрелаца.
Сврха наведених активности је спровођење успешних превентивних мера заштите
плодова, усева и животне средине од елементарних непогода.
Циљ1: Смањење ризика од елементарне непогоде-града како не би дошло до материјалне штете

Шифра програма
Назив: Превентивни и
интервентни радови у
циљу смањења ризика од
града

Шифра
програмске
активности
/ пројекта

Назив
програма/
програмске
активности/
пројекта

број

2020.

Усвојен
буџет за
2020.
годину

Текући буџет за
2020. годину

Извршење у
2020. години

4.403.000,00 4.403.000,00 4.202.913,60
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ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ (0602-0001 Функционисање
локалне самоуправе и градских општина)
Показатељи
учинка

Исплаћена
надокнада

Јединица мере

Број
исплаћених
надокнада

Вредност у базној
2019. години
34 стрелца x 6
месеци
(за 6 месеци по
12.000 динара нето
износа за 1 месец)

Циљна вредност
у 2020. години

Остварена
вредност у 2020.
години

34x6
34x6
(нето износ 12.000 (нето износ 12.000
динара)
динара)

Извор верификације: Интерна евиденција
Са позиције 142 – Услуге по уговору реализован је и износ од 208.000 динара на основу
Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве, број 400-4069/2020-07 од 12.06.2020.
године за измирење обавеза по основу Рачуна број 1060554 предузећа СП „Ласта“ а.д. Београд
за потребе линијског превоза путника на територији града Смедерева за време ванредног стања,
а на основу Закључка Градског штаба за ванредне ситуације број 87-1-15/2020-02, Уговора о
превозу број 400-2937/2020-04 од 31.03.2020. године и Анекса I уговора о превозу број 4003101/2020-04 од 30.04.2020. године. Tакође, са наведене позиције реализован је укупан износ од
6.136.000 динара за измирење обавеза по рачунима према предузећу СП „Ласта“ а.д. Београд –
два решења: износ од 4.160.000 динара на основу Решења о употреби средстава текуће буџетске
резерве, број 400-4173/2020-07 од 15.06.2020. године за измирење обавеза по основу Рачуна
број 1060573 предузећа СП „Ласта“ а.д. Београд за трошкове посебног линијског превоза
путника на територији града Смедерева за време ванредног стања, а на основу Закључка
Градског штаба за ванредне ситуације број 87-1-15/2020-02, Уговора о превозу број 4002937/2020-04 од 31.03.2020. године и Анекса I уговора о превозу број 400-3101/2020-04 од
30.04.2020. године и износ од 1.976.000 динара на основу Решења о употреби средстава текуће
буџетске резерве, број 400-4499/2020-07 од 29.06.2020. године за измирење обавеза по основу
Рачуна број 1060749 предузећа СП „Ласта“ а.д. Београд за трошкове посебног линијског превоза
путника на територији града Смедерева за време ванредног стања, а на основу Закључка
Градског штаба за ванредне ситуације број 87-1-15/2020-02, Уговора о превозу број 4002937/2020-04 од 31.03.2020. године и Анекса I уговора о превозу број 400-3101/2020-04 од
30.04.2020. године.
- са позиције 143 – Остале специјализоване услуге реализована су средства у укупном
износу од 12.689.150 динара за следеће намене:
- на основу Решења о употреби средстава сталне буџетске резерве, број 400-3561/2020-07
од 25.05.2020. године, на износ од 3.036.667 динара, а за измирење обавеза по рачунима ЈКП
Водовод Смедерево на основу Закључка Градског штаба за ванредне ситуације број 87-128/2020-02 од 07.05.2020. године и то: 448.887,94 динара на основу Рачуна број 3920657 од
28.04.2020. године од ЈКП Водовод Смедерево за трошкове ангажовања радне снаге и возила за
потребе производње и дистрибуције 1% раствора AQUALOR H за потребе града Смедерева и
2.587.778,70 динара на основу Рачуна број 3921122 од 30.04.2020. године од ЈКП Водовод
Смедерево за трошкове ангажовања радне снаге и возила за потребе производње и дистрибуције
1% раствора AQUALOR H за потребе града Смедерева,
- на основу Решења о употреби средстава сталне буџетске резерве, број 400-3560/2020-07
од 25.05.2020. године, на износ од 936.000 динарa, за измирење обавеза по Рачуну-отпремници
бр.151/20 од 23.04.2020. године од ЈП Градско стамбено Смедерево за трошкове дезинфекције
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стамбених објеката, у складу са Закључком Градског штаба за ванредне ситуације број 87-123/2020-02 од 22.05.2020. године,
- на основу Решења о употреби средстава сталне буџетске резерве, број 400-3559/2020-07
од 25.05.2020. године, на износ од 2.869.219 динарa, за измирење обавеза по основу Рачуна
бр.9027190 од 06.05.2020. године од ЈКП Зеленило и гробља Смедерево за трошкове поливања и
дезинфекције улица, у складу са Закључком Градског штаба за ванредне ситуације број 87-128/2020-02 од 07.05.2020. године и
- на основу Решења о употреби средстава сталне буџетске резерве, број 400-5433/2020-04
од 11.08.2020. године, на износ од 1.656.000 динарa, за измирење обавеза по Рачуну-отпремници
бр.182/20 од 25.05.2020. године од ЈП Градско стамбено Смедерево за трошкове дезинфекције
стамбених објеката, у складу са Закључком Градског штаба за ванредне ситуације број 87-134/2020-02 од 04.08.2020. године;
- на основу Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве, број 400-5357/2020-07
од 30.09.2020. године, на износ од 836.630 динарa, за измирење обавеза према Јавном
комуналном предузећу Зеленило и гробља, по основу Рачуна број 9601101 од 05.08.2020. године
за извршену услугу дезинфекције, а у складу са Закључком Градског штаба за ванредне
ситуације број 87-1-35/2020-02 од 27.08.2020. године;
- на основу Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве, број 400-6970/2020-07
од 30.09.2020. године, на износ од 2.415.035 динарa, за измирење обавеза према Јавном
комуналном предузећу Зеленило и гробља, по основу Рачуна број 62-9601169 од 31.08.2020.
године за извршену услугу дезинфекције улица, тротоара, тргова и платоа у току августа 2020.
године, а у складу са Закључком Градског штаба за ванредне ситуације број 82-1-1/2020-02 од
29.09.2020. године;
- на основу Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве, број 400-4794/2019-07
од 22.12.2020 године, на недостајући износ од 94.000 динара, а све на основу Уговора за услугу
израде докумената из области смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним
ситуацијама са ALMAKS doo Beograd, наш број 400-4791/2019-03 од 29.05.2019. године на
износ од 594.000 динара, као и Рачуна- отпремнице број 201216-15 од 16.12.2020. године, наш
број 3136 од 17.12.2020. године за израду Акта о процени ризика од катастрофа и Плана заштите
и спасавања.
- на основу Решења о употреби средстава сталне буџетске резерве, број 400-10315/202007 од 30.12.2020. године, на износ од 345.600 динарa, за измирење обавеза по Рачунуотпремници број 494/20/20 од 30.12.2020. године од ЈП Градско стамбено Смедерево за
трошкове дезинфекције стамбених објеката, у складу са Закључком Градског штаба за ванредне
ситуације број 87-1-24/2020-08 од 20.11.2020. године;
- са позиције 144 – Текуће поправке и одржавање реализована су средства у износу од
843.826 динара на основу Решења о употреби средстава сталне буџетске резерве, број 4004873/2020-07 од 10.07.2020. године, за измирење обавеза по основу предрачуна број 008 фирме
TPS TECHNOMED D.O.O. за трошкове проширења мреже цевовода централног развода
медицинског кисеоника у Општој болници „Свети Лука“ Смедерево испостављеном на основу
Закључка Градског штаба за ванредне ситуације, број 87-1-29/2020-02 од 02.07.2020. године;
- са позиције 145 – Mатеријал реализована су средства у укупном износу од 9.850.198
динара за следеће намене: бензин у износу од 133.886 динара, дизел гориво у износу од 42.719
динара и за остали материјал за посебне намене у укупном износу од 5.683.593 динара, а за
следеће намене:
- на основу Решења о употреби средстава сталне буџетске резерве, број 400-3563/2020-07
од 26.05.2020. године, на износ од 603.936 динарa, а за измирење обавеза по следећим
предрачунима фирме INTER-KOMERC RAČA,у складу са Закључком Градског штаба за
ванредне ситуације број 87-1-10/2020-02 од 22.03.2020. године и то: 222.570 динара по
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предрачуну број PR0323/20-002 од 23.03.2020. године на име испоруке 150 пакета хигијене за
Црвени Крст Смедерево и 368.211 динара по основу предрачуна број PR0323/20-001 од
23.03.2020. године на име испоруке 150 пакета хране за Црвени Крст Смедерево, износ од
13.155 динара није реализован до краја 2020. године,
- на основу Решења о употреби средстава сталне буџетске резерве, број 400-3631/2020-07
од 27.05.2020. године, на износ од 1.575.416 динарa, за измирење обавеза по следећим
предрачунима фирме INTER-KOMERC RAČA, у скаду са Закључком Градског штаба за
ванредне ситуације број 87-1-12/2020-02 од 24.03.2020. године и то: 593.520 динара по
предрачуну број PR0324/20-002 од 24.03.2020. године на име испоруке 400 пакета хигијене за
Црвени Крст Смедерево и 981.896 динара по основу предрачуна број PR0324/20-002 од
24.03.2020. године на име испоруке 400 пакета хране за Црвени Крст Смедерево,
- на основу Решења о употреби средстава сталне буџетске резерве, број 400-3662/2020-07
од 28.05.2020. године, на износ од 144.000 динарa, за измирење обавеза по Рачуну број 027-2020
предузећа DA-DJO RS doo Смедерево за трошкове набавки 100 комада заштитних одела, у
складу са Закључком Градског штаба за ванредне ситуације број 87-1-10/2020-02 од 22.03.2020.
године,
- на основу Решења о употреби средстава сталне буџетске резерве, број 400-3663/2020-07
од 28.05.2020. године, на износ од 480.000 динарa, за измирење обавеза по основу Рачунаотпремнице број 3555 предузећа Armor d.o.o. Азања за трошкове набавки 4.000 комада маски за
лице, у складу са Закључком Градског штаба за ванредне ситуације број 87-1-15/2020-02 од
26.03.2020. године,
- на основу Решења о употреби средстава сталне буџетске резерве, број 400-3945/2020-07
од 08.06.2020. године, на износ од 345.600 динарa, за измирење обавеза по следећим
предрачунима фирме SWAN LAKE DOO KOVIN, у складу са Закључком Градског штаба за
ванредне ситуације број 87-1-21/2020-02 од 22.03.2020. године и то: 145.152 динара по
предрачуну број 384/20 од 08.04.2020. године на име испоруке 504 литара алкохола и 200.448
динара по основу предрачуна број 441/20 од 14.04.2020. године на име испоруке 696 литара
алкохола,
- на основу Решења о употреби средстава сталне буџетске резерве, број 400-3989/2020-07
од 09.06.2020. године, на износ од 276.480 динарa, за измирење обавезе по следећим
предрачунима фирме SWAN LAKE DOO KOVIN, у складу са Закључком Градског штаба за
ванредне ситуације број 87-1-24/2020-02 од 22.03.2020. године и то: 138.240 динара по рачуну
број 932/20 од 21.04.2020. године на име испоруке 480 литара алкохола и 138.240 динара по
основу рачуна број 933/20 од 21.04.2020. године на име испоруке 480 литара алкохола,
- на основу Решења о употреби средстава сталне буџетске резерве, број 400-3562/2020-07
од 26.05.2020. године, на износ од 60.000 динарa, за измирење обавеза по Рачуну број 609
предузећа MIDRA EKO DOO BEOGRAD, у складу са Закључком Градског штаба за ванредне
ситуације број 87-1-4/2020-02 од 18.03.2020. године за трошкове набавке 200 литара Peral S A
10, као и Закључка градоначелнице града Смедерева, број 400-2828/2020-07 од 19.03.2020.
године;
- на основу Решења о употреби средстава сталне буџетске резерве, број 400-4070/2020-07
од 12.06.2020. године на износ од 59.900 динарa, за измирење обавеза по основу
Рачуна/Отпремнице број 10-297/2020 предузећа TRI O UVOZNO IZVOZNO PROIZVODNO I
USLUŽNO PREDUZEĆE DOO BANJA Arandjelovac, а у складу са Закључком Градског штаба за
ванредне ситуације број 87-1-10/2020-02 од 22.03.2020. године за трошкове набавки 10 пумпи на
батерије (прскалица),
- на основу Решења о употреби средстава сталне буџетске резерве, број 400-4071/2020-07
од 12.06.2020. године, на износ од 55.296 динарa, за измирење обавеза по Предрачуну број
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509/20 фирме SWAN LAKE DOO KOVIN, у складу са Закључком Градског штаба за ванредне
ситуације број 87-1-28/2020-02 од 07.05.2020. године на име испоруке 192 литара алкохола,
- на основу Решења о употреби средстава сталне буџетске резерве, број 400-4174/2020-07
од 15.06.2020. године, на износ од 240.000 динарa, за измирење обавеза по основу рачуна и
отпремница број 707 и 1106 предузећа MIDRA EKO DOO BEOGRAD, у складу са Закључком
Градског штаба за ванредне ситуације број 87-1-5/2020-02 од 19.03.2020. године реализована су
средства у износу од 60.000 динара на име трошкова набавке 200 литара Перал С А 10, као и
износ од 180.000 динара за набавку 600 литара Перал С А 10;
- на основу Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве, број 400-3446/202007 од 20.05.2020. године, на износ од 462.920 динарa, за набавку 15 комада пулсних оксиметара
РС-60б1, 15 комада оксиметара РС 60Е, 5 комада педијатријских сензора, 2 комада SpO2
monitor M800 педијатријским сензором, 20 комада протокомора за О2, све за потребе Опште
болнице „Свети Лука“ Смедерево и Дома здравља Смедерево у Смедереву, а у циљу
ублажавања последица насталих услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 по
следећим предрачунима и рачунима: Medipro број 20-0100-000058 у износу од 79.320 динара,
Neo Stom број 62 у износу од 230.000 динара и Intermedic Group број 47 – IV у износу од 153.600
динара;
- на основу Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве, број 400-4839/202007 од 10.07.2020. године, на износ од 528.000 динарa на име набавке 10 протокомора за
кисеоник са редуциром и овлаживачем за боцу, 10 протокомора за кисеоник са овлаживачем за
централни развод и 15 UV лампи 2x15W све за потребе Опште болнице „Свети Лука“
Смедерево, а у циљу ублажавања последица насталих услед болести COVID-19 изазване
вирусом SARS-CoV-2, по рачуну и профактури: Neo Stom број 114.2 у износу од 240.000 динара
и -ENC d.o.o.Srbija број 156/20 у износу од 288.000 динара
- на основу Решења о употреби средстава сталне буџетске резерве, број 400-4872/2020-07
од 10.07.2020. године, на износ од 562.800 динара, за измирење обавезе по основу предрачуна
број 009 фирме TPS TECHNOMED D.O.O. за трошкове набавке контролно вентилске касете за
потребе проширења централног развода медицинског кисеоника у Општој болници „Свети
Лука“ Смедерево, као и за потрошно место за О2 за потребе проширења централног развода
медицинског кисеоника у Општој болници „Свети Лука“ Смедерево испостављеном на основу
Закључка Градског штаба за ванредне ситуације, број 87-1-29/2020-02 од 02.07.2020. године;
- на основу Решења о употреби средстава сталне буџетске резерве, број 400-4850/2020-07
од 14.07.2020. године, на износ од 302.400 динарa, за измирење обавезе по следећим
предрачунима фирме SWAN LAKE DOO KOVIN, испостављеном на основу Закључка Градског
штаба за ванредне ситуације број 87-1-30/2020-02 од 22.03.2020. године и Закључка
градоначелнице града Смедерева број 400-4850/2020-07, и то: 151.200 динара по основу рачуна
број 1424/20 од 11.07.2020. године на име испоруке 750 литара алкохола и 151.200 динара по
основу рачуна број 1425/20 од 11.07.2020. године на име испоруке 750 литара алкохола;
- на основу Уговора за набавку противградних ракета, наш број 400-8859/2020-03 од
20.11.2020. године набављене су 95 противградне ракете по цени од 42.000 динара са пдв-ом
што износи 3.990.000 динара, колико је и реализовано у 2020. години.
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Јединица мере
Број подстицаја који се
односе на инвестиције у
пољопривреди (број
набаљених ракета)

Број подстицаја који се
односе на инвестиције у
пољопривреди (број
испаљених ракета)
Извор верификације: Интерна евиденција

Вредност у
базној 2019.
години

Циљна
вредност у
2020.
години

Остварена
вредност у
2020. години

85

51

95

128

150

164

- са позиције 146 – Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних
непогода или других природних узрока реализована су средства у износу од 10.509 динара на
име рефундације путних трошкова (на релацији Београд, одељење Пулмологије) – Смедерево и
Смедерево – Београд, а на основу Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број
400-3558/2020-07 од 26. маја 2020. године;
- са позиције 147 – Зграде и грађевински објекти реализована су средства у укупном
износу од 8.692.689 динара за следеће намене:
- за куповину осталог стамбеног простора износ од 2.956.689 динара на основу Уговора о
прибављању непокретности у јавну својину града Смедерева, наш број 463-81/2019-05 од
10.01.2020. године, уписане у Лист непокретности број 14228 К.О. Смедерево од Цветковић
Милоша по укупној цени од 25.155 евра у динарској противвредности по званичном средњем
курсу НБС на дан исплате 24.01.2020. године, а ради отклањања последица елементарне
непогоде-клизишта у Дунавској улици у Смедереву,
- за пројектну документацију у износу од 5.736.000 динара за гео-техничка истраживања
и пројекте санације клизишта на Карађорђевом брду и у улици Црвене армије.
- са позиције 148 – Машине и опрема реализована су средства у укупном износу од
19.983.360 динара на име набавке система за узбуњивање од „Тесла системи“ доо Београд.
Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе програмска активност 0602-0003 –
Сервисирање јавног дуга, функција 170 – Трансакције јавног дуга извршена су средства у
укупном износу од 389.401.610 динара.
Износ од 180.935.263,39 динара реализован је на име отплате главнице за кредит код
Конзорцијумa - Banca Intesa ad Beograd и Erste Bank a.d. Novi Sad. У буџетској 2020. години
реализоване су две доспеле рате у износу од 10.960.917,23 динара. На основу Потврде Banca
Intesa ad Beograd, која је издата на захтев града Смедерева, наш број 714 од 10.03.2020. године
реализована су средства у износу од 169.974.346,16 динара као превремена отплата кредита.
Износ од 180.939.704,87 динара реализован је на име отплате главнице за кредит код
Конзорцијумa - Banca Intesa ad Beograd и Erste Bank a.d. Novi Sad. У буџетској 2020. години
реализоване су две доспеле рате у износу од 10.961.185,22 динара. На основу Извода из
пословних књига Erste bank a.d. Novi Sad je доставио потраживање од града Смедерева, наш
број 713 од 10.03.2020. године, а на основу чега су реализована средства у износу од
169.978.519,65 динара као превремена отплата кредита.
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Износ од 23.624.308,49 динара реализован је на име отплате главнице по Уговору о
кредиту број 5442015117436 код Banca Intesa ad Beograd-енергетска ефикасност, а на основу
доспелих рата за кредит у 2020. години– рата.
На име плаћања камате за поменуте кредите код наведених банака извршен је износ од
3.902.332,77 динара.
Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе, програмска класификација 0602-0009
– Текућа буџетска резерва, функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом
месту, средства текуће буџетске резерве коришћена су у буџетској 2020. години у укупном
износу од 63.212.721 динара и распоређена по директним корисницима.
Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе, програмска класификација 0602-0010
– Стална буџетска резерва, функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом
месту, средства сталне буџетске резерве коришћена у буџетској 2020. години у износу од
14.602.587 динара.
Раздео:4
Корисник: 07149 – ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ''НАША РАДОСТ'' СМЕДЕРЕВО
Биланс извршења финансијског плана корисника
Шифра
Шифра програмске
активности
програма /пројекта
2001

Назив програма / програмске
активности / пројекта
Програм 8: Предшколско
васпитање и образовање

Програмска активност:
Функционисање и
2001-0001
остваривање предшколског
васпитања и образовања
УКУПНО

Усвојен буџет за
2020. годину

Текући буџет за
2020. годину

Извршење у
2020. години

Проценат
извршењау
односу на
текући
буџет

508.484.061

502.704.536

434.462.570

86,42%

508.484.061

502.704.536

434.462.570

86,42%

508.484.061

502.704.536

434.462.570

86,42%

Програм 8: 2001-Предшколско васпитање и образовање
Сектор: Образовање
Одговорно лице: вд директора Предшколске установе ''Наша радост'' Смедерево Мирјана Перић
Опис програма: Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима
Образложење спровођења програма у години извештавања:
ГЛАВА 4.4 – ДРУШТВЕНА БРИГА О ДЕЦИ Одлуком о буџету града Смедерева за 2020.
годину („Службени лист града Смедерева“, број 6/2019, 1/2020 и 15/2020) планирана су средства
из буџета у износу од 502.704.536,00 динара, У периоду јануар – децембар 2020. године
утрошена су средства у износу од 434.462.570,35 динара, односно 86,42% .
Програмска активност 0001: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и
образовања
Одговорно лице: вд директора Предшколске установе ''Наша радост'' Смедерево Мирјана Перић
Опис програмске активности: Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима.
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ПРОГРАМ 8: Предшколско васпитање и образовање, Програмска класификација 2001-0001
Програмска активност 0001-Функционисање и остваривање предшколског васпитања и
образовања, Функција 911 – Предшколско образовање, у наведеном периоду утрошена су
средства за следеће намене и то за :
-

плате по основу цене рада у износу од 209.201.706,79 динара,
додатак за рад ноћу у износу од 11.261,79 динара,
додатак за време проведено на раду (минули рад) у износу од 15.365.841,36 динара,
накнада зараде за време привремене спречености за рад до 30 дана услед болести
у износу од 8.950.835,78 динара,
- накнада зараде за време одсуствовања са рада на дан празника који је нерадни дан,
годишњег одмора, плаћеног одсуства, војне вежбе и одазивања на позив државног органа
у износу од 38.067.329,14 динара,
- остали додаци и накнаде запосленима у износу од 9.868.806,67 динара,
- допринос за пензијско и инвалидско осигурање у износу од 32.368.564,86 динара,
- допринос за здравствено осигурање у износу од 14.495.488,61 динар,
- поклони за децу запослених у износу од 2.619.000,00 динара
- превоз на посао и са посла (маркице) у износу од 2.029.408,68 динара,
- паркирање у износу од 1.140,00 динара,
- породиљско боловање у износу од 0,01 динар,
- отпремнине приликом одласка у пензију у износу од 1.110.482,25 динара,
помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице у износу од 367.587,90
динара,
- помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице
у износу од 330.422,44 динара,
- накнада трошкова за превоз на посао и са посла у износу од 7.821.993,08 динара,
- јубиларне награде у износу 2.913.600,81 динар,
- трошкове платног промета у износу од 491.390,90 динара,
- трошкови банкарских услуга у износу од 318,00 динара,
- услуге за електричну енергију у износу од 4.333.695,37 динара,
- природни гас у износу од 250.116,93 динара,
- угаљ у износу од 79.000,00 динара,
- дрво-пелет у износу од 1.729.035,00 динара,
- лож уље у износу од 7.908.812,05 динара,
- централно грејање у износу од 5.651.905,07 динара,
- услуге водовода и канализације у износу од 1.863.883,90 динар,
- одвоз отпада у износу од 1.413.438,40 динара,
- телефон у износу од 391.707,27 динара,
- услуге мобилног телефона у износу од 207.917,91 динара,
- пошта у износу од 59.600,00 динара,
- услуге доставе у износу од 516,00 динара,
- осигурање зграда у износу од 29.346,67 динара,
- осигурање возила у износу од 37.493,00 динара
- осигурање остале дугорочне имовине у износу од 41.086,00 динара,
- осигурање запослених у случају несреће на раду у износу од 265.149,96 динара,
- закуп нестамбеног простора 6.039.012,65 динара,
- трошкови исхране на службеном путу у износу од 17.384,00 динара,
- трошкови превоза на службеном путу у износу 1.000,00 динара,
- трошкови смештаја на сл.путу у изноу од 16.000,00 динара
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превоз ученика – превоз деце предшколског образовања у износу од 812.650,00 динара,
превоз ученика – превоз деце у износу од 185.640,00 динара,
административне услуге у износу од 4.426,00 динара,
услуге за одржавање софтвера у износу од 267.000,00 динара,
услуге образовања и усавршавања запослених у износу од 170.872,00 динара,
котизација за семинаре у износу од 46.000,00 динара,
објављивање тендера и информативних огласа у износу 16.447,50 динара,
медијске услуге радија и телевизије у износу од 255.000,00 динара,
репрезентација у износу од 12.500,00 динара
остале опште услуге у износу од 2.443.876,45 динара,
услуге јавног здравства - инспекција и анализа у износу од 2.105.033,00 динара,
остале специјализоване услуге у износу од 957.867,26 динара,
столарски радови у износу од 2.858.029,43 динара,
молерски радови у износу од 1.238.886,21 динар,
радови на крову у износу од 3.065.158,00 динара,
радови на водоводу и канализацији у износу од 660.537,16 динара,
централно грејање у износу од 1.683.641,00 динара,
електричне инсталације у износу од 767.710,71 динара,
остале услуге и материјали за одржавање у износу од 1.768.901,11 динара,
текуће поправке и одржавање осталих објеката у износу од 143.954,90 динара,
механичке поправке у износу од 218.694,30 динара,
остале поправке и одржавање опреме за саобраћај у износу од 68.115,00 динара,
одржавање рачунарске опреме у износу од 23.718,00 динара,
oдржавање опреме за комуникацију у износу од 149.920,00 динара,
одржавање електронске и фотографске опреме у изноу од 21.174,00 динара
одржавање опреме за домаћинство и угоститељство у износу од 298.288,80 динара,
поправка уградне опреме у износу од 233.450,00 динара,
текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност у износу од 299.820,00 динара,
текуће поправке и одржавање остале опреме у износу од 31.220,00 динара,
канцеларијски материјал у износу од 442.916,42 динара,
расходи за радну униформу у износу од 474.024,00 динара,
стручна литература за редовне потребе запослених у износу од 146.100,00 динара,
материјал за саобраћај у износу од 532.811,76 динара,
материјал за образовање и културу у износу од 1.428.413,50 динара,
хемијска средства за чишћење у износу од 4.996.269,95 динарa,
намирнице за припремање хране у износу од 19.064.178,96 динарa,
потрошни материјал (посебне намене) у износу од 306.208,50 динар,
алат и инвентар (инвентар, играчке) у износу од 2.672.921,46 динара,
остале текуће дотације и трансфери (инвалиди) у износу од 1.597.660,38 динара,
остале текуће дотације по закону у износу од 1.553.218,28 динара,
регистрација возила 8.308,00 динара,
општинске таксе у износу од 18.578,52 динара,
остале накнаде штете у износу од 313.428,98 динара,
намештај у износу од 2.516.539,96 динара,
рачунарска опрема у износу од 159.980,50 динара,
опрема за домаћинство и угоститељство у износу од 826.263,10 динара,
опрема за образовање у износу од 152.438,00 динара и
механичка опрема у износу од 92.500,00 динара.

Страна 120 – Број 4

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

55

4. јун 2021. године

Образложење спровођења програмске активности у 2020. години:
У 2020. години у 140 васпитних група уписано је 2925-оро деце. Услед пандемије изазване
вирусом Ковид 19 Установа је предвидела 3 модела функционисања у овој радној години:
- рад Установе у пуном капацитету
- рад Установе у ограниченом капацитету (актуелни модел)
- прекид остваривања непосредног рада са децом у одређеном временском периоду
У 2020. години циљеви и задаци предвиђени Годишњим планом рада Установе,
Предшколским програмом и Развојним планом, делимично су остварени. Проглашењем
ванредног стања у марту 2020. године, изазваног епидемијом вируса Ковид 19, активности
Установе значајно су измењене у складу са препорукама Министарства просвете науке и
технолошког развоја Републике Србије. Од последње недеље марта активности Предшколске
установе усмерене су на активности:
- у вези са очувањем здравља и безбедности људи,
- подршке породицама са децом предшколског узраста и
- подршке професионалном повезивању, умрежавању и размени искустава практичара.
Активности у свакој од ових категорија посебно су разрађене Планом активности током
трајања епидемије вируса Ковид 19.
У оквиру активности у вези са очувањем здравља и безбедности људи праћене су све
препоруке надлежних органа и спровођене мере и активности у циљу спречавања, ширења и
заштите безбедности корисника услуга Предшколске установе као и запослених.
Подршка породицама са децом предшколског узраста остваривана је на различите начине од
краја марта до краја маја 2020. године. У ту сврху активирани су и развијани доступни и
безбедни канали комуникације (сајт Предшколске установе „Наша радост“ Смедерево, вибер и
мејл групе, различити дигитални алати...). Као подршка породицама корисницима услуга
Установе у јачању својих родитељских компетенција, са радом је почело саветовалиште
ПОРОДИЧНИ КУТАК.
Установа је за кориснике услуга била затворена у периоду од 16.03. до 11.05.2020.године. Рад
Установе је до краја 2020. године настављен у ограниченом капацитету.
Имајући у виду значајну чињеницу, да се од септембра 2019. године у Установи
примењују нове Основе програма предшколског васпитања и образовања ''Године узлета'', у
првим месецима 2020. године обезбеђивани су услови како би кључне тачке Основа програма
могле да крену да се реализују и заживе у нашој заједници. Концепцијом Основа програма,
између осталог, афирмише се значај заједничког учешћа деце и одраслих за учење и развој, као
и повезивање са локалном заједницом и породицом, наглашавајући њихову активнију улогу у
пракси предшколског васпитања и образовања. Имајући у виду актуелни контекст бројне
планиране активности нису реализоване.
Од септембра 2020. године рађено је на ширењу примене нових Основа програма.
Формиран је Тим Језгро Установе, сачињен од представника свих објеката и подтимови у
сваком од објеката Установе. Значајни помаци догодили су се у области инвестиционих улагања
у адаптацију простора како би они постали безбедна и сигурна средина за боравак деце.
У оквиру Тима за професионални развој у периоду 11.-13.2.2020. године организовано је
интерно стручно усавршавање кроз тематске радионице усмерене ка унапређивању
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компетенција васпитача. Укупан број учесника ових тродневних радионица био је 197.
Активности Тима до краја године настављене су у online варијанти.
Предшколска установа „Наша радост“ Смедерево укључена је као један од партнера у
Пројекат Министарства просвете науке и технолошког развоја Републике Србије и града
Смедерева кроз Инклузивно предшколско васпитање и образовање под слоганом „Корачајмо
заједно“, од октобра месеца 2019. године. Активности на реализацији пројекта реализоване су
до 15.3.2020. године. Циљ Пројекта био је унапређење доступности предшколских услуга за
децу из осетљивих друштвених група, обезбеђивање подршке породицама за развој
родитељских компетенција и препознавање значаја стимулације раног развоја деце кроз игру и
учење. То се остваривало кроз краће диверсификоване програме у институцијама културе у
Смедереву, за 10-оро деце из насеља Кривак узраста 3-5,5 година, и едукацијом родитеља те
деце, као и родитеља 10-оро деце из Вранова која су била укључена у вртићку групу на 4 сата.
Едукација родитеља се реализoвалa кроз радионичарски рад.
У периоду септембар-децембар 2020. године рађено је на реведирању самог пројекта, те
су пројектне активности у овом периоду изостале.

ЦИЉЕВИ

Повећање обухвата
деце предшколским
васпитањем и
образовањем
Обезбеђени
адекватни услови за
васпитно образовни
рад са децом уз
повећан обухват

ИНДИКАТОРИ
Број деце која су уписана у
Предшколску установу
Проценат уписане деце у
односу на број укупно
пријављене деце
Број уписаних група деце
Број објеката Вртића

Новоотворени објекти

Базна
вредност
2019. година

Циљна
вредносту
2020. години

Остварена
вредност у
2020.
години

3.040

3.600

2.925

54,5%

63,60%

52,5%

140

158

140

10

12

10

2

2

2

Извор верификације: Годишњи план рада Установе, Извештај о раду Установе
ПРОГРАМ 8: Предшколско васпитање и образовање, Програмска активност 20010001-Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања, функција 911Предшколско образовање, на позицији 172 – Зграде и грађевински објекти-за радови на
санацији и адаптацији дечијег одмаралишта на Ртњу у буџетској 2020. години планирана су
средства у износу од 21.987.066 динара, а и реализована су у износу од 21.987.066 динара, и то:
11.388.995,99 динара за део грађевинских радова на завршетку објекта дечјег одмаралишта на
Ртњу, по Уговору са Предузећем за инжењеринг, трговину и грађевинарство „ИТГ“ доо
Смедерево, наш број 400-11325/2019-03 од 23.12.2019. године;
износ од 4.862.093,78 динара за изведене додатне радове на реконструкцији, доградњи и
надоградњи објекта установе Смедеревско одмаралиште на Ртњу, доњи објекат-I фаза, а у
складу са Уговором о уступању уговора који је закључен између Града Смедерева, „ИТГ“ доо
заступника групе понуђача и ПУ Наша радост Смедерево и
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износ од 5.735.976 динара на име набавке и монтаже технолошке опреме за поменути објекат у
складу са Уговором између Града Смедерева и “FIMAS” doo Београд, наш број 400-9895/202003 од 21.12.2020. године.
ПРОГРАМ 8: Предшколско васпитање и образовање, Програмска активност 20010001-Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања, функција 911Предшколско образовање, на позицији 173 – Зграде и грађевински објекти-Капитално
одржавање објеката ПУ "Наша радост" Смедерево који су у јавној својини града Смедерева
планирана су средства у износу од 12.600.000 динара, а реализована су средства у износу од
12.544.980 динара, на име привремене ситуације, пдв-а и окончане ситуације за радове на
замени кровног покривача на објекту вртића „Пчелица“ на Папазовцу, по основу Уговора са
„ITALIA-NUOVA“ доо Смедерево, наш број 400-11331/2019-03 од 23.12.2019. године.
ПРОГРАМ 8: Предшколско васпитање и образовање, Програмска класификација
2001-П1-Пројекат „Корачајмо заједно“, функција 911 – Предшколско образовање, Одлуком о
буџету града Смедерева за 2020. годину („Службени лист града Смедерева“, број 6/2019, 1/2020
и 15/2020) планирана су средства из буџета у износу од 2.970.000 динара. Са позиције 177 –
Услуге по уговору реализован је износ од 240.000 динара по Захтеву Удружења Рома „21
Јелена“ Враново, а у складу са Уговором о реализацији пројектних активности у склопу
Пројекта „Корачајмо заједно“ број 400-8558/2019-08 од 03.10.2019. године (за набавку
материјала за подршку за адекватно укључивање Ромске деце у предшколски систем васпитања
и образовања-радни листови, пернице, ранчеви). Реализована средства представљају део учешћа
Града Смедерева у реализацији Пројекта (од укупно предвиђених сопствених средстава у
износу од 720.000 динара).
Раздео:4
Корисник: 84485 – УСТАНОВА ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ СА
СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ ''СУНЦЕ''
Биланс извршења финансијског плана корисника
Шифра
Шифра програмске
активности
програма /пројекта
0901

Назив програма / програмске
активности / пројекта
Програм 11: Социјална и
дечија заштита

Програмска активност:
0901-0004 Саветодавно-терапијске и
социјално-едукативне услуге
Пројекат: ''Сигурнији
0901-П1
приступ-већа самосталност''
УКУПНО

Усвојен буџет за
2020. годину

Текући буџет за
2020. годину

Извршење у
2020. години

Проценат
извршењау
односу на
текући
буџет

10.013.103

10.013.103

8.742.988

87,32%

9.963.103

9.963.103

8.742.988

87,75%

50.000

50.000

-

-

10.013.103

10.013.103

8.742.988

87,32%

Програм 11: 0901- Социјална и дечија заштита
Сектор: Социјална заштита
Одговорно лице: директор Установе Биљана Милошевић
Опис програма:Обезбеђивање свеобухвата социјалне заштите и помоћи најугроженијем
становништву града
Образложење спровођења програма у години извештавања:
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ГЛАВА 4.5. СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА - УСТАНОВА ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ
И ОМЛАДИНЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ ''СУНЦЕ''
Програмска активност 0004: Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге
Одговорно лице: директор Установа за дневни боравак деце, младих и одраслих особа са
сметњама у развоју "Сунце" Смедерево, Биљана Милошевић
Опис програмске активности: Дневно збрињавањем корисника са сметњама у развоју које
обухвата, превоз, исхрану, здравствену заштиту, радни третман и васпитно-образовни рад
корисника
Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:
ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА, Програмска класификација 0901-0004
Програмска активност 0004 - Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге, Функција
040 - Породица и деца, Одлуком о буџету града Смедерева за 2020. годину („Службени лист
града Смедерева“, број 6/2019, 1/2020 и 15/2020) планирана су средства из буџета у износу од
9.963.103,00 динара. У периоду јануар - децембар 2020. године утрошена су средства у износу
од 8.742.988,00 динара, односно 87,75% од годишњег плана по следећој програмској
класификацији и програму:
- плате по основу цене радa 6.849.447,00 динара,
- допринос за пензијско и инвалидско осигурaње 787.673,00 динара,
- допринос за здравствено осигурање 352.742,00 динара,
- накнада трошкова за превоз на посао и са посла 177.345,00 динара,
- трошкови платног прометa 9.394,00 динара,
- услуге електричне енергије 150.223,00 динара,
- услуге водовода и канализације 30.805,00 динара,
- телефон,телекс,телефакс 18.046,00 динара,
- услуге осигурање запослених 3.696,00 динара,
- остали непоменути трошкови 1.905,00 динара,
- административне услуге 120.000,00 динара,
- остале стручне услуге 6.938,00 динара,
- репрезентација 20.000,00 динара,
- остале опште услуге 18.000,00 динара,
- медицинске услуге 14.200,00 динара,
- остале специјализоване услуге 12.600,00 динара,
- текуће поправке и одржавање зграда и објеката 26.194,00 динара,
- текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност 10.950,00 динара,
- канцеларијски материјал 9.825,00 динара,
- медицински и лабораторијски материјал 19.338,00 динара,
- хемијска средства за чишћење 35.766,00 динара,
- материјал за посебне намене 9.717,00 динара,
- остале текуће дотације по закону 45.194,00 динара и
- административна опрема 12.990,00 динара.
ПРОГРАМ 11: Социјална и дечија заштита, Програмска класификација 0901-П1-Пројекат
''Сигурнији приступ-већа самосталност'' функција 040 - Породица и деца, Одлуком о буџету
града Смедерева за 2020. годину („Службени лист града Смедерева“, број 6/2019, 1/2020 и
15/2020) планирана су средства из буџета у износу од 50.000,00 динара. Пројекат није
реализован због пандемије вируса COVID-19.
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Образложење спровођења програмских активности за 12 месеци 2020. године:
Установа за дневни боравак деце, младих и одраслих особа са сметњама у развоју
„Сунце“ Смедерево је у периоду од 01.01-31.12.2020. године у прилагођеним условима услед
новонастале ситуације реализовала своје планиране активности са корисницима услуга дневног
боравка. Све активности су дефинисане по нивоима и индивидуалним могућностима корисника
и у складу са тим радно ангажовани стручњаци (дефектолози-соматопед и логопеди) направили
су индивидуалне планове подршке како би услуга коју пружа Установа била сврсисходна.
Први радни дан у Новој години обележила је сада већ традиционалана посета
представника Црквеног одбора и уручивање пакетића корисницима Установе поводом највећег
хришћанског празника, Божића. Крајем јануара, активно је узето учествовање у Светосавским
свечаностима и реализовне су заједничке активности са ученицима ОШ „Иво Лола Рибар“ из
Скобаља и њиховим учитељицама Слађаном Добротом и Весном Миљковић. Активности су
реализоване на дечјем одељењу градске Библиотеке.
Средином фебруара, поводом Дана Државности, Установу „Сунце'' посетили су
представници синдиката фабрике каблова „П.К.Ц.“ Смедерево који су се у пријатној атмосфери
дружили са корисницима и уручили им пакетиће.
Поводом 8. Марта организована је ликовно-креативна радионица са ученицима
специјалног одељења ОШ „Бранислав Нушић“ и дефектологом Маријом Лекић и приредба
намењена мајкама и старатељкама корисника које су чланови Удружења за помоћ МНРО
Смедерево. Приредби и дружењу са корисницима присуствовале су и жене, чланице актива са
територија месних заједница Царина и Папазовац.
Средином марта, у целој земљи је проглашена ванредна ситуација због неповољне
епидемиолошке ситуације изазване присуством вируса Ковид-19 тако да је Установа „Сунце'' по
препоруци надлежних органа престала са реализацијом планираних активности са корисницима
у оквиру самог дневног боравка. Међутим, стручни тим је у договору са директором Установе
направио план и подршку корисницима и њиховим родитељима сходно новонасталој ситуацији
и реализовао активности онлајн.
Направљене су групе корисника и стручни тим је свакодневно припремао и слао радне
задатке прилагођене њиховим могућностима из следећих области: познавање природе и
друштва, говорно-језичких активности, ликовно-креативних активности, вежбе које се односе на
реедукацију психомоторике, вежбе које се односе на подстицај визуо-моторне контроле, вежбе
грубе, фине и графомоторике, музичке активности и куварско-пекарске активности. Акценат је
био да им активности буду занимљиве и да у њима могу заједно са својим родитељима да
учествују и употпуне време које проводе код куће.
Организовани су видео позиви, који су много значили корисницима, разговори који су им
пријали тако да су са великим задовољством приступали изради домаћих задатака. Дешавало се
да корисници буду узнемирени јер им недостаје долазак у дневни боравак и да су се родитељи
обраћали стручњацима за помоћ и подршку како би лакше прихватили новонасталу ситуацију.
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Поред тога, медицински техничар је направио групу подршке путем Вибер апликације како би
их обавештавао о мерама заштите које морају да предузимају како би се заштитили од заразе.
Прилагођавање и рад у другачијим условима био у почетку отежан, међутим касније су
корисници прихватили и радо учествовали у активностима које им је стручни тим Установе
„Сунце“ осмислио и проследио.
Градски штаб за ванредне ситуације града Смедерева на седници одржаној 27. августа
донео је Закључак да се дозволи пријем корисника услуга Установе за дневни боравак деце,
младих и одраслих особа са сметњама у развоју “Сунце” Смедерево, почев од 01.септембра
2020.године уз потврде од стране послодаваца за родитеље/старатеље који су у радном односу.
Стручни тим је са корисницима који су кренули да свакодневно користе услуге дневног боравка
организовао терапеутско-едукативни рад уз поштовање свих прописаних мера заштите. Са
осталим корисницима настављена је и даље он лајн сарадња.
Ванредна ситуација која је уведена, ускратила је нашим корисницима могућност доласка
у дневни боравак који сматрају својом кућом и у коме проводе већи део дана са својим
пријатељима и запосленима које прихватају као чланове породице. Тешко су то прихватали па је
Установа у сарадњи са Градским штабом за ванредне ситуације града Смедерева уз поштовање
прописаних епидемиолошких мера почетком октобра кренула са радом и са корисницима чији
родитељи нису у радном односу подељени у две групе које се смењују на недељу дана.
У прилагођеним епидемиолошким условима почетком октобра различитим
актовностима-разговором, писањем и читањем дечијих права и обавеза као и израдом ликовнокреативних радова обележили смо “Дечију недељу”.
У новембру су почеле припреме за обележавање Дана особа са инвалидитетом који је
захтевао да сви будемо креативнији јер није било могуће реализовати одређене традиционалне
активности. Због безбедности корисника и радно ангажованих све што смо планирали
реализовали смо у просторијама наше Установе уз видео позиве којима су наши корисници
осталим представницима Организација особа са инвалидитетом честитали празник, истичући да
је потребно да бригу и подршку коју добијају имају свакодневно, а не само 3.децембра.
Децембар је био резервисан за припрему и израду новогодишњих честитки које смо
драгим људима поделили. Новогодишњим пакетићима наше кориснике су традиционално
обрадовали: представници синдиката ЈП ЕПС-а , Минел-еним, Мото-клуба “Екстрим”.
У периоду када наши корисници нису долазили у дневни боравак искористили смо
прилику да из донаторских средстава заменимо један део дотрајале металне столарије новом пвц
столаријом.
Због неповољне епидемиолошке ситуације изазване присуством вируса Ковид-19
реализација планираних пројеката (“Заједничким снагама до интеграције” и “ Сигурнији
приступ – већа самосталност”) одложена је до нормализације епидемиолошке ситуације.
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Циљ

Подршка
развоју услуга
социјалне
заштитедневне услуге
у заједницидневни
боравак

Унапређење
квалитета
услуге
социјалне
заштите
Повећање
квалитета
услуга
дневног
боравка
садржајнијим
активностима

Индикатор

Процентуално учешће
корисника у
саветодавнотерапијским и
социјално-едукативним
активностима
Бројчано учешће
корисника у
саветодавнотерапијским и
социјално-едукативним
активностима
Повећање квалитета
живота корисника
социјалне заштите –
штићеника Установе за
дневни боравак деце и
омладинe са сметњама у
развоју "Сунце"

Степен задовољства
корисника и родитеља

Вредност
у базној
2019.
години

Циљана
вредност
у 2020.
години

Остварено
за 12
месеци
2020.
године

100%

100%

100%

19

20

20

100%

100%

Пројекат
није реализ
ован због
пандемије
вируса
COVID-19
Пројекат
није реализ
ован због
пандемије
вируса
COVID-19

Програм 13: 1201- РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
Сектор: Култура, комуникације и медији
Одговорно лице: директори пет Установа у области културе
Опис програма: Очување, унапређење и представљање културно-историјског наслеђа, културне
разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници
ГЛАВА 4.6 КУЛТУРА
Одлуком о буџету града Смедерева за 2020. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 6/2019, 1/2020 и 15/2020) у оквиру главе 4.6 Култура планирана су средства из буџета у
укупном износу од 231.165.120,00 динара. У периоду јануар - децембар 2020. године утрошена
су средства у износу од 196.620.648,00 динара, односно 85,06% од плана по следећој
програмској активности и пројектима.

4. јун 2021. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

62

Страна 127 – Број 4

Програмска активност 0001: Функционисање локалних установа културе
Одговорно лице: : директори пет Установа у области културе
Опис програмске активности: Функционисање локалних установа културе у граду
ПРОГРАМ 13: Развој културе и информисања, Програмска активност 1201-0001Функционисање локалних установа културе, функција 820 - Услуге културе, у наведеном
периоду утрошена су средства за следеће наменe:
-

плате по основу цене рада у износу од 67.368.747,51 динара,
додатак за рад на дан државног и верског празника у износу од 161.753,40 динара,
додатак за време проведено на раду (минули рад) у износу од 2.428.769,20 динара,
накнаду зараде за време привремене спречености за рад до 30 дана услед болести у
износу од 137.172,21 динара,
накнаду зарада за време одсуствовања са рада на дан празника који је нерадни дан,
годишњег одмора, плаћеног одсуства, војне вежбе и одазивања на позив државног
органа у износу од 4.794.035,01 динар,
допринос за пензијско и инвалидско осигурање у износу од 8.504.927,70 динар,
допринос за здравствено осигурање у износу од 3.971.103,33 динара,
поклони за децу запослених у износу од 117.000 динара,
превоз на посао и са посла (маркице) у износу од 15.360 динара,
отпремнина приликом одласка у пензију у износу од 260.954 динара,
помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице у износу
од 170.000 динара,
накнада трошкова за превоз на посао и са посла у износу од 1.878.615,12 динара,
јубиларне награде у износу од 2.816.597,86 динара,
трошкове платног промета у износу од 231.754,05 динара,
услуге за електричну енергију у износу од 1.699.064,54 динара,
природни гас у износу од 207.289,49 динара,
централно грејање у износу од 11.930.316 динара,
услуге водовода и канализације у износу од 864.662,53 динара,
одвоз отпада у износу од 947.309,05 динара,
услуге чишћења – Стамбена агенција у износу од 15.001.544 динара,
телефони, телекс и телефакс у износу од 432.396,68 динарa,
интернет и слично у износу од 74.147,94 динара,
услуге мобилног телефона у износу од 347.948,09 динара,
пошта у износу од 6.802 динара,
услуге доставе у износу од 22.289.96 динара,
трошкове осигурања у износу од 578.233,61 динара,
осигурање возила у износу од 16.788 динара,
осигурање опреме у износу од 150.419 динара,
осигурање запослених у случају несреће на раду у износу од 9.596 динара,
остале непоменуте трошкове у износу од 30.021 динар,
трошкове дневница (исхране) на службеном путу у износу од 56.098 динара,
превоз у јавном саобраћају – Дани ослобођења Града у износу од 28.000 динара,
превоз у јавном саобраћају – Јесењи сајам зимнице, цвећа, вина и меда у
износу од 90.000 динара,
превоз у јавном саобраћају – Смедеревски новогодишњи програми 2019/2020
у износу од 162.500 динара,
трошкове селидбе и превоза у износу од 95.502 динара,
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остале административне услуге у износу од 484.169 динара,
услуге одржавања рачунара у износу од 297.452 динара,
услуге образовања и усавршавања запослених у износу од 123.005 динара,
котизације за семинаре у износу од 38.000 динара,
услуге штампања публикација у износу од 770.520 динара,
услуге штампања публикација – 8. март у износу од 0 99.840 динара,
услуге штампања публикација АНИП у износу од 30.000 динара,
услуге штампања публикација- Међународни дан жена са села у износу од 10.000
динара,
услуге штампања публикација - Јесењи сајам зимнице, цвећа, вина и меда у
износу од 110.000 динара,
услуге информисања јавности у износу од 30.000 динара,
остале услуге штампања у износу од 509.433,82 динара,
услуге рекламе и пропаганде у износу од 145.800 динара,
услуге рекламе и пропаганде – Смедеревски новогодишњи програми 2019/2020
у износу од 79.728 динара,
остале услуге рекламе и пропаганде у износу од 399.900 динара,
остале правне услуге у износу од 170.000 динара,
остале стручне услуге – Анип и остали у износу од 2.186.648 динара,
остале стручне услуге - Јесењи сајам зимнице, цвећа, вина и меда у
износу од 110.000 динара,
остале стручне услуге – Смедеревски новогодишњи програми 2019/2020
у износу од 99.302 динара,
остале стручне услуге - Витешки турнир у износу од 265.315 динара,
угоститељске услуге у износу од 86.650 динара,
репрезантацију у износу од 345.890,60 динара,
репрезентацију – Концерт 8. март у износу 39.464 динара,
репрезентацију – Међународни дан жена са села у износу од 26.186 динара,
репрезентацију – Дан ослобођења Града у износу од 20.000 динара,
репрезентацију – Јесењи сајам зимнице, цвећа, вина и меда у
износу од 27.000 динара,
репрезентацију – Смедеревски новогодишњи програми 2019/2020 у износу
од 98.265 динара,
остале опште услуге у износу од 791.088,60 динара,
остале опште услуге – приватно обезбеђење у износу од 5.048.679 динара,
остале опште услуге – Витешки турнир у износу од 2.160.000 динара,
Међународни дан жена са села у износу од 61.908 динара,
концерт – 8. март у износу од 843.000 динара,
Смедеревске новогодишње програме у износу од 1.499.582 динара,
Дан ослобођења Града у износу од 140.000 динара,
Јесењи сајам зимнице, цвећа, вина и меда у износу од 227.800 динара,
Зимску бајку у износу од 3.997.200 динара,
Културне програме Центра за културу у износу од 1.225.930 динара,
часопис за књижевност, уметност и друштвена питања „Монс Ауреус“
у износу од 215.995 динара,
Књижевни четвртак у износу од 26.202 динара,
Читалачка значка у износу од 50.000 динара,
Сајам поезије у износу од 39.734 динара,
Стиховизија у износу од 79.915 динара,
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Стиховизија по решењу Министарства у износу од 250.000 динара,
Светосавске свечаности у библиотеци у износу од 50.000 динара,
матичне функције по Решењу Министарства културе и информисања у износу
од 319.092 динара,
изложбена делатност Музеја у износу од 285.870 динара,
културни програми Историјског архива у износу од 59.049 динара,
столарски радови у износу од 2.900 динара,
молерске радове у износу од 192.000 динара,
радови на крову у износу од 49.700 динара,
радове на водоводу и канализацији у износу од 67.036 динара,
електричне инсталације у износу од 43.720 динара,
остале услуге и материјале за текуће поправке и одржавање зграда у износу
од 505.388 динара,
текуће поправке и одржавање осталих објеката у износу од 425.820,36 динара,
механичке поправке у износу од 80.601 динар,
одржавање електричне и електронске опреме у износу од 230.000 динара,
рачунарску опрему у износу од 344.902 динара,
уградну опрему у износу од 173.382 динара,
остале поправке и одржавање административне опреме у износу од 316.938 динара,
текуће поправке и одржавање опреме за културу у износу од 101.916 динар,
текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност у износу од 354.805 динара,
канцеларијски материјал у износу од 351.447 динара,
канцеларијски материјал- Јесењи сајам зимнице, цвећа, вина и меда у износу од
17.000 динара,
стручну литературу за редовне потребе запослених у износу од 220.130 динара,
остали материјал за превозна средства у износу од 54.360 динара,
материјале за културу у износу од 113.554,04 динара,
потрошни материјал у износу од 322.325,80 динара,
остале материјале за посебне намене у износу од 191.591 динара,
повраћај средстава Министарству културе за Регионални завод за заштиту споменика
у износу од 265.837 динара,
повраћај средстава Министарству културе за Музеј у износу од 144.690 динара,
остале текуће дотације и трансфери у износу од 486.816 динара,
остале текуће дотације по закону у износу од 522.579,94 динара,
порез на услуге у износу од 19.301 динар,
регистрација возила у износу од 24.981 динар,
остале порезе у износу од 6.096 динара,
Републичке таксе у износу од 4.545,45 динара,
Судске таксе у износу од 76.000 динара,
намештај у износу од 810.490 динара,
уградну опрему у износу од 565.579 динара,
рачунарску опрему у износу од 286.290 динара,
опрему за културу у износу од 401.451 динара и
књиге у библиотеци у износу од 963.569 динара.
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Пројекти Установа у Култури
-

Пројекти Центра за културу Смедерево

ПРОГРАМ 13: Развој културе и информисања, Програмска класификација 1201–П1 –
Пројекат Центра за културу – Смедеревска јесен, функција 820 - Услуге културе, планирана
су средства у износу од 1.000.000 динара, утрошена су средства у износу од 990.420,00 динара,
односно 99,04% од плана и то за:
-

услуге културе у износу од 990.420 динара.

Смедеревска јесен je први пут одржана као изложба грожђа и вина 1888. године и једна je од
најстаријих и највећих манифестација у Србији. На жалост, ове године, због епидемије која је
погодила цео свет, па и нашу земљу и наш град, из безбедоносних разлога нисмо били у
прилици да одржимо манифестацију у оном обиму какав смо навикли да видимо протеклих
година.
Због тога је град Смедерево одлучио да скромнијим окупљањем на Градском тргу обележи
постојање ове најстарије манифестације у Србији која је требало да се одржи у нашем граду по
133. пут. У част Смедеревске јесени Градски трг био је украшен великим гроздом, који
представља заштитни знак манифестације и поред кога су наши суграђани, могли да се сликају
и на тај начин обогате своје албуме успомена.
Смедеревска јесен је манифестација која на најбољи начин презентује наш град, како
пољопривреду и туризам, тако и индустрију, спорт и културу.
Смедеревска јесен је манифестација која је поникла из бурне и богате историје нашег града.
У оквиру 133. „Смедеревске јесени“ реализован је ревијални боксерски турнир у организацији
Боксерског савеза Србије и града Смедерева, у периоду од 18. до 20. септембра.
Циљ

Индикатор

Популаризација
манифестације,
појачана туристичка Број
посећеност
граду, посетилаца на
промоција привреде манифестацији
и пољопривреде у
граду

Вредност у
базној 2019.
години

500.000

Циљана
вредност у
2020. години

500.000

Остварено за 12
месеци 2020.
године
500
манифестација
је симболично
обележенагрозд на Тргу

Извор верификације: Извештај о раду који садржи број реализованих пољопривредних и
привредних изложби
Напомена: број посетилаца је смањен због поштовања мера Кризног штаба поводом Вируса
КОВИД 19
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ПРОГРАМ 13: Развој културе и информисања, Програмска класификација 1201–П2 –
Пројекат Центра за културу – Позоришни фестивал Театар у тврђави, функција 820 Услуге културе, планирана су средства у износу од 7.560.000,00 динара, а утрошена су средства
у износу од 7.445.281,00 динара, односно 98.48% од плана и то за:
- услуге мобилног телефона у износу од 31.481 динара,
- закуп опреме за образовање, културу и спорт у износу од 1.991.000 динара,
- превоз у јавном саобраћају у износу од 292.000 динара,
- услуге штампања публикација у износу од 792.246 динара,
- услуге рекламе и пропаганде у износу од 682.800 динара,
- угоститељске услуге у износу од 197.800 динара,
- остале стручне услуге у износу од 297.000 динара,
- репрезентација у износу од 226.951 динара,
- остале опште услуге у износу од 599.600 динара,
- услуге културе у износу од 1.890.000 динара,
- остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграда у
износу од 78.009 динара,
- канцеларијски материјал у износу од 22.394 динара,
- бензин у износу од 50.000 динара и
- материјал за културу у износу од 294.000 динара.
Фестивал „Театар у тврђави“ одржан је у периоду од 21. до 25. септембра 2020.
године, и одигране су следеће представе:
•
Смедерево 1941. године у извођењу Српског народног позоришта из Новог Сада
•
Реализована је промоција књиге Ане Ђорђевић и Александра Милосављевића под
називом Смедерево 1941/Страдање глумаца СНП-а у Смедереву 1941.
•
Два витеза из Вероне у извођењу Крушевачког позоришта
•
М.И.Р.А у извођењу Битеф театра
•
Три прасета у извођењу Крушевачког позоришта
•
Како Вам драго у продукцији Крушевачког позоришта, Народног позоришта Ниш и
Нишвил џез театарског фестивала.
•
Лепа Брена проџект, продукција Галарт-а.
Фестивал је по слободној процени организатора пропратило око 450 посетилаца, 100
мушкараца и 150 жена
Циљ
Представљање и афирмација
домаћег и иностраног
позоришног стваралаштва,
промоција смедеревске
тврђаве, обогаћивање
културне понуде града у
летњим месецима

Индикатор

Број
учесника

Вредност у
базној 2019.
години

Циљана
вредност у 2020.
години

Остварено за 12
месеци 2020.
године

450
(око 230 жена и
220 мушкараца)

450
(око 230 жена и
220 мушкараца)

250
(око 150 жена и
100 мушкараца)

Извор верификације: Извештај о раду - евиденција организатора
Напомена: број посетилаца је смањен због поштовања мера Кризног штаба поводом Вируса КОВИД
19
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ПРОГРАМ 13: Развој културе и информисања, Програмска класификација 1201–П4 –
Пројекат Центра за културу – 37. „Нушићеви дани“ функција 820 - Услуге културе,
планирана су средства у износу од 2.800.000,00 динара. Утрошена су средства у износу од
2.783.479,00 динара, односно 99.41% од плана и то за:
- трошкови штампања публикација у износу од 292.850 динара,
- трошкови рекламе и пропаганде у износу од 199.800 динара,
- остале стручне услуге у износу од 492.000 динара,
- трошкови репрезентације у износу од 199.767 динара,
- остале опште услуге у износу од 100.000 динара и
- услуге културе у износу од 1.499.062 динара.
Позоришни фестивал „Нушићеви дани“ који због ванредног стања у Србији није одржан у
уобичајено време, током априла, 37. пут реализује се у сведеном формату 2. и 3. новембра 2020.
године. Програм планиран са тежњом да се у специфичним околностима очува континуитет у
организацији фестивала значајног за културни идентитет Смедерева, као и за афирмацију
великана наше културе, Бранислава Нушића, обухватио је две представе новије продукције и
традиционалну доделу Награде за животно дело, као и једну представу за децу која је
претходила главном програму. Сведеност у погледу овогодишње програмске понуде условљена
је компликовањем епидемиолошке ситуације у комбинацији са чињеницом да се представе
изводе у затвореном простору.
Покровитељи Мaнифестације су Министарство културе и информисања Републике Србије и
Град Смедерево. Због лоше епидемиолошке ситуације и поштовања прописаних мера фестивал
је посетило укупно 714 посетилаца, од којих је 368 било женског рода и 346 посетилаца мушког
рода.

Циљ
Упознавање
публике са
стваралачком
личношћу и
делом Бранислава
Нушића

Индикатор
број позоришта
који се
представљају
Смедеревској
публици

Вредност у
базној 2019.
години

Циљана вредност
у 2020. години

Остварено за 12
месеци 2020.
године

11

2

3

Извор верификације: Извештај о раду - евиденција организатора

ПРОГРАМ 13: Развој културе и информисања, Програмска класификација 1201–П5 –
Пројекат Центра за културу – Ликовна колонија графике функција 820 - Услуге културе,
планирана су средства у износу од 340.000 динара, а утрошена су средства у износу од
261.000,00 динара, односно 76.76% од плана и то за:
- услуге рекламе и пропаганде у износу од 58.000 динара,
- угоститељске услуге у износу од 76.550 динара,
- остале опште услуге у износу од 119.280 динара и
- услуге културе у износу од 7.170. динара.
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36. Ликовна колонија графике одржана је од 1. до 7. септембра 2020. године у графичком
атељеу Центра за културу. Учесници 36. „Ликовне колоније Графика“ су:
Филип Стаменковић, Сузана Џелатовић, Бисерка Петровић, Бојана Торлак, Весна Џакић,
Даница Тешић, Немања Арсић и Јелена Вукајловић.
Фонд колоније чини око 700 отисака, рачунајући и прошлогодишњи учинак. Осим рада
уметника у графичком атељеу Центра за културу, програм колоније обухватио је организовање
јавног часа о графици који је намењен ученицима основних и средњих школа. Приређен је и
јавни час графике, а за новембар је планирана изложба радова у Центру за културу, а касније
ће бити постављена у другим градовима, међу којима ће први бити Гроцка и Ниш. Након
завршетка колоније осам графичара је оставило по четири отисака графике којe су направили
на самој колонији и по једну поклон графику.
Циљ

Индикатор

Популаризација
графичке
уметности
и подршка
уметницима који
се овом техником
баве

Вредност у
базној 2019.
години
8

Број
учесника

5 особа женског
пола и 3 особе
мушког пола

Циљана
вредност у
2020. години
8

Остварено за 12
месеци 2020.
године
8

6 особа женског 6 особа женског
пола и 2 особе пола и 2 особе
мушког пола
мушког пола

Извор верификације: Извештај о раду- евиденција организатора ликовне колоније графике
ПРОГРАМ 13: Развој културе и информисања, Програмска класификација 1201–П6 –
Пројекат Центра за културу – Светосавске свечаности, Функција 820 - Услуге
културе, планирана су средства у износу од 1.700.000 динара, утрошена су средства у износу
од 1.454.657 динара, односно 85,57% од плана и то за:
- услуге рекламе и пропаганде у износу од 299.908 динара,
- остале стручне услуге у износу од 250.000 динара,
- угоститељске услуге у износу од 199.771 динара,
- остале опште услуге у износу од 3.300 динара,
- услуге културе у износу од 692.588 динара и
- канцеларијски материјал у износу од 9.090 динара.
Циљ
Очување
Светосавског
духовног и
просветитељског
наслеђа

Индикатор Вредност у базној
2019. години

Циљана
вредност у
2020. години

2.134
Број
1.800
(802 особа
посетилаца
(око 710 особа
мушког пола и
(по слободној
мушког пола и
1.332 особа
процени
1.090 особа
женског
организатора)
женског пола)
пола)
Извор верификације: Извештај о раду - евиденција организатора

Остварено за 12
месеци 2020.
године
1800
(710 мушког
пола
1090 женског
пола)
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Образложење спровођења Пројекта Центра за културу „31. Смедеревских
Светосавских свечаности“ од 20. до 27. јануара 2020. године:
Центар за културу Смедерево је био координатор свих програмских активности у оквиру
„31. Смедеревских Светосавских свечаности“ које су се реализовале у периоду од 20. до 27.
јануара 2020. године.
- приређена је Смотра Славских колача такмичарског карактера коју су организовале
жене Смедерева којом је указан значај Крсне славе у културном наслеђу српског
народа,
- реализована је изложба „Портрет на икони“ аутора Биљана Јовановић која је окупила
око 20 аутора са преко 40 радова,
- реализована је музичка представа “Музикоплов“, која је упознала децу узраста од 6
до 10 година, са настанком музике и историјом цивилизације на простору Србије од
праисторије преко старе Грчке, и Римског царства до средњег века уз упознабање и са
значајним локалитетима у нашој земљи – Винчом, Лепенским виром, Виминацијумом
и средњовековним тврђавама,
- реализована је трибина „Слобода у хришћанском искуству“ на којој је говорио др
Вукашин Милићевић, свештеник и доцент на Катедри за систематско богословље на
Богословском факултету у Београду са темом у чему се састоји слобода када се
догађаји посматрају у есхатолошкој перспективи и
- на Светосавској академија у Великој дворани Центра за културу додељена су
признања града Смедерева:
- Светосавска повеља: добитник др Дражен Драшковић, професор Електротехничког
факултета у Београду, рођен 1985. године у Смедереву, где је током школовања (основне
школе и Гимназије) освајао бројне награде на регионалним и републичким такмичењима
из математике, физике и информатике, уз то је био полазник школе математике
„Архимедес“ и Истраживачке станице Петница. Након завршених основних студија на
Електротехничком факултету у Београду наставио је магистарске студије, а затим се
запослио на факултету као сарадник у настави. Докторске студије завршио је 2018. године
са просечном оценом 10. Више година ангажован је као менаџер и инжењер на неколико
великих светских информатичких пројеката, а бави се областима вештачке интелигенције.
Велики је добротвор своје бивше школе, Гимназије, којој је пре две године поклонио 30
ЛЦД монитора за рачунарске лабораторије и
- Награде за стваралаштво младих - добитници: Александра Радојковић, Шћепан Чукић и
Александра Цветковић, бивши ученици Гимназије, сада студенти Београдског
универзитета.
О значају Светог Саве за српску историју и културу говорио је беседник проф. Др
Александар Милановић, управник Катедре за српски језик са јужнословенским језицима на
Филолошком факултету Уневерзитета у Београду.
Културно – уметнички програм су припремили ученици и наставници ОШ „Јован
Јовановић Змај“, овогодишњи домаћин Светосавских свечаности. Наступио је и црквени хор
„Слога“ и Уметнички ансамбл Министарства одбране „Станислав Бинички“
Светосавске свечаности су изузетно медијски пропраћене. Светосавске свечаности
посетило је укупно 1800 посетилаца, од тога 1090 особа женског и 710 особа мушког пола.
ПРОГРАМ 13: Развој културе и информисања, Програмска класификација 1201-П7 –
Пројекат Центра за културу – Дунав филм фест функција 820-Услуге културе, планирана су
средства у износу од 6.200.000,00 динара, а утрошена су средства у износу од 6.052.555,00
динара, односно 97.62% од плана и то за:
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закуп опреме за образовање, културу и спорт у износу од 1.099.330 динара,
превоз у јавном саобраћају у износу од 196.384 динара,
услуге штампања публикација у износу од 559,970 динара,
услуге рекламе и пропаганде у износу од 956.800 динара,
репрезентација у износу од 262.340 динара,
остале опште услуге у износу од 336.000 динара и
услуге културе у износу од 2.641.731 динар.

У главном програму приказано је десет филмова од којих се седам такмичило за главну награду
фестивала „Дунавска лађа“. Пoред филма „Часови персијског „ који је отворио трећи
фестивал, у такмичарском програму нашли су се следећи филмови: Шарлатан, Еден, Undine,
Сестрица, Мачка у зиду и Слуге.
Филмови Истина и Грех приказани су у овиру главног програма у Малом граду смедеревске
тврђаве као специјалне пројекције.
Ове године поред главног програма који се одржавао у Малом граду смедеревске тврђаве,
приказивали су се Класици српског филма на тргу код Карађорђевог дуда: Циганка,Суботом
увече,Осма врата, Марш на Дрину, Отоберфест као и најбољи европски филмови 2019.
године на Броду Пристан.
У складу са светским трендовима Дунав филм фест ове године понудио је својој публици и
Online програм у сарадњи са ПВОД платформом MOJ OFF.
На Пристану су у програмскоm сегементу Best of Europe приказани следећи филмови:
Притка, Мартин Еден, Портрет даме у ватри, Пламена јерес, Нобади
Млади жири у саставу Маја Новаковић, Момир Милошевић и Никола Полић доделили су
награду „Дунавска лађица “ филму Undine, Kristijana Pecolda.
Награда за најбољег младог аутора додељена је ауторкама филма „Мачка у зиду“, Весели
Казаковој и Мини Милеви.
Награда за најбоље глумачко остварење припала је Лани Барић за лик Еден у истоименом
филму.
Официјелни жири у саставу : Христина Петковић, глумица, предедник жирија, Младен
Ђорђевић, редитељ и Филип Ђурић, глумац, доделили су награду „Дунавска лађа“ за најбољи
филм филму „Сестрица“, Стефани Шуат и Веронике Рејмонд.
Награду за најбољу режију однео је Кристијан Пецолд за филм „Undine“.
Илија Зофин освојио је Награду за најбољи сценарио за филмско остварење „Часови
персијског“. Глумац Ларс Ајдингер је за два филма, „Сестрица“ и „Часови персијског“
убедљиво понео награду за најбоље глумачко остварење.
Фестивал је свечано затворио филм „ Име народа“ , нашег истакнутог редитеља Дарка Бајића.
Филм говори о лику и делу Светозара Милетића, угледног адвоката, члана угарског парламента
и доживотног борца за права и независност Срба у аустроугарској Војводини.
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Циљ

Повећање
интересовања
јавности
за филмску
уметност

Индикатор
Број
филмских
наслова
Број
посетилаца

Вредност у
базној 2019.
години

Циљана
вредност у 2020.
години

Остварено за 12
месеци 2020.
године

38

30

31

5.665
1.815
1.815
(2.065 особа
(око 815 особа ( 815 особа мушког
мушког пола и
мушког пола и
пола и 1.000
3.600 женског
око 1.000
женског пола)
пола)
женског пола)
Извор верификације: Извештај о раду - евиденција организатора
Напомена: очекивани и реализовани број посетилаца је смањен због поштовања мера
Кризног штаба поводом Вируса КОВИД 19
Пројекат Музеја у Смедереву
ПРОГРАМ 13: Развој културе и информисања, Програмска класификација 1201-П8- Пројекат
Музеја, „Реконструкција сталне изложбене поставке – Гвожђе, грожђе и урбане вибрације“,
функција 820 – Услуге културе, планирана су средства у укупном износу од 2.581.000 динара, а
пренета средства у износу од 2.533.909 динара, односно 98,18 % од плана и то за:
-

-

реконструкција сталне изложбене поставке- остале стручне услуге, у износу од
315.000 динара,
реконструкција сталне изложбене поставке- остале услуге штампања, у износу од
420.012 динара,
учешће града Смедерева у Пројекатима које финансира Министарство културе и
информисања Републике Србије „Гвожђе, грожђе и урбане вибрације“
реконструкција сталне изложбене поставке- текуће поправке и одржавање опреме
у износу од 575.857,00 динара,
реконструкција сталне изложбене поставке- материјал за културу, у износу од
654.000 динара и
реконструкција сталне изложбене поставке- опрема за културу, у износу од
569.040 динара.

Циљ

Индикатор

Вредност у
базној 2019.
години

% извршених
радова у односу
на главни
6%
пројекат
преконструкције
Музеја
Извор верификације: Извештај о реализацији
Повећање
интересовања
грађана за развој
културе

Циљана
вредност у
2020. години

Остварено за 12
месеци 2020.
године

7%

7%
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ПРОГРАМ 13: Развој културе и информисања, Програмска класификација 1201-П9- Пројекат
Музеја, „Годишњи програм Градске галерије савремене уметности Смедерево“. Пројекат није
реализован јер средства за реализацију пројекта нису добијена на конкурсу.
Пројекти Регионалног завода за заштиту споменика културе Смедерево
ПРОГРАМ 13: Развој културе и информисања, Програмска класификација 1201-П10Пројекат Регионалног завода за заштиту споменика културе Смедерево – Пета фаза
систематских археолошких истраживања Тврђаве Рам у оквиру Главног пројекта обнове
тврђаве Рам, функција 820 – Услуге културе, планирана су средства у износу од 832.000
динара, пренета су средства у износу од 829.294 динара, односно 99,67% од плана и то за:
- трошкови дневница (исхране) на службеном путу у износу од 232.350 динара,
- накнада за употребу сопственог возила у износу од 61.080 динара и
- остале опште услуге у износу од 535.864 динара.
Анексом уговора Пројекат је пренет из 2019. године у 2020. годину. Радови на
истраживању су завршени у јуну 2020. године. Остала је да се уради финална документација.
Циљ

Индикатор

Проценат
истражених
површина у односу
на предвиђени обим
истраживања
Извор верификације: Интерна евиденција

Вредност у
базној 2019.
години

Циљана
вредност у
2020. години

Остварено за 12
месеци 2020.
године

16,8%

100%

99,7%

Археолошко
истраживање
Тврђаве Рам

ПРОГРАМ 13: Развој културе и информисања, Програмска класификација 1201–П11Пројекат Регионалног завод за заштиту споменика културе Смедерево „Санација и
рестаурација капеле Дине Манчића на Старом гробљу“ (друга фаза), функција 820 - Услуге
културе, планирана су средства у износу од 2.836.680 динара, а пренета средства у износу од
2.768.538 динара, односно 97,60% и то за :
Циљ

текуће поправке и одржавање осталих објеката 2.768.538 динара.
Индикатор

Проценат непокретних
културних добара, код којих
су на годишњем нивоу
Враћање намене
извршена инвестициона
и аутентичног
улагања у односу на укупан
изгледа капеле
број непокретних културних
добара у надлежности града
Извор верификације: Интерна евиденција

Вредност у
базној 2019.
години

Циљана
вредност у
2020. години

Остварено за
12 месеци
2020. године

32,5%

100%

43%
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Радови на санацији и рестаурацији фасада капеле Дине Манчића представљају наставак
прве фазе радова који су изведени крајем 2017. године и у току 2018. године. У 2019. години
радови на санацији и рестаурацији предметне капеле су започети на крају грађевинске сезоне.
Због изузетно неповољних временских прилика као и због специфичности самих радова дошло
је до прекида радова, па су радови кренули у 2020. години. Друга фаза радова на рестаурацији
капеле Дине Манчића обухватила је радове на монтажи фасадне скеле, изради декоративне
ливене и вучене пластике, санацији улазног портала и бојењу фасада.
ПРОГРАМ 13: Развој културе и информисања, Програмска класификација 1201-П12-Пројекат
Регионалног завода за заштиту споменика културе – Истраживање војних меморијала на
територији општине Велика Плана функција 820 – Услуге културе. Пројекат није реализован
јер средства за реализацију пројекта нису добијена на конкурсу.
ПРОГРАМ 13: Развој културе и информисања, Програмска класификација 1201-П13-Пројекат
Регионалног завода за заштиту споменика културе – Конзерваторско рестаураторски
радови на санацији и конзервацији надземног дела Куле 11, функција 820 – Услуге културе.
Цена радова у понуди била је већа од процењене вредности Јавне Набавке, у смислу одредби
Закона о јавним набавкама, понуда је одбијена као неприхватљива. На основу тога Регионални
завод за заштиту споменика културе Смедерево, као наручилац радова, обуставио је поступак за
доделу јавне набавке за Конзерваторско-рестаураторске радове на санацији и конзервацији
надземног дела Куле 11 Смедеревске тврђаве, а средства су враћена Министарству културе и
информисања.
ПРОГРАМ 13: Развој културе и информисања, Програмска класификација 1201-П14-Пројекат
Регионалног завода за заштиту споменика културе – Археолошко истраживање манастира
„Митрополије” у Горњачкој клисури функција 820 – Услуге културе. Пројекат није
реализован, јер средства за реализацију пројекта нису добијена на конкурсу.
ПРОГРАМ 13: Развој културе и информисања, Програмска класификација 1201-П15-Пројекат
Регионалног завода за заштиту споменика културе – Израда пројекта статичке санације и
презентације цркве Захвалнице у Радовањском лугу функција 820 – Услуге културе,
планирана су средства у износу од 525.208 динара, а утрошена у укупном износу од 524.400
динара, односно 99,85% од плана и то за:
- остале стручне услуге у износу од 524.400 динара.
Анексом уговора Пројекат је пренет из 2019.године у 2020. годину и у јануару 2020.
године реализован у потпуности.
Циљ

Индикатор

Вредност у
базној 2019.
години

Реализација
Омогућено
статичке
враћање
санације и
портрета Вожда
презентације
Карађорђа у
цркве
цркву
Захвалнице
Извор верификације: Интерна евиденција

Циљана
вредност у
2020. години

Остварено за 12
месеци 2020.
године

100%

100%
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ПРОГРАМ 13: Развој културе и информисања, Програмска класификација 1201-П16Регионалног завода за заштиту споменика културе Смедерево Пројекат санације,
конзервације и презентације цркве Свете Тројице у Церовцу, функција 820 – Услуге
културе, планирана су средства у укупном износу од 6.103.349 динара, а утрошена у укупном
износу од 3.890.772 динара, односно 63.75% од плана и то за:
-

остале стручне услуге у износу од 240.772 динара и
текуће поправке и одржавање осталих објеката у износу од 3.650.000 динара.

Циљ

Индикатор

Реализација
санације,
конзервације и
презентације
споменика
културе

Вредност у
базној 2019.
години

Циљана
вредност у
2020. години

Остварено за 12
месеци 2020.
године

100%

64,00%

Прослава
јубилеја -два
века цркве

Извор верификације: Интерна евиденција
На иницијативу Министарства културе РС спроведени су истраживачки радови на сакралном
комплексу у Церовцу (добра под претходном заштитом) за потребе израде предлога одлуке о
утврђивању за НКД и израде Пројекта санације, конзервације и презентације. Комплекс
народног градитељства из прве половине XIX века чине црква Св. Тројице, стара школа и
звонара.
На основу истраживања израђен је предлог за утврђивање комплекса за непокретно културно
добро и пројекат санације, конзервације и презентације комплекса цркве Свете Тројице у
Церовцу.
Склопљен је Уговор за извођење конзерваторско-рестаураторских радова на иконостасу цркве
Свете Тројице у шестом месецу 2020. године и рок за завршетак радова је 120 радних дана.
Конзерваторско-рестаураторски радови на иконостасу цркве Свете Тројице у Церовцу започети
су 29.06.2020. године а завршени 30.12.2020. године
ПРОГРАМ 13: Развој културе и информисања, Програмска класификација 1201-П17- Пројекат
Регионалног завода за заштиту споменика културе Смедерево Радови на обезбеђењу и
уређењу истражног простора у сектору Варошке капије 1 Смедеревске тврђаве, функција
820 – Услуге културе, планирана су средства у укупном износу од 1.160.000 динара, а утрошена
су средства у износу од 1.070.804 динара, односно 92,31 % од плана и то за:
-

услуге по уговору у износу од 1.070.804 динара.
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Циљ

Индикатор

''Радови на
обезбеђењу и
уређењу истражног
Проценат
простора у сектору
извршених
Варошке капије 1
радова
Смедеревске
тврђаве“
Извор верификације: Интерна евиденција

Вредност у
базној 2019.
години

Циљана
вредност у
2020. години

Остварено за 12
месеци 2020.
године

-

100%

92,3%

Током реализовања Пројекта ''Радови на обезбеђењу и уређењу истражног простора у сектору
Варошке капије 1 Смедеревске тврђаве“ урађено је следеће:
- физички су обезбеђене истражене површине локалитета набавком и постављањем 130 м
одговарајуће мобилне металне оградe;
- машински је унутар Тврђаве пребачен грађевински камен прикупљен током спровођења
археолошких истраживања 2019. године;
- ручно је издвојен и унутар Тврђаве машински пребачен грађевински камен из одбачене земље
и шута;
- уклоњено је 1000 м3 земље и шута, како би се омогућило безбедно кретање посетилаца и
коришћење Тврђаве;
- ангажована је овлашћена фирма за саветовање из области пиротехничког надзора и
прелиминарног магнетометријског снимања, због могућег постојања неексплодираних убојних
средстава у одбаченој земљи и шуту
- током радова су откривене две неексплодиране артиљеријске гранате калибра 122 мм (дужине
0,55 м) и једне минобацачке гранате калибра 80 мм (дужине 0,35 м).
ПРОГРАМ 13: Развој културе и информисања, Програмска класификација 1201-П18- Пројекат
Регионалног завода за заштиту споменика културе Смедерево Друга фаза Заштитних
археолошких истраживања у сектору Варошке капије 1 Смедеревске тврђаве у 2020.
години, функција 820 – Услуге културе, планирана су средства у укупном износу од 2.800.000
динара, а пренета средства у износу од 2.759.416,06 динара, односно 98.55 % од плана и то за:
- трошкови путовања 449.020 динара и
- услуге по уговору у износу од 2.310.396,06 динара.

Циљ

Индикатор

Утврђивање степена
Приступање ревизији
очуваности темељне
Главног пројекта
зоне недостајућег дела
обнове Варошког
Варошког бедема и
бедема Смедеревске
Варошке капије који су
тврђаве – сектор
срушени у експлозији
Варошке капије 1
1941. године
Извор верификације: Интерна евиденција

Вредност у
базној 2019.
години

Циљана
вредност у
2020.
години

Остварено за 12
месеци 2020.
године

30%

100%

100%
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Радови на Другој фази заштитних археолошких истраживања су завршени у септембру месецу
после чега је урађена финална документација.
ПРОГРАМ 13: Развој културе и информисања, Програмска класификација 1201-П19Пројекат Регионалног завода за заштиту споменика културе Смедерево Санација,
конзервација и презентација комплекса цркве Свете Тројице у Церовцу , функција 820 –
Услуге културе, планирана су средства у укупном износу од 5.800.000 динара, а пренета
средства у износу од 4.431.053,78 динара, односно 76,40% од плана и то за:
-

остале опште услуге у износу од 514.912,58 динара и
текуће поправке и одржавање 3.916.141,20 динара.

Циљ

Индикатор

Вредност у
базној
2019.
години

Реализација
санације,
Прослава
34%
конзервације и
јубилеја -два
презентације
века постојања
споменика културе
Извор верификације: Интерна евиденција

Циљана
вредност у
2020. години

100%

Реализована
вредност за
12 месеци 2020.
године
80%

Радови су започети 03.08.2020. године, извођењем припремних радова, формирањем
градилишта и обезбеђењем материјала, јер је Град Смедерево средства за аванс, који је извођач
радова тражио у понуди, пренела Регионалном заводу 27.7.2020. године.
Поред припремних радова изведени су радови на демонтажи постојећег кровног покривача
бибер црепа (са равних кровних површина) и поцинкованог лима (са певница и олтарске
апсиде), летви и кровне конструкције.
У оквиру тесарских радова израђена је нова сложена кровна конструкција од квалитетне
храстове грађе са прописно изведеним тесарским везама. Извршен је преглед и провера
конструкције крова покривеног шиндром, који се налази скривен унутар видног крова цркве,
ослабљене тесарске везе елемената кровне конструкције су прописно осигуране а сви оштећени
елементи конструкције и шиндре замењени су новим изведеним по угледу на замењен елемент
од суве храстове грађе. Са шиндре је уклоњен слој наноса, очишћена је до здравог и комплетна
површина крова је заштићена и инпрегнирана средством ''Belbor fix'' за заштиту од инсеката и
труљења, а након тога је премазана средством за инпрегнацију ''Beles''. Летве су израђене од
чамове грађе. Кров цркве покривен
бибер црепом произвођача ''Tondach'' у комплетној површини.
Двопојасна стреха опшивена је сувом квалитетном храстовом даском, као и препуст крова на
западном зиду.
Постављене су олучне хоризонтале (на равним деловима крова и на олтарској апсиди, док је на
певницама изведен препуст) и олучне вертикале од квалитетног поцинкованог пластифицираног
лима.
Извршена је санација, рестаурација и бојење постојећих крстова и израђене су нове јабуке од
поцинкованог лима који је такође бојен.
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ПРОГРАМ 13: Развој културе и информисања, Програмска класификација 1201-П20- Пројекат
Музеја, Руска уметност у Смедеревском Музеју-конзервација и рестаурација слика и
икона 2 фаза , функција 820 – Услуге културе, планирана су средства у укупном износу од
406.000 динара, а пренета средства у износу од 406.000 динара, односно 100 % од плана и то за:
- услуге културе у износу од 406.000 динара
Реализован је пројетак „Руска уметност у смедеревском музеју – конзервација и
рестаурација слика и икона друга фаза“. Извршена је конзервација 6 слика и икона, а
средства су добијена на конкурсу Министарства културе и информисања Републике Србије у
износу од 406.000,00 динара.
Циљ

Индикатор

Вредност у
базној 2019.
години

Број
Подстицање
конзервираних
развоја културе
слика

Циљана
вредност у
2020. години

3

Реализована
вредност за 12
месеци 2020.
године

6

6

ПРОГРАМ 13: Развој културе и информисања, Програмска класификација 1201-П21- Пројекат
Регионалног завода за заштиту споменика културе Смедерево Израда пројекта санације и
конзервације собрашица манастира Пиносава у Кусадку код Смедеревске Паланке,
функција 820 – Услуге културе, пренета средства из извора 07-Трансфери од других нивоа
власти, у износу од 99.997,18 динара и то за:
- остале опште услуге у износу од 99.997,18 динара
Циљ

Индикатор

Израда техничке
Израда техничке
документације на
документације на
основу које је могуће
основу које је могуће
извести радове на
извести радове на
санацији објекта
санацији објекта
Извор верификације: Интерна евиденција

Вредност
у базној
2019.
години

Циљана
вредност у
2020. години

Реализована
вредност за
12 месеци
2020. године

100%

100%

ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ,
планиран је у оквиру програмских активности:
- 1101-0001 - Просторно и урбанистичко планирање, функција 620 – Развој заједнице,
- 1101-0003 - Управљање грађевинским земљиштем, функција 620 – Развој заједнице и
- 1101-0005 - Остваривање јавног интереса у одржавању зграда, функција 660 - Послови
становања и заједнице некласификовани на другом месту.
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У буџетској 2020. години од планираних средстава у износу од 62.092.748 динара
реализована су средства у износу од 52.943.576 динара, односно 85,26% планираних средстава.
У оквиру програмске активности 1101-0001 – Просторно и урбанистичко планирање,
функција 620, на позицији 267 – Специјализоване услуге од планираних средстава у износу од
14.600.000 динара реализована су средства у износу од 10.519.903 динара за следеће услуге:
-износ од 2.338.471 динара односи се на пружање стручног надзора у току извођења
радова крчење старих воћњака и винограда, шикара и дрвенастог растиња са равнањем и
риперовањем у деловима КО Шалинац, Кулич и Смедерево (комасационо подручје), а на основу
Уговора са ЈП Урбанизам Смедерево, Смедерево, наш број 400-789/2020-04 од 27.01.2020.
године,
-износ од 3.768.000 динара односи се на пружање услуге израде предмера и предрачуна
за текуће одржавање улица у 16 сеоских месних заједница у Смедереву, а на основу Уговора са
ЈП Урбанизам Смедерево, Смедерево, наш број 400-1032/2020-04 од 31.01.2020. године,
-износ од 30.313 динара односи се на неизмирену обавезу из 2019. године за стручни
надзор, a на основу Уговора о стручном надзору у току извођења радова одржавања градског
сметлишта у Годоминском пољу у Смедереву између ЈП Урбанизам Смедерево, Смедерево и
града Смедерева, наш број 400-3825/2019-04 од 25.04.2019. године по ситуацијама од ЈКП
Зеленило и гробља Смедерево,
-износ од 590.400 динара односи се на израду програма за постављање средстава за
оглашавање на јавној површини, а на основу Уговора између града Смедерева и ЈП Урбанизам
Смедерево, Смедерево, наш број 400-2254/2020-04 од 04.03.2020. године,
-износ од 112.395 динара односи се на стручни надзор у току обављања послова зимске
службе, а на основу Уговора између града Смедерева и ЈП Урбанизам Смедерево, Смедерево,
наш број 400-2253/2020-04 од 04.03.2020. године,
-износ од 677.244 динара односи се пружање услуге израде техничке документације за
Пројекат пошумљавања локације дела Ћириловачке ретензије (1,39ha) и локације Централно
гробље (4,25ha), а на основу Уговора између града Смедерева и ЈП Урбанизам Смедерево,
Смедерево, наш број 400-2256/2020-04 од 04.03.2020. године.
-износ од 223.628 динара односи се на на стручни надзор у току извођења радова на
уређењу (ревитализацији) неасфалтираних улица струганим асфалтом на теритотији града
Смедерева, а на основу Уговора између града Смедерева и ЈП Урбанизам Смедерево,
Смедерево, наш број 400-8578/2020-08 од 10.11.2020. године,
-износ од 1.383.028 динара односи се на стручни надзор у току извођења радова на
текућем одржавању путева у 27 сеоских месних заједница на територији града Смедерева, а на
основу Уговора између града Смедерева и ЈП Урбанизам Смедерево, Смедерево, наш број 4008577/2020-08 од 10.11.2020. године,
-износ од 1.081.543 динара односи се на стручни надзор у току извођења радова на
редовном одржавању путева на територији града Смедерева које изводи ЈКП „Паркинг сервис“
Смедерево, а на основу Уговора између града Смедерева и ЈП Урбанизам Смедерево,
Смедерево, наш број 400-9337/2020-08 од 07.12.2020. године,
- износ од 314.881 динара односи се на стручни надзор у току извођења радова на
редовном одржавању саобраћајне сигнализације на територији града Смедерева које изводи ЈКП
„Паркинг сервис“ Смедерево, а на основу Уговора између града Смедерева и ЈП Урбанизам
Смедерево, Смедерево, наш број 400-9335/2020-08 од 07.12.2020. године.
На позицији 268 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама од
планираних средстава у износу од 1.500.000 динара реализована су средства у износу од
829.718 динара на основу Уговора са ЈП Урбанизам Смедерево на име текућих субвенција за
период од 01.01.2020. године до 31.12.2020. године, а на основу комплетне документације за
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покриће трошкова одржавања пословног простора, трошкова ванредне дезинфекције и набавку
додатних средстава за дезинфекцију и хигијену у коме предузеће обавља делатност.
На позицији 269– Зграде и грађевински објекти од планираних средстава у износу од
25.000.000 динара извршена су средства у укупном износу од 23.700.421 динара на основу
склопљених појединачних уговора за израду урбанистичко-планске документације, пројектнотехничке документације, планирање и праћење пројекта, стручни надзор и пројектовање између
Града и ЈП Урбанизам Смедерево, Смедерево.
За планирање и праћење пројеката реализован је износ од 2.093.644 динара за следеће
пружене услуге:
-износ од 287.400 динара односи се на Уговор о пружању услуге израде предмера и
предрачуна за санацију улица у месним заједницама Петријево и Михајловац у Смедереву, наш
број 400-1038/2020-04 од 31.01.2020. године,
-износ од 183.469 динара односи се на стручни надзор на основу Уговора о пружању
услуге стручног надзора у току извођењa радова санације и реконструкције објекта Гимназија у
Смедереву, наш број 400-3593/2019-04 2020-08 од 18.04.2019. године и Анекса уговора број 40010716/2019-04 од 06.12.2019. године,
-износ од 214.150 динара односи се на стручни надзор на основу Уговора о пружању
услуге стручног надзора у току извођења додатних радова санације и реконструкције објекта
Гимназија у Смедереву, наш број 400-2966/2020-08 од 06.04.2020. године,
-износ од 288.000 динара односи се на Уговор о вршењу услуге елабората геодетских
радова за потребе озакоњења објеката у власништву града Смедерева тј. геодетске промене у
катастру (са спровођењем електронске процедуре у поступку пред РГЗ-ом), наш број 4002255/2020-04 од 04.03.2020. године,
-износ од 658.200 динара односи се на Уговор о пружању услуге израде дела техничке
документације за рехабилитацију пет улица у МЗ Михајловац, наш број 400-2961/2020-08 од
06.04.2020. године.
- износ од 20.000 динара односи се на рефундацију трошкова за реализацију Уговора о
изради Плана детаљне регулације за део старог корита реке Језаве у Годоминском пољу у
Смедереву, тј. На име таксе за издавање акта о условима заштите природе за израду наведеног
плана, а на основу рачуна број 06/01-72/2 од 23.06.2020. године и
-износ од 442.425 динара односи се на Уговор о пружању услуге стручног надзора у току
извођења радова реконструкције Ђушине улице у Смедереву, наш број 400-9019/19-04 од
16.10.2019. године.
За пројектну документацију реализован је износ од 21.606.777 динара и односи се на
следеће пројекте:
-износ од 829.872 динара реализован је на основу Уговора о изради техничке
документације за реконструкцију спортских терена у дворишту ОШ „Доситеј Обрадовић“ у
Смедереву, наш број 400-1451/2020-04 од 14.02.2020. године,
-износ од 215.832 динара реализован је на основу Уговора о пружању услуге израде
техничке документације за реконструкцију спортских терена за мали фудбал у МЗ Ландол, наш
број 400-2962/20-08 од 06.04.2020. године,
-износ од 87.120 динара односи се на Уговор о пружању услуге израде техничке
документације за санацију фасаде објекта Дома културе у Лугавчини, наш број 400-2960/20-08
од 06.04.2020. године,
-износ од 216.000 динара односи се на Уговор о пружању услуге израде елабората о
геотехничким условима израде дечије установе у Радинцу, наш број 400-2964/2020-08 од
06.04.2020. године,
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-износ од 363.960 динара односи се на Уговор о пружању услуге израде техничке
документације за санацију крова ОШ „Димитрије Давидовић“ у Смедереву, наш број 4003031/2020-08 од 21.04.2020. године,
-износ од 662.400 динара односи се на Уговор о пружању услуге израде техничке
документације за реконструкцију дела јавних површина између улица Маршала Тита и Петра
Драпшина у Лугавчини, наш број 400-3032/20-08 од 21.04.2020. године,
-износ од 528.000 динара односи се на Уговор о пружању услуге израде пројекта
парцелације и препарцелације земљишта у обухвату ПДР Марина кат. парц. бр. 13312/1 и 677/4
КО Смедерево, наш број 400-3161/20-08 од 11.05.2020. године;
-износ од 96.000 динара односи се на Уговор о пружању услуге израде
саобраћајних пројеката побољшања безбедности саобраћаја у Улици Кнез Михајлова и
побољшања безбедности саобраћаја деонице општинског пута број 6 (Удовички пут), у
Смедереву, наш број 400-3066/20-08 од 23.04.2020. године,
-износ од 26.400 динара односи се на саобраћајни пројекат о режиму саобраћаја у улици
Дунавској испред кућног броја 5 у Смедереву, са техничком контролом на основу Уговора, наш
број 400-1700/2020-04 од 24.02.2020. године,
-износ од 118.638 динара односи се на Уговор о изради техничке документације за
адаптацију дела поткровља Дома културе у Малом Орашју, наш број 400-3555/2020-08 од
25.05.2020. године,
-износ од 192.000 динара односи се на Уговор о изради пројекта препарцелације
земљишта кп.бр.501/4 и 1/3 КО Смедерево са предлогом формирања 4 нове катастарске парцеле,
наш број 400-3557/2020-08 од 25.05.2020. године,
-износ од 110.038 динара односи се на пројекат адаптације пословног простора у
Карађорђевој улици бр.18, за потребе Удружења дистрофичара Града Смедерева, са израдом
предмера и предрачуна радова 93 м² на основу Уговора, наш број 400-3556/2020-08 од
25.05.2020. године,
-износ од 1.541.400 динара односи се на Уговор о пружању услуге израде Плана детаљне
регулације за део старог корита реке Језаве у Годоминском пољу у Смедереву и Стратешке
процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за део старог корита реке Језаве
у Годоминском пољу у Смедереву, наш број 400-3866/2020-08 од 04.06.2020. године,
-износ од 297.000 динара односи се на Уговор о пружању услуге израде техничке
документације за замену столарије на објекту Економско-трговинске школе у Смедереву, наш
број 400-4472/20-08 од 26.06.2020. године,
- износ од 3.781.680 динара односи се на Уговор о пружању услуге израде техничке
документације за рехабилитацију 29 улица у градским месним заједницама у Смедереву у 2020.
години, наш број 400-4845/2020-08 од 10.07.2020. године,
- износ од 2.936.640 динара односи се на Уговор о пружању услуге израде техничке
документације за реконструкцију јавне површине центра сеоског насеља Липе, на кп. бр. 6276/1,
6298, 5012 и 5013 КО Липе I, наш број 400-5529/2020-08 од 17.08.2020. године,
- износ од 42.120 динара односи се на Уговор о пружању услуге израде техничке
документације за санацију фонтане на Тргу Републике у Смедереву, наш број 400-5530/2020-08
од 17.08.2020. годину,
- износ од 356.736 динара односи се на Уговор о пружању услуге израде техничке
документације за санацију и инвестиционо одржавање крова Економско-трговинске школе у
Смедереву, наш број 400-6221/2020-08 од 08.09.2020. године,
- износ од 1.210.023 динара односи се на Уговор о пружању услуге израде техничке
документације за озакоњење гасовода у улици Војводе Степе и Ђуре Даничића у Смедереву,
наш број 400-6706/2020-08 од 23.09.2020. године
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-износ од 142.848 динара односи се на Уговор о пружању услуге израде техничке
документације за реконструкцију дела крова ОШ „Јован Јовановић Змај“ у Смедереву, наш број
400-6475/2020-08 од 15.09.2020. године,
-износ од 1.200.000 динара односи се на Уговор о пружању услуге израде урбанистичког
пројекта за проширење сеоског гробља у селу Вучак, наш број 400-8249/2020-08 од 02.11.2020.
године,
- износ од 960.000 динара односи се на Уговор о пружању услуге израде урбанистичког
пројекта за проширење сеоског гробља у селу Мала Крсна, наш број 400-8253/2020-08 од
02.11.2020. године,
- износ од 240.000 динара односи се на Уговор о пружању услуге израде урбанистичког
пројекта за проширење сеоског гробља у селу Липе, наш број 400-8251/2020-08 од 02.11.2020.
године,
- износ од 240.000 динара односи се на Уговор о пружању услуге израде урбанистичког
пројекта за проширење сеоског гробља у селу Сеоне, наш број 400-8248/2020-08 од 02.11.2020.
године,
- износ од 480.000 динара односи се на Уговор о пружању услуге израде урбанистичког
пројекта за проширење сеоског гробља у селу Михајловац, наш број 400-8250/2020-08 од
02.11.2020. године,
- износ од 1.080.000 динара односи се на Уговор о пружању услуге израде урбанистичког
пројекта за проширење сеоског гробља у селу Мало Орашје, наш број 400-8252/2020-08 од
02.11.2020. године,
- износ од 3.652.070 динара односи се на Уговор о пружању услуге израде техничке
документације за изградњу саобраћајног прикључка Централног гробља на обилазницу
Смедерево.

Назив циља програмске
активности/пројекта
Назив индикатора

Просторно и урбанистичко
планирање за потребе града
Смедерева и израда пројектне
документације

извор верификације

Јединица
мере

Вредност у
базној 2019.
години

Циљна
вредност у
2020. години

динара

31.117.491

41.100.000

Остварена
вредност у
2020.
години

35.050.042

Уговори између града Смедерева и ЈП Урбанизам
Смедерево
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Назив циља програмске
активности/пројекта

Повећање покривености територије планском
документацијом

Назив индикатора

Јединица
мере

Проценат
површине
територије
планском документацијом

Вредност
у базној
2019.
години

Циљна
вредност
у 2020.
години

Остварена
вредност у
2020.
години

%

100%

100%

100%

Усвојен
просторни
да
да
да
план града
Број усвојених планова генералне Број
регулације у односу на број усвојених
2
2
2
предвиђених планова вишег реда
планова
Број
Број израђених планова детаљне
израђених
26
26
26
регулације
планова
Интерна евиденција Одељења за урбанистичкоизвор верификације
комуналне и имовинско-правне послове
Усвојен просторни план града

Спровођење урбанистичких и просторних планова

Назив индикатора

Јединица мере

Вредност
у базној
2019.
години

Циљна
Остварена
вредност вредност у
у
2020. 2020.
години
години

Број издатих грађевинских
дозвола
и
проценат
83
100
77
издатих у односу на број издатих
издатих
издатих
Ефикасно
поднетих захтева
дозвола
дозвола
дозвола
администрирање
(91%)
(95%)
(88%)
захтева за издавање Просечно потребно време
грађевинских
за издавање грађевинских
дозвола
дозвола (у данима, од дана
8
6,5
12
када је поднета комплетна
документација)
Интернa евиденција Одељења за урбанистичко – комуналне и
извор верификације
имовинско правне послове, групе за урбанизам и озакоњење
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Спровођење урбанистичких и просторних планова

Назив индикатора

Ефикасан процес
озакоњења

извор верификације

Јединица мере
Укупан број преосталих
захтева за озакоњење (на
основу поднетих захтева за
легализацију од стране
грађана и
на основу
пописаних објеката од
стране
грађевинске
инспекције)
Укупан број озакоњених
објеката у години

Вредност
у базној
2019.
години

Циљна
Остварена
вредност у вредност у
2020.
2020.
години
години

21.247

15.938

21.685

738

5.312

339

Интернa евиденција Одељења за урбанистичко – комуналне и
имовинско правне послове, групе за обједињену процедуру

На позицији 270 – Зграде и грађевински објекти реализована су средства у износу од
945.000 динара на основу Уговора о пружању услуга за израду Идејног решења за адаптацију
ресторана „Гранд“ у Смедереву, наш број 400-8938/2020-03 од 24.11.2020. године са
извршиоцем услуге Дејан Милошевић ПР, Пројектни биро „АРXИТЕXНА“ Младеновац.
У оквиру програмске класификације 1101-0003–Управљање грађевинским земљиштем,
функција 620 – Развој заједнице, на позицији 271 извршена су средства у износу од 2.533.133
динара, а на основу Уговора о извођењу радова на изградњи комуналне инфраструктуре (мреже
и прикључака) у складу са обједињеном процедуром за добијање грађевинске дозволе за објекте
на територији града Смедерева за 2020. годину, закљученим са ЈКП Водовод Смедерево, наш
број 400-692/2020-04 од 23.01.2020. године.
ПРОГРАМ 1: УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, програмске активности
1101-0003-Управљање грађевинским земљиштем, за ЈКП Водовод
Назив циља програмске
активности/пројекта
Назив индикатора – показатеља
учинка
Број издатих сагласности за
прикључке на водоводну мрежу,
односно број новоприкључених
корисника у поступка обједињене
процедуре на основу поднетих
захтева

Стављање у функцију комунално опремљених локација
Јединица мере Вредност у
базној 2019.
години
број
новоприкључе
них корисника
по основу
19
поступка
обједињене
процедуре

Циљна
Остварена
вредност у
вредност у 2020.
2020. години години

25

32
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проценат
остварених у
односу на број
(100%)
(100%)
(100%)
поднетих
захтева
Одлука о буџету града Смедерева за 2020. годину
(„Службени лист града Смедерева”, број 6/2019, 1/2020 и
15/2020)

У оквиру програмске активности 1101-0005 - Остваривање јавног интереса у одржавању
зграда, функција 660 – Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту на
позицији 272 – Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама
планирана су средства у износу од 11.000.000 динара, а и укупно утрошена средства у 2020.
години износе 11.000.000 динара. Наведена средства реализована су на основу Уговора са
Јавним предузећем Градско стамбено Смедерево на основу Уговора, наш број 400-2561/2020-08
од 10.03.2020. године, као текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима.
У оквиру програмске класификациј 1101-0005–Остваривање јавног интереса у
одржавању зграда, функција 660 – Послови становања и заједнице некласификовани на другом
месту, на позицији 273 од планираних 3.457.700 динара извршена су средства у укупном износу
од 3.415.400 динара према ЈП Градско стамбено Смедерево, као капиталне субвенције јавним
нефинансијским предузећима. На основу Закључка Градског већа број 404-11730/2019-07 од
31.12.2019. године и Уговора о набавци новог телескопског утоваривача, број 3/19 од
31.12.2019. године између ЈП Градско стамбено Смедерево и Uniwab d.o.o. из Београда, као и
Рачуна бр.2020-2, од 28.02.2020. године од наведеног добављача реализована су средства у
износу од 1.462.700 динара. Такође, реализован је и износ од 495.000 динара на име набавке
софтвера за управљање пројектом финансијског управљања и контроле на основу Уговора
између ЈП Градско стамбено Смедерево и предузећа „Регулар“ доо Панчево, као и Рачуна број
20200823/2152 од 24.08.2020. године. На основу Уговора за услугу набавке софтвера и
инсталације програма за електронски упитник, који је ЈП Градско станбено закључило са
Срђаном Гајићем ПР КОМПИЈУТЕРСКО ПРОГРАМИРАЊЕ И ФИНАНСИЈСКИ
КОНСАЛТИНГ „GSsoft-financial consulting“ из Панчева реализована су средства у износу од
1.457.700 динара.
ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ, програмска класификација 1102-0001 –
Управљање/одржавање јавним осветљењем, функција 640 - Улична расвета, од планираног
износа од 137.000.000 динара извршена су средства у укупном износу од 115.505.745 динара.
Позиција 274 –Услуге за електричну енергију утрошена су средства у износу од 79.122.812
динара, а на име утрошене електричне енергије за јавну расвету у сеоским и градским месним
заједницама. У оквиру поменуте програмске класификације са позиције 275 – Текуће поправке и
одржавање осталих објеката извршена су средства на име текућих поправки и одржавања јавне
расвете у укупном износу од 36.382.933 динара, а на основу Уговора са ЈКП Зеленило и гробља
о одржавању јавне расвете у 2019. години-неизмирена обавеза за 12. месец и на основу уговора
са ЈКП Зеленило и гробља о одржавању јавне расвете у 2020. години, наш број 400-1101/2020-04
од 03.02.2020. године.
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Адекватно управљање јавним осветљењем

Назив индикатора

Јединица
мере

Циљна
вредност у
2020.
години

Остварена
вредност у
2020. години

Проценат замена светиљки након
пуцања лампи

Вредност
у базној
2019.
години

проценат

97%

100%

100%

извор верификације

Назив циља програмске
активности/пројекта

Назив индикатора
Укупан број светиљки које су
замењене савременијим
извор верификације

Годишњи план рада и Интерни извештај о раду
ЈКП Зеленило и гробља Смедерево

Ефикасно и рационално спровођење јавног
осветљења и минималан негативан утицај на
животну средину
Вредност Циљна
Остварена
у базној
вредност вредност у
Јединица мере
2019.
у 2020.
2020.
години
години
години
комад

1.000

1.200

1.100

Годишњи план рада и Интерни извештај о раду

ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ, програмска класификација 1102-0002 –
Одржавање јавних зелених површина, функција 540 - Заштита биљног и животињског света и
крајолика планирана су средства у износу од 57.017.000 динара, а извршена су средства у
износу од 52.447.039 динара. Са позиције 277 реализован је износ од 52.430.401 динара као
специјализована услуга, а на основу Уговора о одржавању јавних зелених површина на
територији града Смедерева у 2020. години, наш број 400-1096/2020-04 од 03.02.2020. године,
као и Анекса I уговора о одржавању јавних зелeних површина, наш број 400-3033/2020-08 од
21.04.2020. године. Са позиције 278 реализован је износ од 16.638 динара на име трошкова за
израду услова за израду идејног пројекта успостављања нових дрвореда и идејног пројекта
према ЈП Србијагас и Телеком Србија.
Назив циља програмске
активности/пројекта
Назив индикатора
Степен уређења јавних зелених
површина у односу на зелене
површине предвиђене за
одржавање
извор верификације

Максимална могућа покривеност насеља и
територије услугама уређења и одржавања зеленила
Циљна
Остварена
Вредност у
Јединица
вредност у вредност у
базној 2019.
мере
2020.
2020.
години
години
години
проценат

100%

100%

100%

Годишњи план рада и Интерни извештај о раду ЈКП
Зеленило и гробља Смедерево
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ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ, програмска класификација 1102-0003 –
Одржавање чистоће на површинама јавне намене, функција 510 - Управљање отпадом
планирана су средства у износу од 58.000.000 динара, а извршена су средства у износу од
56.796.148 динара и то са позиције 279 према ЈКП Зеленило и гробља Смедерево, као стални
трошкови, а на основу Уговора о одржавању чистоће на јавним површинама на територији
града Смедерева у 2020. години, наш број 400-1396/2020-04 од 12.02.2020. године.

Назив индикатора

Јединица
мере

Степен покривености територије
услугама одржавања чистоће јавнопрометних површина (број улица које
се чисте у односу на укупан број улица
у граду)

број улица
које се
чисте

извор верификације

Вредност
у базној
2019.
години
120

Циљна
вредност
у 2020.
години
120

Остварена
вредност у
2020.
години
120

Годишњи план рада и Интерни извештај о раду
ЈКП Зеленило и гробља Смедерево

ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ, програмска класификација 1102-0004 –
Зоохигијена, функција 560 - Заштита животне средине некласификована на другом месту
планирана су средства у износу од 21.200.000 динара, а извршена су средства у укупном износу
од 20.115.448 динара према ЈКП Зеленило и гробља Смедерево. Са позиције 281 реализована су
средства у износу од 20.072.104 динара на име вршења послова на хватању, чувању, храњењу и
уклањању паса луталица са јавних површина у граду Смедереву која се односе на период од
децембра 2019. године закључно са новембром 2020. године по Уговору о уклањању паса
луталица у 2019. години-неизмирена обавеза и по Уговору о уклањању паса луталица у 2020.
години, наш број 400-1041/2020-04 од 31.01.2020. године. Такође, код наведене програмске
класификације, на име специјализованих услуга на позицији 282 извршена су средства у износу
од 43.344 динара према Ветеринарској установи „Напредак“ Ћуприја за уклањање отпада
животињског порекла.
Назив циља програмске
активности/пројекта
Назив индикатора
Степен покривености територије
услугама хватања и збрињавања паса
луталица
Број ухваћених и збринутих паса
луталица
извор верификације

Унапређење заштите од заразних и других
болести које преносе животиње
Вредност
Циљна
Остварена
Јединица
у базној
вредност
вредност у
мере
2019.
у 2020.
2020.
години
години
години
%

95%

95%

95%

комад

604

600

702

Годишњи план рада и Интерни извештај о раду
ЈКП Зеленило и гробља Смедерево
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ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ, програмска класификација 1102-0004 –
Зоохигијена, функција 760 - Здравство некласификовано на другом месту планирана су
средства у износу од 19.144.000 динара, а извршена су средства у износу од 14.495.000 динара
са позиције 283 на име систематске дезинсекције и дератизације.
Сектор: Урбанизам и просторно планирање
Одговорно лице: Драган Крстић, начелник Одељења
Програмска активност: 0004 - Систематска дератизација и дезинсекција
Опис програмске активности:Систематска дератизација и дезинсекција обавља се у циљу
заштите становништва од заразних болести. У циљу спречавања и сузбијања заразних болести
које се шире посредством глодара и инсеката, Градско веће града Смедерева доноси годишњи
Програм систематске дератизације и дезинсекције, којим се дефинишу површине и објекти где
ће се спроводити иста, време спровођења, учесници у реализацији програма, извори и динамика
обезбеђивања средстава и праћење спровођења.
Образложење спровођења програмске активности у 2020. години:
Након спроведеног поступка јавне набавке услуга систематске дератизације и дезинсекције,
одабрана овлашћена стручна организација ,,Еко сан плусˮ доо Београд, спровела је акције
сузбијања ларвицидних форми комараца - уређајима са земље и третманом из авиона, у складу
са Уговором број 400-3173/2020-03 и Уговором број 400-3172/2020-03 од 11.05.2020. године. До
31.12.2020. године спроведена су три третмана из ваздуха (на површини од 600ha) и десет
третмана са земље (на површини од по 100 ha) а све у складу са планираном динамиком.
Сузбијање одраслих форми комараца-уређајима са земље и третманом из авиона, истовремено
или одвојено, у зависности од обима и карактера акције a све у складу са Уговором број 4003171/2020-03 и Уговором број 400-3170/2019-03 од 11.05.2020. године спровео је ,,Еко сан плусˮ
доо Београд. До 31.12.2020. године спроведено је шест третмана из ваздуха (на површини од по
2000ha-град, моравска села и шумадијска села) и дванаест третмана са земље (на површини од
укупно 14000 ha) а све у складу са планираном динамиком.
Такође је и сузбијање крпеља спроведено од стране ,,Еко сан плусˮ доо Београд у складу са
Уговором број 400-3169/2020-03 од 11.05.2020. године у два третмана на укупној површини од
100 ha.
Послови дератизације обављени су у периоду од 22.10.2020. до 02.12.2020. године у складу са
Уговором број 400-3168/2020-05 од од 11.05.2020. године, које је спровео је ,,Еко сан плусˮ доо
Београд. Третирана је површина предвиђена програмом систематске дератизације.
Извештаји о свим наведеним спроведеним акцијама достављени су Групи за заштиту животне
средине у складу са Уговорима. Активност је реализована у целости.
Циљ 1: Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње
Показатељи учинка
Назив:Број третиране површине за сузбијање
глодара и инсеката
Извор верификације: Извештај
Образложење одступања од циљне вредноси:
Коначни подаци о оствареној вредности овог
индикатора су доступни на годишњем нивоу

јединица
мере

број

базна
година

2019.

Базна
вредност

24840 hа

Циљна
вредност
у 2020.
години

24840 hа

Остварена вр. у
2020. године

24840 hа
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ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ, програмска класификација 1102-0006 –
Одржавање гробаља и погребне услуге, функција 620 - Развој заједнице на позицији 284 –
Стални трошкови извршена су средства у износу од 268.073 динара на име рачуна за електричну
енергију на локацији Шешковац – Централно гробље.
ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ, програмска класификација 1102-0008 –
Управљање и снабдевање водом за пиће, функција 630 – Водоснабдевање, позиција 288 –
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама од планираних 11.020.000
динара реализована су средства према ЈКП Водовод Смедерево на име капиталних субвенција
јавним нефинансијским предузећима и организацијама у укупном износу од 9.116.298 динара.
Наведена средства одобрена су као капиталне субвенције за водопривреду на име финансирања
сукцесивног пројектовања и израде пројекта изведеног стања мреже и објекта В и К градског
система водоснабдевања и села са аутономним системом водоснабдевања – четврта фаза ЈН бр.
1.2.5/2019 у скаду са Програмом пословања ЈКП Водовод Смедерево за 2020. годину за другу
привремену ситуацију од FRE „Futura“ doo Параћин у износу од 437.589 динара и износ од
износ од 88.851,60 динара по истом основу. Укупан износ од 2.136.057,90 динара односи се на
сукцесивно пројектовање и израду пројекта изведеног стања мреже и објекта В и К градског
система водоснабдевања и села са аутономним системом водоснабдевања – четврта фаза ЈН
бр.1.2.5/2019 (Б II 4) за трећу привремену ситуацију износ од 730.956,60 динара, четврту
привремену ситуацију износ од 875.520 динара и пету привремену ситуацију износ од
529.581,30 динара. Износ од 763.800 динара односи се на реализацију Окончане ситуације за
завршетак израде пројектне документације канализационе мреже у насељу Осипаоница
бр.2020101901 од 19.10.2020. године од FRE „Futura“ doo Параћин.
Средства у износу од 5.690.000 динара реализована су на име набавкe цистерне пијаће
воде са инокс казаном од продавца Atrikod doo Krusevac за потребе ЈКП Водовод Смедерево,
Са позиције 289 реализована су средства у износу од 4.950.964 динара за:
-водоводну мрежу реализована су средства у износу од 3.271.003 динара за следеће
улице: износ од 599.790 динара односи се на изградњу водоводне мреже у улици Босе Цветића,
износ од 2.191.405 динара односи се на изградњу водоводне мреже у Индустријској зони и
износ од 479.808 динара је за водоводну мрежу у улици Карла Маркса, а за израду
канализационе мреже реализована су средства у износу од 1.679.961 динара за следеће улице:
износ од 959.971 динара односи се на изградњу фекалне канализације у улици Босе Цветић и
износ од 719.990 динара на улицу Карла Маркса у Смедереву.
ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ, програмска класификација 15010002 – Мере активне политике запошљавања, функција 411 –Општи економски и комерцијални
послови планирана су у износу од 15.000.000 динара и извршена су у износу од 15.000.000
динара, на економској класификацији 464 - Дотација организацијама обавезног социјалног
осигурања. Наведена средства планирана су за реализацију програма или мера активне политике
запошљавања по Споразуму са Националном службом за запошљавање.
Локални акциони план запошљавања града Смедерева за 2020. годину представља
основни инструмент за спровођење активне политике запошљавања, којим се дефинишу циљеви
и приоритети, тј. утврђују програми и мере политике запошљавања који ће бити реализовани у
току 2020. године. Захваљујући овим програмима и мерама очекује се смањење броја
незапослених и повећање броја дугорочно запослених лица.
ЛАПЗ је документ локалне самоуправе у којем се дефинишу циљеви и приоритети
политике запошљавања као дела целокупних политичких циљева у одређеном временском
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периоду, односно програми и мере који ће се спроводити у локалној средини ради одржања или
повећања запослености и смањења незапослености.
Правни основ за утврђивање ЛАПЗ-а представља Закон о запошљавању и осигурању за
случај незапослености („Службени гласник РС”, број 36/09, 88/10, 38/15 и 113/17) којим је
дефинисана могућност израде истог и његова усклађеност са Националним акционим планом
запошљавања.
Циљеви, односно приоритети активне политике запошљавања, произилазе из
Националног акционог плана запошљавања за 2020. годину.
Успешна реализација планираних задатака и активности захтева пуно и активно учешће
и координацију свих кључних институција и других актера на нивоу града Смедерева.
Поред локалне самоуправе, тј. Локалног савета за запошљавање града Смедерева у
израду и реализацију, укључена је и Национална служба за запошљавање, филијала Смедерево.
Локални акциони план запошљавања се базира и на статистичким подацима
Републичког завода за статистику, Агенције за привредне регистре и Националне службе за
запошљавање.
Локалним акционим планом запошљавања за 2020. годину реализоване су три мере
активне политике запошљавања:
1. Субвенција за самозапошљавање – Износ утрошен на запошљавање 56 незапослених
особе, 24 жена и 32 мушкараца, појединачном субвенцијом од 250.000 динара. За
наведену намену планиран је укупан износ од 13.725.490,20 динара од чега је Одлуком о
буџету града Смедерева планиран износ од 7.000.000 динара, а Национална служба за
запошљавање планирала је износ од 6.725.490,20 динара. Утрошен је укупан износ од
13.540.000 динара од чега је из буџета извршено 7.000.000 динара
2. Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на
новоотвореним радним местима. За овај вид субвенције планиран је укупан износ од
9.803.921,57 динара од чега је Одлуком о буџету града Смедерева планиран износ од
5.000.000 динара, а Национална служба за запошљавање планирала је износ од
4.803.921,57 динара. Наведени износ је утрошен за новозапошљавање 47 лица, 25 жена и
22 мушкараца у појединачном износу од 200.000 динара. Утрошен је укупан износ од
9.520.000 динара од чега је из буџета извршено 5.000.000 динара.
3. За меру активне полкитике запошљавања - Јавни радови, град Смедерево је из буџета
планирао средства у износу од 3.000.000 динара. Имајући у виду да се ова мера не
субвенционише од стране републике, за локалне самоуправе првог и другог степена
развијености, то је био целокупан износ опредељен за ову намену. Утрошено је у току
2020. године 2.383.401,18 динара на упошљавање 15 незапослених лица, 2 жене и 13
мушкараца.
Средствима из буџета града Смедерева за 2020. годину и Републике Србије преко
Националне службе за запошљавање за 2020. годину, на краћи или дужи рок, упослено је 118
лица, 51 жена и 67 мушкараца.
Назив циља програмске
активности/пројекта
Назив индикатора

Успостављање механизама за финансијску
подршку запошљавању
Базна
Циљна
Остварена
Јединица
вредност вредносту вредност у
мере
2019.
2020.
2020.
година
години
години
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96

96

118

број
лица

42

42

51

Број запослених путем субвенција за
самозапошљавање/од тога жена

број
лица

24/8

24/8

56/24

Број запослених путем субвенција за
запошљавање незапослених лица из
категорије теже запошљивих/од тога жена

број
лица

46/26

46/26

47/25

Број запослених путем јавних радова/од
тога жена

број
лица

26/8

26/8

15/2

извор верификације

број
лица

Преглед утрошка средстава путем мера политике
запошљавања у 2020. години

ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ, ПРОЈЕКАТ 1501-П1 – Пројекат
„RomInk – Инклузија младих Рома на тржиште рада и у заједницу“ планирана су средства у
износу од 6.583.658 динара, а извршена су у износу од 5.215.930 динара, функција 411-Општи
економски и комерцијални послови. Средства су реализована за следеће намене:
- трошкови путовања у износу од 69.600 динара,
- услуге по уговору у износу од 3.339.006 динара,
- текуће поправке и одржавање у износу од 231.768 динара и
- машине и опрема у износу од 1.575.556 динара.
ЈП „СМЕДЕРЕВСКА ТВРЂАВА“ Одлуком о буџету града Смедерева за 2020. годину
(„Службени лист града Смедерева“, број 6/2019, 1/2020 и 15/2020) планирана су средства у
износу од 20.900.000 динара. У периоду јануар-децембар 2020. године утрошена су средства у
износу од 20.900.000 динара, односно 100 % од годишњег плана по програмској класификацији
и програму.
ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА, Програмска класификација 1502-0001-Управљање
развојем туризма, функција 473 - Туризам, у наведеном периоду утрошена су средства за
следеће намене:
-текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у укупном
износу од 20.900.000 динара.
Образложење спровођења програмске активности у 2020. години:
У буџетској 2020. години знатно je смањен број посета Смедеревској тврђави и осталим
туристичким знаменитостима града Смедерева, услед негативног утицаја пандемије Короне
вируса, посебно на сектор туризма који је у целом свету најугроженија грана привреде. У 2020.
години су изостале пролећне ученичке екскурзије, које чине 50 % прихода од туризма у
Смедеревској тврђави, а такође су отказане све планиране туристичке манифестације, тако да се
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у 2020. години не могу остварити планирани резултати, како број посетилаца Тврђаве, тако ни
остварен приход од боравишних такси. Индикатори показују да ће ово бити прва година, после
4 године раста, са падом туристичког промета у Јавном предузећу ''Смедеревска тврђава'' и
граду Смедереву.

ЦИЉ

ИНДИКАТОР

Повећање прихода од
туризма

Приход од боравишне таксе

Повећање квалитета
туристичкe услугe на
територији града

Број туристичких посета
Смедеревској тврђави

Вредност у
базној 2019.
години

Циљнавредн
ост у 2020.
години

Реализована
вредност за 12
месеци 2020.
године

1.593.000

1.700.000

904.780

54.657

30.000

28.990

ПРОГРАM 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ, Програмска класификација
0101-002 – Мере подршке руралном развоју, функција 421-Пољопривреда Одлуком о буџету
града Смедерева за 2020. годину („Службени лист града Смедерева“, број 6/2019, 1/2020 и 15/2020)
планирана су средства у износу од 141.782.161 динара. У периоду јануар-децембар 2020. године
утрошена су средства у износу од 85.580.556 динара, односно 60,36% од годишњег плана
по програмској класификацији.
Програмска активност: Реализација Програма подршке и спровођење политике руралног развоја на
територији града (субвенционисање камате по Споразуму са банком)
Програм 5: Пољопривреда и рурални развој
Програмска активност 0101-0002-Мере подршке руралном развоју
Функција 421-Пољопривреда
Позиција 302, економска класификација 4511
Индикатор: Програм подршке и спровођење политике руралног развоја на територији града донет на
седници Скупштине града за 2020. годину и број реализованих захтева
Циљ: Подршка развоју и продуктивности примарне пољопривредне производње
Правни основ: Закон о пољопривреди и руралном развоју, Закон о подстицајима у пољопривреди и
руралном развоју, Стратегија развоја пољопривреде и руралног развоја града Смедерева за период 20152020. година („Службени лист града Смедерева“, број 9/2016) од 22.9.2016. године и донети Програм
подршке и спровођење политике руралног развоја на територији града за 2020. годину.
Одговорно лице: Здравка Ковачевић- Васић
Аналитичар: Наташа Миладиновић

Образац за годишњи извештај о учинку програма за 2020. годину
Проценат
извршења
Извршење у 2020. у односу
на текући
буџет

Шифра
програма

Шифра
програмске
активности /
пројекта

0101

Реализација Програма подршке
0101-0002 (субвенционисање камате по
600.000,00 500.000,00 337.931,03
Споразуму)

Назив програма/програмске
активности/пројекта

Усвојен буџет
за 2020.

УКУПНО:

Текући буџет за
2020.

600.000,00 500.000,00 337.931,03

67,58
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Опис програмске активности: Планирана средства на овој економској класификацији се односе
на средства за финансирање субвенционисања камата по одобреним кредитима за пољопривреду у складу
са закљученим Споразумом о пословној сарадњи између Града Смедерева и Банке из 2017., 2018. и 2019.
године /за субвенционирање камата по краткорочним и дугорочним кредитима/.
Циљ1: Подршка развоју и продуктивности примарне пољопривредне производње
Показатељи учинка

Јединица
плере

Назив: Реализација Програма
подршке (субвенционисање
број
камате по Споразуму)
Донет Програм подршке - нема одступања

Базна
година

Базна вредност

Циљна вр. у

2020.

Остварена вр. у

2020.

2020. 600.000,00 500.000,00 337.931,03

Образложење спровођења програмске активности у периоду извештавања
Програм обухвата финансијску подршку пољопривредним газдинствима у пољопривредној
производњи, унапређење техничко-технолошке опремљености и увођење нових технологија. У
посматраном периоду реализовано је укупно 337.931,03 динара на име обрачунате субвенционисане
камате по Споразумима о пословној сарадњи између Града Смедерева и Банке из 2017. и 2018. године /по
дугорочним кредитима/ и из 2019. године /по краткорочним и дугорочним кредитима/.
Програмска активност: Реализација Програма подршке и спровођење политике руралног развоја на
територији града Смедерева ( субвенције у пољопривреди )
Програм 5: Пољопривреда и рурални развој
Програмска активност 0101-0002-Реализација Програма подршке и спровођење политике руралног
развоја на територији града (субвенције у пољопривреди, мере подршке по Програму мера
35.000.000,00 динара)
Функција 421-Пољопривреда
Позиција 303, економска класификација 4511
Индикатор: донет Програм подршке и спровођење политике руралног развоја на територији града
Смедерева за 2020. годину и број реализованих захтева
Циљ: Подршка развоју и продуктивности примарне пољопривредне производње
Правни основ: Закон о пољопривреди и руралном развоју, Закон о подстицајима у пољопривреди и
руралном развоју, Стратегија развоја пољопривреде и руралног развоја града Смедерева за период 20152020. година („Службени лист града Смедерева“, број 9/2016) од 22.9.2016. године и донети Програм
подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територији града за
2020. годину.
Одговорно лице: Здравка Ковачевић- Васић
Аналитичар: Наташа Миладиновић
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Образац за годишњи извештај о учинку програма за 2020. годину
Биланс извршења финансијског плана корисника:
Шифра
Шифра
програма програмске
активности /
пројекта

0101

Назив
програма/програмске
активности/пројекта

Усвојен буџет за
2020.

Реализација Програма
подршке (субвенције у
0101-0002 пољопривреди, мере
подршке по Програму
мера)

УКУПНО:

Текући буџет за 2020.

Извршење у 2020.г..

35.000.000,00 34.550.000,00 34.057.272,00

Проценат
извршења
у односу
на текући
буџет

98,57

35.000.000,00 34.550.000,00 34.057.272,00

Опис програмске активности: Реализација Програма подршке за текућу годину почиње након
доношења Програма и објављивања јавног позива за подношење захтева пољопривредних произвођача за
коришћење субвенција. Наведене процедуре се спроводе у првом и највећем делу другог квартала године.
Најзначајнија реализација финансијских средстава је током трећег квартала.
Наведена средства су предвиђена за субвенционисање улагања у пољопривреду на основу члана
13. Закона о подстицајима и руралном развоју („Службени гласник РС“ бр. 10/2013,142/2014,103/2015 и
101/2016) и у складу са планираним мерама и инвестицијама Програма подршке за 2020. годину за шта је
прибављена предходна сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде.
Субвенционисање улагања у пољопривредну производњу се врши активним регистрованим
пољопривредним произвођачима, удружењима, задругама и другим правним субјектима регистрованим
за делатност пољопривреде.
Реализоване су субвенције за:
- директна плаћања - вештачко осемењавање,
- мере кредитне подршке - за суфинансирање камата за пољопривредне кредите,
- мере руралног развоја: инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава која
обухватају низ инвестиција као што су: набавка квалитетних грла говеда млечних раса и свиња, оваца и
коза товних раса, набавка механизације и опреме у пољопривреди, изградња стакленика и набавка
опреме-материјала за повртарску и производњу јагодастог воћа, вишеслојних фолија, система за
загревање пластеника, подизање вишегодишњих засада, набавка опреме за систем за наводњавање,
опреме у пчеларству и друго,
-субвенционисање обнављања пољопривредног производног потенцијала нарушеног
елементарним непогодама и катастрофалним догађајима и увођењем одговарајућих превентивних
активности: осигурање усева, плодова и животиња,
-унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима,
-субвенције за стручно оспособљавање и активности стицања вештина, показне активности,
субвенције за информативне активности као што су: сајмови, изложбе, манифестације, студијска
путовања.
Циљ1: Подршка развоју и продуктивности примарне пољопривредне производње
Показатељи учинка

Јед. мере

Базна
година

Базна вредност

Циљна вр. у 2020.г

Остварена вр. у 2020.

Назив: Реализација Програма подршке
(субвенције у
број 2020. 35.000.000,00 34.550.000,00 34.057.272,00
пољопривреди, мере
подршке по Програму мера)
Назив: : Донет Програм подршке–нема
35.000.000,00 34.550.000,00 34.057.272,00
одступања
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Образложење спровођења програмске активности у периоду извештавања
Програм обухвата финансијску подршку пољопривредним газдинствима у пољопривредној
производњи, и побољшање структуре и прихода газдинства, унапређење техничко-технолошке
опремљености и увођење нових технологија. У току 2020. године решено је 623 захтева /од тога су 526
подносиоци захтева мушкарци-носиоци РПГ/84,43%/, 90 су жене-носиоци РПГ /14,45% и 7 захтева су
поднела правна лица-носиоци РПГ/1,12%/.
Реализовано је укупно 34.057.272 динара по следећим мерама утврђеним Програмом:
1.Мере директних плаћања: Регрес за вештачко осемењавање у износу од 1.036.000 динара /67
захтева/.
2.Мере руралног развоја:
-инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава у износу од 27.775.169 динара /410
захтева/ и то у највећем делу за опрему за наводњавање и механизацију у пољопривреди,
3. Управљање ризицима: регрес за премију осигурања усева и плодова у износу од 3.938.379
динара /70 захтева/.
4. Мера: Одрживо коришћење пољопривредног земљишта у износу од 964.528 динара /46 захтева/.
5. Мера: Успостављање и јачање удружења у области пољопривреде у износу од 323.196 динара /4
захтева/
6. Мера: Подстицаји за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју у износу од
20.000 динара /2 захтева/. У току 2020. године није реализован планиран одлазак пољопривредних
произвођача на пољопривредни сајам у Новом Саду у мају 2020. године, због пандемије.
Корисници мера подршке у 2020. години су били регистровани пољопривредни произвођачи и
правна лица која имају регистроване делатности у пољопривреди. Избор дефинисаних мера је утврђен у
складу са потребама подручја на коме се Програм реализује. Реализација активности предвиђених
Програмом има за циљ побољшање квалитета живота, повећање продуктивности и ефикасности
газдинстава, подстицања удруживања и очувања производње традиционалних производа.
Програмска активност Уређење атарских путева-учешће града Смедерева
Програм 5: Пољопривреда и рурални развој
Програмска активност 0101-0002-Мере подршке руралном развоју
Функција 421-Пољопривреда
Позиција 305, економска класификација 425
Индикатор: донети Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у
државној својини
Циљ: Унапређење примарне пољопривредне производње и руралног развоја
Правни основ: Закон о пољопривреди и руралном развоју, Закон о подстицајима у пољопривреди и
руралном развоју, Стратегија развоја пољопривреде и руралног развоја града Смедерева за период 20152020. година („Службени лист града Смедерева“, број 9/2016) од 22.09.2016. године и донети Годишњи
програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Смедерева за
2020. годину
Одговорно лице: Здравка Ковачевић- Васић
Аналитичар: Наташа Миладиновић
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Образац за годишњи извештај о учинку програма за 2020. годину
Биланс извршења финансијског плана корисника:
Шифра програмске
Шифра
програма активности /
пројекта

0101

0101-0002

Назив
програма/п
рограмске
активности
/пројекта

Уређење атарских
путева-учешће
Града

Усвојен буџет за 2020.

58.214.718,00

Укупно 58.214.718,00

Текући буџет за 2020.

Извршење у 2020.г.

Проценат
извршења
у односу
на текући
буџет

21.905.994,00 21.905.994,00 100
21.905.994,00 21.905.994,00

Опис програмске активности: На основу Годишњег програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта у државној својини за 2020. годину издвојена су средства за уређење атарских
путева ради бољег прилаза пољопривредника својим њивама и воћњацима.
Јединица
Показатељи учинка мере

Назив: Уређење
атарских путеваброј
учешће Града
НАЗИВ: донети Годишњи
програм пољопривредног
земљишта –одступање на име
пренетих обавеза из
предходних година

Базна
година

2020.

Базна вредност

Циљна вр. у
2020.г

Остварена вр. у
2020.

58.214.718,00 21.905.994,00 21.905.994,00

Образложење спровођења програмске активности у периоду извештавања
У посматраном периоду утрошено је укупно 21.905.994 динара за измирење обавеза према
„GRADCOOP“ DOO BEOGRAD, по Уговору из 2019. године.
У току 2020. године Управа за пољопривредно земљиште у оквиру Конкурса није предвидела
могућност конкурисања за средства за уређење атарских путева.
Уређење некатегорисаних путева и отресишта представља меру заштите и уређења
пољопривредног земљишта у смислу омогућавања пољопривредним произвођачима бољи прилаз
катастарским парцелама пољопривредног земљишта на којима обављају основну делатност што
условљава бољу искоришћеност пољопривредног земљишта, затим већи приход пољопривредних
произвођача и квалитет живота у руралним срединама.
Све активности у вези са реализацијом средстава намењених уређењу атарских путева спроводи
Група за месне заједнице.
Програмска активност Уређење атарских путева-учешће ресорног Министарства
Програм 5: Пољопривреда и рурални развој
Програмска активност 0101-0002-Мере подршке руралном развоју
Функција 421-Пољопривреда
Позиција 306, економска класификација 425
Индикатор: донети Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у
државној својини
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Циљ: Унапређење примарне пољопривредне производње и руралног развоја
Правни основ: Закон о пољопривреди и руралном развоју, Закон о подстицајима у пољопривреди и
руралном развоју, Стратегија развоја пољопривреде и руралног развоја града Смедерева за период 20152020. године („Службени лист града Смедерева“, број 9/2016) од 22.09.2016. године и донети Годишњи
програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Смедерева за
2020. годину
Одговорно лице: Здравка Ковачевић- Васић
Аналитичар: Наташа Миладиновић

Образац за годишњи извештај о учинку програма за 2020. годину
Биланс извршења финансијског плана корисника:
Шифра програмске
Шифра
програма активности /
пројекта

0101

0101-0002

Назив
програма/п
рограмске
активности
/пројекта

Усвојен буџет за 2020.

Уређење атарских 6.250.000,00
путева-учешће
Републике
Укупно 6.250.000,00

Текући буџет за 2020.

Извршење у 2020.

Проценат
извршењ
а у одн.
на тек.
буџет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Опис програмске активности: На основу Годишњег програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта у државној својини за 2020. годину, издвојена су средства за уређење
атарских путева ради бољег прилаза пољопривредника својим њивама и воћњацима.

Показатељи учинка

Јединица мере

Назив: Уређење
број
атарских путеваучешће
Министарства
Назив: донети Годишњи програм
пољопривредног земљишта –
одступање на име пренетих
обавеза из предходних година

Базна
година

2020.

Базна вредност

Циљна вр. у 2020.г

6.250.000,00 0,00

Остварена вр. у 2020.

0,00

Образложење спровођења програмске активности у периоду извештавања.
У 2020. години није било реализације, а разлог је то што Управа за пољопривредно
земљиште у оквиру Конкурса, није предвидела могућност конкурисања за средства за уређење
атарских путева.
Уређење некатегорисаних путева и отресишта представља меру заштите и уређења
пољопривредног земљишта у смислу омогућавања пољопривредним произвођачима бољи прилаз
катастарским парцелама пољопривредног земљишта на којима обављају основну делатност што
условљава бољу искоришћеност пољопривредног земљишта, затим већи приход пољопривредних
произвођача и квалитет живота у руралним срединама.
Све активности у вези са реализацијом средстава намењених уређењу атарских путева спроводи
Група за месне заједнице.
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Капитални Пројекат: Зграде и грађевински - Изградња система за наводњавање дела територије
града Смедерева / Изградња I фазе система за наводњавање Удовички плато I фаза 500 ха/ учешће
града Смедерева
Програм 5: Пољопривреда и рурални развој
Програмска активност 0101-0002 - Мере подршке руралном развоју
Функција 421-Пољопривреда
Позиција 307, економска класификација 511
Индикатор: донети Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у
државној својини и проценат пољопривредног земљишта који је под системом за наводњавање у односу
на укупно пољопривредно земљиште под воћем и виноградима
Циљ: Унапређење примарне пољопривредне производње и руралног развоја
Правни основ: Закон о пољопривреди и руралном развоју, Закон о подстицајима у пољопривреди и
руралном развоју, Стратегија развоја пољопривреде и руралног развоја града Смедерева за период 20152020. година („Службени лист града Смедерева“, број 9/2016) од 22.09.2016. године и донети Годишњи
програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Смедерева за
2020. годину.
Одговорно лице: Здравка Ковачевић- Васић
Аналитичар: Наташа Миладиновић

Образац за годишњи извештај о учинку програма за 2020. годину
Биланс извршења финансијског плана корисника:
Шифра
програма

Шифра програмске
активности /
пројекта

0101

0101-0002

Назив
програма/програмс
ке
активности/пројек
та

Усвојен буџет за 2020.

Изградња I фазе система 35.670.000,00
за наводњавање
Удовички плато I фаза
500 ха –учешће Града
УКУПНО: 35.670.000,00

Текући буџет за 2020.

Извршење у 2020.

Проценат
извршењау
односу на
текући буџет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Време трајања: 1 годинa
Опис пројекта:
Изградњом предметног система за наводњавање, очекује се повећање приноса воћарске
производње (бресква, јабука, трешња, крушка и кајсија) и на тај начин повећање прихода индивидуалних
пољопривредних произвоћача, а самим тим и побољшање квалитета живота и рада становништва у
руралним срединама.
Очекивано повећање стопе приноса воћарске производње у наредном периоду на основу
спровођења активности по основу изградње система за наводњавање, износи од 30% до 60%.
Пројектно техничку документацију за изградњу цевовода субвенционише ресорно Министарство,
а израђује је изабрани пројектант. У посматраном периоду није било реализације, јер ресорно
Министарство није издвојило средства за изградњу цевовода у 2020. години.
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Капитални Пројекат: Зграде и грађевински објекти - Изградња система за наводњавање дела
територије града Смедерева (Управа за пољопривредно земљиште Републике Србије)
Изградња I фазе система за наводњавање Удовички плато I фаза 500 ха
Програм 5: Пољопривреда и рурални развој
Програмска активност 0101-0002 – Мере подршке руралном развоју
Функција 421-Пољопривреда
Позиција 308, економска класификација 511
Индикатор: донети Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у
државној својини и проценат пољопривредног земљишта који је под системом за наводњавање у односу
на укупно расположиве пољопривредне површине
Циљ: Унапређење примарне пољопривредне производње и руралног развоја
Правни основ: Закон о пољопривреди и руралном развоју, Закон о подстицајима у пољопривреди и
руралном развоју, Стратегија развоја пољопривреде и руралног развоја града Смедерева за период 20152020. година („Службени лист града Смедерева“, број 9/2016) од 22.09.2016. године и донети Годишњи
програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Смедерева за
2019. годину.
Одговорно лице: Здравка Ковачевић- Васић
Аналитичар: Наташа Миладиновић

Образац за годишњи извештај о учинку програма за 2020. годину
Биланс извршења финансијског плана корисника:
Шифра
Шифра
програма програмске
активности /
пројекта

0101

Назив
програма/програмске
активности/пројекта

Усвојен буџет за 2020.

Текући буџет за
2020.

Извршење у 2020. Проценат
извршењау
односу на
текући буџет

0101-0002 Изградња I фазе система за 0,00
наводњавање
Удовички
плато I фаза 500 ха –учешће
Министарства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

УКУПНО:

Време трајања: 1 годинa
Опис пројекта:
Изградњом предметног система за наводњавање, очекује се повећање приноса воћарске
производње (бресква, јабука, трешња, крушка и кајсија) и на тај начин повећање прихода индивидуалних
пољопривредних произвоћача, а самим тим и побољшање квалитета живота и рада становништва у
руралним срединама.
Очекивано повећање стопе приноса воћарске производње у наредном периоду на основу
спровођења активности по основу изградње система за наводњавање, износи од 30% до 60%.
Пројектно техничку документацију за изградњу цевовода субвенционише ресорно Министарство а
израђује је пројектант које је исто изабрало.
Ресорно Министарство није издвојило средства за изградњу цевовода у 2020. години у
оквиру изградње система за наводњавање.
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Програмска класификација 0101-002 – Мере подршке руралном развоју, функција 421Пољопривреда, на позицији 309 – Стални трошкови планирана су средства у износу од 345.420
динара, а у буџетској 2020. години није било реализације.
Капитални Пројекат: Финансирање уређења земљишта комасацијом катастарских општина
Шалинач, Кулич и Смедерево (учешће града Смедерева) - Комисија
Програм 5: Пољопривреда и рурални развој
Програмска активност 0101-0002 – Мере подршке руралном развоју
Функција 421-Пољопривреда
Позиција 310, економска класификација 416
Индикатор: донети Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у
државној својини
Циљ: Унапређење примарне пољопривредне производње и руралног развоја
Правни основ: Закон о пољопривреди и руралном развоју, Закон о подстицајима у пољопривреди и
руралном развоју, Стратегија развоја пољопривреде и руралног развоја града Смедерева за период 20152020. година („Службени лист града Смедерева“, број 9/2016) од 22.9.2016. године, донети Годишњи
програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Смедерева за
2020. годину, Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на
територији града Смедерева за 2019. годину, Одлука о спровођењу комасације на деловима К.О.
Шалинац, Кулич, Смедерево (град Смедерево) број 320-33/2017-07 од 20.07.2017. године, Одлука о
начелима комасације на деловима К.О. Шалинац, Кулич, Смедерево (град Смедерево број 320-32/2017-07
од 20.07.2017. године) и Решење о образовању комисије за спровођење комасације на деловима К.О.
Шалинац, Кулич, Смедерево (град Смедерево) и именовању председника, секретара, чланова комисија и
њихових заменика број 320-34/2017-07 од 11.10.2017. године.
Одговорно лице: Здравка Ковачевић- Васић
Аналитичар: Наташа Миладиновић

Образац за годишњи извештај о учинку програма за 2020. годину
Биланс извршења финансијског плана корисника:
Шифра
Шифра
програма програмске
активности /
пројекта

0101

Назив
програма/пр
ограмске
активности/
пројекта

Усвојен буџет за 2020.

Текући буџет за 2020.

Извршење у 2020.

0101-0002 Финансирање
200.000,00
уређења земљишта
комасацијом делова
катастарских
општина Шалинац,
Кулич и Смедерево
Смедерево -учешће
Града

689.825,00

627.366,58

90,94

200.000,00

689.825,00

627.366,58

0,00

УКУПНО:

Време трајања: 30 месеци

Проценат
извршењау
односу на текући
буџет
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Циљ1:
Показатељи учинка
Назив: Финансирање уређења
земљишта комасацијом делова
катастарских општина Шалинач,
Кулич и Смедерево (учешће града
Смедерева)

Јединица
мере

број

Базна
година

2020

Базна
вредност

Циљна вр. у 2020.

200.000,00 689.825,00

Остварена вр. у
2020.

627.366,58

донети Годишњи програм
пољопривредног земљишта у државној
својини –нема одступања
Опис пројекта и образложење: Комисија је спроводила активности у посматраном периоду, до
марта текуће године, без накнаде. Комисија је реализовала план Комасације до фазе поделе земљишта и
започела израду решења о додели земљишта тј. расподели комасационе масе односно, краја другог дела
геотехничких радова.
Комасацијом наведеног земљишта омогућиће се продуктивније и лакше коришћење
пољопривредног земљишта и целисходније давање у закуп пољопривредног државног земљишта.
Разлози за комасацију су сагласни и разлозима које прописује и члан 31. Закона о
пољопривредном земљишту, односно комасација се врши због:
• потребе груписања уситњених пољопривредних катастарских парцела у државном и приватном
власништву на комасационом подручју (чија је просечна површина 0.57 хектара), односно
укрупњавања пољопривредних газдинстава,
• пројектовања нове мреже пољских путева у складу са положајем инфраструктурних система,
система водотокова и дугогодишњих засада,
• крчења обраслих међа деградираним растињем (шикаре и дрвенасто растиње),
регулисања водотокова на комасационом подручју и омогућавање изградње система за
наводњавање пољопривредних површина,
• решавање имовинско-правних односа и израда новог државног премера и катастра
непокретности за комасационо подручје,
• имплементације планских решења из Просторног плана града Смедерева и других планова и
техничке документације,
• унапређења и заштите животне средине и одрживог развоја.
У буџетској 2020. години реализована су средства за наведену намену у износу од 627.367 динара
Капитални Пројекат: Финансирање уређења земљишта комасацијом делова катастарских
општина Шалинач, Кулич и Смедерево (учешће града Смедерева)
Програм 5: Пољопривреда и рурални развој
Програмска активност 0101-0002 – Мере подршке руралном развоју
Функција 421-Пољопривреда
Позиција 311, економска класификација 424
Индикатор: донети Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у
државној својини
Циљ: Унапређење примарне пољопривредне производње и руралног развоја
Правни основ: Закон о пољопривреди и руралном развоју, Закон о подстицајима у пољопривреди и
руралном развоју, Стратегија развоја пољопривреде и руралног развоја града Смедерева за период 20152020. година („Службени лист града Смедерева“, број 9/2016) од 22.9.2016. године, донети Годишњи
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програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Смедерева за
2020. годину, Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на
територији града Смедерева за 2019. годину, Одлука о спровођењу комасације на деловима К.О.
Шалинац, Кулич, Смедерево (град Смедерево) број 320-33/2017-07 од 20.07.2017. године, Одлука о
начелима комасације на деловима К.О. Шалинац, Кулич, Смедерево (град Смедерево број 320-32/2017-07
од 20.07.2017. године) и Решење о образовању комисије за спровођење комасације на деловима К.О.
Шалинац, Кулич, Смедерево (град Смедерево) и именовању председника, секретара, чланова комисија и
њихових заменика број 320-34/2017-07 од 11.10.2017. године.
Одговорно лице: Здравка Ковачевић- Васић
Аналитичар: Наташа Миладиновић

Образац за годишњи извештај о учинку програма за 2020. годину
Биланс извршења финансијског плана корисника:
Шифра
Шифра
програмске
програма активности /
пројекта

0101

Назив
програма/пр
ограмске
активности/
пројекта

Усвојен буџет за 2020.

Финансирање
уређења земљишта
комасацијом делова
катастарских
0101-0002 општина Шалинац,
Кулич и Смедерево

Смедерево -учешће

УКУПНО:

Текући буџет за 2020.

Извршење у 2020.

7.783.771,00

12.561.735,00 6.638.175,92

7.783.771,00

12.561.735,00 6.638.175,92

Проценат
извршењау
односу на текући
буџет

52,84

Време трајања: 30 месеци
Опис пројекта: Покренут поступак комасације на деловима катастарских општина Шалинац Кулич и
град Смедерево. Комисија је спроводила активности у посматраном периоду, до марта текуће године, без
накнаде.
Циљ1:
Показатељи учинка
Назив: Финансирање уређења
земљишта комасацијом делова
катастарских општина Шалинач,
Кулич и Смедерево (учешће града
Смедерева)
донети Годишњи програм
пољопривредног земљишта у
државној својини –нема одступања

Јединица
мере

број

Базна
година

2020

Базна
вредност

Циљна вр. у 2020.

Остварена вр. у
2020.

7.783.771,00 12.561.735,00 6.638.175,92

4. јун 2021. године
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Образложење спровођења пројекта у 2020. години:
Реализован је у целости уговор о крчењу дрвећа, воћњака, винограда, шикара, закључен између
Града Смедерева и ПР Грађевинско трговинске радње ЛУКС ГРАДЊА Ћелије наш број 400-10371/19-03 од
29.11.2019. године и 11. ситуација геотехничких радова на основу Уговора са извођачем радова наш број
400-8723/2017-03 од 02.11.2017. године између Града Смедерева и Групе понуђача коју заступа Геопут
доо Београд у вредности од 21.200.000,00 динара без ПДВ-а, и Уговора између града Смедерева и
ресорног Министарства наш број 400-9291/2018-03 од 23.10.2018. године и Анекса II број 400-9291/201803 од 23.12.2019. године. Закључен је Анекса III овог Уговора, као и Анекс Уговора са извођачем радова.
Комасацијом наведеног земљишта омогућиће се продуктивније и лакше коришћење
пољопривредног земљишта и целисходније давање у закуп пољопривредног државног земљишта.
Разлози за комасацију су сагласни и разлозима које прописује и члан 31. Закона о
пољопривредном земљишту, односно комасација се врши због:
• потребе груписања уситњених пољопривредних катастарских парцела у државном и приватном
власништву на комасационом подручју (чија је просечна површина 0.57 хектара), односно
укрупњавања пољопривредних газдинстава,
• пројектовања нове мреже пољских путева у складу са положајем инфраструктурних система,
система водотокова и дугогодишњих засада,
• крчења обраслих међа деградираним растињем (шикаре и дрвенасто растиње),
• регулисања водотокова на комасационом подручју и омогућавање изградње система за
наводњавање пољопривредних површина,
• решавање имовинско-правних односа и израда новог државног премера и катастра
непокретности за комасационо подручје,
• имплементације планских решења из Просторног плана града Смедерева и других планова и
техничке документације,
• унапређења и заштите животне средине и одрживог развоја.
Поступак комасације није спровођен од марта 2020. године због лоших епидемиолошких
услова.
У буџетској 2020. години, за наведену намену реализована су средства у износу од 6.638.176
динара.
Капитални Пројекат: Финансирање уређења земљишта комасацијом делова катастарских
општина Шалинач, Кулич и Смедерево (учешће Министарства)
Програм 5: Пољопривреда и рурални развој
Програмска активност 0101-0002 – Мере подршке руралном развоју
Функција 421-Пољопривреда
Позиција 312, економска класификација 424
Индикатор: донети Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у
државној својини
Циљ: Унапређење примарне пољопривредне производње и руралног развоја
Правни основ: Закон о пољопривреди и руралном развоју, Закон о подстицајима у пољопривреди и
руралном развоју, Стратегија развоја пољопривреде и руралног развоја града Смедерева за период 20152020. година („Службени лист града Смедерева“, број 9/2016) од 22.9.2016. године и донети Годишњи
програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Смедерева за
2019. годину.
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Одговорно лице: Здравка Ковачевић- Васић
Аналитичар: Наташа Миладиновић

Образац за годишњи извештај о учинку програма за 2020. годину
Биланс извршења финансијског плана корисника:
Шифра
програма

Шифра програмске
активности /
пројекта

0101

0101-0002

Назив
програма/програмске
активности/пројекта

Усвојен буџет за
2020.

Текући буџет за 2020

Извршење у 2020.

Финансирање уређења 10.502.194,00 11.488.005,00
земљишта комасацијом
делова катастарских
општина Шалинач,
Кулич и Смедерево
(учешће Министарства)

Проценат
извршења
у односу
на текући
буџет

4.519.711,00 39,34

10.502.194,00 11.488.005,00 4.519.711,00
Време трајања: 30 месеци
Опис пројекта: Покренут поступак комасације на деловима катастарских општина Шалинац,
Кулич и град Смедерево
Циљ1:
Показатељи учинка Јединица
Мере
Назив: Финансирање
уређења земљишта
комасацијом делова
катастарских општина
број
Шалинач, Кулич и
Смедерево (учешће
Министарства)
донети Годишњи програм
пољопривредног земљишта у
државној својини–нема одступања

Базна
година

2020

Базна
вредност

Циљна вр. у
2020.

Остварена вр.
у 2020.

10.502.194,00 11.488.005,00 4.519.711,00

Образложење спровођења пројекта у 2020. години:
Реализован у целости уговор о крчењу дрвећа, воћњака, винограда, шикара, закључен између Града
Смедерева и ПР Грађевинско трговинске радње ЛУКС ГРАДЊА Ћелије наш број 400-10371/19-03 од
29.11.2019. године и 11. ситуација геотехничких радова на основу Уговора са извођачем радова наш број
400-8723/2017-03 од 02.11.2017. године између Града Смедерева и Групе понуђача коју заступа Геопут
доо Београд у вредности од 21.200.000,00 динара без ПДВ-а, и Уговор између града Смедерева и ресорног
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Министарства наш број 400-9291/2018-03 од 23.10.2018. године и Анекса II број 400-9291/2018-03 од
23.12.2019. године Закључен је Анекс III овог Уговора , као и Анекс Уговора са извођачем радова.
Комасацијом наведеног земљишта омогућиће се продуктивније и лакше коришћење
пољопривредног земљишта и целисходније давање у закуп пољопривредног државног земљишта.
Разлози за комасацију су сагласни и разлозима које прописује и члан 31. Закона о
пољопривредном земљишту, односно комасација се врши због:
• потребе груписања уситњених пољопривредних катастарских парцела у државном и приватном
власништву на комасационом подручју (чија је просечна површина 0.57 хектара), односно
укрупњавања пољопривредних газдинстава,
• пројектовања нове мреже пољских путева у складу са положајем инфраструктурних система,
система водотокова и дугогодишњих засада,
• крчења обраслих међа деградираним растињем (шикаре и дрвенасто растиње),
• регулисања водотокова на комасационом подручју и омогућавање изградње система за
наводњавање пољопривредних површина,
• решавање имовинско-правних односа и израда новог државног премера и катастра
непокретности за комасационо подручје,
• имплементације планских решења из Просторног плана града Смедерева и других планова и
техничке документације,
• унапређења и заштите животне средине и одрживог развоја.
Поступак
комасације није спровођен од марта до октобра 2020. године због лоших
епидемиолошких услова.
У буџетској 2020. години реализована су средства у износу од 4.519.711 динара.
Капитални Пројекат: Финансирање уређења земљишта комасацијом делова катастарских
општина Осипаоница (учешће Града) ) - Комисија
Програм 5: Пољопривреда и рурални развој
Програмска активност 0101-0002 – Мере подршке руралном развоју
Функција 421-Пољопривреда
Позиција 312.1, економска класификација 416
Индикатор: донети Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у
државној својини
Циљ: Унапређење примарне пољопривредне производње и руралног развоја
Правни основ: Закон о пољопривреди и руралном развоју, Закон о подстицајима у пољопривреди и
руралном развоју, Стратегија развоја пољопривреде и руралног развоја града Смедерева за период 20152020. година („Службени лист града Смедерева“, број 9/2016) од 22.9.2016. године, донети Годишњи
програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Смедерева за
2020.годину, Одлука о спровођењу комасације на деловима К.О. Oсипаоница број 320-856/2019-07 од
16.12.2019. године, Одлука о начелима комасације на деловима К.О.Oсипаоница број 320-859/2019-07
од 16.12.2019. године и Решење о образовању комисије за спровођење комасације на деловима
К.О.Oсипаоница и именовању председника, секретара, чланова комисија и њихових заменика број320858/2019-07 од 16.12.2019. године.
Одговорно лице: Здравка Ковачевић- Васић
Аналитичар: Наташа Миладиновић
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Образац за годишњи извештај о учинку програма за 2020. годину
Биланс извршења финансијског плана корисника:
Шифра
програма

Шифра програмске
активности /
пројекта

0101

0101-0002

Назив
програма/програмске
активности/пројекта

Усвојен буџет за
2020.

Текући буџет за 2020. Извршење у
2020.

Проценат
извршењау
односу на
текући
буџет

Финансирање уређења
3.500.000,00 1.000.000,00 162.500,06 16,25
земљишта комасацијом
К.О.Осипаоница(учешће
Града)
УКУПНО: 3.500.000,00 1.000.000,00 162.500,06

Време трајања: 30 месеци

Показатељи учинка
Назив: Финансирање
уређења земљишта
комасацијом I фаза
комасације дела катастарске
општине Осипаонице
(учешће Града)
донети Годишњи програм
пољопривредног земљишта у
државној својини –нема одступања

Јединица
мере

број

Базна
година

2020.

Базна
вредност

Циљна вр. у
2020.

Остварена
вр. у 2020.

3.500.000,00 1.000.000,00 162.500,06

Опис пројекта и образложење у 2020. години:
У посматраном периоду Комисија је обављала припремне радње до марта 2020. године, а затим је
наступио период забране окупљања због епидемије.
Комасацијом наведеног земљишта омогућиће се продуктивније и лакше коришћење
пољопривредног земљишта и целисходније давање у закуп пољопривредног државног земљишта.
Разлози за комасацију су сагласни и разлозима које прописује и члан 31. Закона о
пољопривредном земљишту, односно комасација се врши због:
• потребе груписања уситњених пољопривредних катастарских парцела у државном и приватном
власништву на комасационом подручју (чија је просечна површина 0.57 хектарa), односно
укрупњавања пољопривредних газдинстава,
• пројектовања нове мреже пољских путева у складу са положајем инфраструктурних система,
система водотокова и дугогодишњих засада,
• крчења обраслих међа деградираним растињем (шикаре и дрвенасто растиње),
• регулисања водотокова на комасационом подручју и омогућавање изградње система за
наводњавање пољопривредних површина,
• решавање имовинско-правних односа и израда новог државног премера и катастра
непокретности за комасационо подручје,
• имплементације планских решења из Просторног плана града Смедерева и других планова и
техничке документације,
• унапређења и заштите животне средине и одрживог развоја.
Поступак комасације није спровођен од марта до октобра месеца 2020. године због лоших
епидемиолошких услова.
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У буџетској 2020. години за наведену намену реализована су средства у износу од 162.500 динара.
Капитални Пројекат: Финансирање уређења земљишта
комасацијом делова катастарских
општина Осипаоница (учешће Града)
Програм 5: Пољопривреда и рурални развој
Програмска активност 0101-0002 – Мере подршке руралном развоју
Функција 421-Пољопривреда
Позиција 313, економска класификација 424
Индикатор: донети Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у
државној својини
Циљ: Унапређење примарне пољопривредне производње и руралног развоја
Правни основ: Закон о пољопривреди и руралном развоју, Закон о подстицајима у пољопривреди и
руралном развоју, Стратегија развоја пољопривреде и руралног развоја града Смедерева за период 20152020. година („Службени лист града Смедерева“, број 9/2016) од 22.9.2016. године, донети Годишњи
програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Смедерева за
2020.годину,Одлука о спровођењу комасације на деловима К.О. Oсипаоница број 320-856/2019-07 од
16.12.2019. године, Одлука о начелима комасације на деловима К.О.Oсипаоница наш број 320-859/201907 од 16.12.2019. године и Решење о образовању комисије за спровођење комасације на деловима К.О.
Oсипаоница и именовању председника, секретара, чланова комисија и њихових заменика број 320858/2019-07 од 16.12.2019. године.
Одговорно лице: Здравка Ковачевић- Васић
Аналитичар: Наташа Миладиновић

Образац за годишњи извештај о учинку програма за 2020. годину
Биланс извршења финансијског плана корисника:
Шифра
програма

0101

Шифра програмске
активности /
пројекта

0101-0002

Назив
програма/програмске
активности/пројекта

Усвојен буџет за
2020.

Текући буџет за 2020.

Извршење у 2020.

Проценат
извршења
у односу
на текући
буџет

Финансирање уређења
земљишта комасацијом
делова катастарске
14.473.511,00 11.480.653,00 1.164.398,36 10,14
општине
Осипаоница(учешће
Града)
УКУПНО 14.473.511,00 111.480.653,00 1.164.398,36

Време трајања: 30 месеци
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Показатељи учинка Јединица
мере

Назив: Финансирање
уређења земљишта
комасацијом делова
катастарске општине
Осипаонице (учешће
Града)
донети Годишњи програм
пољопривредног земљишта у
државној својини –нема
одступања

број

Базна
година

2020.

Базна
вредност

Циљна вр. у
2020.

Остварена
вр. у 2020.

14.473.511,00 11.480.653,00 1.164.398,36

Опис пројекта и образложење у 2020. години:
У посматраном периоду израђен је Главни пројекат Комасације.
Комасацијом наведеног земљишта омогућиће се продуктивније и лакше коришћење
пољопривредног земљишта и целисходније давање у закуп пољопривредног државног земљишта.
Разлози за комасацију су сагласни и разлозима које прописује и члан 31. Закона о
пољопривредном земљишту, односно комасација се врши због:
• потребе груписања уситњених пољопривредних катастарских парцела у државном и приватном
власништву на комасационом подручју (чија је просечна површина 0.57 хектарa), односно
укрупњавања пољопривредних газдинстава,
• пројектовања нове мреже пољских путева у складу са положајем инфраструктурних система,
система водотокова и дугогодишњих засада,
• крчења обраслих међа деградираним растињем (шикаре и дрвенасто растиње),
• регулисања водотокова на комасационом подручју и омогућавање изградње система за
наводњавање пољопривредних површина,
• решавање имовинско-правних односа и израда новог државног премера и катастра
непокретности за комасационо подручје,
• имплементације планских решења из Просторног плана града Смедерева и других планова и
техничке документације,
• унапређења и заштите животне средине и одрживог развоја.
Поступак комасације није спровођен од марта до октобра 2020. године због лоших
епидемиолошких услова.
У буџетској 2020. години за наведену намену реализована су средства у износу од 1.164.398 динара.
Капитални Пројекат:Финансирање уређења земљишта комасацијом делова катастарске општине
Осипаоница (учешће Министарства)
Програм 5: Пољопривреда и рурални развој
Програмска активност 0101-0002 – Мере подршке руралном развоју
Функција 421-Пољопривреда
Позиција 314, економска класификација 424
Индикатор: донети Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у
државној својини
Циљ: Унапређење примарне пољопривредне производње и руралног развоја
Правни основ: Закон о пољопривреди и руралном развоју, Закон о подстицајима у пољопривреди и
руралном развоју, Стратегија развоја пољопривреде и руралног развоја града Смедерева за период 2015-
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2020. година („Службени лист града Смедерева“, број 9/2016) од 22.9.2016. године, донети Годишњи
програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Смедерева за
2020. годину, Одлука о спровођењу комасације на деловима К.О. Oсипаоница број 320-856/2019-07 од
16.12.2019. године, Одлука о начелима комасације на деловима К.О.Oсипаоница број 320-859/2019-07
од 16.12.2019. године и Решење о образовању комисије за спровођење комасације на деловима
К.О.Oсипаоница и именовању председника, секретара, чланова комисија и њихових заменика број 320858/2019-07 од 16.12.2019. године.
Одговорно лице: Здравка Ковачевић- Васић
Аналитичар: Наташа Миладиновић

Образац за годишњи извештај о учинку програма за 2020. годину
Биланс извршења финансијског плана корисника:
Шифра
програма

0101

Шифра програмске
активности /
пројекта

0101-0002

Назив
програма/програмске
активности/пројекта

Усвојен буџет за
2020.

Финансирање уређења
земљишта комасацијом
делова К.О.
Осипаоница(учешће
Министарства)

8.776.880,00

УКУПНО: 8.776.880,00

Текући буџет за 2020.

Извршење у 2020.

Проценат
извршења у
односу на
текући буџет

11.229.397,00 1.182.323,34 10,53

11.229.397,00 1.182.323,34

Време трајања: 30 месеци
Циљ1:
Показатељи учинка

Базна
Јединица мере година

Назив:
Финансирање
уређења
земљишта
комасацијом I
број
фаза комасације
дела катастарске
општинеОсипаон
ица (учешће
Министарства)
донети Годишњи програм
пољопривредног
земљишта у државној
својини –нема одступања

2020.

Базна
вредност

Циљна вр. у
2020.

Остварена вр.
у 2020.

8.776.880,00 11.229.397,00 1.182.323,34

Опис пројекта и образложење у 2020. години:
У посматраном периоду израђен је Главни пројкат Комасације.
Комасацијом наведеног земљишта омогућиће се продуктивније и лакше коришћење
пољопривредног земљишта и целисходније давање у закуп пољопривредног државног земљишта.
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Разлози за комасацију су сагласни и разлозима које прописује и члан 31. Закона о
пољопривредном земљишту, односно комасација се врши због:
• потребе груписања уситњених пољопривредних катастарских парцела у државном и приватном
власништву на комасационом подручју (чија је просечна површина 0.57 хектарa), односно
укрупњавања пољопривредних газдинстава,
• пројектовања нове мреже пољских путева у складу са положајем инфраструктурних система,
система водотокова и дугогодишњих засада,
• крчења обраслих међа деградираним растињем (шикаре и дрвенасто растиње),
• регулисања водотокова на комасационом подручју и омогућавање изградње система за
наводњавање пољопривредних површина,
• решавање имовинско-правних односа и израда новог државног премера и катастра
непокретности за комасационо подручје,
• имплементације планских решења из Просторног плана града Смедерева и других планова и
техничке документације,
• унапређења и заштите животне средине и одрживог развоја.
Поступак комасације није спровођен од марта до октобра 2020. године због лоших
епидемиолошких услова.
У буџетској 2020. години за наведену намену реализована су средства у износу од 1.182.323 динара.
Капитални Пројекат: Финансирање уређења земљишта комасацијом делова катастарскe општинe
Скобаљ (учешће Града Смедерева) - Комисија
Програм 5: Пољопривреда и рурални развој
Програмска активност 0101-0002 – Мере подршке руралном развоју
Функција 421-Пољопривреда
Позиција 315, економска класификација 424
Индикатор: донети Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у
државној својини
Циљ: Унапређење примарне пољопривредне производње и руралног развоја
Правни основ: Закон о пољопривреди и руралном развоју, Закон о подстицајима у пољопривреди и
руралном развоју, Стратегија развоја пољопривреде и руралног развоја града Смедерева за период 20152020. година („Службени лист града Смедерева“, број 9/2016) од 22.9.2016. године, донети Годишњи
програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Смедерева за
2019. годину, Одлука о спровођењу комасације на деловима К.О. Скобаљ, број 320-661/2018-07 од
09.11.2018. године, Одлука о начелима комасације на деловима К.О. Скобаљ број 320-660/2018-07 од
09.11.2018. године и Решење о образовању Комисије за спровођење комасације на деловима К.О. Скобаљ
и именовању председника, секретара, чланова комисија и њихових заменика број 320-756/2018-07 од
24.12.2018. године.
Одговорно лице: Здравка Ковачевић- Васић
Аналитичар: Наташа Миладиновић
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Образац за годишњи извештај о учинку програма за 2020. годину
Биланс извршења финансијског плана корисника:
Шифра
програма

0101

Шифра програмске
активности /
пројекта

0101-0002

Назив
програма/програмске
активности/пројекта

Усвојен буџет за
2020.

Финансирања уређења
земљишта комасацијом
делова катастарске
општине Скобаљ(учешће
Града)

Текући буџет за 2020.

Извршење у
2020.

% изврш.
у односу
на
текући
буџет

3.000.000,00 1.153.054,00 668.544,97 57,98

УКУПНО:

3.000.000,00 1.153.054,00 668.544,97

Време трајања: 30 месеци
Циљ1:
Показатељи учинка
Назив: Финансирање
уређења земљишта
комасацијом I фаза
комасације дела
катастарске општине
Скобаљ (учешће
Града)
донети Годишњи програм
пољопривредног земљишта у
државној својини –нема
одступања

Јединица
мере

број

Базна
година

2020

Базна
Циљна вр. у Остварена
вредност
2020.
вр. у 2020.

3.000.000,00 1.153.054,00 668.544,97

Опис пројекта и образложење у 2020. години :
Закључен је уговор о суфинансирању комасације између Града Смедерева и Министарства број 4009220/2018-03 од 23.10.2018. године на износ од 6.641.530,00 динара без пдв-а, учешће Министарства и
2.846.370 динара учешће Града Смедерева и анекси уговора под истим бројем од 11.4.2019. године и
23.12.2019. године.
Такође, закључен је уговор са извођачем радова, односно Групом понуђача коју заступа Геопут доо
Београд, наш број 400-11801/2018-03 од 28.1.2018. године за укупну цену услуга у износу од
36.989.997,00 динара без пдв-а.
Комисија за комасацију је започела и завршила део геодетских - техничких радова под
називом утврђивање чињеничног стања, па је наступила пауза због епидемије.
Комасацијом наведеног земљишта омогућиће се продуктивније и лакше коришћење
пољопривредног земљишта и целисходније давање у закуп пољопривредног државног земљишта.
Разлози за комасацију су сагласни и разлозима које прописује и члан 31. Закона о
пољопривредном земљишту, односно комасација се врши због:
• потребе груписања уситњених пољопривредних катастарских парцела у државном и приватном
власништву на комасационом подручју (чија је просечна површина 0.57 хектарa), односно
укрупњавања пољопривредних газдинстава,
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пројектовања нове мреже пољских путева у складу са положајем инфраструктурних система,
система водотокова и дугогодишњих засада,
• крчења обраслих међа деградираним растињем (шикаре и дрвенасто растиње),
• регулисања водотокова на комасационом подручју и омогућавање изградње система за
наводњавање пољопривредних површина,
• решавање имовинско-правних односа и израда новог државног премера и катастра
непокретности за комасационо подручје,
• имплементације планских решења из Просторног плана града Смедерева и других планова и
техничке документације,
• унапређења и заштите животне средине и одрживог развоја.
Поступак
комасације није спровођен од марта до октобра 2020. године због лоших
епидемиолошких услова.
У буџетској 2020. години за наведену намену реализована су средства у износу од 668.545
динара.
•

Капитални Пројекат: Финансирање уређења земљишта комасацијом делова катастарске општина
Скобаљ (учешће Града Смедерева)
Програм 5: Пољопривреда и рурални развој
Програмска активност 0101-0002 – Мере подршке руралном развоју
Функција 421-Пољопривреда
Позиција 316, економска класификација 424
Индикатор: донети Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у
државној својини
Циљ: Унапређење примарне пољопривредне производње и руралног развоја
Правни основ: Закон о пољопривреди и руралном развоју, Закон о подстицајима у пољопривреди и
руралном развоју, Стратегија развоја пољопривреде и руралног развоја града Смедерева за период 20152020. година („Службени лист града Смедерева“, број 9/2016) од 22.9.2016. године, донети Годишњи
програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Смедерева за
2019. годину, Одлука о спровођењу комасације на деловима К.О. Скобаљ, број 320-661/2018-07 од
09.11.2018. године, Одлука о начелима комасације на деловима К.О. Скобаљ број 320-660/2018-07 од
09.11.2018. године и Решење о образовању Комисије за спровођење комасације на деловима К.О. Скобаљ
и именовању председника, секретара, чланова комисија и њихових заменика број 320-756/2018-07 од
24.12.2018. године.
Одговорно лице: Здравка Ковачевић- Васић
Аналитичар: Наташа Миладиновић

Образац за годишњи извештај о учинку програма за 2020. годину
Биланс извршења финансијског плана корисника:
Шифра програмске
Шифра
активности /
програма
пројекта

0101

0101-0002

Назив програма/програмске
активности/пројекта

Финансирање уређења земљишта
комасацијом делова катастарске
општине Скобаљ(учешће Града)

УКУПНО:
Време трајања: 30 месеци

Усвојен буџет за
2020.

Текући буџет за 2020.

Извршење у 2020.

% изврш. у
односу на
текући
буџет

14.360.021,00 16.576.693,00 7.869.193,64 47,47
14.360.021,00 16.576.693,00 7.869.193,64
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Циљ1:
Показатељи учинка

Назив: Финансирање уређења
земљишта комасацијом
делова катастарске општине
Скобаљ (учешће Града)

Јединица
мере

број

Базна
година

2020

Базна
вредност

Циљна вред. у
2020.

Остварена вр. у
2020.

14.360.021,00 16.576.693,00 7.869.193,64

Донети Годишњи програм
пољопривредног земљишта у
државној својини –нема одступања
Опис пројекта и образложење у 2020. години:
Закључен је уговор о суфинансирању комасације између Града Смедерева и Министарства наш број
400-9220/2018-03 од 23.10.2018. године, као и анекси основног уговора под истим бројем од 11.4.2020. године
и 23.12.2019. године. Такође, закључен је уговор са извођачем радова, односно Групом понуђача коју
заступа Геопут доо Београд, наш број 400-11801/2018-03 од 28.1.2018. године.
Завршено је утврђивање фактичког стања и израђен Елаборат за крчење растиња и путну
мрежу.
Комасацијом наведеног земљишта омогућиће се продуктивније и лакше коришћење
пољопривредног земљишта и целисходније давање у закуп пољопривредног државног земљишта.
Разлози за комасацију су сагласни и разлозима које прописује и члан 31. Закона о
пољопривредном земљишту, односно комасација се врши због:
• потребе груписања уситњених пољопривредних катастарских парцела у државном и приватном
власништву на комасационом подручју (чија је просечна површина 0.57 хектарa), односно
укрупњавања пољопривредних газдинстава,
• пројектовања нове мреже пољских путева у складу са положајем инфраструктурних система,
система водотокова и дугогодишњих засада,
• крчења обраслих међа деградираним растињем (шикаре и дрвенасто растиње),
• регулисања водотокова на комасационом подручју и омогућавање изградње система за
наводњавање пољопривредних површина,
• решавање имовинско-правних односа и израда новог државног премера и катастра
непокретности за комасационо подручје,
• имплементације планских решења из Просторног плана града Смедерева и других планова и
техничке документације,
• унапређења и заштите животне средине и одрживог развоја.
Поступак комасације није спровођен од марта до октобра 2020. године, због лоших
епидемиолошких услова.
У буџетској 2020. години за наведену намену реализована су средства у износу од 7.869.194 динара.
Капитални Пројекат:Финансирање уређења земљишта комасацијом делова катастарске општина
Скобаљ (учешће Министарства)
Програм 5: Пољопривреда и рурални развој
Програмска активност 0101-0002 – Мере подршке руралном развоју
Функција 421-Пољопривреда
Позиција 317, економска класификација 424
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Индикатор: донети Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у
државној својини
Циљ: Унапређење примарне пољопривредне производње и руралног развоја
Правни основ: Закон о пољопривреди и руралном развоју, Закон о подстицајима у пољопривреди и
руралном развоју, Стратегија развоја пољопривреде и руралног развоја града Смедерева за период 20152020. година („Службени лист града Смедерева“, број 9/2016) од 22.9.2016. године, донети Годишњи
програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Смедерева за
2019. годину, Одлука о спровођењу комасације на деловима К.О. Скобаљ, број 320-661/2018-07 од
09.11.2018. године, Одлука о начелима комасације на деловима К.О. Скобаљ број 320-660/2018-07 од
09.11.2018. године и Решење о образовању Комисије за спровођење комасације на деловима К.О. Скобаљ
и именовању председника, секретара, чланова комисија и њихових заменика број 320-756/2018-07 од
24.12.2018. године.
Одговорно лице: Здравка Ковачевић- Васић
Аналитичар: Наташа Миладиновић

Образац за годишњи извештај о учинку програма за 2020. годину
Корисник: Раздео: Шифра 5
Одсек за пољопривреду
Биланс извршења финансијског плана корисника:
Шифра
програма

0101

Шифра програмске
активности /
пројекта

0101-0002

Назив
програма/програмске
активности/пројекта

Усвојен буџет за
2020.

Текући буџет за 2020.

Извршење у 2020.

% изврш.
односу
на
текући
буџет

Финансирање уређења
земљишта комасацијом
делова катастарске
14.504.789,00 18.301.385,00 6.447.144,60 35,23
општине Скобаљ(учешће
Mинистарства)
УКУПНО:

14.504.789,00 18.301.385,00 6.447.144,60

Време трајања: 30 месеци
Циљ1:
Показатељи учинка
Назив: Финансирање
уређења земљишта
комасацијом делова
катастарске општине
Скобаљ (учешће Града)
Донети Годишњи програм
пољопривредног земљишта у
државној својини –нема
одступања

Јединица
мере

број

Базна
година

2020

Базна вредност

Циљна вр. у 2020.

Остварена вр. у
2020.

14.504.789,00 18.301.385,00 6.447.144,60
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Опис пројекта и образложење у 2020. години:
Закључен је уговор о суфинансирању комасације између Града Смедерева и Министарства наш
број 400-9220/2018-03 од 23.10.2018. године, као и анекси основног уговора под истим бројем од 11.4.2020.
одине и 23.12.2019. одине. Такође, закључен је уговор са извођачем радова, односно Групом понуђача
коју заступа Геопут доо Београд, наш број 400-11801/2018-03 од 28.1.2018. године.
Завршено је утврђивање фактичког стања и израђен Елаборат за крчење растиња и путну мрежу.
Комасацијом наведеног земљишта омогућиће се продуктивније и лакше коришћење
пољопривредног земљишта и целисходније давање у закуп пољопривредног државног земљишта.
Разлози за комасацију су сагласни и разлозима које прописује и члан 31. Закона о
пољопривредном земљишту, односно комасација се врши због:
• потребе груписања уситњених пољопривредних катастарских парцела у државном и приватном
власништву на комасационом подручју (чија је просечна површина 0.57 хектарa), односно
укрупњавања пољопривредних газдинстава,
• пројектовања нове мреже пољских путева у складу са положајем инфраструктурних система,
система водотокова и дугогодишњих засада,
• крчења обраслих међа деградираним растињем (шикаре и дрвенасто растиње),
• регулисања водотокова на комасационом подручју и омогућавање изградње система за
наводњавање пољопривредних површина,
• решавање имовинско-правних односа и израда новог државног премера и катастра
непокретности за комасационо подручје,
• имплементације планских решења из Просторног плана града Смедерева и других планова и
техничке документације,
• унапређења и заштите животне средине и одрживог развоја.
Поступак комасације није спровођен у периоду од марта до октобра 2020. године , због лоших
епидемиолошких услова.
У буџетској 2020. години за наведену намену реализована су средства у износу од 6.447.145 динара.

ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
У оквиру програмске класификације 0401-0001 – Управљање заштитом животне средине,
функција 530 – Смањење загађености, економска класификација 511 - Зграде и грађевински
објекти реализована су средства у износу од 3.900.000 динара.
Програмска активност: 0001 - Израда Пројекта санације и рекултивације несанитарне
депоније комуналног отпада Годоминско поље у Смедереву (суфинансирање из средстава
Зеленог фонда)
Опис програмске активности:
Општи циљ овог пројекта је спречавање даљег загађења животне средине које потиче од
активности неадекватног одлагања комуналног отпада на несанитарној депонији комуналног
отпада „Годоминско поље“ у Смедереву, која не задовољава критеријуме савременог
управљања комуналним отпадом.
Планиране су следеће главне активности:
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1. Израда пројектног задатка за израду пројекта ,,Санација и рекултивација несанитарне
депоније комуналног отпада „Годоминско поље“ у Смедереву;
2. Расписивање тендера у циљу избора пројектанске куће за израду пројекта ,,Санација и
рекултивација несанитарне депоније комуналног отпада „Годоминско поље“ у Смедереву;
3. Потписивање уговора са изабраном пројектанском кућом;
4. Израда пројекта ,,Санација и рекултивација несанитарне депоније комуналног отпада
„Годоминско поље“ у Смедереву од стране пројектанске куће;
5. Прослеђивање пројекта ,,Санација и рекултивација несанитарне депоније комуналног отпада
„Годоминско поље“ у Смедереву надлежном Министарству заштите животне средине у циљу
добијања сагласности на исти;
6. Наративни извештај о спроведеном пројекту
Образложење спровођења програмске активности у 2020. години:
Након израде пројектног задатка, спроведена је јавна набавка, изабрана група понуђача, чији је
заступник извођач ,,BMD BAUˮ доо Beograd, потписан Уговор, наш број 400-5716/2019-03 од
28.06.2019. године и израђен пројекат, на који је дата сагласност надлежног Министарства.
Активност је реализована у целости у износу од 3.900.000 динара. Део обавезе по Уговору
реализован је из наменских средстава добијених у току 2018. године од Министарства заштите
животне средине у складу са Уговором о суфинансирању, наш број 400-11078/2018-08 од
13.12.2018. године.
Циљ 1:Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних
планова као и мера заштите

Показатељи учинка

Назив: Број усвојених програма заштите животне
средине са акционим планом
Извор верификације: Урађен Пројекат
Образложење одступања од циљне
вредноси:Подаци о оствареној вредности овог
индикатора су доступни на годишњем нивоу

јединица
мере

базна
година

Базна
вредност

Циљна
вредност
у 2020.
години

Остварена вр. у
2020. године

број

2019.

1

1

1

У оквиру програмске класификације 0401-0002 – Праћење квалитета елемената животне
средине, функција 530 – Смањење загађености, економска класификација 424 –
Специјализоване услуге реализована су средства у износу од 268.572 динара.
Програмска активност: 0002 - Контрола квалитета воде са јавних чесама и купалишта
Опис програмске активности:
Контрола квалитета вода са јавних чесама и купалишта на територији града Смедерева обавља
се у циљу заштите здравља становништва, праћења стања изворишта подземних вода и утицаја
загађивача на њихов квалитет на основу чега се процењује утицај и ризик коришћења изворских
вода на здравље корисника, а уједно представљају и један од индикатора стања животне
средине.
Образложење спровођења програмске активности у 2020. години:
Одабрана овлашћена стручна организација (Завод за јавно здравље Пожаревац) спровела је
закључно са 31.12.2020. године а у складу са Уговором, наш број 400-8351/2019-03 од
27.09.2019. године контролу воде са јавних чесама у укупно 67 мерења (једном месечно за 2
јавне чесме у граду и два пута годишње 23 (градске и сеоске) јавне чесме. Контрола воде са два
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купалишта - купалиште на Дунаву (Југово) и купалиште на Шалиначким језерима, извршена је у
сва три летња месеца (јун, јул и август 2020.-микробиолошке и основне физичко-хемијске
анализе).
Извештаји су достављани јавности у складу са динамиком узорковања и са предлогом мера за
обезбеђивање хигијенске исправности воде за купање. Резултати су објављени и на званичном
сајту Градске управе Смедерево.
Циљ 1: Контрола квалитета елемената животне средине
Показатељи учинка
Назив:Број спроведених редовних мерења
кавлитета воде са јавних чесама
Извор верификације: Извештај
Образложење одступања од циљне вредноси:
Коначни подаци о оствареној вредности овог
индикатора су доступни на годишњем нивоу
Назив:Број спроведених редовних мерења кавлитета
воде са купалишта
Извор верификације: Извештај
Образложење Oдступања од циљне вредноси су у
оквирима планираног: Коначни подаци о оствареној
вредности овог индикатора су доступни на
годишњем нивоу

јединица
мере

базна
година

Базна
вредност

Циљна
вредност
у 2020.
години

Остварена вр. у
2020. године

број

2019.

68

68

67

број

2019.

3

3

3

У оквиру програмске класификације 0401-0002 – Праћење квалитета елемената животне
средине, функција 560 – Заштита животне средине некласификована на другом месту,
економска класификација 424 – Специјализоване услуге реализована су средства у укупном
износу од 3.875.875 динара (396.000 динара за услугу мониторинга буке, 180.000 динара за
услугу мониторинга квалитета земљишта, 2.308.551 динара за услугу мониторинга ваздуха,
498.000 динара за услугу мониторинга процедних вода и земљишта на КП 233/104 КО
Смедерево и локацији “Дуго поље”, 480.000 динара за извођење радова на изградњи новог
пијезометра на КО 233/104 КО Смедерево, 13.324 динара за преглед воде за пиће у школи и
вртићу у Осипаоници.
Програмска активност: 0002 - Контрола квалитета ваздуха
Опис програмске активности:
Контрола квалитета ваздуха има за циљ ефикасно управљање квалитетом ваздуха и учешће у
успостављању јединственог функционалног система праћења и контроле степена загађења
ваздуха и одржавање базе података о квалитету ваздуха. Локалну мрежу за праћење квалитета
ваздуха у Смедереву чине 3 мерна места:
1. ,,Раљаˮ - за свакодневно мерење концентрације суспендованих честица РМ10, сваки други дан
садржај тешких метала (олово, арсен, кадмијум, никл) у суспендованим честицама РМ10 и сваки
трећи дан садржај бензо(а)пирена;
2. ,,Центар за културу у Смедеревуˮ - за мерење концентрације суспендованих честица РМ10,
садржаја тешких метала (олово, арсен, кадмијум, никл) у суспендованим честицама РМ10 и
садржај полицикличних ароматичних угљоводоника (РАН) у суспендованим честицама РМ10
(бензо(а)пирен) три пута недељно (сваки други – трећи дан);
3. ,,Врановоˮ - за мерење концентрације суспендованих честица РМ10, садржаја тешких метала
(олово, арсен, кадмијум, никл) у суспендованим честицама РМ10 и садржај полицикличних
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ароматичних угљоводоника (РАН) у суспендованим честицама РМ10 (бензо(а)пирен) три пута
недељно (сваки други – трећи дан).
Образложење спровођења програмске активности у 2020. години:
Одабрана овлашћена стручна организација (Завод за јавно здравље Панчево) спровела је
закључно са 31.12.2020. године а у складу са Уговором, наш број 400-6303/2019-03 од
17.07.2019. и Уговором, наш број 400-6434/2020-03 од 14.09.2020. године 677 мерења на сва три
дефинисана мерна места. О стању квалитета ваздуха на територији града, јавност је
информисана путем званичног сајта Градске управе Смедерево.
Циљ 1: Праћење у складу са прописаним законским обавезама
Показатељи учинка

Назив:Број урађеног мониторинга
Извор верификације: Извештај
Образложење одступања од циљне вредноси:
Oдступања од циљне вредноси су у оквирима
планираног

јединица
мере

базна
година

Базна
вредност

Циљна
вредност
у 2020.
години

Остварена вр. у
2020. године

број

2019.

285

677

677

Програмска активност: 0002 - Мониторинг стања нивоа комуналне буке
Опис програмске активности:
Мониторинг стања нивоа комуналне буке се спроводи како би се утврдило стање квалитета
животне средине и правилно одабрале превентивне мере у циљу чувања и унапређења животне
средине.
Образложење спровођења програмске активности у 2020. години:
Одабрана овлашћена стручна организација (Завод за јавно здравље Панчево) спровела је у току
маја и јуна другу кампању мерења нивоа буке у складу са Уговором, наш број 400-7622/2019-03
од 06.09.2019. године и у току септембра прву кампању мерења нивоа буке у складу са
Уговором, наш број 400-4888/2020-03 од 13.07.2020. године. Мерна места су репрезенти
појединих градских зона различите намене (подручја за одмор и рекреацију, стамбена подручја,
зона градског центра и градских саобраћајница, индустријска зона).
О резултатима измереног нивоа буке у животној средини града Смедерева у 2020. години,
јавност је информисана путем званичног сајта Градске управе Смедерево.
Циљ 1: Праћење у складу са прописаним законским обавезама
Показатељи учинка
Назив:Број урађеног мониторинга
Извор верификације: Извештај
Образложење одступања од циљне
вредноси:Одступање од циљне вредности је у
оквирима планираног

јединица
мере

базна
година

Базна
вредност

Циљна
вредност

Остварена вр. у
2020. године

број

2019.

12

24

24

Програмска активност: 0002 - Контрола квалитета земљишта
Опис програмске активности:
Програмом праћења квалитета земљишта дефинисано је узорковање и анализирање
пољопривредног земљишта (у близини индустријске зоне, депоније и фреквентних
саобраћајница и локалитети под баштенском и њивском производњом поврћа) и земљишта у
урбаним зонама (у близини индустријске зоне, депоније и фреквентних саобраћајница, у зони
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санитарне заштите изворишта водовода, у оквиру комуналне средине - у зони рекреативних,
парковских површина, дечијих игралишта, здравствених објеката и окружењу јавних чесама).
Образложење спровођења програмске активности у 2020. години:
Одабрана овлашћена стручна организација (,,Институт за заштиту на раду ад Нови Садˮ)
спровела је закључно са 31.12.2020. године а у складу са Уговором, наш број 400-4889/2020-03
од 13.07.2020. године мониторинг квалитета земљишта на 15 мерних места у складу са
усвојеним Програмом контроле квалитета земљишта. О резултатима испитивања квалитета
земљишта на територији града, јавност је информисана путем званичног сајта Градске управе
Смедерево. Активност је реализована у целости.
Циљ 1: Праћење у складу са прописаним законским обавезама
Показатељи учинка
Назив:Број урађеног мониторинга
Извор верификације: Извештај
Образложење одступања од циљне вредноси:
Одступање од циљне вредности је у оквирима
планираног

јединица
мере

базна
година

Базна
вредност

Циљна
вредност
у 2020.
години

Остварена
вредност у 2020.
години

број

2019.

15

15

15

Програмска активност: 0002 - Контрола квалитета воде и земљишта на к.п. бр. 233/104 и
локација ,,Дуго пољеˮ
Опис програмске активности:
Донацијом високопећне троске и употребом исте као подлоге за изградњу саобраћајнице на
катастарској парцели 233/104 (инвеститор град Смедерево) а по писменом обавештењу и налогу
надлежног Министарства неопходно је спроводити мониторинг процедних вода и земљишта на
наведеним парцелама како би се пратио утицај уграђене троске кроз време.
Образложење спровођења програмске активности у 2020. години:
Одабрана овлашћена стручна организација, GEA WATER WORK doo Smederevo, са којим је
потписан Уговор, наш број 400-3941/2020-03 од 05.06.2020. године обавила је мерење у
пролећној (јун 2020. године) и јесењој (октобар 2020. године) кампањи. Извештај о извршеним
мерењима је достављен Групи за заштиту животне средине Градске управа Смедерево.
Активност је реализована у целости.
Циљ 1: Праћење у складу са прописаним законским обавезама
Показатељи учинка
Назив:Број урађеног мониторинга
Извор верификације: Извештај
Образложење одступања од циљне вредноси:
Подаци о оствареној вредности овог индикатора су
доступни на годишњем нивоу
Назив:Број урађеног мониторинга
Извор верификације: Извештај
Образложење одступања од циљне вредноси:
Подаци о оствареној вредности овог индикатора су
доступни на годишњем нивоу

Циљна
вредносту
2020.
години

Остварена вр. у
2020. години

2019.

6

6

2019.

6

6

јединица
мере

базна
година

број

број

Базна
вредност
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Програмска активност: 0002 Изградња новог пијезометра на к.п. 233/104 КО Смедерево
Опис програмске активности:
У току реализације прве кампање узорковања процедних вода на на к.п. 233/104 КО Смедерево
у складу са Уговором број 400-3941/2020-03 од 05.06.2020. године, утврђено да из пијезометра
бр. 3 (Pijezometar Pz-3: N 44° 41' 00.3", E 20˚ 57' 19.6") није било могуће извршити узорковање
редовном процедуром из разлога што исти није у функцији (урушен је).
Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:
Изабрани извођач радова, GEA WATER WORK doo Smederevo, са којим је потписан Уговор,
наш број 400-5024/2020-03 од 20.07.2020. године, изградила је нови пијезометар тако да је
узорковање процедних вода могло несметано да се обави. Активности је потврђена Извештајем
о наведеним радовима, који је достављен Групи за заштиту животне средине Градске управа
Смедерево. Активност је реализована у целости.
Програмска активност: 0003 - Заштићена природна подручја
Опис програмске активности:
Одељење Градске управе надлежно за послове заштите животне средине припремило је на
сугестију Завода за заштиту природе измену Одлуке о заштити споменика природе ,,Шалиначки
лугˮ (промена управљача) Скупштина града Смедерева је на 20. седници одржаној 24.06.2019.
године донела исту.
У циљу очувања и унапређења животне средине, у оквиру реализације наведене активности у
управљач планира активности на одржавању и уређењу заштићеног подручја. Активности ће се
реализовати на основу годишњих програма управљања донетих од стране управљача у складу
са Законом а у оквиру расположивих средстава.
Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:
Ова активност поверена је ЈКП Зеленило и гробља. Активности није реализована из разлога што
управљач заштићеног подручја није доставио план и програм управљања надлежном Одељењу .
Циљ 1:Унапређење заштите природних вредности
Показатељи учинка

Назив: Број подручја која су проглашена
заштићеним
Извор верификације: Акт о проглашењу
Образложење одступања од циљне вредноси:
Подаци о оствареној вредности овог индикатора су
доступни на годишњем нивоу

јединица
мере

базна
година

Базна
вредност

Циљна
вредност
у 2020.
години

број

2019.

4

4

Остварена вр. у
2020. години

За Програмску класификацију 0401-0004– Управљање отпадним водама, функција
520 – Управљање отпадним водама, економска класификација 425 - Текуће поправке и
одржавање, позиција 324, а за ЈКП „Водовод“ Смедерево извршена су средства у износу од
20.288.125,83 динара и то на име текућих поправки и одржавања, за одржавање атмосферске и
мешовите канализације и осталих објеката заједничке комуналне потрошње, на име осталих
послова по налогу комуналне инспекције, као и одржавање јавних чесама, а наведено на основу
Уговора са ЈКП Водовод Смедерево.
Такође, у оквиру програмске класификацију 0401-0004– Управљање отпадним водама,
функција 520 – Управљање отпадним водама, економска класификација 425 - Текуће поправке
и одржавање, позиција 325, извршена су и средства у износу од 3.978.283,68 динара за радове
на чишћењу Петријевског и Ћириловачког колектора, а на основу Уговора са грађевинским
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предузећем „Total engineering“ д.о.о. Београд, наш број 400-4629/2020-03 од 03.07.2020. године и
ситуације број 07089/20, наш број 2066 од 07.08.2020. године.
Индикатор: Годишњи програм мера и радова на смањењу ризика од поплава на водотоцима другог реда
Циљ: Коришћење пољопривредних површина у односу на укупне пољопривредне површине (смањење
вероватноће изливања вода из колектора и редукција потенцијалне штете од поплава)
Правни основ: Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на
територији града Смедерева за 2020. годину и Годишњи програм мера и радова на смањењу ризика од
поплава на водотоцима другог реда за 2020. годину.
Програмска активност: 0401-0004 Заштита животне средине – Управљање отпадним водама
Одговорно лице: Здравка Ковачевић- Васић
Аналитичар: Наташа Миладиновић

Образац за годишњи извештај о учинку програма за 2020. годину
Раздео: Шифра 15
Корисник: Одсек за пољопривреду
Биланс извршења финансијског плана корисника:
Шифра
Шифра
програма програмске
активности /
пројекта

0401

04010004

Назив
програма/програмске
активности/пројекта

Усвојен буџет за
2020.

Текући буџет за
2020.

Извршење у 2020.г. Проценат
извршењау
односу на
текући
буџет

Чишћење Петријевског
4.000.000,00 6.500.000,00 3.978.283,68 99,45
колектора и Ћириловачког
колектора
Укупно 4.000.000,00 6.500.000,00 3.978.283,68

Опис програмске активности:
Чишћење колектора ради смањења ризика од поплава изводи се у оквиру мера и радова
утврђених Годишњим програмом мера и радова на смањењу ризика од поплава на водотоцима другог
реда за 2020.годину
Циљ1: Коришћење пољопривредних површина у односу на укупне пољопривредне површине
(смањење вероватноће изливања великих вода и редукција потенцијалне штете од поплава)
Показатељи учинка

Назив: Чишћење Петријевског
колектора и Ћириловачког колектора
Назив:Донети годишњи програм на
смањењу ризика од поплава - једно
изливање колектора- Група за
ванредне ситуације

Јединица
мере

број

Базна
година

Базна вредност

Циљна вр. у 2020.г

Остварена вр. у
2020.

2020. 4.000.000,00 6.500.000,00 3.978.283,68
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Образложење спровођења програмске активности у периоду извештавања:
У току 2020. године спроведен је поступак јавне набавке и извршени су радови на чишћењу
Петријевског и Ћириловачког колектора.
Сврха наведених радова је да се изливање воде из колектора сведе на минимум.
У оквиру програмске класификације 0401-0005 – Управљање комуналним отпадом,
функција 510 – Управљање отпадом, економска класификација 425 – Текуће поправке и
одржавање реализована су средства у износу од 14.641.723,39 динара за одржавање градског
сметлишта у Годоминском пољу (укључујући и пренету обавезу из 2019. године), по уговорима
између Града Смедерева и ЈКП Зеленило и гробља Смедерево.
Програмска активност: 0005 - Одржавање градског сметлишта
Опис програмске активности:
У циљу спровођења акције санирања несанитарне депоније извршено је редовно прекривање
одложеног отпада слојем земље, уградња нових биотрнова или надоградња постојећих.
Образложење спровођења програмске активности у 2020. години:
Ова активност поверена је ЈКП Зеленило и гробља (Уговор, наш број 400-2251/2020-04 од
04.03.2020. године) и реализована је у целости на планирани начин што је и потврђено дописом
бр. 501-20/2021-05 од 25.01.2021. године од стране ЈКП Зеленило и гробља Смедерево.
Циљ 1: Спровођење акције санирања
Показатељи учинка

Назив:Бројна вредност разастртог земљишта за
покривање и неутрализацију комуналног отпада
Извор верификације: грађевински дневник
Образложење одступања од циљне
вредноси:Одступање од циљне вредности је у
оквирима планираног
Коначни подаци о оствареној вредности овог
индикатора су доступни на годишњем нивоу
Назив:Број постављених биотрнова (20-25 комада
по 3м дужна годишње)
Извор верификације: грађевински дневник
Образложење одступања од циљне
вредности:Одступање од циљне вредности је у
оквирима планираног
Коначни подаци о оствареној вредности овог
индикатора су доступни на годишњем нивоу
Назив:Бројна вредност Одржаваних постојећих и
трасираних нових интерних саобраћајница
Извор верификације: грађевински дневник
Образложење: одступања од циљне вредноси су у
оквирима планираног
Коначни подаци о оствареној вредности овог
индикатора су доступни на годишњем нивоу

јединица
мере

базна
година

Базна
вредност

Циљна
вредност
у 2020.
години

број

2019.

10.870м3

10.000м3

12.994m3

број

2019.

до 25

до 25

60м

број

2019.

до 120м3

до 200м3

240m3

Остварена вр. у
2020. години

У оквиру програмске класификације 0401-0006 – Управљање осталим врстама отпада,
функција 510 – Управљање отпадом, економска класификација 424 – Специјализоване услуге,
реализована су средства у износу од 49.963.933,89 динара за обављање послова на уклањању
дивљих депонија и послова по налогу инспекције (укључујући и пренету обавезу из 2019.
године), по уговорима између Града Смедерева и ЈКП Зеленило и гробља Смедерево.
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Програмска активност: 0006 - Уклањање дивљих депонија
Опис програмске активности:
У циљу очувања и унапређења животне средине, у оквиру реализације наведене активности у
складу са Уговором, наш број 400-1452/2020-04 од 14.02.2020. године и припадајућим анексима,
склопљеним између Града Смедерева и ЈКП Зеленило и гробља Смедерево, предвиђено је
уклањање отпада са неадекватних одлагалишта (дивљих депонија) на јавним површинама,
сакупљање расутог отпада и нечистоће са јавних површина уз ангажовање радника и потребне
механизације.
Образложење спровођења програмске активности у 2020. години:
Ова активност поверена је ЈКП Зеленило и гробља (Уговор, наш број 400-1452/2020-04 од
14.02.2020. године и припадајући анекси). Уклоњено је 37 дивљих депонија са јавних површина.
Пројекат је реализован у целости што је и потврђено дописом број сл/2021-06 од 29.01.2021.
године Групе за комуналну инспекцију, Одељења за инспекцијске послове и послове комуналне
полиције Градске управе града Смедерева.
Циљ 1: Одрживо управљање осталим врстама отпада
Показатељи учинка
Назив:Број очишћених дивљих депонија
Извор верификације: грађевински дневник
Образложење одступања од циљне вредноси:
Коначни подаци о оствареној вредности овог
индикатора су доступни на годишњем нивоу

јединица
мере

број

базна
година

2019.

Базна
вредност

26

Циљна
вредност
у 2020.
години

4

Остварена вр. у
2020. години

37

ПРОГРАМ
7:
ОРГАНИЗАЦИЈА
САОБРАЋАЈА
И
САОБРАЋАЈНА
ИНФРАСТРУКТУРА, програмска класификација 0701-0002-Управљање и одржавање
саобраћајне инфраструктуре, функција 451 – Друмски саобраћај реализована су средства у
укупном износу од 219.568.264,97 динара.
На позицији 330, економска класификација 423-Услуге по уговору реализована су
средства у укупном износу од 1.468.488 динара и то:
- износ од 789.488 динара на име пореза на додату вредност, на основу Уговора са ЈП „Путеви
Србије“ Београд, наш број 400-5508/2019-08 од 21.06.2019. године којим је дефинисано
уступање граду Смедереву 6.000 тона стругане асфалтне масе, као и Рачуна од ЈП „Путеви
Србије“ Београд, наш број 04/3146 од 14.11.2019. године;
- износ од 499.000 динара за услугу новелирања документације везане за одобрени предлог
пројекта јавно приватног партнерства за финансирање, пројектовање, изградњу и одржавање
локалне путне инфраструктуре са хоризонталном и вертикалном сигнализацијом и
поплочавање/реконструкцију тргова и других јавних површина, све са пратећим мобилијаром,
са јавним плаћањем и израда новог финансијског модела, ради поновног достављања комисији
за ЈПП ради добијања мишљења, на основу Уговора закљученог са Извршиоцем PPP
STRUCTURING број 400-7211/2020-03 од 06.10.2020. године;
- износ од 180.000 динара на име аванса за услугу пружања саветодавних услуга за израду
предлога пројекта јавно-приватног партнерства без елемената концесије за замену,
рационализацију, одржавање система јавног осветљења применом МУЕ на територији града
Смедерева и пружање саветодавних услуга у току поступка набавке за избор приватног
партнера, у складу са Уговором закљученим између Града Смедерева и Извршиоца Милош
Јовић ПР TEDEX CONSULTING Стара Пазова, број 400-8830/2020-03 од 19.11.2020. године.
На позицији 331, економска класификација 424-Специјализоване услуге реализована су
средства у износу од 1.310.997,05 динара на име плаћања локацијских услова према јавним
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предузећима-Електродистрибуција, Телеком, Србијагас, ЈКП Водовод Смедерево, ЈП Урбанизам
Смедерево.
На позицији 332, економска класификација 425-Текуће поправке и одржавање
реализована су средства у укупном износу од 92.055.350,94 динара за следеће намене:
- износ од 8.647.438,04 динара реализован је по ситуацијама на основу Уговора о вршењу
зимске службе у 2020. години, наш број 400-1035/2020-04 од 31.01.2020. године закљученог
између града Смедерева и ЈКП ,,Зеленило и гробља“ Смедерево за зимску службу, као и на
основу Уговора за зимску службу закљученим са ЈКП ,,Зеленило и гробља“, наш број 400986/2019-04 од 05.02.2019. године и анекса проистеклих из истих;
- износ од 11.181.410,73 динара реализован је на основу Уговора у поступку јавне
набавке радова број 16/19 – радови на уређењу (ревитализацији) неасфалтираних улица
струганим асфалтом на територији града Смедерева, наш бој 400-3114/2020-03 од 05.05.2020.
године по ситуацијама за ревитализацију неасфалтираних улица струганом асфалтном масом,
закљученим са „GRADCOOP“ DOO BEOGRAD,
- износ од 72.186.809,67 динара реализован је за радове на текућем одржавању путева у
27 сеоских месних заједница на територији града Смедерева, а на основу Уговора и Анекса I
уговора закључених са „СРБИЈААУТОПУТ“ ДОО БЕОГРАД са подизвођачем „ROAD-ING“
ДОО БЕОГРАД, број 400-5031/2020-03 од 20.07.2020. године, односно 400-7434/2020-03 од
12.10.2020. године и
- износ од 39.692,50 динара за изведене радове на путним прелазима за период април
2019. године, а према Рачуну број 195651/2019 Инфраструктура железнице Србије АД, Сектор
за некретнине.
У оквиру поменутог програма, са позиције 333, економска класификација 511-Зграде и
грађевински објекти извршена су средства у укупном износу од 24.496.701,53 динара за следеће
намене:
-на основу Уговора о периодичном одржавању улица на територији града закљученим са
групом понуђача међу којима је водећи партнер „BAUMEISTER“ доо Београд, наш број 4005988/2018-03 од 06.03.2018. године и анекса истог уговора, наш број 400-8067/2019-03 од
18.09.2019. године, реализована су средства у износу од 2.258.560,80 динара на име окончане
ситуације и пдв-а;
-на основу Уговора за реконструкцију Кајмакчаланске улице у Смедереву, наш број 4009196/2018-03 од 22.10.2018. године и Анекса Уговора, наш број 400-2138/2020-03 од 02.03.2020.
године, закљученим са групом понуђача међу којима је водећи партнер „BAUMEISTER“ д.о.о.
Београд реализовано је 11.823.218,88 динара са пдв-ом;
-на основу Уговора о извођењу радова између Републике Србије-Министарство
привреде, Града Смедерева и АРБАГ д.о.о. Аранђеловац, као носиоца посла за реконструкцију
Ђушине улице у Смедереву, наш број 400-3985/2019-08 од 07.05.2019. године реализована су
средства у износу од 6.693.309,20 динара на име ситуација и пдв-а у 2020. години, што
представља део учешћа Града Смедерева у финансирању ових радова у 2020. години. Наведени
Уговор је закључен на основу Уредбе о поступку по коме се бирају инфраструктурни пројекти и
поступку по коме се спроводи подршка унапређења локалне и регионалне инфраструктуре –
Градимо заједно („Службени гласник РС“, број 5/17) и Јавним позивом за пријаву пројеката
(„Службени гласник РС“, број 26/2018) којом је Министарство привреде као Наручилац донело
Одлуку о расподели и коришћењу средстава за подршку унапређења локалне и регионалне
инфраструктуре – Градимо заједно, којом су распоређена средства за реализацију пројекта
Реконструкција Ђушине улице у Смедереву. У укупно изведеним радовима, учешће Града
Смедерева износи 7.926.330,05 динара, док учешће Министарства привреде у финансирању
износи 6.165.104,25 динара, износ обрачунате уговорне казне за кашњење износи 675.459,60
динара;
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-на основу Уговора за израду пројектно техничке документације за реконструкцију
Карађорђеве улице у Смедереву, наш број 400-10063/2018-03 од 16.11.2018. године, закљученим
са групом понуђача коју чине „Путинвест“ д.о.о. Београд и „TVI“ доо Београд, реализовано је
2.268.000 динара са пдв-ом по првој привременој ситуацији бр.16-Р од 02.04.2020. године на име
израде пројектно техничке документације;
-на основу Уговора за извођење радова на изради атмосферске канализације за део улице
Кајмакчаланске од улице Ужичке до улива у атмосферски колектор Ћириловачки поток у
Смедереву закљученим са предузећем „BAUMEISTER“ доо Београд, наш број 400-2993/2020-03
од 10.04.2020. године реализована су средства у износу од 588.832,78 динара.
Са наведене позиције реализована су средства у износу од 864.779,87 динара на име
планирања и праћења пројеката. На основу Уговора за услугу вршења стручног надзора над
извођењем радова на реконструкцији улице Кајмакчаланске од стране извршиоца Милета
Станковића, дипломираног инжењера грађевине, наш број 400-8743/2019-03 од 08.10.2019.
године реализована су средства у износу од 471.698,11 динара. Такође, на основу Уговора за
услугу вршења надзора над извођењем радова нискоградње на реконструкцији улице Војводе
Ђуше од стране извршиоца Радивојевић Светомира, наш број 400-8389/2019-03 од 27.09.2019.
године реализована су средства у износу од 393.081,76 динара.
Са позиције 334, економске класификације 423-Услуге по уговору извршена су средства
у укупном износу од 8.517.497,80 динара и то:
-износ од 5.998.697,80 динара за вршење услуге стручног надзора над обављањем послова на
изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити јавних путева, некатегорисаних путева и
улица на територији града Смедерева, на основу Уговора наш број 400-1037/2020-04 од
31.01.2020. године закљученог између града Смедерева и ЈКП ,,Паркинг сервис“ Смедерево;
- износ од 30.000 динара за услугу израде саобраћајног пројекта за трг 5. јун, по основу Уговора
закљученог са ЈКП Паркинг сервис Смедерево, наш број 400-1034/2020-04 од 31.01.2020.
године;
-износ од 148.800 динара за услугу израде саобраћајног пројекта за улицу Шалиначку, по основу
Уговора закљученог са ЈКП Паркинг сервис, наш број 400-1042/2020-04 од 31.01.2020. године;
- износ од 1.260.000 динара за услугу израде саобраћајног пројекта за насељено место Сараорци,
по основу Уговора закљученог са ЈКП Паркинг сервис Смедерево, наш број 400-7687/2020-08 од
19.10.2020. године;
- износ од 1.080.000 динара за услугу израде саобраћајног пројекта за насељено место Водањ, по
основу Уговора закљученог са ЈКП Паркинг сервис Смедерево, наш број 400-7686/2020-08 од
19.10.2020. године.
Са позиције 335, економска класификација 425-Текуће поправке и одржавање извршена
су средства у укупном износу од 91.719.229,65 динара по уговорима закљученим између Града
Смедерева и ЈКП Паркинг сервис Смедерево за следеће намене:
- износ од 16.994.124,40 динара за редовно одржавање саобраћајне сигнализације на територији
града Смедерева, на основу Уговора наш број 400-1043/2020-04 од 31.01.2020. године и Анекса I
уговора од 10.11.2020. године, као и по основу Уговора из 2019. године за пренету уговорену
обавезу из 2019. године;
- износ од 65.128.258,40 динара за редовно одржавање путева на територији града Смедерева, по
Уговору из 2019. године за пренету обавезу из 2019. године у износу од 6.695.536,40 динара и
по основу Уговора број 400-1040/2020-04 од 31.01.2020. године и Анекса I уговора од
10.11.2020. године за период јануар-децембар 2020. године;
- износ од 5.598.360 динара за редовно одржавање семафорске сигнализације на територији
града Смедерева, по основу Уговора наш број 400-1039/2020-04 од 31.01.2020. године, и
припадајућих анекса I и II уговора за 2020. годину;
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- износ од 3.998.486,85 динара за редовно одржавање аутобуских стајалишта, заштитних
стубића и ограда на територији града Смедерева, по основу Уговора наш број 400-1038/2020-04
од 31.01.2020. године.
Програм 7 / Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре
Шифра програма 0701
ПА 0002 – Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре
Управљање и одржавање саобраћајне
инфраструктуре
Одржавање квалитета путне мреже кроз
Вредност у
Циљна
Остварена
Јединица
реконструкцију и редовно одржавање
базној 2019.
вредност у
вредност у
мере
асфалтног покривача
години
2020.години
2020.години
Број километара санираних и/или
км
20
35
35
реконструисаних деоница путева и улица
Одлука о буџету града Смедерева за 2020. годину
(„Службени лист града Смедерева“, бр.6/2019, 1/2020 и
Извор верификације
15/2020) и Интерни извештај ЈКП Паркинг Смедрево на
основу Програма пословања за 2020. годину

Програм 7 / Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре
Шифрапрограма 0701
ПА 0002 – Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре
Управљање и одржавање саобраћајне
инфраструктуре
Вредност у
Циљна
Остварена
Опремање и одржавање саобраћајне
Јединица
базној 2019.
вредност у
вредност у
сигнализације на путевима и улицама
мере
години
2020. години
2020.години
Број поправљених и новопостављених
број
471
500
262
саобраћајних знакова и семафора
Дужина хоризонталне саобраћајне
км
234
234
234
сигнализације
Одлука о буџету града Смедерева за 2020. годину
(„Службени лист града Смедерева“, бр.6/2019, 1/2020 и
Извор верификације
15/2020) и Интерни извештај ЈКП Паркинг Смедрево на
основу Програма пословања за 2020. годину
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Програм 7 / Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре
Шифра програма 0701
ПА 0002 – Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре
Управљање и одржавање саобраћајне
инфраструктуре
Вредност у
Циљна
Остварена
Оптимална покривеност корисника и
Јединица
базној 2019.
вредност у
вредност у
територије услаугама паркинг сервиса
мере
години
2020. години
2020. години
Укупан број паркинг места на којима се
наплаћује паркинг услуга у I, II и III зони
број
1.478
1.730
1.468
(општа и посебна паркиралишта)
Одлука о буџету града Смедерева за 2020. годину
(„Службени лист града Смедерева“, бр.6/2019, 1/2020 и
Извор верификације
15/2020) и Интерни извештај ЈКП Паркинг Смедрево на
основу Програма пословања за 2020. годину

ПРОГРАМ
7:
ОРГАНИЗАЦИЈА
САОБРАЋАЈА
И
САОБРАЋАЈНА
ИНФРАСТРУКТУРА, Програмска активност 0701-0002 (ПА 0002) - Управљање и одржавање
саобраћајне инфраструктуре, функција 360 – Јавни ред и безбедност некласификован на
другом месту, односи се на Савет за безбедност саобраћаја града Смедерева. У буџетској 2020.
години планирана су средства у укупном износу од 60.000.000 динара, а утрошена су средства
у износу од 31.539.681,17 динара за реализацију Програма коришћења средстава за
финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на подручју града Смедерева у
2020. години. Средства су утрошена за следеће намене:
- износ од 36.000,00 динара за пружање геодетске услуге израде катастарско-топографског
плана за потребе израде пројектног задатка за унапређење школске зоне и изградњу тротоара у
зони ОШ Димитрије Давидовић Смедерево-Одељење у Удовицама, по Уговору између Града
Смедерева и ЈП Урбанизам Смедерево број 400-3160/2020-08 од 11.05.2020. године;
- износ од 3.319.588,68 динара за реализацију пројекта за извођење тротоара у зони Основне
школе у Вучаку, по Уговору између Града Смедерева и извођача ВОДАР број 400-2822/2020-03
од 19.03.2020. године;
- износ од 460.200,00 динара за радове на постављању пешачке ограде у зони Основне школе у
насељеном месту Вучак , по Уговору између Града Смедерева и ЈКП Паркинг сервис број 4008576/2020-08 од 10.11.2020. године (износ пореза на додату вредност у износу од 92.040,00
динара реализоваће се у 2021. години);
- износ 285.120,00 динара за пружање геодетске услуге израде катастарско-топографских
планова за потребе израде пројектног задатка за унапређење школске зоне и изградњу тротоара
у Михајловцу и за потребе пројектног задатка за завршетак пешачке стазе Враново-Мала Крсна,
по Уговору између Града Смедерева и ЈП Урбанизам Смедерево број 400-3159/2020-08 од
11.05.2020. године;
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- износ од 48.000,00 динара за израду саобраћајног пројекта побољшања безбедности саобраћаја
у улици Петријевски поток у Смедереву, по Уговору између Града Смедерева и ЈП Урбанизам
Смедерево број 400-3067/2020-08 од 23.04.2020. године;
- износ од 4.799.447,74 динара за извођење радовa за осветљење пута и тротоара у улици Црвене
армије у Смедереву, по Уговору између Града Смедерева и ЈКП Зеленило и гробља Смедерево
број 400-6186/2020-08 од 07.09.2020. године;
- износ од 587.400,00 динара за извођење радова на поправци оштећених и уградњи нових
стубића и делова ограда за заштиту пешака, по Уговору између Града Смедерева и ЈП Градско
стамбено Смедерево број 400-10076/2020-08 од 25.12.2020. године (исплата аванса 100%);
- износ од 597.235,92 динара за извођење радова за осветљење пешачког прелаза у Улици
Карађорђевој у Смедереву, по Уговору између Града Смедерева и ЈКП Зеленило и гробља број
400-6185/2020-08 од 07.09.2020. године;
-износ од 5.900,00 динара за трошкове закупа и освежења поводом одржане акције Пажљивкова
смотра, а по Рачуну Регионалног центра за професионални развој запослених;
- износ од 34.896,00 динара за услугу штампања тестова за ученике и упутства за родитеље у
оквиру реализације пројекта едукације деце;
- износ од 106.850,00 динара за услугу превоза ученика на релацији Смедерево - центар НАВАК
у току 2019. и 2020. године, по рачунима СП Ласта;
- износ од 3.960.000,00 динара за набавку 1.000 комада ауто седишта за новорођене бебе по
Уговору закљученом између Града Смедерева и предузећа «Кепром» доо Београд, број 4004314/2020-03 од 19.06.2020. године;
- износ од 300.000,00 динара за услугу израде студије безбедности саобраћаја, по Уговору
између Града Смедерева и ЈП Урбанизам Смедерево број 400-3064/2020-08 од 23.04.2020.
године;
- износ од 199.920,00 динара за пружање услуге израде студије изводљивости изградње
пешачко-бициклистичке стазе од Смедерева до Југова, по Уговору између Града Смедерева и
ЈП Урбанизам Смедерево број 400-3065/2020-08 од 23.04.2020. године;
- износ од 60.000,00 динара за услугу редовног оверавања опреме видео надзора на локацијама
Карађорђева и Црвене армије по рачуну Селма доо;
- износ од 3.678.220,00 динара за набавку и уградњу система за аутоматску детекцију
саобраћајних прекршаја и временског сервера на месту централног часовника на КМ1 у Улици
Горанској у Смедереву, у складу са Уговором између Града Смедерева и СЕЛМА доо, број 4004377/2020-03 од 23.06.2020. године (пдв у износу од 714.860 динара је обавеза реализована у
2021. години);
- износ од 41.280,00 динара за набавку услуге одржавања система видео надзора и система за
аутоматско препознавање регистарских таблица на камерним местима на територији града
Смедерева, део по Уговору између Града Смедерева и СЕЛМА доо број 400-7215/2020-03 од
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6.10.2020. године (неутрошена уговорена средства за реализацију у 2021. години износе 408.720
динара);
- износ од 403.673,10 динара за трошкове обезбеђивања интернет конекције за функционисање
система видео надзора и система за аутоматско препознавање таблица;
- износ од 67.940,53 динара за издавање уверења о оверавању мерења брзине возила од стране
Дирекције за мере и драгоцености;
- износ од 3.946.907,22 динара за набавку опреме и материјала за потребе рада Саобраћајне
полиције ПУ Смедерево у непосредној контроли саобраћаја и у обради прекршаја и то:
- износ од 180.000,00 динара за набавку 100 ампула за дрогатест,
- износ од 578.100 динара за набавку тонера,
- износ од 50.700 динара за набавку 13.000 комада коверата,
- износ од 114.702,72 динара за репарацију друг тест уређаја,
- износ од 189.000 динара за набавку опреме за ПУ (лампе,пиштањке,прслуци),
- износ од 266.400,00 динара за набавку несесера за увиђаје саобраћајних незгода,
- износ од 270.000 динара за набавку алкометра,
- износ од 35.972,10 динара за набавку 3 монитора,
- износ од 24.490 динара за набавку штампача,
- износ од 65.342,40 за набавку и уградњу клима уређаја,
- износ од 16.200 динара за сервис штампача,
- износ од 1.176.000 за набавку уређаја за ласерско снимање саобраћајних прекршаја;
- износ од 980.000 динара за услугу калибрације уређаја за ласерско мерење брзине
возила и снимање саобраћајних прекршаја;
- износ од 594.000,00 динара за набавку услуге одржавања портала безбедности саобраћаја на
територији града Смедерева са пратећом базом података и обележјима безбедности саобраћаја,
по Уговору између Града Смедерева и ПД АМСС-Центар за моторна возила број 400-3895/202003 од 23.06.2020. године;
- износ од 1.099.824,40 динара за набавку опреме за потребе медицинских установа у Смедереву
и то:
- износ од 33.840 динара за набавку 2 имобилизатора за кичму у форми прслука,
- износ од 565.362,00 за набавку једног дефибрилатора са пратећом опремом за
потребе Дома здравља Смедерево,
- износ од 500.622,40 динара за набавку два ЕКГ апарата и „шанц“крагни за потребе
Дома здравља Смедерево;
- износ од 1.969.404,00 динара за део изведених радова по Уговору на изради и уградњи
заштитних стубића у зони ОШ „Јован Цвијић“ у Смедереву и у делу Карађорђеве улице у
Смедереву и израда и уградња пешачке ограде у зони ОШ у насељеном месту Вучак и у зони
ОШ Јован Цвијић у Смедереву, који је закључен између Града Смедерева и Групе понуђача
„Веркеринг“ доо Нови Сад, „ДИКИЋ“ доо Бачки Јарак и „Dim energy“;
- износ од 77.638,08 динара за услугу израде техничке документације за постављање знакова са
изменљивим садржајем у функцији обавештавања, смањења и контроле брзине кретања возила
у улицама Петријевској и Горанској у Смедереву, по Уговору између Града Смедерева и ЈП
Урбанизам број 400-6097/2019-04 од 10.07.2019. године;
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- износ од 1.021.080 динара за израду саобраћајно-архитектонског пројекта побољшања школске
зоне око ОШ „Димитрије Давидовић“ у Смедереву, по Уговору између Града Смедерева и ЈП
Урбанизам Смедерево број 400-5124/2019-04 од 07.06.2019. године;
- износ од 90.115,50 динара на име обавезе за интерно обрачунати порез на додату вредност за
радове на осветљавању пешачког прелаза на раскрсници улица Карађорђева и Српског Совјета у
Смедереву по Уговору између Града Смедерева и ЈКП Зеленило и гробља;
- износ од 3.689.040,00 динара за набавку система видео надзора и систем за аутоматско
препознавање регистарских таблица на камерном месту КМ5 у Улици Војводе Степе у
Смедереву, по Уговору између Града Смедерева и СЕЛМА доо Суботица број 400-11391/201903 од 24.12.2019. године;
- износ од 60.000 динара за услугу израде техничке документације за одређивање растојања
између камерних места на правцу Београдски пут-Улица Карађорђева у Смедереву, по Уговору
са ЈП Урбанизам Смедерево број 400-11771/2019-04 од 30.12.2019. године.
Чланом 17. 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) прописано је да јединица локалне самоуправе, у оквиру својих права и дужности,
обезбеђује средства за финансирање унапређења безбедности саобраћаја. Извори средстава за
унапређење безбедности саобраћаја су: буџет јединице локалне самоуправе, наплаћене новчане
казне за прекршаје и привредне преступе предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на
путевима, поклони или прилози покровитеља јединици локалне самоуправе и остали приходи.
Чланови 18. и 19. овог Закона прецизније одређују изворе финансирања безбедности
саобраћаја, начин расподеле и намену средстава и на тај начин дају могућност локалним
заједницама да успоставе заштитни систем и предузимају мере и активности на локалном нивоу.
У складу са наведеним, Градско веће града Смедерева, на предлог Савет за безбедност
саобраћаја града Смедерева донело је Програм коришћења средстава за финансирање
унапређења безбедности саобраћаја на путевима на подручју града Смедерева у 2020. години
("Службени лист града Смедерева", број 1/2020, 6/2020 и 15/2020).
Са аспекта прграмске структуре корисника буџета, ове активности се препознају у
"ПРОГРАМУ 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура" и то кроз активности:
1. Унапређење саобраћајног васпитања и образовања,
2. Превентивно-промотивне активности из области безбедности саобраћаја и
3. Техничко опремање органа надлежних за безбедност саобраћаја и јединица саобраћајне
полиције које контролишу и регулишу саобраћај на путевима.
Свака од програмских активности треба да утиче на Програмски циљ "Повећање
безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода", а преко праћених
индикатора (број саобраћајних незгода/инцидената, број смртних исхода и број повређених
људи).
Програмска активност "Унапређење саобраћајног васпитања и образовања" реализује се
спровођењем набавке наставних средстава, учила и едукативног материјала, а потом и доделе
овог материјала предшколским и школским установама и другим угроженим категоријама
учесника у саобраћају. Ова програмска активност кроз едукацију утиче на подизања ниво свести
о безбедности у саобраћају и индиректно утиче на смањење броја саобраћајних незгода. Треба
истаћи да је ово дугорочна активност, чији се значајни ефекти не могу сагледати у планској
години него тек посматрано у дужем периоду, односно након неколико година.

4. јун 2021. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 195 – Број 4

130

Програмска активност "Превентивно-промотивне активности из области безбедности
саобраћаја" реализује се набавком превентивно-промотивног материјала, затим примене тог
материјала за извођење промотивних активности и све то пропраћено медијском подршком кроз
емитовање прилога, емисија и спотова који се тичу безбедности саобраћаја. Треба напоменути
да је ово дугорочна и константна активност чији се ефекти не могу тренутно нити у краћем
временском периоду измерити, јер се ради о подизању нивоа свести свих учесника у саобраћају
и њиховој перцепцији ових активности. Међутим, неспорно је да је ова мера дугорочно
посматрано изузетно ефективна.
Програмска активност "Техничко опремање органа надлежних за безбедност саобраћаја
и јединица саобраћајне полиције које контролишу и регулишу саобраћај на путевима" директно
утиче на повећање безбедности саобраћаја. Извештај о стању безбедности саобраћаја на
територији града Смедерева идентификује непрописну или неприлагођена брзина кретања
возила као најчешћи узрок настајања саобраћајних незгода, а ова програмска активност
директно утиче на бележење и санкционисање наведеног узрока.
ШИФРА
Програм,
Програмска
активност и
Пројекат

НАЗИВ
Програм,
Програмска
активност и
Пројекат

ЦИЉ

Повећање
безбедности
учесника у
саобраћају и
смањење броја
саобраћајних
незгода

0701

7. Организација
саобраћаја и
саобраћајна
инфраструктура

Повећање
безбедности
учесника у
саобраћају

Вредност у
базној години
(2019)

Очекивана
вредност (2020)

Остварена
вредност (2020)

Број саобраћајних
незгода/инцидената

495

450

444

Број смтрних исхода

9

6

15

225

200

306

Реализација
активности Савета за
безбедност
саобраћаја - број
набављених
аутоседишта
намењених
новорођеним бебама

1000

1000

1000

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

Да

Да

Да

Израда и реализација
пројекта система
видео надзора
(камера) за
идентификовање
саобраћајних
прекршаја

2

4

1

Израда и реализација
пројекта унапређења
школских зона

4

4

4

ИНДИКАТОР

Број повређених
људи
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Програм 9: 2002- ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ
Сектор: Oбразовање
Одговорно лице: директори 20 Основних школа
Опис програма: Доступност основног образовања свој деци са територије града
Образложење спровођења програма у години извештавања:
Раздео:4
Корисник: 20 ЈБС – ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
Биланс извршења финансијског плана корисника
Шифра
Шифра програмске Назив програма / програмске
активности / пројекта
програма активности
/пројекта

2002

0001

Програм 9: Основно
образовање и васпитање
УКУПНО

Усвојен буџет за
2020.годину

Текући буџет за
2020. годину

Извршење у
2020. години

Проценат
извршењау
односу на
текући
буџет

338.905.000

277.370.000

231.631.346

83,51%

338.905.000

277.370.000

231.631.346

83,51%

Образложење спровођења програма у години извештавања:
ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ Одлуком о буџету града Смедерева за 2020.
годину („Службени лист града Смедерева“, број 6/2019, 1/2020 и 15/2020) планирана су средства
у износу од 277.370.000 динара. У периоду јануар-децембар 2020. године утрошена су средства
у износу од 231.631.346 динара, односно 83,51% од годишњег плана по следећој програмској
класификацији и програму.
Програмска активност 0001: Функционисање основних школа
Одговорно лице: директори 20 Основних школа
Опис програмске активности: Функционисање основних школа
Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:
ПРОГРАМ 9: Основно образовањe и васпитање, Програмска активност 2002-0001Функционисање основних школа, функција 912-Основно образовање, у наведеном периоду
утрошена су средства за следеће намене и то за:
-

превоз на посао и са посла (маркица) у износу од 7.505.975 динара,
солидарна помоћ за боловање у износу од 4.409.147 динара,
накнаду трошкова за превоз на посао и са посла у износу од 27.561.358 динара,
јубиларне награде у износу од 9.857.083 динара,
трошкове платног промета у износу од 1.791.932 динара,
услуге за електричну енергију у износу од 15.379.195 динара,
угаљ у износу од 12.019.758 динара,
лож уље у износу од 9.138.148 динарa,
мазут у износу од 10.696.375 динара,
централно грејање у износу од 36.405.798 динара,
услуге водовода и канализације у износу од 4.120.652 динарa,
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одвоз отпада у износу од 3.080.218 динара,
телефон, телекс, телефакс у износу од 1.981.765 динара,
трошкове осигурања у износу од 1.493.895 динара,
превоз ученика у износу од 15.902.948 динара,
услуге образовања и усавршавања запослених у износу од 1.276.874 динара,
такмичења у износу од 384.153 динара,
остале намене у износу од 4.070.419 динара,
здравствену заштиту по уговору у износу од 480.845 динара,
текуће поправке и одржавање зграда и објеката у износу од 35.966.729 динара,
текуће поправке и одржавање опреме у износу од 4.351.297 динара,
канцеларијски материјал у износу од 1.612.523 динарa,
ХТЗ опрему у износу од 438.957 динара,
стручну литературу у износу од 916.944 динара,
бензин у износу од 237.841 динара,
материјале за образовање у износу од 2.210.937 динара,
хемијска средства за чишћење у износу од 6.364.582 динара,
накнаде за смештај специјалних ученика у износу од 3.107.228 динара,
новчане казне и пенале по решењу судова у износу од 2.271.908 динара и
опрему за образовање у износу од 6.595.862 динара.

НАЗИВ
Програм,
Програмска
активност и
Пројекат

9. Основно
образовање и
васпитање

Функционисање
основних школа

ИНДИКАТОРИ

Планирана
вредност у 2020.

Остварена
вредност
за 12 месеци 2020.

Процентуални
обухват деце
основним
образовањем по
полу (дечаци)

52%

51%

Процентуални
обухват деце
основним
образовањем по
полу (девојчице)

48%

49%

Обезбеђени
прописани услови
за васпитно образовни рад

Просечан број
ученика по
одељењу

20%

19,5%

Унапређење
квалитета и
услова
образовања и
васпитања

Број радника
путника

652

1.065

ЦИЉЕВИ

Функционисање
основних школа
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Опис програмске активности у 2020. години
У оквиру овог програма обављани су послови обезбеђивања основног образовања на
територији града Смедерева. Рад основног образовања се одвијао у 20 школа и то : 8 градских
(ОШ ''Бранислав Нушић'', ОШ ''Бранко Радичевић'', ОШ ''Димитрије Давидовић'', ОШ ''Доситеј
Обрадовић'', ОШ ''Др Јован Цвијић'', ОШ ''Јован Јовановић Змај'', ОШ ''Свети Сава'' и Музичка
школа ''Коста Манојловић'') и 12 сеоских (ОШ ''Светитељ Сава'' Друговац, ОШ ''Илија
Милосављевић Коларац'' Колари, ОШ ''Вук Караџић'' Липе, ОШ ''Бранко Радичевић''
Лугавчина, ОШ ''Ђура Јакшић'' Мала Крсна, ОШ ''Сава Ковачевић'' Михајловац, ОШ ''Херој
Срба'' Осипаоница, ОШ ''Иво Андрић'' Радинац, ОШ ''Херој Света Младеновић'' Сараорци, ОШ
''Иво Лола Рибар'' Скобаљ, ОШ ''Вожд Карађорђе'' Водањ и ОШ ''Доситеј Обрадовић'' Враново).
У складу са годишњим планом рада и финансијским планом у оквиру основног образовања
спроводиле су се следеће активности: редовна настава, додатна и допунска настава, текуће
поправке и одржавање, обезбеђивање квалитетнијих услова за извођење наставе (набавка
опреме за образовање), стручно усавршавање запослених и други послови.
ПРОГРАМ 9: Основно образовањe и васпитање, Програмска активност 2002-0001Функционисање основних школа, функција 912-Основно образовање, на позицији 346 –
Зграде и грађевински објекти утрошена су средства у износу од 1.079.200 динара, од чега износ
од 613.100 динара на име пдв-а по ситуацијама за додатне радове на енергетској санацији
објекта ОШ „Херој Света Младеновић“ Сараорци и износ од 466.100 динара на име окончане
ситуације за додатне радове на енергетској санацији објекта.

Програм 10: 2003- СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ
Сектор: Oбразовање
Одговорно лице: директори 4 Средње школе
Опис програма: Доступност средњег образовања у складу са прописима, стандардима и
потребама за образовним профилима који одговарају циљевима развоја града и привреде
Раздео:4
Корисник: 4 ЈБС – СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ
Биланс извршења финансијског плана корисника
Шифра
Шифра програмске
програма активности
/пројекта

2002

0001

Назив програма / програмске
активности / пројекта

Програм 10: Средње
образовање и васпитање

УКУПНО

Усвојен буџет за
2020.годину

Текући буџет за
2020. годину

Извршење у
2020. години

Проценат
извршењау
односу на
текући
буџет

138.740.000

110.820.000

80.441.910

72,59%

138.740.000

110.820.000

80.441.910

72,59%
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Програм 10: 2003- СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ
Сектор: Oбразовање
Одговорно лице: директори 4 Средње школе
Опис програма: Доступност средњег образовања у складу са прописима, стандардима и
потребама за образовним профилима који одговарају циљевима развоја града и привреде
Образложење спровођења програма у години извештавања:
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ Одлуком о буџету града Смедерева за 2020.
годину („Службени лист града Смедерева“, број 6/2019, 1/2020 и 15/2020) планирана су средства
у износу од 110.820.000 динара. У периоду јануар-децембар 2020. године утрошена су средства
у износу од 80.441.910 динара, односно 72,59% од годишњег плана по плана по следећој
програмској класификацији и програму.

Програмска активност 0001: Функционисање средњих школа
Одговорно лице: директори 4 Средње школе
Опис програмске активности: Функционисање средњих школа
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ Одлуком о буџету града Смедерева за 2020.
годину („Службени лист града Смедерева“, број 6/2019, 1/2020 и 15/2020) планирана су средства
у износу од 110.820.000 динара. У периоду јануар-децембар 2020. године утрошена су средства
у износу од 80.441.910 динара, односно 72,59% од годишњег плана по плана по следећој
програмској класификацији и програму.
ПРОГРАМ 10: Средње образовање и васпитање, Програмска активност 2003-0001Функционисање средњих школа, функција 920 – Средње образовање, у наведеном периоду
утрошена су средства за следеће намене и то за:
-

превоз на посао и са посла (маркица) у износу од 3.860.613 динара,
солидарну помоћ за боловање у износу од 1.373.697 динара,
накнаду трошкова за превоз на посао и са посла у износу од 11.812.919 динара,
јубиларне награде у износу од 6.156.969 динара,
трошкове платног промета у износу од 817.733 динара,
услуге за електричну енергију у износу од 5.062.341 динар,
угаљ у износу од 5.906.129 динара,
мазут у износу од 10.554.890 динара,
услуге водовода и канализације у износу од 3.651.953 динара,
одвоз отпада у износу од 2.567.391 динар,
телефоне, телекс, телефакс у износу од 459.803 динара,
трошкове осигурања у износу од 2.623.029 динара,
услуге образовања и усавршавања запослених у износу од 309.193 динара,
остале опште услуге – такмичења у износу од 73.780 динара,
остале опште услуге – остале намене у износу од 1.368.494 динара,
здравствену заштиту по уговору – санитарни прегледи у износу од 1.372.193 динарa,
текуће поправке и одржавање зграда и објеката у износу од 8.013.775 динара,
текуће поправке и одржавање опреме у износу од 2.686.210 динарa,
канцеларијски материјал у износу од 361.473 динара,
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заштитна одела у износу од 348.270 динара,
стручну литературу у износу од 427.547 динара,
бензин у износу од 910.353 динарa,
материјал за образовање у износу од 2.526.009 динара,
материјал за чишћење – хигијена у износу од 2.164.588 динара,
капитално одржавање објеката за потребе образовања у износу од 929.840 динара,
опрему за образовање у износу од 3.420.673 динара и
остале некретнине у износу од 682.045 динара.

НАЗИВ
Програм,
Програмска
активност и
Пројекат

ЦИЉЕВИ

ИНДИКАТОРИ

Процентуални обухват
деце средњим
образовањем по полу
10. Средње Повећање обухвата
(дечаци)
образовање и средњошколског
Процентуални обухват
васпитање образовања
деце средњим
образовањем по полу
(девојчице)
Обезбеђени
прописани услови
за васпитно Просечан број ученика по
образовни рад са
одељењу
децом у основним
школама
Повећање
Проценат деце којој је
Функционисање доступности и
обезбеђен бесплатан
средњих школа приступачности
школски превоз у односу
основног
на укупан број деце
образовања деци
Унапређење
квалитета
образовања и
Број радника путника
васпитања услова у
основним школама

Планирана
вредност у 2020.
години

Остварена
вредност
за 12 месеци
2020.

52,00%

50%

48,00%

50%

27

26

4,5%

4,5%

362

362

Опис програмске активности у 2020. години
Средње образовање је делатност од непосредног друштвеног интереса и остварује се као
јавна служба. Настава се одвијала према наставним плановима и програмима које је донело
Министарство просвете, науке и технолошког развоја.
У оквиру овог програма обављани су послови обезбеђивања средњег образовања на
територији града Смедерева.
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Рад средњег образовања се одвијао у 4 школе и то: Текстилно технолошко пољопривредна
школа Деспот Ђурађ, Економско трговинска школа, Техничка школа и Гиманзија.
У складу са годишњим планом рада и финансијским планом у оквиру средњег образовања
спроводиле су се следеће активности: редовна настава, додатна и допунска настава, текуће
поправке и одржавање, обезбеђивање квалитетнијих услова за извођење наставе (набавка
опреме за образовање), стручно усавршавање запослених други послови.
Услед проглашеног ванредног стања због ковид19 настава је прекинута на класичан начин и
наставила се од куће (он лајн) до летњег распуста.
ПРОГРАМ 10: Средње образовање и васпитање, Програмска активност 2003-0001Функционисање средњих школа, функција 920 – Средње образовање, код позиције 349Зграде и грађевински објекти утрошена су средства у износу од 5.772.024 динара, која се односе
на средства уплаћена на име пдв-а по ситуацијама, а на основу Уговора о правима и обавезама
Канцеларије за управљање јавним улагањима и Града на име извођења грађевинских радова на
санацији и реконструкцији објекта „Гимназија“ Смедерево.
Раздео:4
Корисник: – СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА
Биланс извршења финансијског плана корисника
Шифра
Шифра програмске
активности
програма /пројекта

Назив програма / програмске
активности / пројекта

Усвојен буџет за
2020. годину

Проценат
Текући буџет за Извршење у 2020. извршењау
односу на
2020. годину
години
текући буџет

Програм 11: Социјална и
дечија заштита

312.954.864

343.539.203

245.540.157

71,47%

0001

Једнократне помоћи и други
облици помоћи

219.454.864

239.539.203

162.982.604

68,04 %

0002

Породични и домски
смештај,прихватилишта и
друге врсте смештаја

9.000.000

9.000.000

7.102.500

78,92%

0003

Дневне услуге у заједници

14.000.000

14.000.000

14.000.000

100 %

0005

Подршка реализацији
програма Црвеног крста

7.000.000

10.000.000

10.000.000

100 %

0006

Подршка деци и породици са
децом

21.500.000

20.000.000

17.136.549

85,68%

0007

Подршка рађању и
родитељству

10.500.000

10.500.000

6.700.000

63,81%

0008

Подршка особама са
инвалидитетом

1.500.000

1.500.000

624.400

41,63 %

Сервис подршке и услуга у
области социјалне заштите за
маргилизоване групе грађана
са територије
градаСмедерева

30.000.000

39.000.000

26.994.104

69,22%

УКУПНО

312.954.864

343.539.203

245.540.157

71,47%

0901

0901-П2
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Програм 11: 0901 – СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА
Сектор: Социјална заштита
Одговорно лице: градоначелник града Смедерева Јован Беч, директор Центра за социјални рад
Смедерево Милош Ђорђевић
Опис програма: Обезбеђивање свеобухвата социјалне заштите и помоћи најугроженијем
становништву града
Образложење спровођења програма у години извештавања: Следи детаљни преглед кроз план и
извршење по следећих седам програмских активности и једним пројектом:
Програмска активност 0901-0001 ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ И ДРУГИ ОБЛИЦИ
ПОМОЋИ
Одлуком о буџету града Смедерева за 2020. годину („Службени лист града Смедерева“, број
6/2019, 1/2020 и 15/2020) планирана су средства у износу од 239.539.203 динара. У периоду
јануар-децембар 2020. године утрошена су средства у износу од 162.982.604 динара, односно
68,04 % од годишњег плана.
Програмска активност 0001: Једнократне помоћи и други облици помоћи
Одговорно лице: градоначелник града Смедерева Јован Беч
Опис програмске активности: Једнократне помоћи и други облици помоћи угроженом
становништву на територији града Смедерева
Образложење спровођења програмске активности у години извештавања груписане за 4
подобласти:
1. ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ И ДРУГИ ОБЛИЦИ ПОМОЋИ Одлуком о буџету града
Смедерева за 2020. годину („Службени лист града Смедерева“, број 6/2019, 1/2020 и
15/2020) планирана су средства у износу од 88.500.000 динара. У периоду јануардецембар 2020. године утрошена су средства у износу од 57.301.762,67 динара, односно
64,75% од годишњег плана по следећој програмској класификацији и програму:
ПРОГРАМ 11: Социјална и дечија заштита, Програмска класификација 0901-0001,
Програмска активност 0001 - Једнократне помоћи и други облици помоћи, а састоји се од две
функције, функције 020 – Старост и функције 070 – Социјалне помоћи угроженом
становништву некласификоване на другом месту.
СТАРОСТ - функција 020 Одлуком о буџету града Смедерева за 2020. годину („Службени
лист града Смедерева“, број 6/2019, 1/2020 и 15/2020) планирана су средства у износу
од 11.000.000 динара. У периоду јануар-септембар 2020. године утрошена су средства у износу
од 8.057.374,50 динара, односно 73,25% од годишњег плана и то за следеће намене :
-

накнаду за социјалну заштиту из буџета – превоз лица старијих од 65 година у износу од
8.057.374,50 динара.

СОЦИЈАЛНA
ПОМОЋ
УГРОЖЕНОМ
СТАНОВНИШТВУ
НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ МЕСТУ – функција 070 Одлуком о буџету града
Смедерева за 2020. годину („Службени лист града Смедерева“, број 6/2019, 1/2020 и 15/2020)
планирана су средства у износу од 77.500.000 динара. У периоду јануар-децембар 2020. године
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утрошена су средства у износу од 49.244.388,17 динара, односно 63,54% од годишњег плана и
то за следеће намене:
-

накнаде из буџета за децу и породицу - Народна кухињу у износу
од 33.965.983,02 динара,
накнаде из буџета за становање и живот - Превоз ученика средњих школа на територији
Града у износу од 5.413.283,05 динара,
накнаде из буџета за становање и живот - Превоз ученика средњих школа ван
територије Града у износу од 529.692,60 динара,
остале накнаде за образовање - подстицање образовања ученика и студената на
територији града Смедерева у износу од 5.225.000,00 динара и
превоз ученика - превоз студената у износу од 4.110.429,50 динара.

ЦИЉ
Социјално деловање олакшавање људске патње
пружањем неопходне
ургентне помоћи лицима у
невољи, развијањем
солидарности међу људима
Извор верификације

ИНДИКАТОРИ
1. Број корисника народне
кухиње
2. Број месечно
подељених оброка у
народној кухињи
-

Остварено
Вредност у Циљана
за
базној години вредност
12 месеци
(2019)
(2020)
2020. године
930

1.500

931

20.216

31.000

18.850

Евиденција Центра за социјални рад
Eвиденција пружаоца услуге

2. СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА - НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА
Одлуком о буџету града Смедерева за 2020. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 6/2019, 1/2020 и 15/2020) планирана су средства у износу од 63.750.000 динара. У
периоду јануар - децембар 2020. године утрошена су средства за текуће трансфере
осталим нивоима власти у износу од 48.043.094,50 динара, односно 75,36% од годишњег
плана у оквиру ПРОГРАМА 11: Социјална и дечија заштита, Програмска активност
0901-0001 - Једнократне помоћи и други облици помоћи, функција 090-Социјална
заштита некласификована на другом месту, и то за:
-

једнократне новчане помоћи у износу од 23.500.000,00 динара,
ванредне новчане помоћи у износу од 22.190.415,50 динара,
трошковe погребних услуга 793.541,00 динара и
превоз ученика основних и средњих школа са сметњама у развоју и инвалидитетом и
трошкове превоза пратиоца у износу од 1.559.138 динара.
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ИНДИКАТОРИ
1. Број корисника једнократне
новчане помоћи у односу на
укупан број грађана

Унапређење
квалитета услуге
социјалне
заштите

Извор
верификације
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2. Број грађана корисника других
мера материјалне подршке
(набавка огрева и слично) у
односу на укупан број грађана
3. Број услуга социјалне заштите
предвиђених Одлуком о
социјалној заштити
4. Број корисника услуга у
заједници у односу на укупан број
грађана
-

Вредност у Циљана
базној години вредност
(2019)
(2020)

Остварено
за
12 месеци
2020.
године.

1,90%

3,00%

1,50%

3,90%

3,50%

2,00%

11

14

11

0,30%

1,00%

0,20%

Евиденција Центра за социјални рад
Одлука о правима социјалне заштите у граду Смедереву

ЈБС: 00266 – ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СМЕДЕРЕВО
3. СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА - ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СМЕДЕРЕВО Одлуком о
буџету града Смедерева за 2020. годину („Службени лист града Смедерева“, број 6/2019, 1/2020
и 15/2020) планирана су средства у износу од 42.804.864,00 динара. У периоду јануар-децембар
2020. године утрошена су средства у износу од 31.559.350,00 динара, односно 73,73% од
годишњег плана у оквиру ПРОГРАМА 11: Социјална и дечија заштита, Програмска
класификација 0901-0001-Једнократне помоћи и други облици помоћи, функција 090-Социјална
заштита некласификована на другом месту, и то за:
- текуће трансфере осталим нивоима власти у износу од 29.117.996,00 динара за:
- плате, додатке и накнаде запослених (зараде) у износу од 13.334.008,00 динара,
- социјалне доприносе на терет послодавца у износу од 2.220.114,00 динара (допринос за
пензијско и инвалидско осигурање 1.533.410,00 динара, допринос за здравствено
осигурање 686.704,00 динара),
- накнаде у натури у износу од 24.000,00 динарa (поклони за децу запослених),
- накнаде трошкова за запослене у износу од 583.752,00 динарa (накнада трошкова за
превоз на посао и са посла),
- награде, бонуси и остали посебни расходе (јубиларне награде) у
износу од 41.051,00 динар,
- сталне трошкове у износу од 2.492.362,00 динара (електрична енергија-Центар
759.070,00 динара, електрична енергија-Сигурна кућа 227.213,00 динара, мазут
294.780,00 динара, вода 160.036,00 динара, одвоз отпада 170.328,00 динара, услуге

4. јун 2021. године

-

-

-

-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

140

Страна 205 – Број 4

чишћења 124.200,00 динара, телефони, телекс, телефакс 148.640,00 динара, пошта
608.095,00 динара),
услуге по уговору у износу од 6.988.555,00 динара (услуге за одржавање софтвера
590.153,00 динара, услуге одржавања рачунара 147.283,00 динара, услуге образовања и
усавршавања запослених 132.380,00 динара, остале стручне услуге-Саветодавно
терапијске социјално едукативне услуге у износу од 312.000,00 динара, остале опште
услуге – привремени и повремени послови 2.840.097,00 динара, услуге обезбеђења
објеката Центра за социјални рад и објеката Сигурне куће 1.677.414,00 динара, остале
опште услуге-трошкови услуге грејања 580.000,00 динара, услуге инсталације и
прикључка опреме на мрежу за гас 444.954,00 динара),
текуће поправке и одржавање у износу од 1.202.560,00 динара (зидарски радови – Центар
за социјални раду у износу од 129.200,00 динара, молерски радови у износу од 330.000,00
динара, Сигурна кућа - молерски радови у износу од 166.020,00 динара, електричне
инсталације 124.970,00 динара, радови на комуникацијским инсталацијама 83.000,00
динара, Сигурна кућа- уградна опрема 142.400,00 динара, Сигурна кућа - опрема за јавну
безбедност 8.530,00 динара, Центар - опрема за грејање у износу од 218.440,00 динара),
материјал у износу од 2.231.594,00 динара (канцеларијски материјал 652.130,00 динара,
материјал за саобраћај-бензин 1.000.000,00 динара, хемијска средства за чишћење
205.464,00 динара, остали материјали за посебне намене 374.000,00 динара);
капиталне трансфере осталим нивоима власти у износу од 2.441.354,00 динара за:
зграде и грађевинске објекти (капитално одржавање пословних зграда и пословног
простора) у износу од 490.000,00 динара и
машине и опрему у износу од 1.951.354,00 динара (канцеларијска опрема-намештај
589.736,00 динара, уградна опрема 206.500,00 динара, рачунарска опрема 398.688,00
динара, опрема за домаћинство 94.600,00 динара, опрема за јавну безбедност 62.550,00
динара и непокретна опрема - монтирана опрема (опрема за прикључак на гас за грејањe
објекта).
Образложење спровођења програмских активности Центра за социјални рад
у 2020. години

У циљу унапређења заштите грађана у стању социјалне потребе и лакшег превладавање
социјалних проблема и интеграције у локалну заједницу, Центар за социјални рад је током
дванаест месеци 2020.године, а у складу са постојећим ресурсима и по прописаној
методологији, реализовао следеће програмске активности:
•одобравање различитих врста материјалне подршке (једнократне и ванредне новчане помоћи,
накнада трошкова погребних услуга, путни трошкови и исхрана пролазника,превоз ученика
основних исредњих школа са са сметњама у развоју и инвалидитетом и трошкови превоза
њихових пратиоца, право на бесплатни оброк“Народну кухињу", бесплатну ужину у ђачкој
кухињи и поклон пакетиће)
• обезбеђивање услуге смештаја у Прихватилиште за одрасла и стара лица, Прихватилиште за
малолетну децу ван територије града Смедерева и Прихватилиште за жртве насиља „Сигурна
кућа“
• активности подршке старијим лицима и лицима са инвалидитетом у циљу њихове интеграције
у локалну заједницу (Помоћ у кући, Персонална асистенција, Лични пратилац)
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Центар је у оквиру пројекта "Сервис подршке и услуга у области социјалне заштите за
маргинализоване групе грађана са територије града Смедерева"спроводио и пројектну
активност“Услуга додатног образовања деце на смештају у хранитељским породицама и деце у
систему социјалне заштите“.
Акценат програмских активности
је био на повећању доступности права и услуга
најугроженијим категоријама корисника у локалној заједници путем унапређења квалитета
постојећих услуга (поверавањем услуга лиценцираним пружаоцима), као и на стварању услова
за развијање нових мера и услуга у складу са потребама грађана у локалној заједници
Образложење остварених вредности индикатора у односу на циљане
Центар за социјални рад је током извештајног периода у складу са тренутним могућностима
реализовао све програмске активности и на тај начин успео да омогући адекватну и
правовремену заштиту грађана са високим степеном социјалне угрожености.
Заштита најсиромашнијих грађана била је испод нивоа циљаних вредности за дванаестомесечни
период услед смањења броја корисника појединих права.
Наиме, током дванаест месеци 2020.године дошло је до опадања броја једнократних новчаних
помоћи у односу на претходне године, па самим тим и до пада у броју корисника .
Број корисника права на бесплатни оброк је испод циљаних вредности услед рестриктивнијих
критеријума за признавање права.
И код реализације других мера материјалне подршке и локалних услуга је дошло до пада, с
обзиром да је на њихово извршење значајно утицала актуелна епидемиолошка ситуација и
ванредно стање које је било уведено током 2020.године.
Број услуга социјалне заштите и мера материјалне подршке се креће око нивоа базних
вредности, а испод је нивоа циљаних вредности, с обзиром да током године, у складу са
тренутним потребама и постојећим ресурсима, није било индиковано развијање нових услуга и
мера, већ унапређење квалитета и развијање капацитета постојећих услуга.
Број корисника услуге смештаја у Прихватну станицу је значајно испод циљане вредности (која
је била утврђена на основу броја корисника из претходних година када је већи број лица био
привремено смештан), с обзиром да се код броја смештених лица током године не може
направити одговарајућа процена, будући да број варира из године у годину и врло често зависи
од ванредних прилика које грађане могу довести у стање ургентне потребе.Уочено је значајно
смањење броја корисника од априла месеца, а један од разлога пада у броју корисника је била
пандемија изазвана вирусом „KOVID-19“, која је била ограничавајући фактор при пријему
корисника.
Значајно одступање се бележи у броју корисника услуге смештаја у Прихватилиште за жртве
насиља "Сигурна кућа", а један од разлога одступања је примена нових законских решења у
делу изрицања хитних мера заштите од насиља у односу на починиоце насиља (од стране
полиције и суда), која је условила ефикаснију заштиту и мању потребу за измештањем жртава
насиља.
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Базна
вредност
(2019)

Циљана
вредност
(2020)

Остварена
вредност за 12
месеци (2020)

4,20%

6,80%

3,70%

39,70%

60,00%

38,90%

2,80%

3,50%

2,30%

3,80%

6,50%

3,50%

1. Број мера материјалне
подршке

8

9

8

1. Број услуга намењених
женама са искуством
насиља у породици или у
партнерском односу

1

2

1

2. Удео жена корисница
социјалних помоћи у
укупном броју корисника
социјалне помоћи

55,90%

53,00%

55,10%

ЦИЉЕВИ

ИНДИКАТОРИ

1. Проценат корисника мера
и услуга социјалне и дечје
заштите који се финансирају
из буџета града у односу на
број становника
2. Проценат корисника
1. Повећање
финансијске подршке и
доступности права и
подршке у натури у односу
услуга социјалне
на укупан број корисника
заштите
социјалне заштите
3. Проценат корисника
локалних социјалних услуга
у односу на укупан број
корисника социјалне
заштите
1. Проценат грађана који
добијају новчане накнаде и
2. Унапређење квалитета
помоћи у натури у складу са
услуге социјалне
Одлуком о социјалној
заштите
заштити у односу на укупан
број грађана
3. Унапређење
ефикасности пружених
услуга

4. Повећање
доступности права и
механизма социјалне
заштите за жене у
локалној заједници

Извори верификације
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3. ПРОГРАМ 11: Социјална и дечја заштита, Програмска активноста 0901-0001Једнократне помоћи и други облици помоћи, функција 090 - Социјална заштита
некласификована на другом месту, Одлуком о буџету града Смедерева за 2020. годину
(„Службени лист града Смедерева“, број 6/2019, 1/2020 и 15/2020) планирана су средства
у износу од 44.484.339,00 динара. У периоду јануар-децембар 2020. године утрошена су
средства у износу од 26.078.397,25 динара, односно 58,62% од годишњег плана и то за:
- Локални акциони план за Роме у износу од 2.850.000,00 динара,
- Грађевински материјал- нови Уговор са Комесаријатом
у износу од 1.422.582,13 динара,
- Грађевински материјал- учешће града Смедерева у новом Уговору са Комесеријатом у
износу од 151.476,22 динара,
- Побољшање услова становања – нови уговор са Комесаријатом у износу од 4.800.000
динара,
- Уговор за куповину кућа између ГУ Иницијативе за развој и сарадњу ИДЦ и града
Смедерева у износу од 14.518.338,90 динара и
- Уговор за суфинансирање у оквиру ИПА 2014, Пројекат ''Обезбеђивање животних
услова'', уговор 9-9/1041 и 9-9/1042 у износу од 2.336.000,00 динара.
Програмска активност 0002: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте
смештаја
Одговорно лице: секретар Црвеног крста Смедерево Томислав Живановић
Опис програмске активности: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте
смештаја на територији града лица која имају потребу
Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:
Прихватна станица Одлуком о буџету града Смедерева за 2020. годину („Службени лист
града Смедерева“, број 6/2019, 1/2020 и 15/2020) планирана су средства у износу
од 9.000.000 динара. У периоду јануар-децембар 2020. године утрошена су средства у износу
од 7.102.500,00 динара, односно 78,92% од годишњег плана по програмској класификацији и
програму.
ПРОГРАМ
11: Социјална и дечја заштита, Програмска активност 0901-0002
Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја, функција 090 Социјална заштита некласификована на другом месту, у наведеном периоду утрошена су
средства за следећу намену:
Смештај у прихватилиште – Прихватну станицу у износу од 7.102.500,00 динара.
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ЦИЉЕВИ

ИНДИКАТОРИ

Базна
вредност
(2019)

Циљана
вредност
(2020)

1.Обезбеђење услуге
смештаја

Број корисника услуге смештаја
прихватилишта

Остварена
вредност
12 месеци
(2020)

48

60

28

1.Број пријава насиља у
породици

295

400

412

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

14

25

4

2.Унапређење заштите
жена од насиља у
породици

Извор верификације

-

Евиденција Центра за социјални рад
Одлука о правима социјалне заштите у граду Смедереву

Програмска активност 0003: Дневне услуге у заједници
Одговорно лице: председници хуманитарних организација који су добили средства на конкурсу
Опис програмске активности: Дневне услуге у заједници на територији града Смедерева
Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА – Дотације невладиним организацијама Одлуком о буџету
града Смедерева за 2020. годину („Службени лист града Смедерева“, број 6/2019, 1/2020 и
15/2020) планирана су средства у износу од 14.000.000,00 динара. У периоду јануар - децембар
2020. године утрошена су средства у износу од 14.000.000,00 динара, односно 100% од
годишњег плана по програмској класификацији и програму.
ПРОГРАМ 11: Социјална и дечија заштита, Програмска активност 0901-0003Дневне услуге у заједници, функција 090-Социјална заштита некласификована на другом месту,
утрошена су средства за следеће намене и то :
-

Удружењу параплегичара у износу од 1.009.468,32 динара,
Градској организацији глувих и наглувих у износу од 1.091.041,51 динар,
Друштву за помоћ МНРО у износу од 907.501,82 динара,
Градској организацији савеза слепих Србије у износу од 1.111.434,81 динар,
Друштву за церебралну и дечију парализу у износу од 1.060.451,57 динара,
Центар за самостални живот особа са инвалидитетом у износу
од 1.050.254,92 динара,
Друштву за спорт и рекреацију инвалида града у износу од 887.108,52 динара,
Удружењу ратних и мирнодопских војних инвалида града
у износу од 611.798,98 динара,
Организацији особа са ампутираним екстремитетима
у износу од 989.075,02 динара,
Међуопштинском удружењу дистрофичара у износу од 917.698,47 динара,
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Градској организацији инвалида рада у износу од 448.652,59 динара,
Организацији цивилних инвалида рата у износу од 418.062,64 динара,
Градском савезу социјално хуманитарних организација
у износу од 795.338,67 динара,
Удружењу слепих-слабовидних „Свети Вид“ у износу од 805.535,32 динара,
Удружењу дистрофичара града Смедерева „Бољи живот“
у износу од 591.405,68 динара,
Удружењу РВИ свих ратова града Смедерева у износу од 479.242,53 динара,
Удружењу родитеља и старатеља деце са хендикепом
у износу од 305.899,49 динара и
Удружењу мултипле склерозе - платформа Смедерево
у износу од 520.029,14 динара.

ЦИЉ

ИНДИКАТОР

Број удружења/
Подстицање развоја
хуманитарних организација
разноврсних социјалних
које добијају средства из
и других услуга у
буџета Града
заједници
(на основу јавног конкурса)
Извор верификације:

Базна
вредност
(2019)

Циљана
вредност
(2020)

Остварено
за 12
месеци
2020.

17

18

18

Интерна евиденција

Програмска активност 0005: Подршка реализацији Програма Црвеног крста
Одговорно лице: секретар Црвеног крста Смедерево Томислав Живановић
Опис програмске активности: Подршка реализацији Програма Црвеног крста на територији
града Смедерева
Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:
ЦРВЕНИ КРСТ Одлуком о буџету града Смедерева за 2020. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 6/2019, 1/2020 и 15/2020) планирана су средства у износу
од 10.000.000,00 динара. У периоду јануар-децембар 2020. године утрошена су средства у
износу од 10.000.000,00 динара, односно 100% од годишњег плана по програмској
класификацији и програму:
ПРОГРАМ 11: Социјална и дечја заштита, Програмска активност 0901-0005Подршка реализацији Програма Црвеног крста, функција 090-Социјална заштита
некласификована на другом месту, утрошена су средства за следеће намене и то за:
-

Дотације невладиним организацијама (дотације осталим удружењима грађана) у износу
од 10.000.000,00 динара.
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Образложење спровођења програмске активности у 2020. години:
Црвени крст Смедерево је у склопу са Планом рада за 2020. годину реализовао следеће
активности у 2020. години:
-

-

-

-

добровољно давалаштво крви – у току првих месеци 2020. године прикупљено је 1.320
јединица крви у сарадњи са Републичким Институтом за трансфузијом крви Србије где
су стручним сарадницима помагали волонтери и активисти Црвеног крста, Програм је
реализован редовно и након увођења ванредног стања,
организовање вртића за децу из социјално угрожених породица – збрињавање ромске
деце и социјално угрожене деце – деце из осетљивих група и укључивања у образовни
систем, до увођења ванредног стања на територији Републике Србије, 17. марта 2020.
Године,
брига о старима – лица старија од 65 година која нису институционално збринута,
старији са веома ниским нивоом социјалне сигурности, самачка старачка домаћинства,
корисници народних кухиња, старији у стању социјалне потребе који не остварују помоћ
од других организација. Разноврсне активности које Црвени крст спроводи могу се
поделити у четири категорије: здравствено-превентивне активности, помоћ у кући,
психосоцијална подршка и клупске активности, Програм се реализовао по плану и
програму до проглашења ванредног стања када су се активности редуковале на помоћ у
кући и психосоцијалну подршку,
организовање групе самопомоћи –мотивисање и оснаживање самих старијих да преузму
иницијативу и покушају сами да решавају идентификоване проблеме,
рад на подмлатку и омладини Црвеног крста кроз активних 180 волонтера и
дистрибуција пакета помоћи.
Набавка и уградња новог котла у Прихватилишту Црвеног крста Смедерево у Малој
Крсни, чије се просторије користе за реализацију неколико програмских активности и
Набавка новог комби возила за потребе реализације програмских активности

Црвени крст Смедерево је након увођења ванредног стања 17.03.2020. године,
реализовао следеће активности:
Одмах након проглашења ванредног стања у Републици Србији , Црвени крст Смедерево
је активирао своје људске и материјалне капацитете. Поред стручне службе , активиране су и
Окружна јединица за помоћ у несрећама, Служба спасавања на води и Теренска јединица “Др.
Владан Ђорђевић”. Учешће у волонтерским активностима , узела су и друга физичка лица и
чланови разних удружења.
Закључком Градског Штаба за ванредне ситуације , од 16.03.2020.године, Црвени крст је
добио задатак да формира Кол-центра 65+, што је и учинио 17.03.2020.године.
Црвени крст Смедерево је за потребе рада Кол-центра 65+, имао на располагању укупно
6 телефонских бројева.
Поред тријажног Кол-центра у просторијама Црвеног крста Смедерево , отворен је и
други Кол-центар у локалу Ц.К.-а у Давидовићевој 18 , који је био намењен искључиво раду
мобилно-техничког тима.
Током трајања ванредног стања, за укупно 54 дана рада, реализоване су следеће
активности:
- број евидентираних позива у Кол-центру 65+ : 5 231
- број повратних позива ка грађанима: 883
- број обрађених и прослеђених захтева за помоћ: 2 419
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укупан број радних налога / кућна достава хране и лекова : 633
укупан број дистрибуираних пакета хране из магацина ЦК Смедерево: 200
укупан број дистрибуираних пакета хигијене из магацина ЦК Смедерево : 400
учешће у дистрибуцији пакета хране (Градски штаб за ВС, донатори) : 1 100
учешће у дистрибуцији пакета хигијене (Градски штаб за ВС, донатори) : 500
укупан број дистрибуираних оброка Народне кухиње: 32 741
укупан број дистрибуираних оброка Народне кухиње на кућну адресу: 1619
укупан број домаћинстава којима је пружена помоћ: 2351
укупан број ангажованих волонтера Црвеног крста Смедерево : 47
укупан број волонтерских ангажовања на терену : 1 180
укупан број радних сати волонтера : 6692
укупан број радних сати запослених ангажованих на наведеним активностима : 4 055
укупан број пређених километара на реализацији задатака Ц.К.-а : 17 346
укупан број дистрибуираних лифлета о КОВИД-у 19 : 500
број пружених помоћи старијим особама при коришћењу банкомата (дезинфекција,
заштитна средства): 102

Наведени статистички подаци указују на велико ангажовање волонтера и запослених у
Црвеном крсту Смедерево и ни један од њих није заражен вирусом ковид 19, што говори о
великој одговорности ангажованих лица и придржавању прописаних мера.
Ангажовани волонтери и запослени Црвеног крста Смедерево остварили су сарадњу са:
Црвеном крстом Србије, Градским штабом за ванредне ситуације, Полицијском управом у
Смедереву и Центром за социјални рад.
Црвени крст Смедерево се и након укидања вандредног стања придржава свих мера
заштита које су прописане од стране владе Републике Србије. Све активности које се реализују
су прилагођене тренутној ситуацији, одржаване су онлајн радионице, онлајн предавања на тему
добровољног давалаштва крви и слично.
Програмска активност 0006: Подршка деци и породици са децом
Одговорно лице: градоначелник града Смедерева
Опис програмске активности: Подршка деци и породици са децом на територији града
Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:

СОЦИЈАЛНA ПОМОЋ – ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ Одлуком о
буџету града Смедерева за 2020. годину („Службени лист града Смедерева“, број 6/2019, 1/2020
и 15/2020) планирана су средства у износу од 20.000.000 динара. У периоду јануар-децембар
2020. године утрошена су средства у износу од 17.136.548,98 динара, односно 85,68% од
годишњег плана у оквиру ПРОГРАМА 11: Социјална и дечија заштита, програмска
активност 0901-0006-Подршка деци и породици са децом, функција 070 - Социјална помоћ
угроженом становништву некласификована на другом месту, и то за:
-

накнаде из буџета за децу и породицу - финансијска помоћ породиљама
у износу од 13.420.000 динара,
накнаде из буџета за децу и породицу - посебан родитељски додатак
у износу од 2.000.000 динара и
текуће трансфере осталим нивоима власти за исхрану и смештај
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ученика - бесплатну ужину у Ђачкој кухињи у износу од 1.716.548,98 динара.
Програмска активност 0007: Подршка рађању и родитељству
Одговорно лице: градоначелник града Смедерева
Опис програмске активности: Подршка рађању и родитељству на територији града
Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:
СОЦИЈАЛНA ПОМОЋ - ПОДРШКА РАЂАЊУ И РОДИТЕЉСТВУ Одлуком о
буџету града Смедерева за 2020. годину („Службени лист града Смедерева“, број 6/2019,
1/2020 и 15/2020) планирана су средства у износу од 10.500.000 динара. У периоду јануардецембар 2020. године утрошена су средства у износу од 6.700.000 динара, односно 63,81% од
годишњег плана у оквиру ПРОГРАМА 11: Социјална и дечија заштита, Програмска
класификација 0901-0007-Подршка рађању и родитељству, функција 070 – Социјална помоћ
угроженом становништву некласификована на другом месту, и то за:
-

накнаде из буџета за децу и породицу - финансијску помоћ трудницама у износу од
5.100.000,00 динара и
накнаде из буџета за децу и породицу – Популациону политику – вантелесну
оплодњу у износу од 1.600.000 динара.

Програмска активност 0008: Подршка особама са инвалидитетом
Одговорно лице: градоначелник града Смедерева
Опис програмске активности: Подршка особама са инвалидитетом на територији града
Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:
СОЦИЈАЛНA ПОМОЋ - ПОДРШКА ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ Одлуком о
буџету града Смедерева за 2020. годину („Службени лист града Смедерева“, број 6/2019, 1/2020
и 15/2020) планирана су средства у износу од 1.500.000 динара. У периоду јануар-децембар
2020. године утрошена су средства у износу од 624.399,75 динара, односно 41,63% од
годишњег плана у оквиру ПРОГРАМА 11: Социјална и дечја заштита, Програмска
класификација 0901-0008-Подршка особама са инвалидитетом, функција 070 - Социјална
помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту, и то за:
- накнаду за социјалну заштиту из буџета - превоз социјално хуманитарних организација
и удружења грађања у износу од 624.399,75 динара.

ЦИЉ

ИНДИКАТОР

Социјална помоћ за
старије и угрожено
становништво

Помоћ опредељена за старије и
угрожено становништво Подршка особама са
инвалидитетом пружена по
захтевима за обезбеђењем превоза
брисати

Остварена
Базна
Циљана
вредност
вредност вредност
12 месеци
(2019)
(2020)
(2020)

да

да

да
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Пројекат П2: Пројекат „Сервис подршке и услуга у области социјалне заштите за
маргинализоване групе грађана са територије града Смедерева“
Одговорно лице: градоначелник града Смедерева
Опис програмске активности: Подршка у области социјалне заштите за маргинализоване
групе грађана са територије града Смедерева на територији града
Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:
ПРОГРАМ 11: Социјална и дечија заштита, Програмска активност 0901-П2Пројекат „Сервис подршке и услуга у области социјалне заштите за маргинализоване
групе грађана са територије града Смедерева“, функција 090 - Социјална заштита
некласификована на другом месту, Одлуком о буџету града Смедерева за 2020. годину
(„Службени лист града Смедерева“, број 6/2019, 1/2020 и 15/2020) планирана су средства у
износу од 39.000.000 динара. У периоду јануар-децембар 2020. године утрошена су у износу од
26.944.104,11 динара, односно 69,22% од годишњег плана и то за:
- Центар за самостални живот – Персонална асистенција
у износу од 5.687.274,00 динара,
- ”Дечје срце” Београд – Лични пратилац детета у износу од 11.178.192,00 динара,
- Друштво за церебралну и дечију парализу – помоћ у кући за једночлана и двочлана
старачка домаћинства у износу од 5.934.693,36 динара,
- Друштво за церебралну и дечију парализу – помоћ у кући за особе са инвалидитетом у
износу од 3.363.944,75 динара и
- Градску организацију глувих и наглувих у износу од 830.000,00 динара.

Пројекат П3: Пројекат „Без алата нема заната“
Одговорно лице: градоначелник града Смедерева
Опис програмске активности: Имплементација пројекта за унапређени приступ локалних
рањивих друштвених група правима и потребама кроз унапређење политика и пракси
социјалног укључивања
Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:
ПРОГРАМ 11: Социјална и дечја заштита, Програмска активност 0901-П3Пројекат „Без алата нема заната“, функција 090 - Социјална заштита некласификована на
другом месту, Одлуком о буџету града Смедерева за 2020. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 6/2019, 1/2020 и 15/2020) планирана су средства у износу од 337.626 динара. У
периоду јануар-децембар 2020. године утрошена су у износу од 289.322 динара, односно
85,69% од годишњег плана и то за:
- услуге по уговору за угоститељске услуге у износу од 149.723 динара и
- материјал за посебне намене у износу од 139.599 динара.
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Раздео:4
Корисник: 2 ЈБС – ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
Биланс извршења финансијског плана корисника

Шифра
Шифра програмске
програма активности
/пројекта

1801

0001

0003

Усвојен буџет за
2020.годину

Текући буџет за
2020. годину

Извршење у
2020. години

Проценат
извршењау
односу на
текући
буџет

Програм 12: Здравствена
заштита

65.225.000

56.225.000

51.713.885

91,98%

Функционисање установа
примарне здравствене
заштите (Апотекарска
установа)

225.000

225.000

186.810

83,03%

Спровођење активности из
области здравља (Дом
здравља)

65.000.000

56.000.000

51.527.075

92,01%

65.225.000

56.225.000

51.713.885

91,98%

Назив програма / програмске
активности / пројекта

УКУПНО

Програм 12: 1801- ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
Сектор: Здравствена заштита
Одговорно лице: : вд директора Апотеке Светлана Ботић и вд директора Дома здравља
Олгица Обрадовић
Опис програма: Доступност примарне здравствене заштите у складу са националним
стандардима
Образложење спровођења програма у години извештавања:
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА-АПОТЕКАРСКА УСТАНОВА Одлуком о буџету града
Смедерева за 2020. годину („Службени лист града Смедерева“, број 6/2019, 1/2020 и 15/2020)
планирана су средства у износу од 225.000,00 динара. У периоду јануар-децембар 2020. године
утрошена су средства у износу од 186.810,00 динара, односно 83,03% од годишњег плана
по следећој програмској класификацији и програму.
Програмска активност 0001: Функционисање установа примарне здравствене заштите
Одговорно лице: вд директора Апотекарске установе Светлана Ботић
Опис програмске активности: Функционисање установа примарне здравствене заштите на
територији града Смедерева
Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:
ПРОГРАМ 12: Здравствена заштита, Програмска активност 1801-0001 Функционисање
установа примарне здравствене заштите, функција 760 – Здравство некласификовано на другом
месту, у наведеном периоду утрошена су средства за следеће намене за :
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текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање (услуге очувања
животне средине, науке и геодетске услуге) у износу од 186.810,00 динара.

Образложење спровођења програмске активности за 12 месеци 2020. године:
Пандемија корона вируса пореметила је планове Апотекарске установе Смедерево који
су се односили на проширење мреже апотека и отварање новог објекта у Скобаљу. У постојећим
условима било је неизводљиво отварање још једног објекта.
Aктуелно одступање броја дипломираних фармацеута у складу са потребама
Апотекарске установе Смедерево је 2, обзиром да је у току 2020. године било запослено 28
дипломираних фармацеута. Циљана вредност за 2020. годину је 30 дипломираних фармацеута.
У циљу сталног унапређења квалитета услуга у Апотекарској установи Смедерево
спроводе се континуиране едукације. Циљеви стручног усавршавања су радна успешност,
стицање знања, праћење нових технологија и избегавање застаревања знања, едукације се
одржавају ради прикупљања бодова за обнављање лиценци за рад. Курсеви и континуиране
едукације за дипломиране фармацеуте су се у току 2020.године одржавали онлајн, и то у знатно
већем броју услед постојећих услова. Остварена вредност у 2020. години износи 35, односно
неки дипломирани фармацеути су присуствовали на више од једне онлајн едукација. Циљана
вредност за 2020 .годину износи 30 дипломираних фармацеута који похађају стручна предавања
и курсеве континуиране едукације.

ЦИЉЕВИ

Унапређење
квалитета
снабдевања
становништва
лековима,
медицинским
средствима и
фармацеутским
услугама

ИНДИКАТОРИ

Вредност у
базној
години
(2019)

Циљана
вредност
(2020)

Остварена
вредност за
12 месеци
2020.

1. Покривеност територије
града апотекарским јединицама

21

22

21

2. Број дипломираних
фармацеута

29

30

28

30

28

3. Број дипломираних
фармацеута који похађају
29
стручна предавања и кусреве
континуиране едукације
Извор верификације: Годишњи план рада Апотеке Смедерево

Програмска активност 0003: Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно
здравље
Одговорно лице: вд директора Дома здравља Олгица Обрадовић
Опис програмске активности: Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно
здравље на територији града Смедерева
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Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА-ДОМ ЗДРАВЉА Одлуком о буџету града Смедерева за
2020. годину („Службени лист града Смедерева“, број 6/2019, 1/2020 и 15/2020) планирана су
средства у износу од 56.000.000,00 динара. У периоду јануар-децембар 2020.године утрошена су
средства у износу од 51.527.075,00 динара, односно 92,01% од годишњег плана по следећој
програмској класификацији и програму.
ПРОГРАМ 12: Здравствена заштита, Програмска активност 1801-0003 Спровођење
активности из области друштвене бриге за јавно здравље, функција 720 – Ванболничке услуге,
у наведеном периоду утрошена су средства за следеће намене и то за:
-

плате, додатке и надокнаде запослених (зараде)
у износу од 43.307.765,00 динара,
социјалне доприносе на терет послодавца у износу од 7.495.969,00 динара
(за допринос за пензијско и инвалидско осигурање 5.265.557,00 динара и за допринос за
здравствено осигурање 2.230.412,00 динара) и
медицинске услуге (остале медицинске услуге) 723.341,00 динар.

ЦИЉЕВИ

1. Унапређење
здравља становништва

ИНДИКАТОРИ

Циљана
вреднос
т (2020)

Остварена
вредност за 12
месеци 2020)

1.Број здравствених радника
финансираних из буџета града

50

60

45

2.Број лекара финансираних из
буџета града

30

30

23

100 %

100 %

100%

10

11

10

Проценат реализованих у односу
2. Стварање услова за
на планиране посебне програме и
очување и унапређење
пројекте из области јавног
здравља становништва
здравља
3.Унапређење
доступности и
правичности
здравствене заштите
(ПЗЗ)

Базна
вредност
(2019)

Број објеката здравствених
установа са адекватним
приступом за ОСИ у односу на
укупан број објеката
здравствених установа

Образложење спровођења програмске активности за 12 месеци 2020. године
Дом здравља „Смедерево“ Смедерево је своје активности усмеравао на пружању
здравствене заштите становништву. Своје активности превасходно је усмеравао на превентиван
и куративан рад у складу са Методолошким упутством Института за јавно здравље „Батут“
Београд којим је сачињен план рада – активности ове установе за 2020 годину, а који је
усаглашен са мерама неопходним услед настале пандемије изазване вирусом Ковид 19.
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Из буџета града Смедерево финансирно је, просечно месечно, 45 радника, од тога 23
лекара и 20 медицинских техничара. Број посета лекару је био у насталом периоду изнад
прописане норме. Обим посла је повећан и због спречавања ширења вируса Ковид 19.
ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА, Програмска класификација 1801-0002
Мртвозорство, функција 721 – Опште медицинске услуге, планирана су средства у износу од
900.000 динара, а у наведеном периоду утрошена су средства у износу од 778.960 динара, а на
основу Уговора о стручном утврђивању времена и узрока смрти и издавању потврда о смрти за
лица умрла ван здравствене установе са Домом здравља „Смедерево“ Смедерево, наш број 4001248/2019-04 од 13.02.2019. године.

ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА, Одлуком о буџету града
Смедерева за 2020. годину („Службени лист града Смедерева“, број број 6/2019, 1/2020 и
15/2020) програмска активност 1201-0003 – Унапређење система очувања и представљања
културно- историјског наслеђа, функција 840-Верске и остале услуге заједнице планирана су
средства у износу 11.000.000 динара. У периоду јануар-децембар 2020. године утрошена су
средства у износу 11.000.000 динара, односно 100% од годишњег плана.
ПРОГРАМ 13: Развој културе и информисања
Програмска активност 0002: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва
Одговорно лице: представници субјеката у култури добијених средстава на конкурсу
Опис програмске активности: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва у
граду Смедереву
Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:
ПРОГРАМ 13: Развој културе и информисања, Програмска активност 1201-0002 –
Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва, функција 820 – Услуге културе
Одлуком о буџету града Смедерева за 2020. годину („Службени лист града Смедерева“, број
6/2019, 1/2020 и 15/2020) планирана су средства у износу од 9.000.000 динара. У периоду јануардецембар 2020. године утрошена су средства у укупном износу од 8.990.602,40 динара, односно
99,90% од годишњег плана и то за:
Пројекте у култури у области позоришне уметности у износу од 240.000 динара и то за:
-

Удружење грађана „Црвени цвет“ релизација пројекта Драмски едукативни студио у
износу од 100.000 динара,
Позориште ПАТОС Пројекат Корео Крцко Орашчић у износу од 90.000 динара и
Позориште патос Пројекат Позоришна значка у износу од 50.000 динара.
Пројекте у култури у области музике у износу од 600.000 динара и то за:

-

ГЖХ „Кир Стефан Србин“ „Деца Смедерева за будућност Србије у Европи и свету у
износу од 200.000 динара,
Удружење „Моравска тамбура“ у износу од 150.000 динара,
МШ „Коста Манојловић“ Пројекат Музичке радионице и концерт квартета гитара
камерне музике за Павла Жаркића у износу од 50.000 динара,
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Удружење музичких уметника Оркестар Светлост за реализацију пројекта „ФОРК“ у
износу од 50.000 динара,
Удружење музичких уметника Оркестар Светлост за реализацију концерта Укључи
музику у износу од 50.000 динара,
Удружење Музикодром за реализацију пројекта Дечја опера Снежана и седам патуљака
у износу од 50.000 динара,
Удружење Музикодром за реализацију пројекта Дечја опера Школарица
инструменталица у износу од 50.000 динара.
Пројекте у култури у области уметничке игре – класичан балет, народна игра и
савремена игра у износу од 3.854.000 динара и то за:

-

КУД Жика Лазић Лугавчина у износу од 230.000 динара,
КУД Михајловац у износу од 300.000 динара,
КУД Осмех Удовице у износу од 250.000 динара,
КУД Коларац Колари у износу од 300.000 динара,
КУД Кантакузина у износу од 130.000 динара,
КУД Добри До у износу од 129.000 динара,
КУД Радинац у износу од 230.000 динара,
КУД Враново у износу од 270.000 динара,
КУД Петријево у износу од 210.000 динара,
КУД Вељко Дугошевић Мала Крсна у износу од 190.000 динара,
КУД Мало Орашје у износу од 185.000 динара,
КУД Луњевац Луњевачко прело у износу од 170.000 динара,
КУД Ратко Матић Рале Сараорци у износу од 220.000 динара,
КУД Врбовачки опанак Врбовац у износу од 210.000 динара,
КУД Вук Караџић Осипаоница у износу од 300.000 динара,
КУД Бранислав Нушић Скобаљ у износу од 180.000 динара,
КУД Липе у износу од 300.000 динара,
КУД Деспот Ђурађ Раља у износу од 50.000 динара.

Културне програме у области осталих извођења културних програма и културних
садржаја у износу од 2.278.102 динара и то за:
-

Секција жена Скобаљ у износу од 100.000 динара,
Удружење жена Прело у износу од 100.000 динара,
Удружење произвођача и љубитеља цвећа Смедеревски Ђурђевак у износу од 100.000
динара,
Удружење жена Лештар у износу од 50.000 динара,
Удружење жена Липе у износу од 100.000 динара,
Удружење жена Коларац у износу од 100.000 динара,
Удружење Коло Српских Сестара у износу од 100.000 динара,
Удружење жена Добри До у износу од 100.000 динара,
Удружење жена Село весело у износу од 100.000 динара,
Удружење жена Свети Трифун у износу од 100.000 динара,
Удружење жена Извор у износу од 100.000 динара,
Удружење Михајловац у износу од 100.000 динара,
Удружење жена Невен Мало Орашје у износу од 100.000 динара,
Удружење жена Петријево у износу од 100.000 динара,
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Удружење жена Ландолка у износу од 50.000 динара,
Удружење жена Јабука у износу од 100.000 динара,
Удружење жена Царина у износу од 100.000 динара,
Удружење жена Луњевац у износу од 100.000 динара,
Регионални центар за таленте и развој деце Смедерево у износу од 78.102 динара,
Удружење жена Карађорђев дуд у износу од 100.000 динара,
Удружење жена Радинчанка у износу од 100.000 динара,
Удружење жена Срма у износу од 100.000 динара,
Удружење грађана за развој Врбовца у износу од 100.000 динара и
Удружење жена Младост у износу од 100.000 динара.
Пројекте у култури у области филмске уметности и осталог аудио-визуелног
стваралаштва у износу од 600.000 динара и то за:

-

Јован Продукцион документарни филм „Смедерево Дунав Краси“ у износу од 450.000
динара,
Удружење Млади кадрови за краткометражни играни филм „Лептир“ у износу од 50.000
динара,
Удружења Абреакција Смедерево – Потрага за манифестом, кроз дигитализацију и
подсећање на Бранислава Чубриловића у износу од 100.000 динара.
Пројекте у култури у области књижевности у износу од 1.418.500 динара и то за:

-

Предузеће Арка Смедерево за међународне награде у износу од 50.000 динара,
Уметнички клуб Расковник за Међународну књижевну манифестацију Деспотова
заклетва у износу од 50.000 динара,
Штампарија Њупрес доо Смедерево за издавање књиге „Магичне дворске приче или
топли чај са Царицом Бајке за напредну децу“ у износу од 50.000 динара,
Предузеће Арка за издавање књиге „Земаљска књига“ у износу од 50.000 динара,
Предузеће Арка за издавање књиге „Гавранов плес“ у износу од 50.000 динара,
Штампарија Њупрес доо Смедерево за издавање књиге „Човек који није волео кравате“ у
износу од 68.500 динара,
Удружење Смедеревски војвода Вуле Илић Коларац за издавање монографије
„Преиспитивање живота и дела Црнога Ђорђија – Карађорђија“ у износу од 50.000
динара,
Никола Тасић Смедерево за издавање књиге Седам брда Смедерева – издавач Народна
библиотека Смедерево у износу од 50.000 динара,
Позориште ПАТОС за реализацију пројекта Збирка драма за децу и младе у износу од
50.000 динара,
Смедеревска песничка јесен за реализацију 51. Међународног фестивала поезије у
износу од 900.000 динара и
Уметнички клуб Расковник за збирку поезије „Црвена магла и минути ћутања“ у износу
од 50.000 динара.

ПРОГРАМ 13: Развој културе и информисања
Програмска активност 0004: Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног
информисања
Одговорно лице: Одговорна лица субјеката/медија која су добила средства на конкурсу за
пројектно суфинансирање у области информисања
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Опис програмске активности: Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног
информисања у граду Смедереву
Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:
ПРОГРАМ 13: Развој културе и информисања, Програмска активност 1201-0004 Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања, функција 830 –
Услуге емитовања и штампања Одлуком о буџету града Смедерева за 2020. годину („Службени
лист града Смедерева“, број 6/2019, 1/2020 и 15/2020) планирана су средства у износу од
25.000.000 динара. У периоду јануар-децембар 2020. године утрошена су средства у укупном
износу од 24.738.788 динара, односно 98,96% од годишњег плана и то за:
-

Радио бус Ковин у износу од 850.000 динара,
Слађана Црномарковић Смедеревска Паланка у износу од 750.000 динара,
Е подунавље у износу од 1.450.000 динара,
Сд новине у износу од 2.700.000 динара,
ТВ Јасеница у износу од 3.720.000 динара,
Слободан Косановић у износу од 1.000.000 динара,
НС ВИД Медиа ДОО Нови Сад у износу од 980.000 динара,
Консалтинг маркетинг трејд у износу од 2.690.000 динара,
Информативни портал СД плус у износу од 90.000 динара,
Печат правде у износу од 250.000 динара,
Наш глас у износу од 1.870.000 динара,
Подунавље Инфо у износу 598.788 динара,
Наше новине у износу од 450.000 динара,
Адриа-Медиа Курир у износу од 700.000 динара,
ТВ Плана Велика Плана у износу од 2.850.000 динара,
Коперникус ТВ у износу од 2.200.000 динара,
Интернет портал ''Наше место'' у износу од 50.000динара,
Ромски медији у износу од 1.340.000 динара и
Вечерње новости у износу од 200.000 динара.

Раздео:14
Корисник: – РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
Биланс извршења финансијског плана корисника
Шифра
Шифра програмске
програма активности
/пројекта

2003

Назив програма / програмске
активности / пројекта

Програм 14: РАЗВОЈ
СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

Усвојен буџет за
2020. годину

187.500.000

Текући буџет за
2020. годину

Извршење у
2020. години

Проценат
извршењау
односу на
текући
буџет

199.500.000

198.154.793

99,32 %
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0001

Програмска активност :
Подршка локалним
спортским
организацијама, удружењи
ма и савезима

175.000.000

175.000.000

174.180.073

99,53 %

0004

Програмска активност :
Функционисање локалних
спортских установа

12.000.000

24.000.000

23.974.720

99,89%

0005

Програмска активност :
Спровођење омладинске
политике

500.000

500.000

-

-

199.500.000

198.154.793

99,32%

УКУПНО

187.500.000

Програм 14: 1301- РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
Сектор: спорт и омладина
Одговорно лице: градоначелник града Смедерева, вд директор Спортског центра Бранислав
Вучковић
Опис програма: Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој спорта
Образложење спровођења програма у години извештавања:
ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ Програмска активност 1301-0001Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима, функција 810 –
Услуге рекреације и спорта, Одлуком о буџету града Смедерева за 2020. годину („Службени
лист града Смедерева“, број 6/2019 и 1/2020) планирана су средства у износу од 175.000.000
динара, а реализована су у износу од 174.180.073 динара.
Програмска активност 0001: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и
савезима
Одговорно лице: Одговорна лица субјеката у спорту (клубова, удружења ) који су добили
средства на конкурсу
Опис програмске активности: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима
и савезима у граду.
Планирана су средства у износу од 175.000.000 динара. У периоду јануар-децембар 2020.
године утрошена су средства у укупном износу од 174.180.072,72 динара, односно 98,96% од
годишњег плана и то за:
-

Градски фудбалски савез „Смедерево“ у износу од 6.700.000 динара,
Стрељачки савез „Смедерево“ у износу од 250.000 динарa,
Веслачки клуб „Смедерево“ у износу од 4.000.000 динара,
Кошаркашки клуб ,,Смедерево 1953” у износу од 2.100.000 динара,
Клуб Малог Фудбала ,,Смедерево” у износу од 4.900.000 динара,
Одбојкашки клуб ,,Смедерево Царина” у износу од 6.765.004 динара,
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Женски одбојкашки клуб „Смедерево“ у износу од 4.000.000 динара,
Рукометни клуб „Смедерево“ у износу од 2.537.500 динара,
Фудбалски клуб ,,Смедерево 1924“ Смедерево у износу од 29.500.000 динара,
Атлетски клуб „Смедерево“ у износу од 1.300.000 динара,
Рукометни клуб ,,Млади радник” Радинац у износу од 2.500.000 динара,
Бокс клуб „Деспот СД“ у износу од 4.500.000 динара,
Савез спортова Смедерево у износу од 7.250.000 динара,
Савез за школски спорт у износу од 10.900.000 динара,
Рвачки клуб „Смедерево“ у износу од 1.325.000 динара,
Одбојкашки клуб ,,Техничар” Смедерево у износу од 830.000 динара,
Кик бокс клуб ,,СД Комбат – Кик бокс” Смедерево у износу од 2.700.000 динара,
Соколско друштво „Смедерево“ у износу од 500.000 динара,
Спортско боди билдинг удружење „Мускулус“ у износу од 120.000 динара,
Спортско удружење куглаша „Тврђава“ у износу од 180.000 динара,
Стонотениски клуб ,,Будућност” Мала Крсна у износу од 302.080 динара,
Боди билдинг и фитнес клуб „Железничар“ у износу од 311.000 динара,
Карате клуб „Јединство-СД“ у износу од 1.100.000 динара,
Спортско кошаркашко удружење „Металац“ у износу од 1.300.000 динара,
Спортско кошаркашко удружење „Смедеревац“ у износу од 1.300.000 динара,
Женски одбојкашки клуб „Царина“ у износу од 630.546 динара,
Бразилско Џиу Џицу удружење „Мата Леао“ у износу од 175.500 динара,
Стрељачко стреличарски клуб особа са инвалидитетом „Деспот Ђураћ Бранковић“ у
износу од 510.000 динара,
Једриличарски клуб „Смедерево“ у износу од 320.000 динара,
Спортско удружење глувих и наглувих „ Деспоти“ у износу од 348.000 динара,
Одбојкашки клуб „Тврђава“ у износу од 610.000 динара,
Стрељачки клуб ,,Херој Срба” у износу од 410.000 динарa,
Аикидо клуб Рјонен у износу од 264.866 динара,
Карате клуб „Викторис СД“ у износу од 570.000 динара,
Клуб спортских риболоваца „Језава“ у износу од 205.000 динара,
Спортско удружење џиу џице и миксованих борилачких вештина „Секутор Сд тим“ у
износу од 755.000 динара,
Кошаркашки клуб ,,Школа кошарке Царина” Смедерево у износу од 1.380.000 динара,
Карате Клуб "СД КОМБАТ-карате" у износу од 1.321.000 динар,
Стонотениско удружење СПИН СД у износу од 96.709,29 динара,
Удружење спортских риболоваца "Смедеревац" у износу од 170.000 динара,
Кјокушинкаи клуб "СД КОМБАТ-КЈОКУШИНКАИ" у износу од 1.233.000 динара,
Планинарски спортски клуб "Челик" у износу од 600.000 динара,
Џудо клуб "Младост Царина" у износу од 1.080.000 динара,
Стонотениски клуб "Смедерево" Смедерево у износу од 627.000 динара,
Стрељачка дружина "Смедерево" у износу од 1.200.000 динара,
Кошаркашки клуб “ДЕСПОТ“у износу од 750.000 динара,
Боксерски клуб "Смедерево" Смедерево у износу од 400.000 динара,
Тениски клуб "ГЕМ" у износу од 190.000 динара,
Боксерски клуб "Смедеревац" у износу од 495.000 динара,
Бродарски клуб Металац у износу од 420.000 динара,
Спортско риболовни клуб "Језава" у износу од 1.000.000 динара,
Рукометни клуб "Осипаоница" у износу од 237.000 динара,
Друштво за спорт и рекреацију инвалида града Смедерева у износу од 352.100 динара,
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Спортско удружење Клуб америчког фудбала "Бедеми" у износу од 281.583,43 динара,
Стонотениски инвалидски клуб Смедерево у износу од 351.000 динара,
Куглашки клуб "Смедерево 1959" у износу од 471.000 динара,
Карате Клуб "Смедеревац" у износу од 1.382.000 динара,
Теквондо клуб "Кошава" у износу од 795.000 динара,
Стрељачки клуб особа са инвалидитетом "R50" у износу од 390.000 динара,
Теквондо Спортско удружење "Црвена Звезда Смедерево" у износу од 321.000 динара,
Стонотениски клуб "Ђурђев град" у износу од 463.000 динара,
Џудо клуб "Царина" у износу од 1.180.000 динара,
Смедеревски шаховски клуб у износу од 322.000 динара,
Планинарски клуб Медицинар у износу од 152.000 динара,
Фудбалски клуб "Соко 2015" у износу од 300.000 динара,
Фудбалски клуб "Слобода" Липе у износу од 1.500.000 динара,
Спортско фудбалско удружење "Стари храст 2018" у износу од 390.000 динара,
Фудбалски клуб "Луњевац" у износу од 293.692 динара,
Фудбалски клуб "САСК" у износу од 813.400 динара,
Омладински фудбалски клуб "Славија" у износу од 321.000 динара,
Фудбалски клуб "Будућност" Мала Крсна у износу од 339.000 динара,
Фудбалски клуб "Пролетер 1947" у износу од 293.692 динара,
Фудбалски клуб "Петријевац" у износу од 330.000 динара,
Фудбалски клуб "БОРАЦ 1932" у износу од 1.800.000 динара,
Фудбалски клуб "Врбовац" у износу од 313.692 динара,
Фудбалски клуб "Ландол" у износу од 293.692 динара,
Фудбалски клуб "Подунавац" у износу од 762.541 динара,
Фудбалски клуб "Пролетер Михајловац" у износу од 9.700.000 динара,
Фудбалски клуб "Слога" у износу од 740.039 динара,
Фудбалски клуб "Скобаљ" у износу од 320.000 динара,
Фудбалски клуб "Омладинац" Сеоне у износу од 723.849 динара,
Фудбалски клуб "7.Јули" у износу од 313.692 динара,
Фудбалски клуб "Језава" у износу од 325.000 динара,
Фудбалски клуб "Бадљевица" у износу од 293.692 динара,
Фудбалски клуб "Друговац" Друговац у износу од 190.400 динара,
Фудбалски клуб "Црвена Звезда" Суводол у износу од 772.541 динара,
Омладински фудбалски клуб "Осипаоница" у износу од 813.400 динара,
Фудбалски клуб "Хајдук Вељко 1934" у износу од 126.300 динара,
Фудбалски клуб ''Цепелин 026'' у износу од 1.330.000 динара,
Фудбалски клуб "Петлић СД 2006" у износу од 548.021 динара,
Фудбалски клуб "Млади радник 1940" у износу од 762.541 динара,
Фудбалски клуб "Вучак" Вучак у износу од 350.000 динара и

-

Распоређена средства Одлуком Градског већа о одабиру програма од посебног значаја за
град Смедерево у укупном износу од 29.490.000 динара и то за:
- Градски фудбалски савез „Смедерево“ у износу од 2.000.000 динара,
- Женски одбојкашки клуб „Смедерево“ у износу од 2.300.000 динара,
- Рукометни клуб „Смедерево“ у износу од 2.300.000 динара,
- Фудбалски клуб ,,Смедерево 1924“ Смедерево у износу од 5.500.000 динара,
- Бокс клуб ,, Деспот СД“ у износу од 2.000.000 динара,
- Фудбалски клуб "Соко 2015" у износу од 900.000 динара,
- Фудбалски клуб "Слобода" Липе у износу од 2.000.000 динара,
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-

Фудбалски клуб "БОРАЦ 1932" у износу од 3.000.000 динара,
Фудбалски клуб "Пролетер Михајловац" у износу од 8.000.000 динара,
Фудбалски клуб "Петлић СД 2006" у износу од 1.200.000 динара и
Једриличарски клуб „Смедерево“ у износу од 290.000 динара.

Образложење спровођења програмске активности за 2020. годину
У периоду јануар- децембар 2020. године спорт је претрпео значајне ударе, пре
свега због рестриктивних мера услед пандемије корона вируса. Спортске организације су
прилагодиле функционисање у складу са важећим мерама и препорукама Владе Србије,
те су одвијали своје активности смањеним интензитетом.Сем краћег застоја, од средине
марта до краја априла, буџетска средства су редовно пласирана спортским
организацијама тако да су исплаћена у планираном износу. Захваљујући томе,
обезбеђено је бављење спортом у граду Смедереву за наредни период.
Циљ

Индикатор

Унапређење
Број спортских организација
предшколског, школског финансираних од стране Града (на
и рекреативног спорта
основу јавног конкурса)
Извор верификације:

Базна
вредност у
2019.

Циљна
Остварено за
вредност у
12 месеци
2020.
2020.

77

85

93

Интерна евиденција.
До одступања је дошло због већег броја спортских клубова који су се
јавили на јавни конкурс и испунили потребне критеријуме

ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ Програмска активност 1301-0001Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима, функција 810 –
Услуге рекреације и спорта Одлуком о буџету града Смедерева за 2020. годину („Службени
лист града Смедерева“, број 6/2019 и 1/2020) планирана су средства у износу од 5.000.000
динара на позицији 385. У посматраном периоду утрошена су средства у износу од 5.000.000
динара на основу Уговора о суфинансирању пројекта реконструкције атлетске стазе у
Смедереву закљученог између Српског атлетског савеза из Београда и града Смедерева, број
400-3637/2020-08 од 27.05.2020. године.
Програмска активност 0004: Функционисање локалних спортских установа
Одговорно лице: вд директора Бранислав Вучковић
Опис програмске активности: Функционисање локалних спортских установа
ЈП „СПОРТСКИ ЦЕНТАР“ Одлуком о буџету града Смедерева за 2020. годину („Службени
лист града Смедерева“, број 6/2019, 1/2020 и 15/2020) планирана су средства у износу
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од 39.214.196 динара. У периоду јануар-децембар 2020. године утрошена су средства у износу
од 39.214.196 динара, односно 100% од годишњег плана по следећој програмској
класификацији и програму.
ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ, Програмска класификација 1301-0004 Функционисање локалних спортских установа, функција 810 – Услуге рекреације и спорта, у
наведеном периоду утрошена су средства за следеће намене:
-

текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима у организацијама у износу од
39.214.196 динара.

ЦИЉ
Оптимално коришћења
спортско-рекреативних
капацитета ЈП „Спортски
центар „ Смедерево
Извор верификације:

ИНДИКАТОРИ
Број посетилаца базена у летњој
сезони
Број сати коришћења просторија
објекта у спорско-рекреативне
сврхе током године

Остварено
Базна
Циљана
за 12 мес.
вредност вредност
2020.
(2019)
(2020)
47.650

40.000

20.125

6.000

6.000

4.320

Интерна евиденција

Образложење спровођења програмске активности у 2020. годиии:
Током пролећа 2020 је урађена санација дела између дечјег и олимпијског базена,
делимично су реконструисани преливни канали и замењене пластичне решетке преко канала.
Саниран је квар на инсталацији за дозирање хлора и урађен редован ремонт комплетног
постројења за филтрирање и хлорисање воде. Направљена је бина за концерте и сличне
догађаје и осам ложа (балдахина) за издавање корисницима.
Урађена је и санација дела кровне конструкције на сали за борилачке спортове у објекту
„Стара стрељана“.
Базен је почео са радом 15.06. Због пандемије COVID 19, сам број посетиоца је био
значајно испод очекиваног. Од самог почетка рада, била су на снази ограничења у смислу
обавезног растојања, број посетиоца у угоститељском објекту, те број и начин коришћења сала
за спортове. Од 17.07. до 04.08.2020. године, због прописаних мера за сузбијање пандемије,
рад базена је у потпуности био обустављен, а сале су радиле са екстремно рестриктивним
мерама. Осим тога, код корисника је константно било и присуство опрезности због настале
ситуације.
У задњем кварталу 2020. године ЈП Спортски центар Смедерево није пружао своје услуге
корисницима од 25.11.2020. године до 15.12.2020. године због одлука кризног штаба,па је
самим тим и број корисника наших услуга драстично смањен у свим нашим објектима ( сале за
борилачке спортове,теретана,сала за стони тенис,балон хала за тенис)
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Све ово је резултирало знатним смањењем броја корисника и самим тим и смањењем
прихода у овом извештајном периоду.
Програмска активност 0005: Спровођење омладинске политике
Одговорно лице: градоначелник града
Опис програмске активности: Обезбеђивање услова за развој и спровођење омладинске
политике
Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ
ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ, Програмска класификација 1301-0005 –
Спровођење омладинске политике, функција 860 – Рекреација, спорт, култура и вере,
некласификовано на другом месту Одлуком о буџету града Смедерева за 2020. годину
(„Службени лист града Смедерева“, број 6/2019, 1/2020 и 15/2020) планирана су средства у
износу од 500.000 динара, а у периоду јануар-децембар 2020. године нису утрошена средства за
наведене намене.
Код ПРОГРАМА 14: Развој спорта и омладине, Програмска класификација 1301-0004
Функционисање локалних спортских установа, 810 –Услуге рекреације и спорта, позиција 389,
економска класификација 4511-Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама, планирана су средства у износу од 39.214.196 динара која се односе на
„СПОРТСКУ ХАЛУ СМЕДЕРЕВО“ д.о.о.
На основу Уговора о финансирању број 400-632/2020-04 од 22.01.2020. године, закљученог
између града Смедерева и Спортске хале Смедерево, реализована су средства у износу од
20.000.000 динара, а ребалансом буџета додељена су и реализована неопходна средства у
износу од 19.214.196 динара за измиривање обавеза које произилазе из редовног
функционисања и одржавања објекта.
Спортска хала Смедерево д.о.о. средствима дефинисаним чланом 4. овог Уговора
финансира текуће пословање Друштва које обухвата следеће обавезе: део обавеза за порезе и
доприносе на зараде и накнаде зарада за неисплаћене зараде, отплата ратa за кредит, исплату
нето зарада и покривање дела текућег одржавања за рад објекта у техничко – технолошком и
функционалном стању у складу са прописима предвиђеним за објекат (која обухвата
сервисирање опреме и резервних делова, набавку материјала за одржавање хигијенских и
санитарних услова, ППЗ заштиту, дератизацију, дезинсекцију, месечне карте радницима,
интернет, телефоне и канцеларијски материјал).
Средства у су утрошена сходно члану 4. Уговора о финансирању.
На основу Aнекса 1 уговора бр. 400-3034/2020-08 од 21.04.2020. године реализована су
средства у износу 8.000.000,00. динара.
Поменутим Анексом 1, потписаним од стране града Смедерева и Спортске хале Смедерево
д.о.о., средства су утрошена измирење дела обавеза према ЈП Грејање Смедерево.
Средства из Анекса 2, Анекса 3, Анекса 4 , Анекса 5 и Анекса 6 утрошена су за потребе текућег
пословања као измерење обавеза према Јавним предузећима.
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На дан 31.12.2020.године укупно пренета и реализована средства Спортској хали износе
39.214.196,00 динара.
Спортска хала Смедерево д.о.о. je објекат у којем се обављају редовни тренинзи,
утакмице, као и рекреативно бављење спортом. Искоришћеност хале је 100% укупно
расположивог времена, док је у јулу и августу искоришћеност 50%, јер су клубови на летњој
паузи. У том периоду запослени радници хале су предузели све неопходне активности усмерене
на годишње одржавање објекта.
Због пандемије Covid 19 у 2020. години нису одржана планирaна дешавања, већ само
редовне активности клубова.
По Уговору са Градом у Спортској хали тренира и игра утакмице шест клубова, четири
мушка и два женска.
- Женски одбојкашки клуб Смедерево
- Женски рукометни клуб Радинац
- Одбојкашки клуб Смедерево Царина
- Кошаркашки клуб Смедерево 1953
- Рукометни клуб Смедерево
- Клуб малог фудбала Смедерво
Сваки клуб игра у полусезони (шест месеци) дванаест- четрнаест утакмица, од чега је
домаћин половина утакмица, што значи да у полусезоно 6 клубова одигра 36 првенствених
утакмица и још 12-18 КУП утакмица што укупно износи 50-55 утакмица.
Сваки клуб недељно има по 9 сати тренинга што је 36 сати месечно, а за шест месеци је
то 216 сати.
Обзиром да има шест клубова то значи да је укупан број сати за полусезону 1296 сати, од
чега 432 сата користе женске екипе, а мушке 864 сата.
У објекту хале налази се и стрељана, у којој се одржавају домаћа и међународна такмичења у
стрељаштву, као и куглана која је монтирана и спремна за коришћење.

ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ
ЕНЕРГИЈЕ, програмска класификација 0501-0001 - Енергетски менаџмент, функција 620 –
Развој заједнице, у периоду јануар-децембар 2020. године реализована су средства у износу од
480.000 динара. Износ од 280.000 динара извршен је према Студију за пројектовање
„АРХИФОРМА“, Горан Станојевић ПР, Ваљево на име израде Енергетског пасоша Гимназије у
Смедереву на основу Рачуна број 32/20, наш број 1838 од 16.07.2020. године. Износ од 200.000
динара извршен је према наведеном вршиоцу услуге на име израде Енергетског пасоша Основне
школе „Херој Света Младеновић“ у Сараорцима, а на основу Рачуна број 31/20, наш број 1893
од 16.07.2020. године.
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Раздео: 5
Корисник: 92481 ГРАД СМЕДЕРЕВО - ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
Биланс извршења финансијског плана корисника

Шифра
Назив програма /
Шифра програмске
програмске
програма активности
/пројекта активности / пројекта

0602

0004

Градско
правобранилаштво
УКУПНО

Усвојен буџет за 2020.
годину

Проценат
Текући буџет за Извршење у 2020. извршења
2020. годину
години
у односу
на текући
буџет

34.394.407

28.693.499

20.295.299

70,73%

34.394.407

28.693.499

20.295.299

70,73%

Програм 15: 0602-Опште услуге локалне самоуправе
Сектор: Опште услуге јавне управе
Одговорно лице: градски правобранилац Бојковић Србислав
Опис програма: Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и
јавног интереса
Образложење спровођења програма у години извештавања:
Раздео 5 – Градско правобранилаштво, Одлуком о буџету града Смедерева за 2020. годину
(„Службени лист града Смедерева“, број 6/2019, 1/2020 и 15/2020) планирана су средства у
износу од 28.693.499 динара. У буџетској 2020. години утрошена су средства у износу од
20.295.299 динара, односно 70,73% од годишњег плана.
Програмска активност 0004: Градско правобранилаштво
Одговорно лице: градски правобранилац Бојковић Србислав
Опис програмске активности: Градско правобранилаштво
Образложење спровођења програмске активности у години извештавања:
Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе, програмска класификација 0602-0004 –
Градско правобранилаштво, функција 330 - Судови у наведеном периоду утрошена су средства
за следеће намене:
-плате, додатке и накнаде запослених (зараде) у износу од 3.560.931 динара,
-социјалне доприносе на терет послодавца у износу од 571.535 динара,
-социјална давања запосленима износ од 100.000 динара,
-услуге по уговору 151.396 динара, а односи се на услуге вештачења и остале правне
услуге,
-остале дотације и трансфере износ од 22.877 динара, а на основу Закона о привременом
уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код
корисника јавних средстава,
- новчане казне и пенали по решењу судова утрошен је укупан износ од 5.940.130 динара
и то за:
-по пресудама за ујед паса укључујући накнаду, затезну камату, трошкове парнице и
трошкове адвоката у укупном износу од 1.946.014 динара,
-по пресудама за повреде приликом пада на лед укључујући накнаду, затезну камату и
трошкове парнице у укупном износу од 1.027.449 динара,
-по пресудама за увећану цену боравка деце у вртићима у укупном износу од 162.200
динара и
-по пресудама по осталим основама у укупном износу од 2.804.467 динара,
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-за остале накнаде штете укупан износ од 9.948.430 динара, а по основу вансудских
поравнања, од чега се износ од 9.689.200 динара односи углавном на надокнаду штете због уједа
паса луталица. У буџетској 2020. години исплаћен је наведени износ за вансудска поравнања за
340 лица.
Назив циља програмске
активности/пројекта
Назив индикатора

Заштита имовинских права и интереса града
Јединица мере

Број решених предмета-парница у
Број решених
односу на укупан број предметапредмета
парница на годишњем нивоу
Извор верификације

Базна
вредност
2019.
години

Циљна
вредност
у 2020.
години

Остварена
вредност у
2020.
години

41/277

50/239

42/277
(у даљем
раду 235)

Интерни извештај Градског правобранилаштва града
Смедерева.

Извештај за потребе израде Годишњег извештаја о извршењу буџета града
Смедерева је дат у складу са програмским активностима: ПА 0004 - Градско
правобранилаштво - Заштита имовинских права и интереса Града.
− У 2020. години, број решених парничних предмета у којима је Град Смедерево био
тужилац, односно у којима је Град Смедерево био туженик, износи 42 предмета.
− Укупан број парничних предмета у току 2020. године, у којима је Град Смедерево био
тужилац, односно у којима је Град Смедерево био туженик, износио је 277 (парница). Закључно
са 2020. годином у даљем раду остало је 235 парница (умањено за 42 решене парнице).
− У укупан број, 277 парнична предмета, нису укључени судски поступци - ванпарнице,
предмети у којима Градско правобранилаштво по овлашћењу заступа Мeсне заједнице, установе и
друго или замењује у заступању по посебним прописима, као ни поступци који се воде пред
другим органима по посебним законима – нпр. Агенција за реституцију, управни поступци и
спорови и др.);
− Број правних Мишљења која су дата органима и др, током 2020. године: 775.
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Раздео

Глава

Програмс
ка
класиф.

Функција

Позиција

Економ.
Класиф.

Извор
финансир
ања

ПОСЕБАН ДЕО-РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

1
1

2

3

4

5

6

7

2101
2101-0001
111

1
2
3

411
412
414

8
СКУПШТИНА ГРАДА
ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
Програмска активност 0001 (ПА 0001) Функционисање Скупштине
Извршни и законодавни органи
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Социјална давања запосленима

4

415

Накнаде трошкова за запослене

5

422

Трошкови путовања

6

423

7

465
01

160
8

481

9
10
11
12
13

416
421
423
424
426

14

481

15

512

01
07
01
07
01
07
2
2101
2101-0002
16
17
17.1
18
19
20

Услуге по уговору (накнада одборницима и накнада
члановима радних тела у износу од 27.788.007 динара)
Остале дотације и трансфери
Извори финансирања за функцију 111:
Општи приходи и примања буџета
Функција 111:
Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
Дотације политичким субјектима - за финансирање
редовног рада по члану 16. Закона о финансирању
политичких активности
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Дотације политичким субјектима - за финансирање
трошкова изборне кампање по члану 20. Закона о
финансирању политичких активности (0,07% пореских
прихода буџета за годину за коју се буџет доноси)

01
07

111

Опис

411
412
414
422
423
465
01

01
01
01

Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 160:
Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти
Функција 160:
Извори финансирања за програмску активност 21010001
Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти
Свега за програмску активност 2101-0001:
Извори финансирања за Програм 16:
Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти
Свега за Програм 16:
Извори финансирања за раздео 1:
Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти
Свега за раздео 1:
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
Програмска активност 0002 (ПА 0002) Функционисање извршних органа
Извршни и законодавни органи
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Остале дотације и трансфери
Извори финансирања за функцију 111:
Општи приходи и примања буџета
Функција 111:
Извори финансирања за програмску активност 21010002:
Општи приходи и примања буџета
Свега за програмску активност 2101-0002:
Извори финансирања за Програм 16:
Општи приходи и примања буџета
Свега за Програм 16:
Извори финансирања за раздео 2:
Општи приходи и примања буџета
Свега за раздео 2:

План за 2020.
годину

Извршено у
2020. години

Разлика

% извршења

9

10

11(9-10)

12 (10/9)

7.762.000
1.293.000
300.000

7.761.542
1.292.297
269.789

71.000

70.807

100.000

458
703
30.211

99,99
99,95
89,93

193

99,73

100.000

27.788.007

24.758.969

3.029.038

89,10

55.000

54.651

349

99,37

37.369.007
37.369.007

34.208.055
34.208.055

3.160.952
3.160.952

91,54
91,54

2.715.440

1.846.676

868.764

68,01

310.221
556.843
6.153.081
10.000
788.968

310.220
556.843
6.153.080

1

100,00
100,00
100,00

788.967

1
10.000
1

1.872.000

1.871.557

443

10.000

100,00
99,98

10.000

12.416.553

11.527.343

889.210

92,84

12.416.553

11.527.343

889.210

92,84

49.785.560

45.735.398

4.050.162

91,86

49.785.560

45.735.398

4.050.162

91,86

49.785.560

45.735.398

4.050.162

91,86

49.785.560

45.735.398

4.050.162

91,86

49.785.560

45.735.398

4.050.162

91,86

49.785.560

45.735.398

4.050.162

91,86

4.418.197
735.653
108.000
360.000
1.016.000
39.000

4.418.003
735.597
100.000

100,00
99,99
92,59

616.242
35.260

194
56
8.000
360.000
399.758
3.740

6.676.850
6.676.850

5.905.102
5.905.102

771.748
771.748

88,44
88,44

6.676.850
6.676.850

5.905.102
5.905.102

771.748
771.748

88,44
88,44

6.676.850
6.676.850

5.905.102
5.905.102

771.748
771.748

88,44
88,44

6.676.850
6.676.850

5.905.102
5.905.102

771.748
771.748

88,44
88,44

60,65
90,41

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 232 – Број 4

4. јун 2021. године

Раздео

Глава

Програмс
ка
класиф.

Функција

Позиција

Економ.
Класиф.

Извор
финансир
ања

167

1
3

2

3

4

5

6

7

2101
2101-0002
111

21
22
22.1
23
24
25

411
412
414
422
423
465
01

01
01
01
4
0602
0602-0001
130

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
4631
465
482
485
511
512
515
541
01
13

620

46

423
01

0602-П1
451

47
48
49
50
51
52
53

421
423
425
426
482
483
485
01
01

0602-П2
473

54
55
56
57
58

421
423
426
482
483
01

Опис
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ГРАДСКО ВЕЋЕ
ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
Програмска активност 0002 (ПА 0002) Функционисање извршних органа
Извршни и законодавни органи
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Остале дотације и трансфери
Извори финансирања за функцију 111:
Општи приходи и примања буџета
Функција 111:
Извори финансирања за програмску активност 21010002:
Општи приходи и примања буџета
Свега за програмску активност 2101-0002:
Извори финансирања за Програм 16:
Општи приходи и примања буџета
Свега за Програм 16:
Извори финансирања за раздео 3:
Општи приходи и примања буџета
Свега за раздео 3:
ГРАДСКА УПРАВА
ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
Програмска активност 0001 (ПА 0001) Функционисање локалне самоуправе и градских
општина
Опште услуге
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Трансфери осталим нивоима власти
Остале дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате
Остале накнаде штете
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Земљиште
Извори финансирања за функцију 130:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 130:
Развој заједнице
Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 620:
Општи приходи и примања буџета
Функција 620:
Пројекат ЈП Дирекција за изградњу, урбанизам и
грађевинско земљиште Смедерево у ликвидацији
Друмски саобраћај
Стални трошкови
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате
Новчане казне и пенали по решењу судова
Остале накнаде штете
Извори финансирања за функцију 451:
Општи приходи и примања буџета
Функција 451:
Извори финансирања за пројекат 0602-П1:
Општи приходи и примања буџета
Свега за пројекат 0602-П1:
Пројекат Туристичка организација града Смедерева у
ликвидацији
Туризам
Стални трошкови
Услуге по уговору
Материјал
Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате
Новчане казне и пенали по решењу судова
Извори финансирања за функцију 473:
Општи приходи и примања буџета
Функција 473:

План за 2020.
годину

Извршено у
2020. години

Разлика

% извршења

9

10

11(9-10)

12 (10/9)

1.427.777
237.725
60.000
50.000
9.639.830
78.000

1.427.777
237.725
8.024.419
77.453

60.000
50.000
1.615.411
547

11.493.332
11.493.332

9.767.374
9.767.374

1.725.958
1.725.958

84,98
84,98

11.493.332
11.493.332

9.767.374
9.767.374

1.725.958
1.725.958

84,98
84,98

11.493.332
11.493.332

9.767.374
9.767.374

1.725.958
1.725.958

84,98
84,98

11.493.332
11.493.332

9.767.374
9.767.374

1.725.958
1.725.958

84,98
84,98

228.778.230
38.091.575
4.350.000
20.400.000
8.850.000
5.000.000
85.000.000
1.695.000
47.051.130
19.600.000
15.000.000
23.172.500
100.000
3.900.000
9.500.000
500.000
6.900.000
8.300.000
1.500.000
18.640.475

228.015.578
37.965.651
2.777.386
18.101.164
7.065.885
4.735.212
56.989.893
340.782
20.141.143
14.958.915
7.274.584
14.794.313

99,67
99,67
63,85
88,73
79,84
94,70
67,05
20,11
42,81
76,32
48,50
63,84

3.537.447
7.689.127
120.000
1.279.212
1.456.621
156.000
18.574.630

762.652
125.924
1.572.614
2.298.836
1.784.115
264.788
28.010.107
1.354.218
26.909.987
4.641.085
7.725.416
8.378.187
100.000
362.553
1.810.873
380.000
5.620.788
6.843.379
1.344.000
65.845

454.474.361
91.854.549
546.328.910

401.892.865
44.080.678
445.973.543

52.581.496
47.773.871
100.355.367

88,43
47,99
81,63

100.000

100,00
100,00
83,24
99,30

90,70
80,94
24,00
18,54
17,55
10,40
99,65

100.000

100.000
100.000

0
0

100.000
100.000

710.000
4.600.000
10.000
250.000
900.000
2.000.000
10.000

436.195
3.789.762

273.805
810.238
10.000
140.604
661.345
1.976.710
10.000

61,44
82,39

8.480.000
8.480.000

4.597.298
4.597.298

3.882.702
3.882.702

54,21
54,21

8.480.000
8.480.000

4.597.298
4.597.298

3.882.702
3.882.702

54,21
54,21

10.000
2.100.000
10.000
10.000
200.000

4.905
1.880.497

49,05
89,55

154.869

5.095
219.503
10.000
10.000
45.131

2.330.000
2.330.000

2.040.271
2.040.271

289.729
289.729

87,57
87,57

109.396
238.655
23.290

43,76
26,52
1,16

77,43

4. јун 2021. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 233 – Број 4

Раздео

Глава

Програмс
ка
класиф.

Функција

Позиција

Економ.
Класиф.

Извор
финансир
ања

168

1

2

3

4

5

6

7
01

0602-П3
620

59
60
61
62
63
64
65
66

421
423
425
426
426
511
511
512
01
13
15
56
01
13
15
56

0602-П4
620

67
68
69
70
71
72
73

421
423
426
511
511
512
512
01
13
15
56
01
13
15
56

Опис
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Извори финансирања за пројекат 0602-П2:
Општи приходи и примања буџета
Свега за пројекат 0602-П2:
Пројекат "Побољшање услова за одрживо, безбедније
и ефикасно пословање објекта "Весели Цветови"
Смедерево"
Развој заједнице
Стални трошкови
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Материјал
Зграде и грађевински објекти
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 620:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Неутрошена средства донација из ранијих година
Финансијска помоћ ЕУ
Функција 620:
Извори финансирања за пројекат 0602-П3:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Неутрошена средства донација из ранијих година
Финансијска помоћ ЕУ
Свега за пројекат 0602-П3:
Пројекат "Осветлимо индустријски парк побољшање инфраструктуре снабдевања
електричном енергијом и осветљења у индустријском
парку"
Развој заједнице
Стални трошкови
Услуге по уговору
Материјал
Зграде и грађевински објекти
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 620:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Неутрошена средства донација из ранијих година
Финансијска помоћ ЕУ
Функција 620:
Извори финансирања за пројекат 0602-П4:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Неутрошена средства донација из ранијих година
Финансијска помоћ ЕУ
Свега за пројекат 0602-П4:

План за 2020.
годину

Извршено у
2020. години

Разлика

% извршења

9

10

11(9-10)

12 (10/9)

2.330.000
2.330.000

2.040.271
2.040.271

289.729
289.729

36.000

36.000

10.000

10.000

87,57
87,57

1.669.000

1.383.288

285.712

82,88

1.715.000

1.383.288

331.712

80,66

1.715.000

1.383.288

331.712

80,66

1.715.000

1.383.288

331.712

80,66

1.715.000

1.383.288

331.712

80,66

60.000
158.400
129.600
3.629.357
1.600.000
500.000
100.000

60.000
3.298.538
597.600
266.370

158.400
129.600
330.819
1.002.400
233.630
100.000

100,00
90,88
37,35
53,27

6.177.357

4.222.508

1.954.849

68,35

6.177.357

4.222.508

1.954.849

68,35

6.177.357

4.222.508

1.954.849

68,35

6.177.357

4.222.508

1.954.849

68,35

16.800

5.324

11.476

31,69

576.864
372.992

372.992

966.656

378.316

588.340

39,14

966.656

378.316

588.340

39,14

966.656

378.316

588.340

39,14

966.656

378.316

588.340

39,14

25.000
1.860.483
2.990.241

19.733
1.860.483
2.990.240

5.267
1

78,93
100,00
100,00

5.763.442

5.763.441

1

100,00

25.000
10.018.399
595.767
10.639.166

19.733
10.018.399
595.765
10.633.897

5.267

78,93
100,00
100,00
99,95

Пројекат "Вода за пословање-развој пројекта за
извођење за магистрални цевовод за водоснабдевање
индустријске зоне дуж старог Шалиначког пута и
пута М - 24 до Ковинског моста"

0602-П5
620

74
75
76
77
78

421
421
423
423
511
01
15
56
01
15
56

0602-П6
620

79
80
81
82
83
84

421
423
424
426
512
515
01
15
56

Развој заједнице
Стални трошкови
Стални трошкови
Услуге по уговору
Услуге по уговору
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 620:
Општи приходи и примања буџета
Неутрошена средства донација из ранијих година
Финансијска помоћ ЕУ
Функција 620:
Извори финансирања за пројекат 0602-П5:
Општи приходи и примања буџета
Неутрошена средства донација из ранијих година
Финансијска помоћ ЕУ
Свега за пројекат 0602-П5:
Пројекат "Управљање имовином за будуће
кориснике"
Развој заједнице
Стални трошкови
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Извори финансирања за функцију 620:
Општи приходи и примања буџета
Неутрошена средства донација из ранијих година
Финансијска помоћ ЕУ
Функција 620:

576.864

2
5.269

100,00

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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Раздео

Глава

Програмс
ка
класиф.

Функција

Позиција

Економ.
Класиф.

Извор
финансир
ања

169

1

2

3

4

5

6

7
01
15
56

4.1
0602
0602-0002
160

Опис
8
Извори финансирања за пројекат 0602-П6:
Општи приходи и примања буџета
Неутрошена средства донација из ранијих година
Финансијска помоћ ЕУ
Свега за пројекат 0602-П6:
ГРАДСКЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
Програмска активност 0002 (ПА 0002) Функционисање месних заједница

План за 2020.
годину

Извршено у
2020. години

Разлика

% извршења

9

10

11(9-10)

12 (10/9)

25.000
10.018.399
595.767
10.639.166

19.733
10.018.399
595.765
10.633.897

5.267

1.463.426
591.774
387.000
688.200
16.000

1.050.088
382.645
202.119
472.668

413.338
209.129
184.881
215.532
16.000

71,76
64,66
52,23
68,68

3.146.400

2.107.520

1.038.880

66,98

3.146.400

2.107.520

1.038.880

66,98

2
5.269

78,93
100,00
100,00
99,95

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
85
86
87
88
89

421
423
425
426
482
01
13

01
13
01
13
4.2
0602
0602-0002
160

Стални трошкови
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате
Извори финансирања за функцију 160:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 160:
Извори финансирања за програмску активност 06020002:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 0602-0002:
Извори финансирања за главу 4.1:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за главу 4.1:
СЕОСКЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
Програмска активност 0002 (ПА 0002) Функционисање месних заједница

3.146.400

2.107.520

1.038.880

66,98

3.146.400

2.107.520

1.038.880

66,98

3.146.400

2.107.520

1.038.880

66,98

3.146.400

2.107.520

1.038.880

66,98

1.002.017

1.001.671

346

99,97

166.837

166.778

59

99,96

260.614
20.000
470.206
50.000
9.052.997
753.654

161.250

1.305.819
100.449

99.364
20.000
406.671
50.000
7.747.178
653.205

1.169.982

1.039.632

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
90

411

91

412

92
93
94
95
96
97
98

421
422
423
424
425
426
465

99

481

100

482

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116

511
512
411
412
413
415
416
421
422
423
424
425
426
465
482
483
01
08
13

01
08
13
01
08
13

Плате, додаци и накнаде запослених (самодопринос)
Социјални доприноси на терет послодавца
(самодопринос)
Стални трошкови (самодопринос)
Трошкови путовања (самодопринос)
Услуге по уговору (самодопринос)
Специјализоване услуге (самодопринос)
Текуће поправке и одржавање (самодопринос)
Материјал (самодопринос)
Остале дотације и трансфери (самодопринос)
Дотације осталим непрофитним организацијама
(самодопринос)
Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате
(самодопринос)
Зграде и грађевински објекти (самодопринос)
Машине и опрема (самодопринос)
Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате
Новчане казне и пенали по решењу судова
Извори финансирања за функцију 160:
Општи приходи и примања буџета
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 160:
Извори финансирања за програмску активност 06020002:
Општи приходи и примања буџета
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 0602-0002:
Извори финансирања за главу 4.2:
Општи приходи и примања буџета
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за главу 4.2:

63.535

100.000
4.848.675
98.670
3.547.801
590.709
48.911
66.759
187.468
649.547
25.060
1.609.240
45.178
4.722.421
2.969.867
18.509

27.357.916
150.000
17.149.004
44.656.920

17.711.167

27.357.916
150.000
17.149.004
44.656.920

14,42
13,33
88,86

100.000

11.394.754
276.293
3.643.550
603.498
65.000
101.637
187.468
1.541.428
36.000
2.262.514
138.000
6.660.014
4.014.118
18.509
145.000
522.830

27.357.916
150.000
17.149.004
44.656.920

130.350

61,87
13,51

440.827

5.997.609
23.708.776
17.711.167
5.997.609
23.708.776
17.711.167
5.997.609
23.708.776

6.546.079
177.623
95.749
12.789
16.089
34.878
891.881
10.940
653.274
92.822
1.937.593
1.044.251
145.000
82.003

42,55
35,71
97,37
97,88
75,25
65,68
100,00
42,14
69,61
71,13
32,74
70,91
73,99
100,00
84,32

9.646.749
150.000
11.151.395
20.948.144

34,97
53,09

9.646.749
150.000
11.151.395
20.948.144

34,97
53,09

9.646.749
150.000
11.151.395
20.948.144

64,74

64,74

64,74
34,97
53,09

4. јун 2021. године
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170

1

2

3

4

5

6

7

Опис

План за 2020.
годину

Извршено у
2020. години

Разлика

% извршења

8

9

10

11(9-10)

12 (10/9)

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ
РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ

4.3
0602
0602-0001
950

117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131

411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
465
482
512
01
07
13

01
07
13
01
07
13
0602-0001
620

132
133
134
135

423
425
482
511

136

512
01
07
13

660
137
138

441
511
01

421
139

482
01

421

140

425

141

425

421

01

ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
Програмска активност 0001 (ПА 0001) Функционисање локалне самоуправе и градских
општина
Образовање које није дефинисано нивоом
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 950:
Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 950:
Извори финансирања за програмску активност 06020001:
Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 0602-0001:
Извори финансирања за главу 4.3:
Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за главу 4.3:
Програмска активност 0001 (ПА 0001) Функционисање локалне самоуправе и градских
општина
Развој заједнице
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема (Систем техничке заштите града
Смедерева)
Извори финансирања за функцију 620:
Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 620:
Стамбено комунална област
Послови становања и заједнице некласификовани на
другом месту
Отплате домаћих камата
Куповина стамбеног простора
Извори финансирања за функцију 660:
Општи приходи и примања буџета
Функција 660:
Пољопривреда
Порези, обавезне таксe, казне, пенали и камате накнада за одводњавање по решењима ЈВП "Србијаводе"
Београд
Извори финансирања за функцију 421:
Општи приходи и примања буџета
Функција 421:
Пољопривреда
Реализација Програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта
Текуће поправке и одржавање - превентивни и
интервентни радови за смањење ризика од поплава на
водотоцима другог реда на територији града Смедерева,
чишћење корита вода II реда на територији града
Смедерева
Пољопривреда
Текуће поправке и одржавање - скидање усева у складу са
Законом о пољопривредном земљишту
Извори финансирања за функцију 421:
Општи приходи и примања буџета
Функција 421:

10.074.462
1.344.398

7.678.166
1.278.415

2.396.296
65.983

76,21
95,09

150.000
400.000
300.000
1.950.000

69.789
320.320
279.798
1.732.521

80.211
79.680
20.202
217.479

46,53
80,08
93,27
88,85

2.200.000
100.000
250.000
1.140.000
57.000
180.000
100.000

892.358
14.400
61.371
207.148
56.557
6.082

1.307.642
85.600
188.629
932.852
443
173.918
100.000

40,56
14,40
24,55
18,17
99,22
3,38

18.245.860

12.596.925

5.648.935

69,04

18.245.860

12.596.925

5.648.935

69,04

18.245.860

12.596.925

5.648.935

69,04

18.245.860

12.596.925

5.648.935

69,04

18.245.860

12.596.925

5.648.935

69,04

18.245.860

12.596.925

5.648.935

69,04

2.600.000
16.000.000
100.000
26.000.000

4.403.579

2.600.000
8.093.212
100.000
21.596.421

76.000.000

53.655.168

22.344.832

70,60

44.700.000

12.310.367

32.389.633

27,54

76.000.000
120.700.000

53.655.168
65.965.535

22.344.832
54.734.465

70,60
54,65

1.600.000
1.100.000

458.183
690.720

1.141.817
409.280

28,64
62,79

2.700.000
2.700.000

1.148.903
1.148.903

1.551.097
1.551.097

42,55
42,55

34.634.859

19.133.859

15.501.000

55,24

34.634.859
34.634.859

19.133.859
19.133.859

15.501.000
15.501.000

55,24
55,24

3.000.000

2.986.977

13.023

99,57

3.000.000
3.000.000

2.986.977
2.986.977

13.023
13.023

99,57
99,57

7.906.788

49,42
16,94

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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Раздео

Глава

Програмс
ка
класиф.

Функција

Позиција

Економ.
Класиф.

Извор
финансир
ања

171

1

2

3

4
220

5

6

7

Извршено у
2020. години

Разлика

% извршења

8

9

10

11(9-10)

12 (10/9)

142
143

423
424

144

425

Текуће поправке и одржавање

145

426

Материјал

146

484

147
148

511
512

090

Накнада штете за повреде или штету насталу услед
елементарних непогода или других природних узрока
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 220:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 220:

10.747.000
12.689.152

10.546.914
12.689.150

200.086
2

98,14
100,00

844.000

843.827

173

99,98

10.206.193

9.850.198

355.995

96,51

10.600

10.509

91

99,14

13.176.757
21.550.000

8.692.688
19.983.360

4.484.069
1.566.640

65,97
92,73

64.325.148
4.898.554
69.223.702

59.494.849
3.121.797
62.616.646

4.830.299
1.776.757
6.607.056

92,49
63,73
90,46

Социјална заштита некласификована на другом месту
149

472
13

01
07
13
0602-0003
150
151
152

441
444
611
01
13

01
13
0602-0009
160
153

49912
01

01
0602-0010
160
154

49911
01

01
01
08
07
13
15
56
4.4
2001
2001-0001
911

План за 2020.
годину

Цивилна одбрана
Услуге по уговору
Специјализоване услуге

01
13

170

Опис

155
156
157
158
159
160
161
162
163
164

411
412
413
414
415
416
421
422
423
424

Накнаде за социјалну заштиту из буџета (средства
опортунитета)
Извори финансирања за функцију 090:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 090:
Извори финансирања за програмску активност 06020001:
Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 0602-0001:
Програмска активност 0003 (ПА 0003) - Сервисирање
јавног дуга
Трансакције јавног дуга
Отплате домаћих камата
Пратећи трошкови задуживања
Отплата главнице домаћим кредиторима
Извори финансирања за функцију 170:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 170:
Извори финансирања за програмску активност 06020003:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 0602-0003:
Програмска активност 0009 (ПА 0009) - Текућа
буџетска резерва
Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
Текућа резерва
Извори финансирања за функцију 160:
Општи приходи и примања буџета
Функција 160:
Извори финансирања за програмску активност 06020009:
Општи приходи и примања буџета
Свега за програмску активност 0602-0009:
Програмска активност 0010 (ПА 0010) - Стална
буџетска резерва
Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
Стална резерва
Извори финансирања за функцију 160:
Општи приходи и примања буџета
Функција 160:
Извори финансирања за програмску активност 06020010:
Општи приходи и примања буџета
Свега за програмску активност 0602-0010:
Извори финансирања за Програм 15:
Општи приходи и примања буџета
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Неутрошена средства донација из ранијих година
Финансијска помоћ ЕУ
Свега за Програм 15:
ДРУШТВЕНА БРИГА О ДЕЦИ
ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И
ОБРАЗОВАЊЕ
Програмска активност 0001(ПА 0001) Функционисање и остваривање предшколског
васпитања и образовања
Предшколско образовање
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге

3.072.922

3.072.922

3.072.922
3.072.922

0
0

3.072.922
3.072.922

603.934.368
0
175.826.025
779.760.393

496.967.820
0
100.857.643
597.825.463

106.966.548

82,29

74.968.382
181.934.930

57,36
76,67

4.000.000
10.000
386.000.000

3.902.333

97,56

385.499.277

97.667
10.000
500.723

8.010.000
382.000.000
390.010.000

7.839.844
381.561.766
389.401.610

170.156
438.234
608.390

97,88
99,89
99,84

8.010.000
382.000.000
390.010.000

7.839.844
381.561.766
389.401.610

170.156
438.234
608.390

97,88
99,89
99,84

9.214.869

9.214.869

9.214.869
9.214.869

9.214.869
9.214.869

9.214.869
9.214.869

9.214.869
9.214.869

654.400

654.400

654.400
654.400

654.400
654.400

654.400
654.400

654.400
654.400

99,87

690.257.826
150.000
0
574.975.029
10.018.399
595.767
1.275.997.021

549.864.690
0
0
488.417.018
10.018.399
595.765
1.048.895.872

140.393.136
150.000

79,66

86.558.011
2
227.101.149

84,95
100,00
100,00
82,20

282.923.281
47.106.726
6.750.000
1.990.000
8.000.000
2.930.000
53.425.054
3.302.000
5.190.000
3.850.000

281.465.781
46.864.053
4.649.549
1.808.493
7.821.993
2.913.601
30.793.425
1.032.674
3.216.122
3.062.900

1.457.500
242.673
2.100.451
181.507
178.007
16.399
22.631.629
2.269.326
1.973.878
787.100

99,48
99,48
68,88
90,88
97,77
99,44
57,64
31,27
61,97
79,56
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Раздео

Глава

Програмс
ка
класиф.

Функција

Позиција

Економ.
Класиф.

Извор
финансир
ања

172

1

2

3

4

5
165
166
167
168

6
425
426
465
482

7

169

485

170
171

511
512
01
03
07
13
16

01
03
07
13
16
01
03
07
13
16
2001
2001-0001
911
172

511

173

511
01
07
13

01
07
13
2001-П1

911

174
175
176

421
423
426

177

423

178

421

179

426

180

423

Опис
8
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале дотације и трансфери
Порези,обавезне таксе, казне, пенали и камате
Накнада штете за повреде или штету нанету од стране
државних органа
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 911:
Општи приходи и примања буџета
Социјални доприноси
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Родитељски динар за ваннаставне активности
Функција 911:
Извори финансирања за програмску активност 20010001:
Општи приходи и примања буџета
Социјални доприноси
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Родитељски динар за ваннаставне активности
Свега за програмску активност 2001-0001:
Извори финансирања за главу 4.4:
Општи приходи и примања буџета
Социјални доприноси
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Родитељски динар за ваннаставне активности
Свега за главу 4.4:
ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И
ОБРАЗОВАЊЕ
Програмска активност 0001(ПА 0001) Функционисање и остваривање предшколског
васпитања и образовања
Предшколско образовање
Зграде и грађевински објекти-Радови на санацији и
адаптацији дечијег одмаралишта на Ртњу
Зграде и грађевински објекти-Капитално одржавање
објеката ПУ "Наша радост" Смедерево који су у јавној
својини града Смедерева
Извори финансирања за функцију 911:
Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 911:
Извори финансирања за програмску активност 20010001:
Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 2001-0001:
Пројекат: "Корачајмо заједно"
Предшколско образовање
Стални трошкови
Услуге по уговору
Материјал
Услуге по уговору
-Уговор о реализацији пројектних активности у склопу
пројекта "Корачајмо заједно" број 400-8558/2019-08
закључен између града Смедерева и Удружења рома "21
Јелена"
-Уговор о реализацији пројектних активности у склопу
пројекта "Корачајмо заједно" број 400-8559/2019-08
закључен између града Смедерева и Дома здравља
Смедерево
-Анекс I Уговор о реализацији пројектних активности у
склопу пројекта "Корачајмо заједно" број 400-347/202008 закључен између града Смедерева и Удружења рома
"21 Јелена"
Стални трошкови
-Уговор о реализацији пројектних активности у склопу
пројекта "Корачајмо заједно" број 400-8560/2019-08
закључен између града Смедерева и ПУ "Наша радост"
Смедерево
Материјал
-Уговор о реализацији пројектних активности у склопу
пројекта "Корачајмо заједно" број 400-8560/2019-08
закључен између града Смедерева и ПУ "Наша Радост"
Смедерево
Услуге по уговору
-Уговор о реализацији пројектних активности у склопу
пројекта "Корачајмо заједно" број 400-8560/2019-08
закључен између града Смедерева и ПУ "Наша Радост"
Смедерево

План за 2020.
годину

Извршено у
2020. години

Разлика

% извршења

9
21.150.000
52.787.475
5.160.000
370.000

10
13.531.219
30.063.845
3.150.879
26.886

11(9-10)
7.618.781
22.723.630
2.009.121
343.114

12 (10/9)
63,98
56,95
61,06
7,27

1.010.000

313.429

696.571

31,03

6.760.000

3.747.721

3.012.279

55,44

468.628.146

408.692.593

59.935.553

87,21

32.148.125
1.928.265

23.841.712
1.928.265

8.306.413

74,16
100,00

502.704.536

434.462.570

68.241.966

86,43

468.628.146

408.692.593

59.935.553

87,21

32.148.125

23.841.712

8.306.413

1.928.265

1.928.265

502.704.536

434.462.570

68.241.966

468.628.146

408.692.593

59.935.553

87,21

32.148.125
1.928.265

23.841.712
1.928.265

8.306.413

74,16
100,00

502.704.536

434.462.570

68.241.966

86,43

21.987.066

21.987.066

12.600.000

12.544.980

55.020

99,56

17.532.774
4.270.907
12.783.385
34.587.066

17.477.754
4.270.907
12.783.385
34.532.046

55.020
55.020

99,69
100,00
100,00
99,84

17.532.774
4.270.907
12.783.385
34.587.066

17.477.754
4.270.907
12.783.385
34.532.046

0
55.020

99,69
100,00
100,00
99,84

720.000

240.000

480.000

33,33

74,16
100,00
86,43

100,00
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Раздео

Глава

Програмс
ка
класиф.

Функција

Позиција

Економ.
Класиф.

Извор
финансир
ања

173

1

2

3

4

5

6

7

181

512

181.1

4631
01
07
13
01
07
13
01
03
07
13
15
16

4.5

Опис
8
Машине и опрема
-Уговор о реализацији пројектних активности у склопу
пројекта "Корачајмо заједно" број 400-8560/2019-08
закључен између града Смедерева и ПУ "Наша Радост"
Смедерево
Текући трансфери осталим нивоима власти
Извори финансирања за функцију 911:
Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 911:
Извори финансирања за пројекат 2001-П1:
Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за пројекат 2001-П1:
Извори финансирања за Програм 8:
Општи приходи и примања буџета
Социјални доприноси
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Неутрошена средства донација из ранијих година
Родитељски динар за ваннаставне активности
Свега за Програм 8:
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА - Установа за дневни
боравак деце и омладинe са сметњама у развоју
"Сунце"

0901

ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

0901-0004

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

182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193

411
412
413
414
415
421
422
423
424
425
426
465

194

472

195
196
197

482
512
515
01
13
16

01
13
16
0901-П1

Породица и деца
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале дотације и трансфери
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Пројекат "Заједничким снагама до интеграције"
Порези,обавезне таксе, казне, пенали и камате
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Извори финансирања за функцију 040:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Родитељски динар за ваннаставне активности
Функција 040:
Извори финансирања за програмску активност 09010004:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Родитељски динар за ваннаставне активности
Свега за програмску активност 0901-0004:

План за 2020.
годину

Извршено у
2020. години

Разлика

% извршења

9

10

11(9-10)

12 (10/9)

2.250.000

2.250.000

2.970.000

240.000

2.730.000

8,08

2.970.000

240.000

2.730.000

8,08

2.970.000

240.000

2.730.000

8,08

2.970.000

240.000

2.730.000

8,08

489.130.920

426.410.347

62.720.573

87,18

36.419.032
14.711.650

28.112.619
14.711.650

8.306.413
0

77,19
100,00

540.261.602

469.234.616

71.026.986

86,85

6.987.327
1.163.390

6.849.447
1.140.415

137.880
22.975

98,03
98,03

15.000
280.000
498.386
20.000
270.000
45.000
78.000
100.000
46.000

177.345
214.069
164.938
26.800
37.144
74.646
45.194

420.000

15.000
102.655
284.317
20.000
105.062
18.200
40.856
25.354
806

63,34
42,95
61,09
59,56
47,62
74,65
98,25

420.000

10.000
30.000

12.990

10.000
17.010

43,30

9.963.103

8.742.988

1.220.115

87,75

9.963.103

8.742.988

1.220.115

87,75

9.963.103

8.742.988

1.220.115

87,75

9.963.103

8.742.988

1.220.115

87,75

Пројекат: "Сигурнији приступ-већа самосталност"
040

198

423
08
16
08
16
01
08
13
16

4.6
1201
1201-0001
820

199
200
201
202

411
412
413
414

Породица и деца
Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 040:
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Родитељски динар за ваннаставне активности
Функција 040:
Извори финансирања за пројекат 0901-П1:
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Родитељски динар за ваннаставне активности
Свега за пројекат 0901-П1:
Извори финансирања за главу 4.5:
Општи приходи и примања буџета
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Родитељски динар за ваннаставне активности
Свега за главу 4.5:
КУЛТУРА
ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И
ИНФОРМИСАЊА
Програмска активност 0001-Функционисање
локалних установа културе
Услуге културе
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима

50.000

50.000

50.000

0

50.000

50.000

0

50.000

50.000

0

50.000

50.000

0

50.000

9.963.103
50.000

8.742.988
0

1.220.115
50.000

87,75

10.013.103

8.742.988

1.270.115

87,32

77.767.767
12.948.334
157.360
881.000

74.890.477
12.476.031
132.360
430.954

2.877.290
472.303
25.000
450.046

96,30
96,35
84,11
48,92
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Раздео

Глава

Програмс
ка
класиф.

Функција

Позиција

Економ.
Класиф.

Извор
финансир
ања

174

1

2

3

4

5
203
204
205
206
207

6
415
416
421
422
423

7

208

424

209
210
210.1
211
212
213
214
215
216

425
426
4631
465
482
511
512
515
523
01
07
13

01
07
13
1201-П1

820

217
218
219
220
221

421
422
423
424
426
01
08
01
08

1201-П2
820

222
223
224
225
226
227

421
422
423
424
425
426
01
01
04

1201-П3

Опис
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Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге - Програмске активности
установа
Tекуће поправке и одржавање (установе културе)
Материјал
Трансфери осталим нивоима власти
Остале дотације и трансфери
Порези,обавезне таксе, казне, пенали и камате
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Залихе робе за даљу продају
Извори финансирања за функцију 820:
Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 820:
Извори финансирања за програмску активност 12010001:
Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 1201-0001:
Пројекат Центра за културу - Смедеревска јесен
Услуге културе
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Извори финансирања за функцију 820:
Општи приходи и примања буџета
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П1:
Општи приходи и примања буџета
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Свега за пројекат 1201-П1:
Пројекат Центра за културу - Позоришни фестивал
Театар у Тврђави
Услуге културе
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Извори финансирања за функцију 820:
Општи приходи и примања буџета
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П2:
Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за пројекат 1201-П2:

План за 2020.
годину

Извршено у
2020. години

Разлика

% извршења

9
2.527.160
3.030.000
36.340.194
1.725.000
17.108.400

10
1.878.615
2.816.598
32.550.582
432.100
14.602.336

11(9-10)
648.545
213.402
3.789.612
1.292.900
2.506.064

12 (10/9)
74,34
92,96
89,57
25,05
85,35

16.628.000

9.371.277

7.256.723

56,36

8.510.000
2.625.000
410.527
1.037.141
575.000

2.889.108
1.270.408
410.527
1.009.396
130.924

5.620.892
1.354.592
27.745
444.076

33,95
48,40
100,00
97,32
22,77

5.010.000
1.240.000

2.063.810
963.569

2.946.190
276.431

41,19
77,71

187.440.356
670.000
410.527
188.520.883

157.339.453
569.092
410.527
158.319.072

30.100.903
100.908

83,94
84,94
100,00
83,98

187.440.356
670.000
410.527
188.520.883

157.339.453
569.092
410.527
158.319.072

30.201.811

83,94
84,94
100,00
83,98

1.000.000

990.420

9.580

99,04

30.201.811
30.100.903
100.908

1.000.000

990.420

9.580

99,04

1.000.000

990.420

9.580

99,04

1.000.000
0
1.000.000

990.420
0
990.420

9.580

99,04

9.580

99,04

2.040.000
300.000
2.830.000
1.910.000
80.000
400.000

2.022.481
292.000
2.796.397
1.890.000
78.009
366.394

17.519
8.000
33.603
20.000
1.991
33.606

99,14
97,33
98,81
98,95
97,51
91,60

7.560.000
7.560.000

7.445.281
7.445.281

114.719
114.719

98,48
98,48

7.560.000

7.445.281

114.719

98,48

7.560.000

7.445.281

114.719

98,48

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1.300.000
1.500.000

1.284.417
1.499.062

15.583
938

98,80
99,94

2.300.000
500.000
2.800.000

2.283.479
500.000
2.783.479

16.521
16.521

99,28
100,00
99,41

2.300.000
500.000
2.800.000

2.283.479
500.000
2.783.479

Пројекат Центра за културу - Културно лето
820

228
229
230
231
232

421
422
423
424
426
01
01

1201-П4
820

233
234
235
236
237
238

421
422
423
424
425
426
01
07
01
07

Услуге културе
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Извори финансирања за функцију 820:
Општи приходи и примања буџета
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П3:
Општи приходи и примања буџета
Свега за пројекат 1201-П3:
Пројекат Центра за културу - Позоришни фестивал
"Нушићеви дани"
Услуге културе
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Извори финансирања за функцију 820:
Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П4:
Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти
Свега за пројекат 1201-П4:

16.521
16.521

99,28
100,00
99,41
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Позиција

Економ.
Класиф.

Извор
финансир
ања

2

Функција

Глава

1

Програмс
ка
класиф.

Раздео

175

3

4

5

6

7

1201-П5
820

239
240
241

422
423
424
01
01

1201-П6

8
Пројекат Центра за културу - Ликовна колонија
графике
Услуге културе
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 820:
Општи приходи и примања буџета
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П5:
Општи приходи и примања буџета
Свега за пројекат 1201-П5:

План за 2020.
годину

Извршено у
2020. години

Разлика

% извршења

9

10

11(9-10)

12 (10/9)

280.000
60.000

253.830
7.170

26.170
52.830

90,65
11,95

340.000
340.000

261.000
261.000

79.000
79.000

76,76
76,76

340.000
340.000

261.000
261.000

79.000
79.000

76,76
76,76

200.000
765.000
700.000
35.000

752.979
692.588
9.090

200.000
12.021
7.412
25.910

98,43
98,94
25,97

1.700.000
1.700.000

1.454.657
1.454.657

245.343
245.343

85,57
85,57

1.700.000
1.700.000

1.454.657
1.454.657

245.343
245.343

85,57
85,57

1.100.000
200.000
2.200.000
2.700.000

1.099.330
196.384
2.115.110
2.641.731

670
3.616
84.890
58.269

99,94
98,19
96,14
97,84

6.200.000
6.200.000

6.052.555
6.052.555

147.445
147.445

97,62
97,62

6.200.000
6.200.000

6.052.555
6.052.555

147.445
147.445

97,62
97,62

774.000

735.012

38.988

94,96

576.000
661.000
570.000

575.857
654.000
569.040

143
7.000
960

99,98
98,94
99,83

607.000
1.974.000
2.581.000

599.857
1.934.052
2.533.909

7.143
39.948
47.091

98,82
97,98
98,18

607.000
1.974.000
2.581.000

599.857
1.934.052
2.533.909

7.143
39.948
47.091

98,82
97,98
98,18

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

295.000
537.000

293.430
535.864

1.570
1.136

99,47
99,79

832.000
832.000

829.294
829.294

2.706
2.706

99,67
99,67

832.000
832.000

829.294
829.294

2.706
2.706

99,67
99,67

Пројекат Центра за културу - Светосавске свечаности
820

242
243
244
245

422
423
424
426
01
01

1201-П7

Опис

820

246
247
248
249

421
422
423
424
01
01

1201-П8
820

250
250.1
250.2
250.3
250.4

423
424
425
426
512
01
07
01
07

1201-П9
820

251

424
01
01

Услуге културе
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Извори финансирања за функцију 820:
Општи приходи и примања буџета
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П6:
Општи приходи и примања буџета
Свега за пројекат 1201-П6:
Пројекат Центра за културу - Дунав филм фест
Услуге културе
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 820:
Општи приходи и примања буџета
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П7:
Општи приходи и примања буџета
Свега за пројекат 1201-П7:
Пројекат Музеја - "Грожђе, гвожђе и урбане
вибрације-реконструкција сталне изложбене
поставке"
Услуге културе
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавања
Материјал
Опрема
Извори финансирања за функцију 820:
Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П8:
Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти
Свега за пројекат 1201-П8:
Пројекат Музеја - Годишњи програм Градске
галерије савремене уметности Смедерево
Услуге културе
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 820:
Општи приходи и примања буџета
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П9:
Општи приходи и примања буџета
Свега за пројекат 1201-П9:
Пројекат Регионалног завода за заштиту споменика
културе - Пета фаза систематских археолошких
истраживања Тврђаве Рам у оквиру реализације
Главног пројекта обнове Тврђаве Рам

1201-П10
820

252
253

422
423
13
13

Услуге културе
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 820:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П10:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за пројекат 1201-П10:

4. јун 2021. године
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Раздео

Глава

Програмс
ка
класиф.

Функција

Позиција

Економ.
Класиф.

Извор
финансир
ања

176

1

2

3

4

5

6

7

Опис

План за 2020.
годину

Извршено у
2020. години

Разлика

% извршења

8

9

10

11(9-10)

12 (10/9)

2.836.680

2.768.538

68.142

97,60

2.836.680
2.836.680

2.768.538
2.768.538

68.142
68.142

97,60
97,60

2.836.680
2.836.680

2.768.538
2.768.538

68.142
68.142

97,60
97,60

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

525.208

524.400

808

99,85

525.208
525.208

524.400
524.400

808
808

99,85
99,85

525.208
525.208

524.400
524.400

808
808

99,85
99,85

367.439
5.735.910

240.772
3.650.000

126.667
2.085.910

65,53
63,63

6.103.349
6.103.349

3.890.772
3.890.772

2.212.577
2.212.577

63,75
63,75

6.103.349
6.103.349

3.890.772
3.890.772

2.212.577
2.212.577

63,75
63,75

Пројекат Регионалног завода за заштиту споменика
културе - Санација и рестаурација Капеле Дине
Манчића на Старом гробљу у Смедереву (друга фаза)

1201-П11
820

254

425
01
01

Услуге културе
Текуће поправке и одржавање
Извори финансирања за функцију 820:
Општи приходи и примања буџета
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П11:
Општи приходи и примања буџета
Свега за пројекат 1201-П11:
Пројекат Регионалног завода за заштиту споменика
културе - Истраживање војних меморијала на
територији општине Велика Плана

1201-П12
820

255
256
257

422
423
426
01
07

01
07

Услуге културе
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Материјал
Извори финансирања за функцију 820:
Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П12:
Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти
Свега за пројекат 1201-П12:
Пројекат Регионалног завода за заштиту споменика
културе - Конзерваторско рестаураторски радови на
санацији и конзервацији надземног дела Куле 11

1201-П13
820

258
259
260
261

421
423
425
426
01
07
01
07

1201-П14
820

262
263

422
423
01
02
07
01
02
07

Услуге културе
Стални трошкови
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Извори финансирања за функцију 820:
Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П13:
Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти
Свега за пројекат 1201-П13:
Пројекат Регионалног завода за заштиту споменика
културе - Археолошко истраживање манастира
"Митрополије" у Горњачкој клисури
Услуге културе
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 820:
Општи приходи и примања буџета
Трансфери између корисника на истом нивоу
Трансфери од других нивоа власти
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П14:
Општи приходи и примања буџета
Трансфери између корисника на истом нивоу
Трансфери од других нивоа власти
Свега за пројекат 1201-П14:
Пројекат Регионалног завода за заштиту споменика
културе-Израда Пројекта статичкe санацијe и
презентацијe цркве Захвалнице у Радовањском лугу

1201-П15
820

264

423
13
13

1201-П16
820

265
266

423
425
13
13

Услуге културе
Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 820:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П15:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за пројекат 1201-П15:
Пројекат Регионалног завода за заштиту споменика
културе-Пројекат санације, конзервације и
презентације комплекса цркве Свете Тројице у
Церовцу - Иконостас
Услуге културе
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Извори финансирања за функцију 820:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П16:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за пројекат 1201-П16:
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Раздео

Глава

Програмс
ка
класиф.

Функција

Позиција

Економ.
Класиф.

Извор
финансир
ања

177

1

2

3

4

5

6

7

1201-П17
820

266.1

423
07
07

1201-П18
820

266.2
266.3

422
423
07
07

1201-П19
820

266.4
266.5

423
425
07
07

1201-П20
820

266.6

424
07
07

1201-П21
820

266,7

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

1101
1101-0001
620

267

424

268

4511

269

511
01

Опис
8
Пројекат Регионалног завода за заштиту споменика
културе - Радови на обезбеђењу и уређењу истражног
простора у сектору Варошке капије 1 Смедеревске
тврђаве
Услуге културе
Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 820:
Трансфери од других нивоа власти
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П17:
Трансфери од других нивоа власти
Свега за пројекат 1201-П17:
Пројекат Регионалног завода за заштиту споменика
културе-Друга фаза заштитних археолошких
истраживања у сектору Варошке капије 1
Смедеревске тврђаве у 2020. години
Услуге културе
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 820:
Трансфери од других нивоа власти
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П18:
Трансфери од других нивоа власти
Свега за пројекат 1201-П18:
Пројекат Регионалног завода заштиту споменика
културе-Санација, конзервација и презентација
комплекса цркве Свете Тројице у Церовцу - Санација
крова
Услуге културе
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавањe
Извори финансирања за функцију 820:
Трансфери од других нивоа власти
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П19:
Трансфери од других нивоа власти
Свега за пројекат 1201-П19:
Пројекат Музеја - Руска уметност у Смедеревском
музеју - конзервација и рестаурација слика и икона друга фаза
Услуге културе
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 820:
Трансфери од других нивоа власти
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П20:
Трансфери од других нивоа власти
Свега за пројекат 1201-П20:
Пројекат Регионалног завода заштиту споменика
културе - Израда пројекта санације и конзервације
собрашица манастира Пиносава у Кусадку код
Смедеревске Паланке
Услуге културе
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 820:
Трансфери од других нивоа власти
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П21:
Трансфери од других нивоа власти
Свега за пројекат 1201-П21:
Извори финансирања за Програм 13:
Општи приходи и примања буџета
Трансфери између корисника на истом нивоу
Трансфери од других нивоа власти
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 13:
Извори финансирања за главу 4.6:
Општи приходи и примања буџета
Трансфери између корисника на истом нивоу
Трансфери од других нивоа власти
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за главу 4.6:
ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И
ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Просторно и
урбанистичко планирање
ЈП Урбанизам Смедерево, Смедерево
Развој заједнице
Специјализоване услуге
Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама
Зграде и грађевински објекти (пројектно планирање)
Извори финансирања за функцију 620:
Општи приходи и примања буџета
Функција 620:

План за 2020.
годину

Извршено у
2020. години

Разлика

% извршења

9

10

11(9-10)

12 (10/9)

1.160.000

1.070.804

89.196

92,31

1.160.000
1.160.000

1.070.804
1.070.804

89.196
89.196

92,31
92,31

1.160.000
1.160.000

1.070.804
1.070.804

89.196
89.196

92,31
92,31

450.000
2.350.000

449.020
2.310.396

980
39.604

99,78
98,31

2.800.000
2.800.000

2.759.416
2.759.416

40.584
40.584

98,55
98,55

2.800.000
2.800.000

2.759.416
2.759.416

40.584
40.584

98,55
98,55

515.630
5.284.370

514.913
3.916.141

717
1.368.229

99,86
74,11

5.800.000
5.800.000

4.431.054
4.431.054

1.368.946
1.368.946

76,40
76,40

5.800.000
5.800.000

4.431.054
4.431.054

1.368.946
1.368.946

76,40
76,40

406.000

406.000

100,00

406.000
406.000

406.000
406.000

100,00
100,00

406.000
406.000

406.000
406.000

100,00
100,00

99.997

100,00

0
0

99.997
99.997

100,00
100,00

0
0

99.997
99.997

100,00
100,00

209.984.036

179.195.240

30.788.796

85,34

13.310.000
0
7.871.084
231.165.120

11.770.415
0
5.654.993
196.620.648

1.539.585

88,43

2.216.091
34.544.472

71,85
85,06

209.984.036

179.195.240

30.788.796

85,34

13.310.000
0
7.871.084
231.165.120

11.770.415
0
5.654.993
196.620.648

1.539.585

88,43

2.216.091
34.544.472

71,85
85,06

14.600.000

10.519.903

4.080.097

72,05

1.500.000

829.718

670.282

55,31

25.000.000

23.700.421

1.299.579

94,80

41.100.000
41.100.000

35.050.042
35.050.042

6.049.958
6.049.958

85,28
85,28
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Раздео

Глава

Програмс
ка
класиф.

Функција

Позиција

Економ.
Класиф.

Извор
финансир
ања

178

1

2

3

4
620

5

6

7

270

511
01

01
1101-0003
620

271

511
01

01
1101-0005
660
271.1

423

272

4511

273

4512
01

01
01
1102
1102-0001
640

274
275
276

421
425
511
01
13

01
13
1102-0002
540
277
278

424
511
01

01
1102-0003
510
279
280

421

Опис
8
Развој заједнице
Зграде и грађевински објекти (пројектно планирање)
Извори финансирања за функцију 620:
Општи приходи и примања буџета
Функција 620:
Извори финансирања за програмску активност 11010001:
Општи приходи и примања буџета
Свега за програмску активност 1101-0001:
Програмска активност 0003 (ПА 0003) - Управљање
грађевинским земљиштем
ЈКП Водовод Смедерево
Развој заједнице
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 620:
Општи приходи и примања буџета
Функција 620:
Извори финансирања за програмску активност 11010003:
Општи приходи и примања буџета
Свега за програмску активност 1101-0003:
Програмска активност 0005 (ПА 0005) - Остваривање
јавног интереса у одржавању зграда
ЈП Градско стамбено Смедерево
Послови становања и заједнице некласификовани на
другом месту
Услуге по уговору
Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама
Капиталне субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама
Извори финансирања за функцију 660:
Општи приходи и примања буџета
Функција 660:
Извори финансирања за програмску активност 11010005:
Општи приходи и примања буџета
Свега за програмску активност 1101-0005:
Извори финансирања за Програм 1:
Општи приходи и примања буџета
Свега за Програм 1:
ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Програмска активност 0001 (ПА 0001) Управљање/одржавање јавним осветљењем
Улична расвета
Стални трошкови
Текуће поправке и одржавање
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 640:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 640:
Извори финансирања за програмску активност 11020001:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 1102-0001:
Програмска активност 0002 (ПА 0002) - Одржавање
јавних зелених површина
Заштита биљног и животињског света и крајолика
Специјализоване услуге-ЈКП Зеленило и гробља
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 540:
Општи приходи и примања буџета
Функција 540:
Извори финансирања за програмску активност 11020002:
Општи приходи и примања буџета
Свега за програмску активност 1102-0002:
Програмска активност 0003 (ПА 0003) - Одржавање
чистоће на површинама јавне намене
Управљање отпадом
Стални трошкови-ЈКП Зеленило и гробља

План за 2020.
годину

Извршено у
2020. години

Разлика

% извршења

9

10

11(9-10)

12 (10/9)

3.000.000

945.000

2.055.000

31,50

3.000.000
3.000.000

945.000
945.000

2.055.000
2.055.000

31,50
31,50

44.100.000
44.100.000

35.995.042
35.995.042

8.104.958
8.104.958

81,62
81,62

2.535.048

2.533.133

1.915

99,92

2.535.048
2.535.048

2.533.133
2.533.133

1.915
1.915

99,92
99,92

2.535.048
2.535.048

2.533.133
2.533.133

1.915
1.915

99,92
99,92

1.000.000

1.000.000

11.000.000

11.000.000

3.457.700

3.415.400

42.300

100,00
98,78

15.457.700
15.457.700

14.415.400
14.415.400

1.042.300
1.042.300

93,26
93,26

15.457.700
15.457.700

14.415.400
14.415.400

1.042.300
1.042.300

93,26
93,26

62.092.748
62.092.748

52.943.575
52.943.575

9.149.173
9.149.173

85,27
85,27

99.000.000
38.000.000

79.122.812
36.382.933

19.877.188
1.617.067

79,92
95,74

73.000.000
64.000.000
137.000.000

51.505.745
64.000.000
115.505.745

21.494.255
21.494.255

70,56
100,00
84,31

73.000.000
64.000.000
137.000.000

51.505.745
64.000.000
115.505.745

21.494.255

70,56
100,00
84,31

57.000.000
17.000

52.430.401
16.638

4.569.599
362

91,98
97,87

57.017.000
57.017.000

52.447.039
52.447.039

4.569.961
4.569.961

91,98
91,98

57.017.000
57.017.000

52.447.039
52.447.039

4.569.961
4.569.961

91,98
91,98

58.000.000

56.796.148

1.203.852

97,92

58.000.000
58.000.000

56.796.148
56.796.148

1.203.852
1.203.852

97,92
97,92

58.000.000
58.000.000

56.796.148
56.796.148

1.203.852
1.203.852

97,92
97,92

21.494.255

Капиталне субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама-ЈКП Зеленило и гробља

4512
01

01

Извори финансирања за функцију 510:
Општи приходи и примања буџета
Функција 510:
Извори финансирања за програмску активност 11020003:
Општи приходи и примања буџета
Свега за програмску активност 1102-0003:
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Позиција

Економ.
Класиф.

Извор
финансир
ања

2

Функција

Глава

1

Програмс
ка
класиф.

Раздео

179

Опис

3

4

5

6

7

8

1102-0004
560
281
282

424
424
01

760
283

424
01

01
1102-0006
620

284
285

421
511
01

01
1102-0007
436

286

511
01

01
1102-0008
630
287

4511

288

4512

289

511
01

630

290
291

424
511
01

01
01
13
1501
1501-0002
411
292

464

293

423

294

512
01
07

01
07

Програмска активност 0004 (ПА 0004) - Зоохигијена
Заштита животне средине некласификована на другом
месту
Специјализоване услуге-ЈКП Зеленило и гробља
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 560:
Општи приходи и примања буџета
Функција 560:
Здравство некласификовано на другом месту
Специјализоване услуге - систематска дезинсекција и
дератизација
Извори финансирања за функцију 760:
Општи приходи и примања буџета
Функција 760:
Извори финансирања за програмску активност 11020004:
Општи приходи и примања буџета
Свега за програмску активност 1102-0004:
Програмска активност 0006 (ПА 0006) - Одржавање
гробаља и погребне услуге
Развој заједнице
Стални трошкови
Зграде и грађевински објекти (Централно гробље)
Извори финансирања за функцију 620:
Општи приходи и примања буџета
Функција 620:
Извори финансирања за програмску активност 11020006:
Општи приходи и примања буџета
Свега за програмску активност 1102-0006:
Програмска активност 0007 (ПА 0007) - Производња и
дистрибуција топлотне енергије
Остала енергија
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 436:
Општи приходи и примања буџета
Функција 436:
Извори финансирања за програмску активност 11020007:
Општи приходи и примања буџета
Свега за програмску активност 1102-0007:
Програмска активност 0008 (ПА 0008) - Управљање и
снабдевање водом за пиће
ЈКП Водовод Смедерево
Водоснабдевање
Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама
Капиталне субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 630:
Општи приходи и примања буџета
Функција 630:
Водоснабдевање
Специјализоване услуге
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 630:
Општи приходи и примања буџета
Функција 630:
Извори финансирања за програмску активност 11020008:
Општи приходи и примања буџета
Свега за програмску активност 1102-0008:
Извори финансирања за Програм 2:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 2:
ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Програмска активност 0002 (ПА 0002) - Мере активне
политике запошљавања
Општи економски и комерцијални послови
Дотације организацијама за обавезно социјално
осигурање - Реализација програма или мера активне
политике запошљавања по Споразуму са Националном
службом за запошљавање
Услуге по уговору-Национална служба за запошљавање
за јавне радове
Машине и опрема-Национална служба за запошљавање
за јавне радове
Извори финансирања за функцију 411:
Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти
Функција 411:
Извори финансирања за програмску активност 15010002:
Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти
Свега за програмску активност 1501-0002:

План за 2020.
годину

Извршено у
2020. години

Разлика

% извршења

9

10

11(9-10)

12 (10/9)

21.000.000
200.000

20.072.104
43.344

927.896
156.656

95,58
21,67

21.200.000
21.200.000

20.115.448
20.115.448

1.084.552
1.084.552

94,88
94,88

19.144.000

14.495.000

4.649.000

75,72

19.144.000
19.144.000

14.495.000
14.495.000

4.649.000
4.649.000

75,72
75,72

40.344.000
40.344.000

34.610.448
34.610.448

5.733.552
5.733.552

85,79
85,79

310.000
500.000

268.073

41.927
500.000

86,48

810.000
810.000

268.073
268.073

541.927
541.927

33,10
33,10

810.000
810.000

268.073
268.073

541.927
541.927

33,10
33,10

5.000.000

5.000.000

5.000.000
5.000.000

0
0

5.000.000
5.000.000

5.000.000
5.000.000

0
0

5.000.000
5.000.000

11.020.000

9.116.298

1.903.702

82,73

4.956.000

4.950.964

5.036

99,90

15.976.000
15.976.000

14.067.262
14.067.262

1.908.738
1.908.738

88,05
88,05

5.880.000

5.880.000

5.880.000
5.880.000

0
0

5.880.000
5.880.000

21.856.000
21.856.000

14.067.262
14.067.262

7.788.738
7.788.738

64,36
64,36

256.027.000
64.000.000
320.027.000

209.694.715
64.000.000
273.694.715

46.332.285
46.332.285

81,90
100,00
85,52

15.000.000

15.000.000

100,00

15.000.000

15.000.000

100,00

15.000.000

15.000.000

100,00

15.000.000

15.000.000

100,00

15.000.000

15.000.000

100,00
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Функција

Глава

1

Програмс
ка
класиф.

Раздео

180

3

4

5

6

7

1501-П1
411

295
296
297
298
299

422
423
425
426
512
15
56
15
56
01
07
15
56

1502
1502-0001
473

300

423

301

4511
01
01
01

0101
0101-0002
421

Опис
8
Пројекат: "RomInk" - Инклузија младих Рома на
тржиште рада и у заједницу"
Општи економски и комерцијални послови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 411:
Неутрошена средства донација из ранијих година
Финансијска помоћ ЕУ
Функција 411:
Извори финансирања за пројекат 1501-П1:
Неутрошена средства донација из ранијих година
Финансијска помоћ ЕУ
Свега за пројекат 1501-П1:
Извори финансирања за Програм 3:
Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти
Неутрошена средства донација из ранијих година
Финансијска помоћ ЕУ
Свега за Програм 3:
ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА
Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Управљање
развојем туризма
ЈП "Смедеревска тврђава"
Туризам
Услуге по уговору
Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама
Извори финансирања за функцију 473:
Општи приходи и примања буџета
Функција 473:
Извори финансирања за програмску активност 1502Општи приходи и примања буџета
Свега за програмску активност 1502-0001:
Извори финансирања за Програм 4:
Општи приходи и примања буџета
Свега за Програм 4:
ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ
РАЗВОЈ
Програмска активност 0002 (ПА 0002) - Мере
подршке руралном развоју
Пољопривреда

План за 2020.
годину

Извршено у
2020. години

Разлика

% извршења

9

10

11(9-10)

12 (10/9)

90.000
4.543.658
240.000
90.000
1.620.000

69.600
3.339.006
231.768

5.046.776
1.536.882
6.583.658

77,33
73,49
96,57

1.575.556

20.400
1.204.652
8.232
90.000
44.444

5.046.775
169.155
5.215.930

1
1.367.727
1.367.728

100,00
11,01
79,23

5.046.776
1.536.882
6.583.658

5.046.775
169.155
5.215.930

1
1.367.727
1.367.728

100,00
11,01
79,23

15.000.000

15.000.000

5.046.776
1.536.882
21.583.658

5.046.775
169.155
20.215.930

20.900.000

20.900.000

100,00

20.900.000
20.900.000

20.900.000
20.900.000

100,00
100,00

20.900.000
20.900.000

20.900.000
20.900.000

100,00
100,00

20.900.000
20.900.000

20.900.000
20.900.000

100,00
100,00

97,26

100,00
1
1.367.727
1.367.728

100,00
11,01
93,66

302

4511

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

500.000

337.931

162.069

67,59

303

4511

Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама - (субвенционисање у пољопривреди,
мере подршке по Програму мера за 2020. годину)

34.550.000

34.057.272

492.728

98,57

21.905.994

21.905.994

304

423

305

425

Реализација Програма заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање-уређење атарских путева

100,00

Уређење атарских путева-учешће Mинистарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике
Србије
Зграде и грађевински објекти - Изградња система за
наводњавање дела територије града Смедерева (учешће
града и ПДВ)

306

425

307

511

308

511

Зграде и грађевински објекти - средства Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управе за
пољопривредно земљиште Републике Србије по конкурсу
за наводњавање

309

421

Стални трошкови

345.420

310

416

Награде запосленима и остали посебни расходиКомасација за подручје које обухвата делове
катастарских општина Шалинац, Кулич и Смедерево
(учешће града Смедерева)

689.825

627.367

62.458

90,95

311

424

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

12.561.735

6.638.176

5.923.559

52,84

312

424

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

11.488.005

4.519.711

6.968.294

39,34

312.1

416

Награде запосленима и остали посебни расходиКомасација за подручје катастарске општине Осипаоница
(учешће града Смедерева)

1.000.000

162.500

837.500

16,25

345.420
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1

2

3

4

5

6

7

313

424

314

424

315

416

316

424

317

424

Опис

План за 2020.
годину

Извршено у
2020. години

Разлика

% извршења

8

9

10

11(9-10)

12 (10/9)

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

11.480.653

1.164.398

10.316.255

10,14

11.229.397

1.182.323

10.047.074

10,53

1.153.054

668.545

484.509

57,98

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

16.576.693

7.869.194

8.707.499

47,47

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

18.301.385

6.447.145

11.854.240

35,23

97.763.374
41.018.787

75.592.821
9.987.735

22.170.553
31.031.052

77,32
24,35

141.782.161

85.580.556

56.201.605

60,36

97.763.374
41.018.787

75.592.821
9.987.735

22.170.553
31.031.052

77,32
24,35

141.782.161

85.580.556

56.201.605

60,36

97.763.374
41.018.787

75.592.821
9.987.735

22.170.553
31.031.052

77,32
24,35

141.782.161

85.580.556

56.201.605

60,36

9.000.000

3.900.000

5.100.000

43,33

3.000.000
3.000.000
3.000.000
9.000.000

900.000

2.100.000
3.000.000

30,00

Специјализоване услуге - Комасација за подручје
катастарске општине Осипаоница (учешће
Министарства)
Награде запосленима и остали посебни расходиКомасација за подручје катастарске општине Скобаљ
(учешће града Смедерева)

01
07
12

01
07
12

01
07
12
0401

Извори финансирања за функцију 421:
Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти
Примања од отплате датих кредита и продаје
финансијске имовине
Функција 421:
Извори финансирања за програмску активност 01010002:
Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти
Примања од отплате датих кредита и продаје
финансијске имовине
Свега за програмску активност 0101-0002:
Извори финансирања за Програм 5:
Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти
Примања од отплате датих кредита и продаје
финансијске имовине
Свега за Програм 5:

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

0401-0001
530
318

424

319

511
01
07
13

01
07
13
0401-0002
530
320

424
01

560

321

424

01

01
0401-0003
560
322

424

323

424

Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Управљање
заштитом животне средине
Смањење загађености
Специјализоване услуге - Буџетски фонд за заштиту
животне средине
Зграде и грађевински објекти-Буџетски фонд за заштиту
животне средине
Извори финансирања за функцију 530:
Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 530:
Извори финансирања за програмску активност 04010001:
Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 0401-0001:
Програмска активност 0002 (ПА 0002) - Праћење
квалитета елемената животне средине
Смањење загађености
Специјализоване услуге - контрола квалитета воде са
јавних чесми и купалишта
Извори финансирања за функцију 530:
Општи приходи и примања буџета
Функција 530:
Заштита животне средине некласификована на другом
месту
Специјализоване услуге - мониторинг ваздуха, земљишта,
буке, воде и повремене циљане контроле загађења
животне средине и заштита природе (Буџетски фонд за
заштиту животне средине)
Извори финансирања за функцију 560:
Општи приходи и примања буџета
Функција 560:
Извори финансирања за програмску активност 04010002:
Општи приходи и примања буџета
Свега за програмску активност 0401-0002:
Програмска активност 0003 (ПА 0003) - Заштита
природе
Заштита животне средине некласификована на другом
месту
Специјализоване услуге - управљање заштићеним
подручјем (Буџетски фонд за заштиту животне средине)

01

Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 560:
Општи приходи и примања буџета
Функција 560:

3.000.000
3.900.000

3.000.000
3.000.000
3.000.000
9.000.000

900.000
3.000.000
3.900.000

571.000

5.100.000
2.100.000
3.000.000

100,00
43,33
30,00

5.100.000

100,00
43,33

268.572

302.428

47,04

571.000
571.000

268.572
268.572

302.428
302.428

47,04
47,04

7.100.000

3.875.875

3.224.125

54,59

7.100.000
7.100.000

3.875.875
3.875.875

3.224.125
3.224.125

54,59
54,59

7.671.000
7.671.000

4.144.447
4.144.447

3.526.553
3.526.553

54,03
54,03

1.000.000

1.000.000
1.000.000

1.000.000

0
0

1.000.000
1.000.000
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1

2

3

4

5

6

7
01

0401-0004
520

324

325

425
01

01
0401-0005
510

326

424

327

425

328

425

328.1

4512

Извори финансирања за функцију 520:
Општи приходи и примања буџета
Функција 520:
Управљање отпадним водама
Текуће поправке и одржавање
Извори финансирања за функцију 520:
Општи приходи и примања буџета
Функција 520:
Извори финансирања за програмску активност 04010004:
Општи приходи и примања буџета
Свега за програмску активност 0401-0004:
Програмска активност 0005 (ПА 0005) - Управљање
комуналним отпадом
Управљање отпадом
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање-Буџетски фонд за заштиту
животне средине
Текуће поправке и одржавање - Одржавање градског
сметлишта у Годоминском пољу-Буџетски фонд за
заштиту животне средине

План за 2020.
годину

Извршено у
2020. години

Разлика

% извршења

9

10

11(9-10)

12 (10/9)

1.000.000
1.000.000

0
0

1.000.000
1.000.000

21.300.000

20.288.126

1.011.874

95,25

21.300.000
21.300.000

20.288.126
20.288.126

1.011.874
1.011.874

95,25
95,25

6.500.000

3.978.284

2.521.716

61,20

6.500.000
6.500.000

3.978.284
3.978.284

2.521.716
2.521.716

61,20
61,20

27.800.000
27.800.000

24.266.410
24.266.410

3.533.590
3.533.590

87,29
87,29

100.000

100.000

18.500.000

14.641.723

3.858.277

79,14

18.600.000
18.600.000

14.641.723
14.641.723

3.958.277
3.958.277

78,72
78,72

18.600.000
18.600.000

14.641.723
14.641.723

3.958.277
3.958.277

78,72
78,72

50.000.000

49.963.934

36.066

99,93

50.000.000
50.000.000

49.963.934
49.963.934

36.066
36.066

99,93
99,93

50.000.000
50.000.000

49.963.934
49.963.934

36.066
36.066

99,93
99,93

108.071.000
3.000.000
3.000.000
114.071.000

93.916.514
0
3.000.000
96.916.514

14.154.486
3.000.000

86,90

17.154.486

100,00
84,96

3.000.000
2.240.737
105.370.510
33.515.090

1.468.488
1.310.997
92.055.351
24.496.701

1.531.512
929.740
13.315.159
9.018.389

48,95
58,51
87,36
73,09

9.000.000
93.971.984

8.517.498
91.719.230

482.502
2.252.754

94,64
97,60

164.672.743
82.425.578
247.098.321

137.142.687
82.425.578
219.568.265

27.530.056
27.530.056

83,28
100,00
88,86

480.000
10.000
1.383.000
466.200

1.044.289
57.480

76.327
10.000
338.711
408.720

75,51
12,33

Капиталне субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама-ЈКП Зеленило и гробља
01

01
0401-0006
510
329

8
Извори финансирања за програмску активност 04010003:
Општи приходи и примања буџета
Свега за програмску активност 0401-0003:
Програмска активност 0004 (ПА 0004) - Управљање
отпадним водама
ЈКП Водовод Смедерево
Управљање отпадним водама
Текуће поправке и одржавање - одржавање атмосферске
и мешовите канализације и осталих објеката заједничке
комуналне потрошње 19.000.000, остали послови по
налогу комуналне инспекције 2.000.000 и одржавање
јавних чесми 300.000

425

01
520

Опис

424

Извори финансирања за функцију 510:
Општи приходи и примања буџета
Функција 510:
Извори финансирања за програмску активност 04010005:
Општи приходи и примања буџета
Свега за програмску активност 0401-0005:
Програмска активност 0006 (ПА 0006) - Управљање
осталим врстама отпада
Управљање отпадом
Специјализоване услуге - Уклањање "Дивљих депонија"

01

01
01
07
13
0701

Извори финансирања за функцију 510:
Општи приходи и примања буџета
Функција 510:
Извори финансирања за програмску активност 04010006:
Општи приходи и примања буџета
Свега за програмску активност 0401-0006:
Извори финансирања за Програм 6:
Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 6:
ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И
САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА
Програмска активност 0002 (ПА 0002) - Управљање и
одржавање саобраћајне инфраструктуре

0701-0002
451

330
331
332
333

423
424
425
511

334
335

423
425

336

4511

Друмски саобраћај
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Зграде и грађевински објекти
ЈП Паркинг сервис Смедерево
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама
01
13

360
337
338
339
340

421
422
423
425

Извори финансирања за функцију 451:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 451:
Савет за безбедност саобраћаја града Смедерева
Јавни ред и безбедност некласификован на другом
месту
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање

403.673

84,10
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1

2

3

4

5
341
342

6
426
511

7

343

512
01
13

01
13

01
13
2002
2002-0001
912

344

4631

345

4632

346

511
01
07

01
07
01
07
2003
2003-0001
920

347

4631

348

4632

349

511
01
07

01
07

Опис

План за 2020.
годину

Извршено у
2020. години

Разлика

% извршења

8
Материјал
Зграде и грађевински објекти

9
7.139.465
30.740.293

10
5.494.200
13.701.035

11(9-10)
1.645.265
17.039.258

12 (10/9)
76,96
44,57

Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 360:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 360:
Укупно за Савет за безбедност саобраћаја
Извори финансирања за програмску активност 07010002:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 0701-0002:
Извори финансирања за Програм 7:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 7:
ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И
ВАСПИТАЊЕ
Програмска активност 0001 (ПА 0001) Функционисање основних школа
Основно образовање
Teкући трансфери осталим нивоима власти
Ова апропријација намењена је за:
-накнаде у натури 11.000.000
-социјална давања запосленима 4.500.000
-накнаде трошкова за запослене 28.100.000
-награде запосленима и остали посебни расходи
8.000.000
-сталне трошкове 120.420.000
-трошкове путовања ученика 18.470.000
-услуге по уговору 7.100.000
-специјализоване услуге 960.000
-текуће поправке и одржавање 46.500.000
-материјал 18.600.000
-накнаде за социјалну заштиту из буџета 3.200.000
-новчане казне и пенали по решењу судова 2.520.000
Капитални трансфери осталим нивоима власти
Ова апропријација намењена је за:
-машине и опрема 8.000.000

19.781.042

10.839.004

8.942.038

54,79

40.000.000
20.000.000
60.000.000
60.000.000

11.539.681
20.000.000
31.539.681
31.539.681

28.460.319

28,85
100,00
52,57
52,57

204.672.743
102.425.578
307.098.321

148.682.368
102.425.578
251.107.946

55.990.375

204.672.743
102.425.578
307.098.321

148.682.368
102.425.578
251.107.946

55.990.375

72,64
100,00
81,77

269.370.000

225.035.485

44.334.515

83,54

8.000.000

6.595.862

1.404.138

82,45

1.080.000

1.079.200

800

99,93

277.370.000
1.080.000
278.450.000

231.631.347
1.079.200
232.710.547

45.738.653
800
45.739.453

83,51
99,93
83,57

277.370.000
1.080.000
278.450.000

231.631.347
1.079.200
232.710.547

45.738.653
800
45.739.453

83,51
99,93
83,57

277.370.000
1.080.000
278.450.000

231.631.347
1.079.200
232.710.547

45.738.653
800
45.739.453

83,51
99,93
83,57

95.820.000

75.409.352

20.410.648

78,70

15.000.000

5.032.558

9.967.442

33,55

Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 912:
Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти
Функција 912:
Извори финансирања за програмску активност 20020001:
Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти
Свега за програмску активност 2002-0001:
Извори финансирања за Програм 9:
Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти
Свега за Програм 9:
ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И
ВАСПИТАЊЕ
Програмска активност 0001 (ПА 0001) Функционисање средњих школа
Средње образовање
Текући трансфери осталим нивоима власти
Ова апропријација намењена је за:
-накнаде у натури 4.950.000
-социјална давања запосленима 1.500.000
-накнаде трошкова за запослене 12.900.000
-награде запосленима и остали посебни расходи
7.000.000
-сталне трошкове 39.780.000
-услуге по уговору 3.350.000
-специјализоване услуге 1.900.000
-текуће поправке и одржавање 14.000.000
-материјал 10.440.000
Капитални трансфери осталим нивоима власти
Ова апропријација намењена је за:
-зграде и грађевинске објекте 6.000.000
-машине и опрема 6.000.000
-остале некретнине и опрема 3.000.000
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 920:
Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти
Функција 920:
Извори финансирања за програмску активност 20030001:
Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти
Свега за програмску активност 2003-0001:

28.460.319
28.460.319
55.990.375

55.990.375

72,64
100,00
81,77

5.773.000

5.772.024

976

99,98

110.820.000
5.773.000
116.593.000

80.441.910
5.772.024
86.213.934

30.378.090
976
30.379.066

72,59
99,98
73,94

110.820.000
5.773.000
116.593.000

80.441.910
5.772.024
86.213.934

30.378.090
976
30.379.066

72,59
99,98
73,94

4. јун 2021. године
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Извори финансирања за Програм 10:
Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти
Свега за Програм 10:

План за 2020.
годину

Извршено у
2020. години

Разлика

% извршења

9

10

11(9-10)

12 (10/9)

110.820.000
5.773.000
116.593.000

80.441.910
5.772.024
86.213.934

30.378.090
976
30.379.066

72,59
99,98
73,94

11.000.000

8.057.375

2.942.625

73,25

11.000.000
11.000.000

8.057.375
8.057.375

2.942.625
2.942.625

73,25
73,25

50.000.000

33.965.983

16.034.017

67,93

12.000.000

5.942.976

6.057.024

49,52

6.000.000

5.225.000

775.000

87,08

9.500.000

4.110.429

5.389.571

43,27

77.500.000
77.500.000

49.244.388
49.244.388

28.255.612
28.255.612

63,54
63,54

88.500.000
88.500.000

57.301.763
57.301.763

31.198.237
31.198.237

64,75
64,75

14.500.000
2.000.000
3.500.000

13.420.000
2.000.000
1.716.549

1.080.000
1.783.451

92,55
100,00
49,04

20.000.000
20.000.000

17.136.549
17.136.549

2.863.451
2.863.451

85,68
85,68

20.000.000
20.000.000

17.136.549
17.136.549

2.863.451
2.863.451

85,68
85,68

8.500.000
2.000.000

5.100.000
1.600.000

3.400.000
400.000

60,00
80,00

10.500.000
10.500.000

6.700.000
6.700.000

3.800.000
3.800.000

63,81
63,81

10.500.000
10.500.000

6.700.000
6.700.000

3.800.000
3.800.000

63,81
63,81

1.500.000

624.400

875.600

41,63

1.500.000
1.500.000

624.400
624.400

875.600
875.600

41,63
41,63

1.500.000
1.500.000

624.400
624.400

875.600
875.600

41,63
41,63

63.750.000

48.043.095

15.706.905

75,36

ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

0901-0001
020
350

472
01

070
351

472

352

472

353

472

354

472
01

01
0901-0006
070
355
356
357

472
472
4631
01

01
0901-0007
070
358
359

472
472
01

01
0901-0008
070
360

472

01

01

0901-0001
090

Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Једнократне
помоћи и други облици помоћи
Старост
Накнаде за социјалну заштиту из буџета - превоз лица
старијих од 65 година
Извори финансирања за функцију 020:
Општи приходи и примања буџета
Функција 020:
Социјална помоћ угроженом становништву
некласификована на другом месту
Накнаде за социјалну заштиту из буџета - Народна
кухиња
Превоз ученика средњих школа
Подстицање образовања ученика и студената на
територији града Смедерева
Остале накнаде за образовање - превоз студената
Извори финансирања за функцију 070:
Општи приходи и примања буџета
Функција 070:
Извори финансирања за програмску активност 09010001:
Општи приходи и примања буџета
Свега за програмску активност 0901-0001:
Програмска активност 0006 (ПА 0006) - Подршка
деци и породици са децом
Социјална помоћ угроженом становништву
некласификована на другом месту
Финансијска помоћ породиљама
Посебан родитељски додатак
Бесплатна ужина у Ђачкој кухињи
Извори финансирања за функцију 070:
Општи приходи и примања буџета
Функција 070:
Извори финансирања за програмску активност 09010006:
Општи приходи и примања буџета
Свега за програмску активност 0901-0006:
Програмска активност 0007 (ПА 0007) - Подршка
рађању и родитељству
Социјална помоћ угроженом становништву
некласификована на другом месту
Финансијска помоћ трудницама
Популациона политика - вантелесна оплодња
Извори финансирања за функцију 070:
Општи приходи и примања буџета
Функција 070:
Извори финансирања за програмску активност 09010007:
Општи приходи и примања буџета
Свега за програмску активност 0901-0007:
Програмска активност 0008 (ПА 0008) - Подршка
особама са инвалидитетом
Социјална помоћ угроженом становништву
некласификована на другом месту
Накнаде за социјалну заштиту из буџета - превоз
социјално хуманитарних организација и удружења
грађана
Извори финансирања за функцију 070:
Општи приходи и примања буџета
Функција 070:
Извори финансирања за програмску активност 09010008:
Општи приходи и примања буџета
Свега за програмску активност 0901-0008:
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА - Накнаде за социјалну
заштиту из буџета
Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Једнократне
помоћи и други облици помоћи
Социјална заштита некласификована на другом месту

361

4631

Текући трансфери осталим нивоима власти
- Једнократна помоћ 32.000.000
- Ванредне новчане помоћи 25.000.000
- Финансијска помоћ за додатно образовање деце
смештене у хранитељским породицама и деце у систему
социјалне заштите 2.500.000
- Трошкови погребних услуга 1.000.000
- Превоз ученика основних и средњих школа са сметњама
у развоју и инвалидитетом и трошкови превоза пратиоца
3.200.000
- Прихватилиште за малолетну децу ван територије града
Смедерева 50.000
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472

Позиција

Раздео

185

01
07
13

01
07
13
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Накнаде за социјалну заштиту из буџета-Комесаријат за
избеглице и миграције Републике Србије
Извори финансирања за функцију 090:
Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 090:
Извори финансирања за програмску активност 09010001:
Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 0901-0001:

План за 2020.
годину

Извршено у
2020. години

Разлика

% извршења

9

10

11(9-10)

12 (10/9)

63.750.000

48.043.095

15.706.905

75,36

63.750.000

48.043.095

15.706.905

75,36

63.750.000

48.043.095

15.706.905

75,36

63.750.000

48.043.095

15.706.905

75,36

39.564.864

29.117.996

10.446.868

73,60

3.240.000

2.441.354

798.646

75,35

42.804.864
42.804.864

31.559.350
31.559.350

11.245.514
11.245.514

73,73
73,73

42.804.864
42.804.864

31.559.350
31.559.350

11.245.514
11.245.514

73,73
73,73

14.000.000

14.000.000

100,00

14.000.000
14.000.000

14.000.000
14.000.000

100,00
100,00

14.000.000
14.000.000

14.000.000
14.000.000

100,00
100,00

10.000.000

10.000.000

100,00

10.000.000
10.000.000

10.000.000
10.000.000

100,00
100,00

10.000.000
10.000.000

10.000.000
10.000.000

100,00
100,00

9.000.000

7.102.500

1.897.500

78,92

9.000.000
9.000.000

7.102.500
7.102.500

1.897.500
1.897.500

78,92
78,92

9.000.000
9.000.000

7.102.500
7.102.500

1.897.500
1.897.500

78,92
78,92

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА - Центар за социјални рад
Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Једнократне
помоћи и други облици помоћи

0901-0001
090

Социјална заштита некласификована на другом месту

363

4631

364

4632
01

01

Текући трансфери осталим нивоима власти
- плата запослених 15.763.278
- социјални доприноси на терет послодавца 2.624.586
- накнаде у натури 67.000
- отпремнине и помоћи 433.000
- накнаде трошкова за запослене 700.000
- награде, бонуси и остали посебни расходи 100.000
- стални трошкови 5.220.000
- услуге по уговору 9.149.000
- специјализоване услуге 60.000
- текуће поправке и одржавање 1.549.000
- материјал 3.749.000
- накнаде штете за повреде или штету нанету од стране
државних органа 150.000
Капитални трансфери осталим нивоима власти
- капитално одржавање зграда и објеката 590.000
- машине и опрема 2.650.000
Извори финансирања за функцију 090:
Општи приходи и примања буџета
Функција 090:
Извори финансирања за програмску активност 09010001:
Општи приходи и примања буџета
Свега за програмску активност 0901-0001:
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА - Дотације невладиним
организацијама
Програмска активност 0003 (ПА 0003) - Дневне услуге
у заједници

0901-0003
090

Социјална заштита некласификована на другом месту
365

481
01

01

0901-0005
090

Дотације невладиним организацијама: Дотације
удружењима особа са инвалидитетом
Извори финансирања за функцију 090:
Општи приходи и примања буџета
Функција 090:
Извори финансирања за програмску активност 09010003:
Општи приходи и примања буџета
Свега за програмску активност 0901-0003:
ЦРВЕНИ КРСТ
Програмска активност 0005 (ПА 0005) - Подршка
реализацији Програма Црвеног Крста
Социјална заштита некласификована на другом месту

366

481
01

01
0901-0002
090

Дотације невладиним организацијама
Извори финансирања за функцију 090:
Општи приходи и примања буџета
Функција 090:
Извори финансирања за програмску активност 09010005:
Општи приходи и примања буџета
Свега за програмску активност 0901-0005:
Програмска активност 0002 (ПА 0002) - Породични и
домски смештај, прихватилишта и друге врсте
смештаја
Социјална заштита некласификована на другом месту

367

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

472
01

01

Извори финансирања за функцију 090:
Општи приходи и примања буџета
Функција 090:
Извори финансирања за програмску активност 09010002:
Општи приходи и примања буџета
Свега за програмску активност 0901-0002:
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3

4

5

6

7
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Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Једнократне
помоћи и други облици помоћи

План за 2020.
годину

Извршено у
2020. години

Разлика

% извршења

9

10

11(9-10)

12 (10/9)

Социјална заштита некласификована на другом месту

368

Накнаде за социјалну заштиту из буџета
-Локални акциони план за Роме 3.000.000
-Обезбеђење инфраструктуре ради изградње стамбених објеката, израда
техничке документације по Уговору 400-758/2018-07 са Комесаријатом
за избеглице и миграције Републике Србије 4.000.000
-Грађ. материјал-нови уговор са Комесаријатом и Кров 2017 3.000.000
-Грађ. материјал-учешће града Смедерева у новом уговору 550.000;
Побољш.усл.становања-нови уг.са Комесар. 12.600.000; Побољшање
усл.станов.-уч.Града у новом уг. 1.400.000; Нови уговор са
Комесаријатом-Сеоске куће 1.320.000; Учешће Града у новом уг.са
Комес.-Сеоске куће 280.000
-Уговор за куповину кућа између УГ Иницијативе за развој и сарадњу
ИДЦ и града Смедерева (у 2020. години) 14.518.339
Пројекат "Обезбеђивање животних услова" 3.416.000
- Мали Грант по Уговору 99/1692 400.000

472

01
07
13

01
07
13

0901-П2
090

Извори финансирања за функцију 090:
Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 090:
Извори финансирања за програмску активност 09010001:
Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 0901-0001:
Пројекат "Сервис подршке и услуга у области
социјалне заштите за маргинализоване групе грађана
са територије града Смедерева"

44.484.339

26.078.397

18.405.942

58,62

5.230.000
14.518.339
24.736.000
44.484.339

3.001.476
14.518.339
8.558.582
26.078.397

2.228.524
16.177.418
18.405.942

57,39
100,00
34,60
58,62

5.230.000
14.518.339
24.736.000
44.484.339

3.001.476
14.518.339
8.558.582
26.078.397

16.177.418
18.405.942

57,39
100,00
34,60
58,62

39.000.000

26.994.104

12.005.896

69,22

25.810.331
13.189.669

13.804.435
13.189.669

12.005.896

53,48
100,00

39.000.000

26.994.104

12.005.896

69,22

25.810.331
13.189.669

13.804.435
13.189.669

12.005.896

53,48
100,00

39.000.000

26.994.104

12.005.896

69,22

184.352
153.274

149.723
139.599

34.629
13.675

81,22
91,08

337.626

289.322

48.304

85,69

337.626

289.322

48.304

85,69

337.626

289.322

48.304

85,69

2.228.524

Социјална заштита некласификована на другом месту
369

472
01
07
13
01
07
13

0901-П3
090

Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Све услуге - учешће града Смедерева 25.810.331
Све услуге - Републичка средства 13.189.669
Извори финансирања за функцију 090:
Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 090:
Извори финансирања за пројекат 0901-П2:
Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за пројекат 0901-П2:
Пројекат "Без алата нема заната"
Социјална заштита некласификована на другом месту

370
371
372
373
374

421
422
423
426
512
01
15
56

01
15
56

01
07
08
13
15
16
56
1801

1801-0001
760
375

Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Материјал
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 090:
Општи приходи и примања буџета
Неутрошена средства донација из ранијих година
Финансијска помоћ ЕУ
Функција 090:
Извори финансирања за пројекат 0901-П3:
Општи приходи и примања буџета
Неутрошена средства донација из ранијих година
Финансијска помоћ ЕУ
Свега за пројекат 0901-П3:
Извори финансирања за Програм 11:
Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Неутрошена средства донација из ранијих година
Родитељски динар за ваннаставне активности
Финансијска помоћ ЕУ
Свега за Програм 11:
ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Апотекарска установа
Програмска активност 0001 (ПА 0001) Функционисање установа примарне здравствене
заштите
Здравство некласификовано на другом месту
Текуће дотације организацијама за обавезно социјално
осигурање

464
01

Извори финансирања за функцију 760:
Општи приходи и примања буџета
Функција 760:

337.626

289.322

48.304

85,69

301.395.924
27.708.008
50.000
24.736.000

218.305.878
27.708.008
0
8.558.582

83.090.046
50.000
16.177.418

72,43
100,00
0,00
34,60

353.889.932

254.572.468

99.317.464

71,94

225.000

186.810

38.190

83,03

225.000
225.000

186.810
186.810

38.190
38.190

83,03
83,03
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Извори финансирања за програмску активност 18010001:
Општи приходи и примања буџета
Свега за програмску активност 1801-0001:
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА - Дом Здравља
Програмска активност 0003 (ПА 0003) - Спровођење
активности из области друштвене бриге за јавно
здравље
Ванболничке услуге

1801-0003
720

376

464

377

464

Текуће дотације организацијама за обавезно социјално
осигурање
-Плате, додаци и накнаде запослених 47.149.593
-Социјални доприноси на терет послодавца 7.850.407
-Медицинске услуге 1.000.000

01
731
378

511
01
07

01
07
1801-0002

Капиталне дотације организацијама за обавезно
социјално осигурање
Извори финансирања за функцију 720:
Општи приходи и примања буџета
Функција 720:
Опште болничке услуге
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 731:
Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти
Функција 731:
Извори финансирања за програмску активност 18010003:
Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти
Свега за програмску активност 1801-0003:

План за 2020.
годину

Извршено у
2020. години

Разлика

% извршења

9

10

11(9-10)

12 (10/9)

225.000

186.810

38.190

83,03

225.000

186.810

38.190

83,03

56.000.000

51.527.075

4.472.925

92,01

56.000.000
56.000.000

51.527.075
51.527.075

4.472.925
4.472.925

92,01
92,01

100.000

100.000

100.000

0

100.000

100.000

0

100.000

56.100.000
0
56.100.000

51.527.075
0
51.527.075

4.572.925

91,85

4.572.925

91,85

900.000

778.960

121.040

86,55

900.000
900.000

778.960
778.960

121.040
121.040

86,55
86,55

900.000
900.000

778.960
778.960

121.040
121.040

86,55
86,55

57.225.000
0
57.225.000

52.492.845
0
52.492.845

4.732.155

91,73

4.732.155

91,73

9.000.000

8.990.602

9.398

99,90

9.000.000
9.000.000

8.990.602
8.990.602

9.398
9.398

99,90
99,90

9.000.000
9.000.000

8.990.602
8.990.602

9.398
9.398

99,90
99,90

11.000.000

11.000.000

100,00

11.000.000
11.000.000

11.000.000
11.000.000

100,00
100,00

11.000.000
11.000.000

11.000.000
11.000.000

100,00
100,00

Програмска активност 0002 (ПА 0002) - Мртвозорство
721
379

424
01

01
01
07
1201
1201-0002
820
380

481

01

01
1201-0003
840

381

481
01

860
382

481
01

01

Опште медицинске услуге
Специјализоване услуге-средства за накнаду из буџета у
случају смрти
Извори финансирања за функцију 721:
Општи приходи и примања буџета
Функција 721:
Извори финансирања за програмску активност 18010002:
Општи приходи и примања буџета
Свега за програмску активност 1801-0002:
Извори финансирања за Програм 12:
Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти
Свега за Програм 12:
ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И
ИНФОРМИСАЊА
Програмска активност 0002 (ПА 0002) - Јачање
културне продукције и уметничког стваралаштва
Услуге културе
Дотације удружењима из области културе и позоришне
уметности
- подстицај манифестацијама и акцијама, културно
уметничком аматеризму и стваралаштву, културни
програми и пројекти других субјеката у култури
Извори финансирања за функцију 820:
Општи приходи и примања буџета
Функција 820:
Извори финансирања за програмску активност 12010002:
Општи приходи и примања буџета
Свега за програмску активност 1201-0002:
Програмска активност 0003 (ПА 0003) - Унапређење
система очувања и представљања културноисторијског наслеђа
Верске и остале услуге заједнице
Дотације верским заједницама
Извори финансирања за функцију 840:
Општи приходи и примања буџета
Функција 840:
Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на
другом месту
Дотације удружењима грађанима
Извори финансирања за функцију 860:
Општи приходи и примања буџета
Функција 860:
Извори финансирања за програмску активност 12010003:
Општи приходи и примања буџета
Свега за програмску активност 1201-0003:
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1

2

3

4
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7

1201-0004
830

383

423
01

01
01
1301
1301-0001
810
384

481

385

511
01

01

1301-0004
810

386

423

387

4511

388

4512

389

4511

390

4512
01

01

1301-0005
860
391

423
01

01
01
0501
0501-0001
620

392

511
01

01
01
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Програмска активност 0004 (ПА 0004) - Остваривање
и унапређење јавног интереса у области јавног
информисања
Услуге емитовања и штампања
Услуге по уговору - Пројектно информисање
Извори финансирања за функцију 830:
Општи приходи и примања буџета
Функција 830:
Извори финансирања за програмску активност 12010004:
Општи приходи и примања буџета
Свега за програмску активност 1201-0004:
Извори финансирања за Програм 13:
Општи приходи и примања буџета
Свега за Програм 13:
ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Подршка
локалним спортским организацијама, удружењима и
савезима
Услуге рекреације и спорта
Дотације спортским организацијама и клубовимафизичка култура
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 810:
Општи приходи и примања буџета
Функција 810:
Извори финансирања за програмску активност 13010001:
Општи приходи и примања буџета
Свега за програмску активност 1301-0001:
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ СПОРТСКИ ЦЕНТАР
СМЕДЕРЕВО
Програмска активност 0004 (ПА 0004) Функционисање локалних спортских установа
Услуге рекреације и спорта
Услуге по уговору
Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама
Капиталне субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама
"СПОРТСКА ХАЛА СМЕДЕРЕВО" д.о.о.
Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама
Капиталне субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама
Извори финансирања за функцију 810:
Општи приходи и примања буџета
Функција 810:
Извори финансирања за програмску активност 13010004:
Општи приходи и примања буџета
Свега за програмску активност 1301-0004:
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ
Програмска активност 0005 (ПА 0005) - Спровођење
омладинске политике
Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на
другом месту
Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 860:
Општи приходи и примања буџета
Функција 860:
Извори финансирања за програмску активност 13010005:
Општи приходи и примања буџета
Свега за програмску активност 1301-0005:
Извори финансирања за Програм 14:
Општи приходи и примања буџета
Свега за Програм 14:
ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И
ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ
Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Енергетски
менаџмент
Развој заједнице
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 620:
Општи приходи и примања буџета
Функција 620:
Извори финансирања за програмску активност 05010001:
Општи приходи и примања буџета
Свега за програмску активност 0501-0001:
Извори финансирања за Програм 17:
Општи приходи и примања буџета
Свега за Програм 17:
Свега за раздео 4:

План за 2020.
годину

Извршено у
2020. години

Разлика

% извршења

9

10

11(9-10)

12 (10/9)

25.000.000

24.738.788

261.212

98,96

25.000.000
25.000.000

24.738.788
24.738.788

261.212
261.212

98,96
98,96

25.000.000
25.000.000

24.738.788
24.738.788

261.212
261.212

98,96
98,96

45.000.000
45.000.000

44.729.390
44.729.390

270.610
270.610

99,40
99,40

175.000.000

174.180.073

819.927

5.000.000

5.000.000

180.000.000
180.000.000

179.180.073
179.180.073

819.927
819.927

99,54
99,54

180.000.000
180.000.000

179.180.073
179.180.073

819.927
819.927

99,54
99,54

22.000.000

22.000.000

2.000.000

1.974.720

39.214.196

39.214.196

63.214.196
63.214.196

63.188.916
63.188.916

25.280
25.280

99,96
99,96

63.214.196
63.214.196

63.188.916
63.188.916

25.280
25.280

99,96
99,96

500.000

99,53
100,00

100,00
25.280

98,74
100,00

500.000

500.000
500.000

0
0

500.000
500.000

500.000
500.000

0
0

500.000
500.000

243.714.196
243.714.196

242.368.989
242.368.989

1.345.207
1.345.207

99,45
99,45

1.500.000

480.000

1.020.000

32,00

1.500.000
1.500.000

480.000
480.000

1.020.000
1.020.000

32,00
32,00

1.500.000
1.500.000

480.000
480.000

1.020.000
1.020.000

32,00
32,00

1.500.000
1.500.000
4.131.350.759

480.000
480.000
3.429.678.545

1.020.000
1.020.000
701.672.214

32,00
32,00
83,02

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 254 – Број 4

4. јун 2021. године

Раздео

Глава

Програмс
ка
класиф.

Функција

Позиција

Економ.
Класиф.

Извор
финансир
ања

189

1
5

2

3

4

5

6

7

0602
0602-0004
330

393
394
395
396
397
398
399
400
401

411
412
414
415
422
423
465
483
485
01

01
01
01

Опис
8
ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
Програмска активност 0004 (ПА 0004) - Градско
правобранилаштво
Судови
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Остале дотације и трансфери
Новчане казне и пенали по решењу судова
Остале накнаде штете
Извори финансирања за функцију 330:
Општи приходи и примања буџета
Функција 330:
Извори финансирања за програмску активност 06020004
Општи приходи и примања буџета
Свега за програмску активност 0602-0004:
Извори финансирања за Програм 15:
Општи приходи и примања буџета
Свега за Програм 15:
Извори финансирања за раздео 5:
Општи приходи и примања буџета
Свега за раздео 5:
СВЕГА

План за 2020.
годину

Извршено у
2020. години

Разлика

% извршења

9

10

11(9-10)

12 (10/9)

3.626.660
603.839
120.000
10.000
10.000
500.000
23.000
11.300.000
12.500.000

3.542.620
589.846
100.000
151.396
22.877
5.940.130
9.948.430

84.040
13.993
20.000
10.000
10.000
348.604
123
5.359.870
2.551.570

30,28
99,47
52,57
79,59

28.693.499
28.693.499

20.295.299
20.295.299

8.398.200
8.398.200

70,73
70,73

28.693.499
28.693.499

20.295.299
20.295.299

8.398.200
8.398.200

70,73
70,73

28.693.499
28.693.499

20.295.299
20.295.299

8.398.200
8.398.200

70,73
70,73

28.693.499
28.693.499
4.228.000.000

20.295.299
20.295.299
3.511.381.718

8.398.200
8.398.200
716.618.282

70,73
70,73
83,05

ЧЛАН ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА ЗАДУЖЕН
ЗА РЕСОР ФИНАНСИЈА

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА
ФИНАНСИЈЕ

Славиша Стошић дипл. екон.

Дамњан Стајић дипл. екон.

97,68
97,68
83,33

4. јун 2021. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 255 – Број 4

Страна 256 – Број 4

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

4. јун 2021. године

4. јун 2021. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 257 – Број 4

Страна 258 – Број 4

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

4. јун 2021. године

4. јун 2021. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 259 – Број 4

Страна 260 – Број 4

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

4. јун 2021. године

4. јун 2021. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 261 – Број 4

Страна 262 – Број 4

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

4. јун 2021. године

4. јун 2021. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 263 – Број 4

Страна 264 – Број 4

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

4. јун 2021. године

4. јун 2021. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 265 – Број 4

Страна 266 – Број 4

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

4. јун 2021. године

4. јун 2021. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 267 – Број 4

Страна 268 – Број 4

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

4. јун 2021. године

4. јун 2021. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 269 – Број 4

Страна 270 – Број 4

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

4. јун 2021. године

4. јун 2021. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 271 – Број 4

Страна 272 – Број 4

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

4. јун 2021. године

4. јун 2021. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 273 – Број 4

Страна 274 – Број 4

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

4. јун 2021. године

4. јун 2021. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 275 – Број 4

Страна 276 – Број 4

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

4. јун 2021. године

4. јун 2021. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 277 – Број 4

Страна 278 – Број 4

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

4. јун 2021. године

4. јун 2021. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 279 – Број 4

Страна 280 – Број 4

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

4. јун 2021. године

4. јун 2021. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 281 – Број 4

Страна 282 – Број 4

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

4. јун 2021. године

4. јун 2021. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

65.

Страна 283 – Број 4
Члан 2.

На основу члана 200. став 1. тачка 11. и члана 537. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Србије“, број 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон,
5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019) и члана 19. став 1. тачка
24) Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2019 - пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 7. седници одржаној 4.
јуна 2021. године, донела је
ОД Л У КУ
О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ЛИКВИДАЦИОНОГ
ИЗВЕШТАЈА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА
СМЕДЕРЕВА У ЛИКВИДАЦИЈИ ЗА 2020. ГОДИНУ
Члан 1.
Усваја се Годишњи ликвидациони извештај Туристичке
организације града Смедерева у ликвидацији за 2020. годину, број 03 од 25.3.2021. године, матични број 07199457,
ПИБ 102186073, са адресом Смедерево, Улица Трг Републике број 1-3, сачињен од стране ликвидационог управника.
Члан 2.
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 400-2675/2021-09
У Смедереву, 4. јуна 2021. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Весна Киш Костић, с.р.

66.
На основу члана 46., а у вези са чланом 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, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др.закон,
9/2020 и 52/2021), члана 32. став 1. тачка 5., а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 19. став 1. тачка
5. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2019 - пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 7. седници одржаној 4.
јуна 2021. године, донела је
ОД Л У КУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ГРАДСКЕ ТОПЛАНЕ У СМЕДЕРЕВУ
Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације градске
топлане у Смедереву (у даљем тексту: План детаљне
регулације).

План детаљне регулације обухвата део подручја
Индустријске зоне града Смедерева, на катастарским
парцелама број 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626,
627, 628, 629, 630, 631, 632/1, 632/2, 633/1, 633/2, 634, 635,
636, 637, 638, 639 и 640 К.О. Смедерево.
Укупна површина обухваћеног подручја износи 1 ha 78
a 88 m2.
Граница обухвата је прелиминарна, а коначна граница
обухвата Плана детаљне регулације утврдиће се у поступку
израде Нацрта планског документа.
Члан 3.
Кат. парцеле бр. 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625,
626, 627, 628, 629, 630, 631, 632/1, 632/2, 633/1, 633/2,
634, 635, 636, 637, 638, 639 и 640 К.О. Смедерево налазе се у обухвату Плана генералне регулације за подручје
Индустријске зоне Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 3/2013 и 5/2015). У складу са одредбама наведеног плана, на подручју Индустријске зоне, у складу са
потребама, могућа је изградња нових комуналних површина и објеката као самосталних целина, као и изградња ових
садржаја у оквиру комплекса друге намене. У оквиру ових
комплекса је предвиђена изградња свих потребних објеката
у функцији конкретне комуналне делатности.
Приликом израде Плана детаљне регулације прибављаће се посебни услови надлежних предузећа и институција за инфраструктурно опремање обухвата (у циљу
усаглашавања и детаљније разраде планских решења развоја инфраструктурних система), као и други посебни услови предузећа, органа и организација, чије је прибављање
потребно.
Члан 4.
Принципи планирања, коришћења, уређења и заштите простора према важећем планском документу, а који се
односе на обухват Плана детаљне регулације, заснивају се на
рационалном и одрживом коришћењу земљишта у складу са
планираном наменом и специфичним условима коришћења.
Члан 5.
Визија планирања, коришћења, уређења и заштите
планског подручја јесте стварање предусловa за оптимално
и одрживо коришћење планираног простора и побољшање
система за производњу, дистрибуцију и снабдевање топлотном енергијом.
Циљ планирања је стварање планских претпоставки и
дефинисање услова за уређење и опремање грађевинског
земљишта,
решавање
имовинско-правног
статуса
земљишта у планском обухвату и прибављање земљишта
у јавну својину и др.
Члан 6.
Концептуални оквир планирања, коришћења, уређења
и заштите планског подручја заснива се на одређивању
земљишта за комуналне делатности, односно за изградњу
топлане са свим пратећим објектима и инфраструктуром,
формирање система за дистрибуцију топлотне енергије,
као и интегрисање планског подручја у непосредно и
шире окружење у погледу функционалности и саобраћајне
повезаности.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 284 – Број 4

4. јун 2021. године

Члан 7.

Члан 10.

Рок за израду Плана детаљне регулације је 6 (шест) месеци од дана ступања на снагу ове Одлуке.

Приступа се изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације градске топлане у Смедереву, на основу Одлуке, број 350-213/2021-06
од 26.05.2021. године Одељења за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе града
Смедерева.

Члан 8.
Средства за израду Плана детаљне регулације обезбеђују се из буџета Града Смедерева.
Носилац израде Плана детаљне регулације је Одељење
за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове
Градске управе града Смедерева, а израда Плана детаљне регулације поверава се Јавном предузећу Урбанизам
Смедерево.
Члан 9.
Излагање Нацрта плана детаљне регулације на јавни
увид оглашава се у дневном и локалном листу и траје 30
дана од дана оглашавања.
Нацрт плана детаљне регулације излаже се на јавни
увид у аналогном облику у холу зграде Градске управе града Смедерева и у дигиталном облику на интернет страници
Града Смедерева.

Члан 11.
План детаљне регулације се израђује у три примерка у
аналогном и три примерка у дигиталном облику.
Члан 12.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева“, а објављује се
и у Централном регистру планских докумената.
Број 350-212/2021-09
У Смедереву, 4. јуна 2021. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Весна Киш Костић, с.р.

4. јун 2021. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 285 – Број 4

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 286 – Број 4
Република Србија
ГРАД СМЕДЕРЕВО
ГРАДСКА УПРАВА СМЕДЕРЕВО
Одељење за урбанистичко-комуналне и
имовинско-правне послове
Број: 350-213/2021-06
Датум: 26.05.2021. године
СМЕДЕРЕВО

Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинскоправне послове Градске управе града Смедерева, на основу
члана 9. став 1. Закона о стратешкој процени утицаја на
животну средину („Службени гласник Републике Србије“,
број 135/2004 и 88/2010), а у вези са чланом 46. Закона о
планирању и изградњи („Службени гласник Републике
Србије“, број 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС,
24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука
УС, 54/2013-решење УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014,
145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон, 9/2020 и
52/2021), доноси
ОД Л У КУ
О ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ГРАДСКЕ ТОПЛАНЕ У СМЕДЕРЕВУ
1. ПРИСТУПА СЕ изради Стратешке процене утицаја
на животну средину Плана детаљне регулације градске топлане у Смедереву (у даљем тексту: Стратешка
процена).
2. План детаљне регулације обухвата део подручја Индустријске зоне града Смедерева, на кат. парцелама
број 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627,
628, 629, 630, 631, 632/1, 632/2, 633/1, 633/2, 634,
635, 636, 637, 638, 639 и 640 К.О. Смедерево. Укупна
површина обухваћеног подручја износи 1 ha 78 a 88
m2. Граница обухвата је прелиминарна, а коначна граница обухвата Плана детаљне регулације утврдиће се
у поступку израде Нацрта планског документа.
3. Разлози за приступање изради Стратешке процене
дефинисани су на основу Извештаја о стратешкој
процени утицаја на животну средину, који важи за
Просторни план општине Смедерево и Генерални
план „Смедерево 2020“ („Службени лист општине
Смедерево“, бр. 9/2006), који се примењује и за План
генералне регулације за подручје Индустријске зоне
Смедерева („Службени лист града Смедерева“, бр.
3/2013 и 5/2015).
4. У складу са одредбама Плана генералне регулације
за подручје индустријске зоне Смедерева („Службени лист града Смедерева“, бр. 3/2013 и 5/2015), на
подручју Индустријске зоне, у складу са потребама,
могућа је изградња нових комуналних површина и
објеката као самосталних целина, као и изградња
ових садржаја у оквиру комплекса друге намене. У
оквиру ових комплекса је предвиђена изградња свих
потребних објеката у функцији конкретне комуналне
делатности.
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5. Приликом израде Плана детаљне регулације прибављаће се посебни услови надлежних предузећа и
институција за инфраструктурно опремање обухвата
(у циљу усаглашавања и детаљније разраде планских
решења развоја инфраструктурних система), као и
други посебни услови предузећа, органа и организација, чије је прибављање потребно.
6. У оквиру Стратешке процене разматраће се постојеће
стање животне средине на подручју обухваћеним
Планом, значај и карактеристике Плана, карактеристике утицаја планираних садржаја на микро и макролокацију и друга питања и проблеми заштите животне средине у складу са критеријумима за одређивање
могућих значајних утицаја Плана на животну средину, а узимајући у обзир планирану намену.
7. Стратешком проценом неће се разматрати прекогранична природа утицаја на животну средину.
8. О извршеној Стратешкој процени на животну средину Плана детаљне регулације градске топлане у
Смедереву израдиће се Извештај који ће обухватити
обавезне елементе утврђене у члану 12. став 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број
135/2004 и 88/2010). Обавезни елементи извештаја о
стратешкој процени су:
- полазне основе стратешке процене;
- општи и посебни циљеви стратешке процене и избор индикатора;
- процене могућих утицаја са описом мера предвиђених за смањење негативних утицаја на животну
средину;
- смернице за процену утицаја пројекта на животну
средину (смернице које се односе на спровођење
плана и обавезну израду студије о процени утицаја
пројекта на животну средину);
- програм праћења стања животне средине у току
спровођења плана (мониторинг);
- приказ коришћене методологије и тешкоће у изради стратешке процене;
- приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих за избор датог плана и програма са аспекта разматраних варијантних решења и приказ
начина на који су питања животне средине укључена у план;
- закључци до којих се дошло током израде извештаја о стратешкој процени представљени на
начин разумљив јавности;
- други подаци од значаја за стратешку процену.
9. Извештај о стратешкој процени утицаја на животну
средину Плана детаљне регулације градске топлане
у Смедереву је део документације која се прилаже уз
план.
10. За носиоца израде извештаја о стратешкој процени,
одређује се ЈП Урбанизам Смедерево, Смедерево,
које ће дефинисати методологију и састав стручног тима за израду Извештаја о стратешкој процени
утицаја.
11. Носилац израде Извештаја о стратешкој процени,
дужан је да исти изради у року од 6 (шест) месеци
од дана ступања на снагу Одлуке о изради Плана детаљне регулације градске топлане у Смедереву.
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12. Средства за израду Извештаја о стратешкој процени
утицаја на животну средину Плана детаљне регулације обезбеђују се из буџета Града Смедерева.
13. У току израде Извештаја о стратешкој процени
утицаја на животну средину Плана детаљне регулације градске топлане у Смедереву, биће обављена
сарадња са свим надлежним и заинтересованим органима и организацијама које имају интерес у доношењу одлука које се односе на заштиту животне
средине. Извештај о стратешкој процени утицаја на
животну средину Плана детаљне регулације градске
топлане у Смедереву биће изложен на јавни увид,
заједно са јавним увидом у Нацрт плана детаљне
регулације градске топлане у Смедереву, сходно
члану 19. Закона о стратешкој процени утицаја на
животну средину („Службени гласник Републике
Србије“, број 135/2004 и 88/2010) и члану 50. 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, 145/2014, 83/2018,
31/2019, 37/2019-др.закон, 9/2020 и 52/2021).
14. Ова Одлука чини саставни део Одлуке о изради
Плана детаљне регулације градске топлане у Смедереву и објављује се у „Службеном листу града
Смедерева“ и ступа на снагу даном ступања Одлуке
о изради Плана детаљне регулације градске топлане
у Смедереву.
Образложење
Изради предметног Плана детаљне регулације приступиће се на основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације градске топлане у Смедереву.
План детаљне регулације градске топлане у Смедереву
обухвата кат. парцеле број 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624,
625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632/1, 632/2, 633/1, 633/2,
634, 635, 636, 637, 638, 639 и 640 К.О. Смедерево.
Сходно одредбама из члана 5. Закона о стратешкој
процени утицаја на животну средину („Службени гласник
Републике Србије“, број 135/2004 и 88/2010), Одељење
за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове
Градске управе града Смедерева у поступку доношења ове
Одлуке, имајући у виду територију плана, планиране намене, чињеницу да су планирани будући развојни пројекти
одређени прописима којима се уређује процена утицаја на
животну средину, утврдио је да предметни План детаљне регулације представља оквир за одобравање будућих
развојних пројеката и подлеже обавези стратешке процене утицаја на животну средину у смислу члана 5. став 1.
Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину
(„Службени гласник Републике Србије“, број 135/2004 и
88/2010).
На подручју обухваћеном границом плана, у оквиру
стратешке процене, разматраће се постојеће стање животне
средине, утицај планираних садржаја на микро и макролокацији, док се неће разматрати прекогранична природа
утицаја, с обзиром на то да имплементација плана не може
имати негативан утицај на животну средину друге државе.
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Извештај о стратешкој процени садржаће елементе из
члана 12. став 2. Закона о стратешкој процени утицаја на
животну средину („Службени гласник Републике Србије“,
број 135/2004 и 88/2010), осим смерница за израду стратешких процена на нижим хијерархијским нивоима.
Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број 135/2004 и 88/2010), Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе
града Смедерева, доставило је на мишљење Нацрт одлуке о
приступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације градске топлане у Смедереву:
Групи за комуналне послове и послове заштите животне средине Градске управе града Смедерева, ЈП Урбанизам Смедерево, ЈКП Водовод Смедерево, ЈКП Зеленило и
гробља Смедерево, ЈВП Србијаводе Београд, Водопривредни центар САВА-ДУНАВ Нови Београд РЈ Смедерево,
Регионалном заводу за заштиту споменика културе Смедерево и ЕД ЕПС Дистрибуција доо Београд, Огранак Електродистрибуција Смедерево.
У законском року мишљење је доставила Група за комуналне послове и послове заштите животне средине Градске
управе града Смедерева, дана 26.05.2021.године, док остали нису доставили тражено мишљење, па се у складу са
одредбама члана 11. став 4. Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број 135/2004 и 88/2010) сматра да су сагласни
са Нацртом одлуке о изради стратешке процене утицаја на
животну средину предметног Плана.
За носиоца израде Извештаја о стратешкој процени,
одређено је ЈП Урбанизам Смедерево, Смедерево, које је
дужно да исти изради у року од 6 месеци од дана ступања
на снагу Одлуке о изради Плана детаљне регулације градске топлане у Смедереву.
На основу наведеног Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе града Смедерева, донело је Одлуку број 350-213/2021-06 од
26.05.2021. године.
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Драган Крстић, дипл.грађ.инж., с.р.
Достављено:
-1 x подносиоцу захтева
-1 х обрађивачу плана
-1 х службеној евиденцији
-2 x архиви
67.
На основу члана 61. став 5. Закона о становању и одржавању зграда („Службени гласник Републике Србије“,
број 104/2016 и 9/2020-др. закон), члана 32. став 1. тачка 6.,
а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007,
83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018 ) и члана
19. стaв 1. тачка 6. Статута града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 2/2019 - пречишћен текст),
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Скупштина града Смедерева, на 7. седници одржаној 4.
јуна 2021. године, донела је
ОД Л У КУ
О БЕСПОВРАТНОМ СУФИНАНСИРАЊУ АКТИВНОСТИ НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ И
УНАПРЕЂЕЊУ СВОЈСТАВА ЗГРАДА
Члан 1.
Овом Одлуком уређује се поступак бесповратног суфинансирања активности инвестиционог одржавања и унапређења својстава зграда које Град Смедерево суфинансира
у складу са расположивим средствима у буџету, као и начин
спровођења и критеријуми за учешће у јавним позивима за
суфинансирање ових активности.
Члан 2.
Суфинансирање активности инвестиционог одржавања
и унапређења својстава зграда остварује се финансирањем
пројеката стамбених и стамбено–пословних зграда у процентима одређеним овом Одлуком.
Попис улица по зонама у којима се остварују активности из става 1. овог члана исказан је у Прилогу 1. који је
саставни део ове Одлуке.
Члан 3.
Одрживи развој становања у складу са Законом о становању и одржавању зграда представља јавни интерес.
У циљу остваривања јавног интереса Град Смедерево
Одлуком о буџету за сваку буџетску годину опредељује
средства за бесповратно суфинансирање активности инвестиционог одржавања и унапређења својстава зграда у складу са овом Одлуком.
Учешће Града Смедерева у суфинансирању активности
из става 1. овог члана може износити максимално 50%.
Члан 4.
У складу са расположивим средствима обезбеђеним у
буџету Града Смедерева могу се финансирати следеће активности инвестиционог одржавања и унапређења својстава зграде:
1) санација равних кровова у циљу спречавања настанка штетних последица по живот и здравље људи и безбедност зграде;
2) инвестиционо одржавање фасада ради спречавања
штетних последица по безбедност већег броја грађана;
3) замена употребљених грађевинских материјала који
су штетни по живот и здравље људи;
4) унапређење енергетских својстава зграде ради
смањења негативних утицаја на животну средину (услед
нерационалне потрошње и емисије штетних гасова);
5) друге активности којима се спречава настанак штетних последица по здравље и живот грађана, животну средину, привреду и имовину веће вредности.
Члан 5.
Грађевинска инспекција на основу редовног праћења
стања зграда у утврђеним зонама и расположивих средстава иницира и предлаже Градском већу града Смедерева (у
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даљем тексту: Градско веће) спровођење поступка давања
субвенција, за радове из члана 4. ове Одлуке.
Предлог из става 1. овог члана садржи врсту и обим
радова.
Градско веће доноси одлуку о расписивању јавног позива и спровођење поступка давања субвенција, која садржи
укупну вредност радова на инвестиционом одржавању, износ субвенције у процентима и др.
Градско веће именује Комисију за избор пројеката за
бесповратно суфинансирање активности инвестиционог
одржавања и унапређења својстава зграда (у даљем тексту:
Комисија).
Комисија има председника и шест чланова, од којих су
по два члана из реда инжењера архитектуре и грађевинарства и по један дипломирани економиста и дипломирани
правник.
Комисију сазива и њеним радом руководи члан Градског већа надлежан за послове урбанизма и комуналних
делатности, који је и председник Комисије.
Комисија спроводи поступак доделе субвенција.
Члан 6.
Јавни позив обавезно садржи:
1) активности које се суфинансирају;
2) износ средстава која су опредељења за суфансирање;
3) документацију која се подноси уз пријаву;
4) право учешћа на јавном позиву;
5) начин подношења пријаве;
6) рок за подношење пријаве;
7) датум, време и место отварања пристиглих пријава;
8) критеријуме за рангирање;
9) рок за објављивање Листе приоритета;
10) начин и рокове уплате субвенција;
11) износ средстава изражен у процентима, који се
финансира из средстава буџета Града, у складу са овом
Одлуком.
Право учешћа на јавном позиву имају зграде обухваћене утврђеним зонама.
Јавни позив се објављује на интернет страници града
Смедерева, на огласној табли Града Смедерева и у новинама које се дистрибуирају на територији града Смедерева.
Члан 7.
Задатак Комисије је да:
1) припреми текст јавног позива;
2) прегледа сваку приспелу пријаву и утврди да ли је
благовремена и уредна;
3) изврши бодовање стања стамбене зграде према критеријумима утврђеним овом Одлуком;
4 ) утврди Листу приоритета и објави је на сајту Града
Смедерева;
5) размотри жалбе учесника јавног позива изјављене на
објављену Листу приоритета и припреми предлог одлуке
Градском већу;
6) на основу коначне Листе приоритета израђује одлуку
о додели средстава.
Члан 8.
Уз пријаву на јавни позив обавезно се подноси следећа
документација:
1) извод из листа непокретности (не старији од 6
месеци);
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2) доказ да је подносилац обезбедио средства потребна
за реализацију пројекта;
3) решење о регистрацији стамбене заједнице и подаци
о управнику зграде;
4) одлука скупштине стамбене заједнице о подношењу
пријаве на јавни позив;
5) извод из програма одржавања зграде у коме су наведене активности инвестиционог одржавања предвиђене за
текућу годину;
6) техничка документација у складу са посебним прописима: копија грађевинске и употребне дозволе, односно
доказ да је зграда грађена пре доношења прописа, или доказ да је стамбена зграда озакоњена;
7) друга документација од значаја за спровођење
пројекта, предвиђена јавним позивом.
Пријаву на јавни позив подноси управник или професионални управник у име стамбене заједнице.
Члан 9.
Саставни део документације из члана 8. ове Одлуке
чине и предмер и предрачун радова у коме су раздвојено
исказани радови по моделу суфинансирања (део који заједнички сносе власници посебних делова и град Смедерево)
и радови које у целости финансирају власници посебних
делова, са фото документацијом постојећег стања.
Техничку документацију за зграде израђује привредно
друштво, друго правно лице, односно предузетник које је
уписано у регистар привредних субјеката.
Члан 10.
Пријаве се подносе у затвореној коверти на писарници Градске управе града Смедерева или препорученом поштом на адресу Омладинска број 1, са назнаком „Пријава за
избор пројеката за бесповратно суфинансирање активности
инвестиционог одржавања и унапређења својстава зграда“.
Образац пријаве може се преузети са сајта Града Смедерева или на шалтеру Градске управе града Смедерева.
Рок за подношење пријаве је 30 дана од дана објављивања јавног позива.
Члан 11.
Преглед пристиглих пријава, бодовање на основу прописаних критеријума и утврђивање Листе приоритета
спровешће Комисија у року од 15 дана од дана истека рока
за подношење пријава.
Ако је достављена документација непотпуна, Комисија
ће писаним путем затражити од подносиоца пријаве допуну
документације, коју је подносилац дужан да достави у року
од 5 дана од дана пријема позива за допуну документације.
Ако подносилац у року из става 2. овог члана не допуни
документацију, пријава ће се сматрати непотпуном.
Непотпуне и неблаговремене пријаве Комисија ће
одбацити.
Члан 12.
Након разматрања приспелих пријава, Комисија утврђује Листу приоритета и доставља је на сагласност Градском већу.
По добијању сагласности Комисија објављује Листу
приоритета на сајту града Смедерева.
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На Листу приоритета подносилац пријаве може поднети жалбу Градском већу преко Комисије у року од 8 дана од
дана објављивања на сајту Града Смедерева.
По истеку рока за жалбу Комисија проверава наводе из
жалбе и припрема предлог одлуке Градском већу.
Члан 13.
Листа приоритета је коначна доношењем одлуке Градског већа града Смедерева по жалби подносиоца пријаве,
односно по протоку рока за жалбу.
На основу коначне Листе приоритета, Комисија израђује
одлуку о додели средстава за бесповратно суфинансирање
активности инвестиционог одржавања и унапређења својстава зграда и доставља је Градском већу града Смедерева
на доношење.
Члан 14.
Одлука обавезно садржи следеће податке за сваки
пројекат посебно:
1) назив Комисије, број одлуке и датум доношења;
2) адресу на којој се налази зграда којој се додељују
бесповратна средства;
3) назив пројекта;
4) укупну вредност пројекта (изражену у динарима);
5) износ средстава који се финансира из буџета (изражен у динарима);
6) укупан број освојених бодова;
7) друге податке на основу којих се вршило рангирање.
Одлука из става 1. овог члана доставља се свим подносиоцима пријава и објављује на интернет страници града
Смедерева.
Члан 15.
Комисија сачињава записник о поступку отварања
пријава, који потписују сви чланови Комисије који су
учествовали у поступку отварања пријава.
Административне и техничке послове везане за спровођење поступка суфинансирања активности инвестиционог одржавања у складу са овом Одлуком врши одељење
Градске управе града Смедерева надлежно за послове
урбанизма.
Члан 16.
Рангирање и избор пројеката који ће бити суфинансирани у складу са одредбама ове Одлуке врши се применом
општих и посебних критеријума.
Општи критеријуми су:
1) хитност интервенције - максималан број бодова је 35;
2) степен унапређења својства зграде - максималан број
бодова је 20;
3) намена зграде:
- за зграде које уживају неки вид заштите у смислу Закона о културним добрима максималан број бодова је 15;
- за стамбене и стамбено-пословне зграде које не уживају неки вид заштите максималан број бодова је 10;
4) да ли су раније коришћена средства буџета града
Смедерева и ако јесу да ли су обавезе предвиђене уговором
у свему испоштоване:
- ако средства нису коришћена максималан број бодова
је 10;
- ако су средства већ коришћена и уговорене обавезе у
свему испуњене максималан број бодова је 5;
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5) раније интервенције на згради:
- за зграде које су радове инвестиционог и текућег одржавања предузимале пре 1990. године максималан број бодова је 20;
- за зграде које су наведене радове предузимале од 1991.
па до 2000. године максималан број бодова је 15;
- за зграде које су наведене радове предузимале од 2001.
па до 2010. године максималан број бодова је 10;
- за зграде које су наведене радове предузимале после
2011. године максималан број бодова је 5.
Члан 17.
Посебни критеријуми су:
1. Сложеност извођења потребних
радова:
а) врло сложени радови
б) сложени радови који подразумевају
уклањање и замену завршног слоја или
облоге новим с евентуалним извођењем
подлоге (зида, носивих причврсних
конструкција и слично)
в) радови који подразумевају уклањање и
замену завршног слоја или
облоге истим
г) мање сложени радови (мањи зидарски,
лимарски, молерско-фарбарски
радови и слично)

50 бодова

30 бодова
10 бодова
1 бод

2. Година изградње зграде/старост зграде
ако је позната или према градитељским
карактеристикама:
а) старија од 100 година
б) од 50 до 99 година
в) од 21 до 49 година
г) изграђена у последњих 20 година

50 бодова
30 бодова
10 бодова
1 бод

3. Утицај на амбијент и квалитет
простора према местима окупљања/
кретања грађана:
а) зграда на ободу трга или на тргу
50 бодова
б) зграда на углу/зграда на раскрсници
30 бодова
улица
в) истакнута слободно стојећа зграда/зграда 10 бодова
у уличном низу
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г) ништа од наведеног под а), б) и в)

1бод

4. Грађевинско стање уличне, дворишне
и осталих фасада:
а) у целости оштећен
б) оштећено је 50% и више од 50%
површине
в) местимично оштећено, оштећено је мање
од 50% површине
г) задовољавајуће стање
5. Стање фасаде према угрожености
пролазника на јавној површини:
а) изразито угрожава
б) делимично угрожавање
в) минимално угрожавање
г) не угрожава
6. Извођење топлотне изолације по
сложености радова:
а) потпуно извођење топлотне изолације
када није уграђена/ знатно или у целости
оштећена
б) потпуно извођење/замена топлотне
изолације
в) делимично извођење топлотне изолације
г) нема потребе за извођењем изолације/
није могуће извођење топлотне изолације

50 бодова
30 бодова
10 бодова
1 бод

50 бодова
30 бодова
10 бодова
1 бод
50 бодова
30 бодова
10 бодова
1 бод

У зависности од врсте инвестиционе активности које се
суфинасирају из буџета града Смедерева, јавним позивом
ће бити одређено на основу којих од наведених посебних
критеријума ће Комисија извршити бодовање.
Члан 18.
Град Смедерево, ради подстицања очувања и обнове
што већег броја фасада зграда, суфинансира обнову фасаде
зграда на подручју града Смедерева по зонама, а према
исказаном моделу суфинансирања, док остатак средстава
до пуне вредности радова, финансирају власници посебних
делова зграде.
Суфинансирање обнове фасада зграда финансира се на
следећи начин:

Екстра зона

Град

Зона I

Град

Зона II

Град

Зона III

Град

Зона IV

Град

Улична
фасада

50%

Улична
фасада

45%

Улична
фасада

40%

Улична
фасада

35%

Улична
фасада

30%

Дворишне
фасаде

45%

Дворишне
фасаде

40%

Дворишне
фасаде

35%

Дворишне
фасаде

30%

Дворишне
фасаде

25%

Бочне фасаде

40%

Остале фасаде

35%

Остале
фасаде

30%

Остале
фасаде

25%

Остале
фасаде

20%

Власницима посебних делова зграда који су исказали
интерес за обнову уличне, дворишне и бочних делова фасаде може се суфинансирати обнова свих делова фасаде, а
онима који су исказали интерес за делимичну обнову фа-

саде може се суфинансирати обнова дворишног и осталих
делова фасаде тек ако је обновљена улична фасада.
Унапређење енергетских својстава зграде суфинансира
се највише до 25% вредности радова на постављању
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топлотне изолације са припадајућим ПДВ-ом, а остале
активности на инвестиционом одржавању и унапређењу
зграде из члана 4. став 1. ове Одлуке суфинансирају се до
20% вредности радова са припадајућим ПДВ-ом.
Члан 19.
У случају да два или више пројеката буду вреднована
са истим бројем бодова, предност у додели средстава има
пројекат који је добио више бодова по основу хитности. У
случају да су пројекти добили исти број бодова по основу
хитности, предност има пројекат за зграду која се налази у
зони по наведеном редоследу: екстра зона, I зона, II зона, III
зона и IV зона, а за случај да се зграде налазе у истој зони,
предност има пројекат који је добио више бодова по основу
степена унапређења својства зграде.
Средства за суфинансирање пројеката биће додељена
пројектима који испуњавају услове прописане овом
Одлуком, а до висине укупно одобрених средстава у буџету
града Смедерева.
Члан 20.
На основу Одлуке, градоначелник закључује уговор између Града и подносиоца пријаве.
Уговором из става 1. овог члана уређују се међусобна
права, обавезе и одговорности уговорних страна.
Уговор о суфинансирању радова на одржавању зграде
нарочито садржи:
1) предмет уговора;
2) рок у ком се пројекат реализује;
3) укупну вредност пројекта;
4) износ средстава која се финансирају из буџета Града;
5) износ средстава која се финансирају из буџета подносиоца пријаве;
6) начин обезбеђења средстава подносиоца пријаве;
7) начин и рокови плаћања;
8) начин прибављања аката у складу са Законом о планирању и изградњи.
Ако се управник стамбене заједнице у року од 15 дана
од дана позива Комисије не одазове позиву за закључење
уговора о суфинансирању пројекта, сматра се да је стамбена заједница одустала од пројекта и средства се додељују
следећој згради са листе приоритета.
Одобрена средства уплаћују се на рачун подносиоца
пријаве, након завршених радова у року од 10 дана од дана
доставе окончане ситуације.
Уколико вредност радова по окончаној ситуацији буде
мања од уговорене вредности, град Смедерево задржава
право да суфинансира мањи износ.
Додељена средства морају се искористити до 30. новембра текуће године.
Члан 21.
Трошкове који нису предвиђени техничком документацијом, као и трошкове стручног надзора над извођењем
радова у складу са уговором у целости сносе власници посебних делова.
Стручни надзор над извођењем радова на реализацији
инвестиционих пројеката за које је закључен уговор из члана 20. ове Одлуке врши Јавно предузеће Урбанизам Смедерево, Смедерево.
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Члан 22.

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграда,
поступку доделе средстава, проценту учешћа и условима под којима град Смедерево учествује у финансирању
активности одржавања („Службени лист града Смедерева“,
број 1/2019).
Члан 23.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Смедерева“.
Број 360-31/2021-09
У Смедереву, 4. јуна 2021. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Весна Киш Костић, с.р.
ПРИЛОГ: Зоне у којима се остварује бесповратно суфинансирање активности на инвестиционом одржавању и
унапређењу својстава зграде
ЕКСТРА ЗОНА обухвата улице: Краља Петра Првог,
Деспота Ђурђа (од Краља Милутина до Стевана Немање),
Стевана Немање, Масарикова, Војводе Мишића, Деспота Гргура, Деспота Стевана, Омладинска, Ђуре Јакшића,
Краља Милутина, Трг 5. јуна, Слободе, 17. октобра, Карађорђева (од Улице слободе до Филипа Вишњића), Српског совјета, Трг републике, Његошева, Кнеза Михаила (од
Улице слободе до тржног центра „Свети Лука“, укључујући
и поменути Тржни центар) и Војводе Ђуше.
I ЗОНА обухвата улице: Вука Караџића (до Саве Немањића), Саве Немањића, Милоша Великог (до Војводе
Путника), Дине Манчића (од Милоша Великог до 17. октобра), Карађорђева (од Улице Филипа Вишњића до укрштања са Деспота Ђурђа), Анте Протића, Кнеза Михаила
(од тржног центра „Свети Лука“, до сквера Петријевске,
Мајке Југовића и Фочанске), Радосава Мирковића, Др Јована Цвијића, Димитрија Давидовића, Носилаца Албанске споменице (до тржног центра „Надвожњак“), Трг Карађорђев дуд, тржни центар „Надвожњак“.
II ЗОНА обухвата улице: Саве Немањића (од улаза
у Тврђаву до Вука Караџића), Старине Новака, Војводе
Симе, Вука Караџића (од Саве Немањића до Милоша Великог), Носилаца Албанске споменице (од тржног центра
„Надвожњак“ до Шалиначке), Шалиначка, Ђуре Салаја,
Ђуре Стругара, Војводе Путника, Трг Николе Крге, 16. октобра (до Устаничке), Стевана Немање (од Масарикове до
Деспота Ђурђа), Бранислава Нушића, Змај Јовина, Војводе Главаша, Излетничка (до хотела „Смедерево“), Филипа
Вишњића, Светозара Марковића, Равног гаја, Словенска,
Јоакима Вујића (до Наталије Цветковић), Србина, Мајке
Југовића, Југ Богданова, Фочанска (до Иве Андрића), Петријевска (до сквера Старца Вујадина, Кајмакчаланске и
Петријевског потока), Лукијана Мушицког (до укрштања
са Проте Матеје Ненадовића), Проте Матеје Ненадовића
(од Лукијана Мушицког до Моме Арделића), Моме Арделића, Јована Крајишника, Косовска, Војводе Степе, Ладна
вода, Ђуре Даничића (до Ресавске), Пролетерска, Крајишких бригада (до „Зелене пијаце“ на Царини), Ослобођења
(од Пролетерске до „Римског бунара“), Ивана Гундулића,
Синђелићева, Партизанска (до Милоша Обилића), Желез-
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ничка (до Ловћенске), Ловћенска и Краљевића Марка (до
Пауна Јанковића).
III ЗОНА: Све остале улице на територији месних
заједница „Доњи град“, „Карађорђев дуд“, „Ладна вода“ и
„Славија“.
IV ЗОНА: Све остале улице на територији градских
месних заједница ван територије месних заједница из претходног става и сеоска насеља.

4. јун 2021. године
Члан 4.

За реализацију ове Одлуке обезбеђена су средства у
буџету града Смедерева.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 360-33/2021-09
У Смедереву, 4. јуна 2021. године

68.
На основу члана 70. став 1. Закона о енергетској
ефикасности и рационалној употреби енергије („Службени
гласник Републике Србије“, број 40/2021), члана 32. став
1. тачка 6., а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 - други закон
и 47/2018) и члана 19. стaв 1. тачка 6. Статута града
Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2019
-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 7. седници одржаној 4.
јуна 2021. године, донела је
ОД Л У КУ
О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ ЕНЕРГЕТСКЕ
САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Члан 1.
Одлуком о финансијској подршци енергетске санације
породичних кућа и станова на територији града Смедерева,
уређује се финансијска подршка власницима породичних
кућа и станова, у циљу остваривања уштеде енергије и њеног рационалног коришћења, те смањење емисије гасова са
ефектом стаклене баште и унапређења процеса енергетске
санације на територији града Смедерева (даљем тексту:
Град).
Члан 2.
Енергетска санација је процес преласка са система у
коме се доминантно користе конвенционални (необновљиви) извори енергије на систем заснован на коришћењу
обновљивих извора енергије који подразумева и увођење
мера за уштеду енергије и њено ефикасно коришћење.
Кључни елементи енергетске санације су: примена мера
енергетске ефикасности, коришћење обновљивих извора
енергије и заштита животне средине и смањење утицаја на
климатске промене.
Члан 3.
Град ће кроз мере енергетске санације суфинансирати
део трошкова на унапређењу енергетске ефикасности породичних кућа и станова на територије Града.
Конкретне мере које ће Град суфинансирати, корисници
субвенција, учесници у процесу, поступак јавног оглашавања, општи и посебни услови, транспарентност поступка,
праћење реализације мера, извештавање и сл. дефинисаће
се Правилником који доноси Градско веће града Смедерева.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Весна Киш Костић, с.р.

69.
На основу члана 49. Закона о комуналној милицији
(„Службени гласник Републике Србије“, број 49/2019), члана 24. став 2. и члана 32. став 1. тачка 6), а у вези са чланом
66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014 - др. закон,
101/2016 - др.закон и 47/2018), члана 17. став 2. и члана
19. став 1. тачка 6) Статута града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 2/2019 - пречишћен текст), а
по претходно добијеној сагласности министра надлежног
за државну управу и локалну самоуправу, број 021-0100154/1/2021-24 од 26. марта 2021. године,
Скупштина града Смедерева, на 7. седници одржаној 4.
јуна 2021. године, донела је
ОД Л У КУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О БОЈИ И НАЧИНУ
ОЗНАЧАВАЊА ВОЗИЛА И ПЛОВИЛА И ОПРЕМИ
КОМУНАЛНЕ МИЛИЦИЈЕ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Члан 1.
У Одлуци о боји и начину означавања возила и пловила
и опреми комуналне милиције града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 4/2010 и 15/2020 -др.одлука), у члану 3. речи „тамно сива“ замењују се речју „бела“.
Члан 2.
У члану 4. реч „тегет“ замењује се речју „црне“.
Члан 3.
У члану 5. ставу 1. алинеји 3), реч „беле“ замењује се
речју „црне“.
Члан 4.
У члану 13. ставу 1. после речи „са“, речи: „прописима
о материјално-финансијском пословању“, замењују се речима: „ Правилником о садржини евиденција које води комунална милиција, начину њиховог вођења и уништавању
одређених података.“.

4. јун 2021. године
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Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 020-7/2021-09
У Смедереву, 4. јуна 2021. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Весна Киш Костић, с.р.

70.
На основу члана 32. став 1. тачка 9., а у вези са чланом
66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014 - др.закон,
101/2016 - др.закон и 47/2018) и члана 19. став 1. тачка 10.
Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2019 - пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 7. седници одржаној 4.
јуна 2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА
ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА У СМЕДЕРЕВУ
I
Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама
Статута Историјског архива у Смедереву, број 473-01/2020
од 13.11.2020. године.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 110-14/2021-09
У Смедереву, 4. јуна 2021. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Весна Киш Костић, с.р.
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ У СМЕДЕРЕВУ
Смедерево, Ул. краља Петра Првог бр. 2
- Уп р а в н и о д б о р –
Бр. 473 -01/2020
Датум: 13.11.2020. године
Смедерево
На основу члана 21. став 1. тачка 1. Закона о јавним
службама („Сл. гласник РС“, бр. 42/91, 71/94, 79/2005 – др.
закон, 81/2005 – испр. др. закона, 83/2005 – испр. др. закона
и 83/2014 – др. закон), члана 44. став 1. тачка 1. Закона о
култури („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 13/2016, 30/2016 –
испр. и 6/2020), члана 29. став 1. тачка 1) Статута Историјског архива у Смедереву („Службени лист града Смедерева“,
бр.2/2014 и 5/2018),
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Управни одбор Историјског архива у Смедереву, на
својој 84. седници, одржаној дана 13.11.2020. године, усвојио је следећу
ОД Л У КУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА
ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА У СМЕДЕРЕВУ
Члан 1.
У Статуту Историјског архива у Смедереву (објављеном у „Службеном листу града Смедерева“, бр. 2/2014 и
5/2018, који обухвата основни текст Статута бр. 237 од 26.
марта 2014. године са изменама и допунама Статута бр.
376-01/2018 од 17.8.2018. године) , у даљем тексту: Статут, члан 16. мења се и гласи:
„Програм рада и финансијски план Архива доноси Управни одбор, на предлог директора.
Директор континуирано анализира остваривање програма рада и предузима мере или предлаже предузимање
мера надлежним органима, у циљу остваривања планираних активности.
Архив је дужна да најкасније до 15. марта текуће године, поднесе извештај о раду и извештај о финансијском
пословању за претходну годину.
Висину средстава за финансирање делатности Архива
утврђује Оснивач, на основу предлога годишњег програма
рада и предлога финансијског плана установе за наредну
годину и пројекцијама за наредне две године.
Предлог годишњег програма рада Архива садржи посебно исказана средства потребна за финансирање програма и пројеката у култури, као и средства потребна за финансирање текућих расхода и издатака.
Архив подноси Оснивачу предлог годишњег програма
рада и предлог финансијског плана за наредну годину и
пројекцијама за наредне две године, најкасније до 20. јула
текуће године. Оснивач даје сагласност на програм рада и
финансијски план Архива.
Архив о свом раду извештава и друге органе када је то
законом одређено.“
Члан 2.
У члану 18. после става 1 додаје се нови став 2, која
гласи:
„Архив је дужан да наменски користи одобрена финансијска средства из буџета Града и из буџета Републике, као
и да поднесе извештај о реализацији културних програма и
пројеката у року од 30 дана по завршетку програма, односно пројеката за које су додељена буџетска средства са доказима о наменском коришћењу финансијских средстава.“
Члан 3.
Члан 22. Статута мења се и гласи:
„За директора Архива може бити именовано лице које
испуњава следеће услове:
1) да има стечено високо образовање на пољу научних
области друштвено-хуманистичких наука:
- на основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним
студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;
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- на основним студијама у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо образовање до
10. септембра 2005. године;
2) да има најмање пет године радног искуства на пословима у области културе;
3) да има положен стручни испит за звање архивисте;
4) да зна најмање један страни језик;
5) да познаје рад на рачунару.
Кандидат за директора дужан је да предложи програм
рада и развоја Архива, као саставни део конкурсне документације.“
Члан 4.
У члану 23. став 3. Статута мења се и гласи:
„Јавни конкурс из става 1. овог члана расписује се
најкасније 60 дана пре истека мандата директора.“
У члану 23. став 4. Статута мења се и гласи:
„Јавни конкурс из става 1. овог члана објављује се на
сајту Националне службе за запошљавање, на огласној табли или у просторијама Архива и у најмање једним дневним
новинама које се дистрибуирају на целој територији Републике Србије.“
У члану 23. став 6. Статута мења се и гласи:
„Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве Управни одбор одбацује решењем
против кога се може изјавити посебна жалба Градском
већу Града Смедерева, у року од петнаест дана од дана достављања решења.“
У члану 23. став 7. Статута мења се и гласи:
„Управни одбор је дужан да поступа са пријавама на
јавни конкурс у складу са законом којим се уређује управни
поступак.“
У члану 23. став 11. Статута мења се и гласи:
„Јавни конкурс није успео ако Управни одбор утврди да
нема кандидата који испуњава услове да уђе у изборни поступак о чему је дужан да обавести Скупштину града Смедерева и уколико Скупштина града Смедерева не именује
директора Архива са Листе.“
У члану 23. после става 11. додаје се нови став 12, који
гласи:
„Уколико Управни одбор не распише јавни конкурс у
року који је утврђен у ставу 3. овог члана, обавезан је да о
разлозима због којих јавни конкурс није расписан обавести
Оснивача.“
Члан 5.
Члан 24. Статута мења се и гласи:
„Скупштина града Смедерева може именовати вршиоца дужности директора Архива, без претходно спроведеног
јавног конкурса, у случају када директору престане дужност пре истека мандата, односно када јавни конкурс за директора није успео.
Вршилац дужности директора може обављати ту функцију најдуже једну годину.
Исто лице не може бити два пута именовано за вршиоца дужности директора из става 1. овог члана.
Вршилац дужности директора мора да испуњава услове
за избор кандидата за директора из члана 36. став 1. овог
закона.
Вршилац дужности директора има сва права, обавезе и
овлашћење директора.“

4. јун 2021. године

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНА ОДРЕДБА
Члан 6.
Директор, Управни одбор, Надзорни обор и Стручни
савет који у време доношења ове Одлуке обављају своје
функције, наставља са обављањем својих функција у постојећем саставу до избора нових чланова ових органа.
Члан 7.
Надлежни органи Архива ускладиће опште акте Архива са одредбама Статута, најкасније у року од годину дана
од дана ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 8.
На основу ове Одлуке, израдити пречишћен текст Статута Историјског архива у Смедереву.
Члан 9.
Ову Одлуку објавити на огласној табли Архива.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања, а примењиваће се након прибављања сагласности
Скупштине града Смедерева.
УПРАВНИ ОДБОР ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА У
СМЕДЕРЕВУ
ПРЕДСЕДНИК
Душан Митровић, дипл. историчар
КОНСТАТУЈЕ СЕ да је ова Одлука објављена на огласној табли Историјског архива у Смедереву, дана 13.11.2020.
год.

71.
На основу чланова 36. и 37. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 2/2019 - пречишћен
текст), чланова 34., 35. и 36. Пословника Скупштине
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
14/2020) и чланова 2., 3., 4., 12. и 15. Одлуке о радним
телима Скупштине града Смедерева („Службени лист
града Смедерева”, број 3/2008),
Скупштина града Смедерева, на 7. седници одржаној 4.
јуна 2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОСНИВАЊУ САВЕТА ЗА
ПОЉОПРИВРЕДУ И ИЗБОРУ ЧЛАНОВА САВЕТА
I
Решење о оснивању Савета за пољопривреду и избору
чланова Савета („Службени лист града Смедерева“,
број 2/2021), мења се у тачки I, подтачка 4., тако што се
уместо Кристине Антић, члана Савета, бира Александра
Мијатовић.

4. јун 2021. године
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Страна 295 – Број 4
РЕШЕЊЕ

II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева”.

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ У СМЕДЕРЕВУ

Број 02-95/2021-09
У Смедереву, 4. јуна 2021. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Весна Киш Костић, с.р.

72.
На основу чланова 36. и 37. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2019 - пречишћен текст), чланова 34., 35. и 36. Пословника Скупштине града Смедерева („Службени лист града Смедерева“,
број 14/2020) и чланова 2., 3., 4., 12. и 20. Одлуке о радним
телима Скупштине града Смедерева („Службени лист града Смедерева”, број 3/2008),
Скупштина града Смедерева, на 7. седници одржаној 4.
јуна 2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ

I
У Школски одбор Тeхничке школе у Смедереву именују се за чланове:
1. Александра Мијатовић, представник јединице локалне самоуправе
2. Бранко Николић, представник јединице локалне
самоуправе
3. Марио Пармантије, представник јединице локалне
самоуправе
4. Сања Панић, представник запослених
5. Горан Карличић, представник запослених
6. Срећко Минић, представник запослених
7. Владана Марковић, представник родитеља ученика
8. Миланка Петровић, представник родитеља ученика
9. Виолета Аранђеловић, представник родитеља ученика
II
Доношењем овог Решења престаје да важи Решење о
именовању чланова Школског одбора Тeхничке школе у
Смедереву („Службени лист града Смедерева“, број 6/2017
и 7/2018).

О ИСПРАВЦИ РЕШЕЊА О ОСНИВАЊУ САВЕТА
ЗА СПОРТ И ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ И ИЗБОРУ
ЧЛАНОВА САВЕТА
I
Решење о оснивању Савета за спорт и физичку културу
и избору чланова Савета („Службени лист града Смедерева“, број 2/2021), исправља се у тачки I, подтачка 1., тако
што уместо имена „Божо“, треба да стоји „Божидар“.

III
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-64/2021-09
У Смедереву, 4. јуна 2021. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Весна Киш Костић, с.р.

II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева”.
Број 02-39/2021-09
У Смедереву, 4. јуна 2021. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Весна Киш Костић, с.р.

73.
На основу члана 116. став 5. Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник Републике
Србије“, број 88/2017, 27/2018 - др.закон, 10/2019, 27/2018
-др. закон и 6/2020), члана 32. став 1. тачка 20., а у вези
са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007,
83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и
члана 19. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 2/2019 - пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 7. седници одржаној 4.
јуна 2021. године, донела је

74.
На основу члана 116. став 5. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике
Србије››, број 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018
- др. закон и 6/2020), члана 32. став 1. тачка 20., а у вези са
чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014 - др.
закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 19. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2019 - пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 7. седници одржаној 4.
јуна 2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ У ВРАНОВУ
I
Решење о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Доситеј Обрадовић“ у Вранову („Службени
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Страна 296 – Број 4

лист града Смедерева“, број 10/2017, 4/2019 и 2/2021),
мења се у тачки I тако што се разрешава дужности члан
Школског одбора Драган Гајић, представник јединице локалне самоуправе, а уместо њега за новог члана Школског
одбора именује се Jасмина Марковић, представник јединице локалне самоуправе.

4. јун 2021. године
III

Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-92/2021-09
У Смедереву, 4. јуна 2021. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Весна Киш Костић, с.р.

II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 614-33/2021-09
У Смедереву, 4. јуна 2021. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Весна Киш Костић, с.р.

75.
На основу члана 116. став 5. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике
Србије“, број 88/2017, 27/2018 - др.закон, 10/2019, 27/2018
-др. закон и 6/2020), члана 32. став 1. тачка 20, а у вези са
чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014 - др.
закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 19. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2019 - пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 7. седници одржаној 4.
јуна 2021. године, донела је

76.
На основу члана 134. став 2. Закона о социјалној заштити („Службени гласник Републике Србије“, број 24/2011),
члана 18. Закона о јавним службама („Службени гласник
Републике Србије“, број 42/91, 71/94, 79/2005 - др. закон,
81/2005 - испр. др. закона, 83/2005 - испр. др. закона и
83/2014 - др. закон), члана 32. став 1. тачка 9, а у вези са
чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014
- др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 14. Одлуке о оснивању Установе за дневни боравак деце, младих
и одраслих особа са сметњама у развоју „Сунце“ Смедерево („Службени лист града Смедерева“, број 2/2015 - пречишћен текст) и члана 19. став 1. тачка 10. Статута града
Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2019
- пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 7. седници одржаној 4.
јуна 2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВОЖД КАРАЂОРЂЕ“ У
ВОДЊУ
I
У Школски одбор Основне школе „Вожд Карађорђе“ у
Водњу именују се за чланове:
1. Милосав Илић, представник јединице локалне
самоуправе
2. Оливера Борисављевић, представник јединице локалне самоуправе
3. Милош Милосављевић, представник јединице локалне самоуправе
4. Биљана Томић, представник запослених
5. Марија Костић, представник запослених
6. Наташа Милошевић, представник запослених
7. Снежана Илић, представник родитеља ученика
8. Катарина Митровић, представник родитеља ученика
9. Светлана Петровић, представник родитеља ученика
II
Доношењем овог Решења престаје да важи Решење
о именовању чланова Школског одбора Основне школе
„Вожд Карађорђе“ у Водњу („Службени лист града Смедерева“, број 6/2017, 5/2018 и 4/2019).

О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРКЕ
УСТАНОВЕ ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ, МЛАДИХ
И ОДРАСЛИХ ОСОБА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
„СУНЦЕ“ СМЕДЕРЕВО
I
БИЉАНИ МИЛОШЕВИЋ, дипломираном економисти,
престаје дужност директорке Установе за дневни боравак
деце, младих и одраслих особа са сметњама у развоју „Сунце“ Смедерево, због истека периода на који је именована.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Образложење
Чланом 134. став 2. Закона о социјалној заштити
(„Службени гласник Републике Србије“, број 24/2011) прописано је да се услови за избор и разрешење директора,
као и састав, делокруг и друга питања која се односе на
директора, управни и надзорни одбор установе социјалне
заштите коју је основала Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, уређују актом о
оснивању и статутом те установе у складу са законом ако
овим законом није другачије прописано.
Чланом 18. став 1. Закона о јавним службама („Службени гласник Републике Србије“, број 42/91, 71/94, 79/2005
- др. закон, 81/2005 - испр. др. закона, 83/2005 - испр. др.
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закона и 83/2014 - др. закон) прописано је да директора установе именује и разрешава оснивач.
Чланом 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007,
83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) утврђено
је да Скупштина општине, у складу са законом, именује и
разрешава директоре установа чији је оснивач, док је одредбом члана 66. став 3. истог Закона утврђено да се одредбе овог закона које се односе на скупштину општине,
примењују на градску скупштину.
Чланом 14. Одлуке о оснивању Установе за дневни боравак деце, младих и одраслих особа са сметњама у развоју
„Сунце“ Смедерево („Службени лист града Смедерева“,
број 2/2015 - пречишћен текст), предвиђено је да директора
Установе именује и разрешава Скупштина града Смедерева, на период од 4 године.
Права и обавезе директора утврђују се Статутом
Установе.
До именовања директора Установе његове послове ће
обављати и вршити његова овлашћења вршилац дужности
директора Установе кога именује Оснивач.
Чланом 19. став 1. тачка 10. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2019 - пречишћен текст) одређено је да скупштина града, у складу
са законом, именује и разрешава директоре установа чији
је оснивач.
Како је директорки Установе за дневни боравак деце,
младих и одраслих особа са сметњама у развоју „Сунце“
Смедерево истекао период на који је именована, Скупштинa
града Смедерева донела је Решење о престанку дужности
директорке Установе за дневни боравак деце, младих и одраслих особа са сметњама у развоју „Сунце“ Смедерево,
као у диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог Решења може се поднети тужба Вишем
суду у Смедереву, у року од 60 дана од дана пријема овог
Решења.
Број 02-128/2021-09
У Смедереву, 4. јуна 2021. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Весна Киш Костић, с.р.

77.
На основу члана 124. став 2, члана 133. и члана 134.
став 2. Закона о социјалној заштити („Службени гласник
Републике Србије“, број 24/2011), члана 18. Закона о јавним службама („Службени гласник Републике Србије“,
број 42/91, 71/94, 79/2005- др. закон, 81/2005 - испр. др. закона, 83/2005 - испр. др. закона и 83/2014 - др. закон), члана
32. став 1. тачка 9, а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“,
број 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и
47/2018), члана 14. Одлуке о оснивању Установе за дневни боравак деце, младих и одраслих особа са сметњама у
развоју „Сунце“ Смедерево („Службени лист града Смедерева“, број 2/2015 - пречишћен текст) и члана 19. став 1.
тачка 10. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 2/2019 - пречишћен текст),

Страна 297 – Број 4

Скупштина града Смедерева, на 7. седници одржаној 4.
јуна 2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ,
МЛАДИХ И ОДРАСЛИХ ОСОБА СА СМЕТЊАМА У
РАЗВОЈУ „СУНЦЕ“ СМЕДЕРЕВО
I
БИЉАНА МИЛОШЕВИЋ, дипломирани економиста, именује се за вршиоца дужности директора Установе за
дневни боравак деце, младих и одраслих особа са сметњама у развоју „Сунце“ Смедерево.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Образложење
Чланом 124. став 2. Закона о социјалној заштити
(„Службени гласник Републике Србије“, број 24/2011) утврђено је да мандат директора центра за социјални рад
траје четири године и исто лице може бити поново именовано за директора.
Чланом 133. став 1. овог Закона прописано је да за директора центра за породични смештај и усвојење и дома
за смештај корисника који је основала Република Србија,
аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе
може бити именован држављанин Републике Србије који
је стекао високо образовање на студијама другог степена
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године и
одговарајући академски односно стручни назив утврђен у
области правних, психолошких, педагошких и андрагошких наука, специјалне едукације и рехабилитације, социолошких, политичких, економских или медицинских наука,
и има најмање пет година радног искуства у струци.
Чланом 133. став 4. истог Закона прописано је да се на
друга питања о директору установе из става 1. овог члана
сходно примењују одредбе овог закона о директору центра
за социјални рад.
Чланом 134. став 2. наведеног Закона прописано је да
се услови за избор и разрешење директора, као и састав,
делокруг и друга питања која се односе на директора, управни и надзорни одбор установе социјалне заштите коју
је основала Република Србија, аутономна покрајина или
јединица локалне самоуправе уређују актом о оснивању и
статутом те установе у складу са законом ако овим законом
није другачије прописано.
Чланом 18. став 1. Закона о јавним службама („Службени гласник Републике Србије“, број 42/91, 71/94, 79/2005
- др. закон, 81/2005 - испр. др. закона, 83/2005 - испр. др.
закона и 83/2014 - др. закон) прописано је да директора установе именује и разрешава оснивач.
Чланом 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007,
83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) прописано је да Скупштина општине, у складу са законом, именује и разрешава директоре установа чији је оснивач, док
је одредбом члана 66. став 3. истог Закона прописано да се
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одредбе овог закона које се односе на скупштину општине,
примењују на градску скупштину.
Чланом 14. Одлуке о оснивању Установе за дневни боравак деце, младих и одраслих особа са сметњама у развоју
„Сунце“ Смедерево („Службени лист града Смедерева“,
број 2/2015 - пречишћен текст), предвиђено је да директора
Установе именује и разрешава Скупштина града Смедерева, на период од 4 године.
Права и обавезе директора утврђују се Статутом
Установе.
До именовања директора Установе његове послове ће
обављати и вршити његова овлашћења вршилац дужности
директора Установе кога именује Оснивач.
Чланом 19. став 1. тачка 10. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2019 - пречишћен текст) одређено је да скупштина града, у складу
са законом, именује и разрешава директоре установа чији
је оснивач.
Како је директорки Установе за дневни боравак деце,
младих и одраслих особа са сметњама у развоју „Сунце“
Смедерево истекао период на који је именована, до именовања директора потребно је именовати вршиоца дужности
директора.
На основу свега наведеног, Скупштинa града Смедерева донела је Решење о именовању вршиоца дужности директора Установе за дневни боравак деце, младих и одраслих особа са сметњама у развоју „Сунце“ Смедерево, као
у диспозитиву.

РЕШЕЊЕ
О ОТВАРАЊУ АПРОПРИЈАЦИЈЕ
1. На основу Уговора о суфинансирању пројекта „14.14.“
Обележавање осамдесет година од експлозије муниције у
Смедеревској тврђави, закљученог између Министарства
културе и информисања и Историјског архива у Смедереву
и Захтева Одељења за јавне службе број 400-4579/2021-01
од 28.05.2021. године, отвара се апропријација у Одлуци о
буџету града Смедерева за 2021. годину („Службени лист
града Смедерева“, број 18/2020) у оквиру раздела 4-Градска
управа, глава 4.4-Култура, Програм 13–Развој културе и информисања, програмска активност 0001-Функционисање
локалних установа културе, функција 820-Услуге културе,
извор 07-Трансфери од других нивоа власти, у укупном износу од 300.000,00 динара, и то:
-позиција 71 – Специјализоване услуге, економска класификација 424 са износом од 300.000,00 динара.
2. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
3. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-4579/2021-09
У Смедереву, 28. маја 2021. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Јован Беч, с.р.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог Решења може се поднети тужба Вишем
суду у Смедереву, у року од 60 дана од дана пријема овог
Решења.
Број 02-129/2021-09
У Смедереву, 4. јуна 2021. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Весна Киш Костић, с.р.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

4. јун 2021. године

РАДНА ТЕЛА СКУПШТИНЕ ГРАДА
79.
На основу члана 36. Пословника Скупштине града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 14/2020) и
члана 8. Одлуке о радним телима Скупштине града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 3/2008),
Савет за буџет и финансије, на 1. седници одржаној 1.
јуна 2021. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА САВЕТA
ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ

78.
На основу члана 5. став 6. 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. маја 2021. године, донео је

I
МИЛИЦА ЈЕЛИЋ, бира се за председника Саветa за
буџет и финансије.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-99/2021-09
У Смедереву, 1. јуна 2021. године
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
САВЕТA ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
Срећко Стевановић, с.р.

4. јун 2021. године
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80.

82.

На основу члана 36. Пословника Скупштине града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 14/2020) и
члана 8. Одлуке о радним телима Скупштине града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 3/2008),
Савет за буџет и финансије, на 1. седници одржаној 1.
јуна 2021. године, донео је

На основу члана 36. Пословника Скупштине града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 14/2020) и
члана 8. Одлуке о радним телима Скупштине града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 3/2008),
Савет за привреду и енергетику, на 1. седници одржаној
1. јуна 2021. године, донео је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА
САВЕТA ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ

О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА САВЕТA
ЗА ПРИВРЕДУ И ЕНЕРГЕТИКУ

I

I

МИЛИЦА РАНКОВИЋ, бира се за заменика председника Саветa за буџет и финансије.

ЛЕЛА КОСТИЋ, бира се за заменика председника Саветa за привреду и енергетику.

II

II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.

Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-100/2021-09
У Смедереву, 1. јуна 2021. године

Број 02-98/2021-09
У Смедереву, 1. јуна 2021. године
ПРЕДСЕДНИК
САВЕТA ЗА ПРИВРЕДУ И ЕНЕРГЕТИКУ
Дејан Лукић, с.р.

ПРЕДСЕДНИК
САВЕТA ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
Милица Јелић, с.р.

81.

83.

На основу члана 36. Пословника Скупштине града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 14/2020) и
члана 8. Одлуке о радним телима Скупштине града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 3/2008),
Савет за привреду и енергетику, на 1. седници одржаној
1. јуна 2021. године, донео је

На основу члана 36. Пословника Скупштине града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 14/2020) и
члана 8. Одлуке о радним телима Скупштине града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 3/2008),
Савет за пољопривреду, на 1. седници одржаној 1. јуна
2021. године, донео је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА САВЕТA
ЗА ПРИВРЕДУ И ЕНЕРГЕТИКУ

О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА САВЕТA
ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ

I

I

ДЕЈАН ЛУКИЋ, бира се за председника Саветa за
привреду и енергетику.

Предраг Милисављевић, бира се за председника Саветa за пољопривреду.

II

II

Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-97/2021-09
У Смедереву, 1. јуна 2021. године
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
САВЕТA ЗА ПРИВРЕДУ И ЕНЕРГЕТИКУ
Срђан Ђорђевић, с.р.

Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-101/2021-09
У Смедереву, 1. јуна 2021. године
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
САВЕТA ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
Милорад Живанић с.р.
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4. јун 2021. године

84.

86.

На основу члана 36. Пословника Скупштине града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 14/2020) и
члана 8. Одлуке о радним телима Скупштине града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 3/2008),
Савет за пољопривреду, на 1. седници одржаној 1. јуна
2021. године, донео је

На основу члана 36. Пословника Скупштине града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 14/2020) и
члана 8. Одлуке о радним телима Скупштине града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 3/2008),
Савет за саобраћај и везе, на 1. седници одржаној 1. јуна
2021. године, донео је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА САВЕТA
ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ

О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА
ЗА САОБРАЋАЈ И ВЕЗЕ

I

I

Марко Јовановић, бира се за заменика председника
Саветa за пољопривреду.

Саша Јанковић, бира се за заменика председника Савета за саобраћај и везе.

II

II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.

Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-102/2021-09
У Смедереву, 1. јуна 2021. године

Број 02-108/2021-09
У Смедереву, 1. јуна 2021. године
ПРЕДСЕДНИК
САВЕТА ЗА САОБРАЋАЈ И ВЕЗЕ
Владета Кочовић, с.р.

ПРЕДСЕДНИК
САВЕТA ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
Предраг Милисављевић, с.р.

87.

85.
На основу члана 36. Пословника Скупштине града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 14/2020) и
члана 8. Одлуке о радним телима Скупштине града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 3/2008),
Савет за саобраћај и везе, на 1. седници одржаној 1. јуна
2021. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА
ЗА САОБРАЋАЈ И ВЕЗЕ
I
Владета Кочовић, бира се за председника Савета за
саобраћај и везе.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-107/2021-09
У Смедереву, 1. јуна 2021. године
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
САВЕТА ЗА САОБРАЋАЈ И ВЕЗЕ
Владета Кочовић, с.р.

На основу члана 36. Пословника Скупштине града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 14/2020) и
члана 8. Одлуке о радним телима Скупштине града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 3/2008),
Савет за комуналне послове и урбанизам, на 1. седници
одржаној 1. јуна 2021. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА ЗА
КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И УРБАНИЗАМ
I
Петар Дисић, бира се за председника Савета за комуналне послове и урбанизам.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-115/2021-09
У Смедереву, 1. јуна 2021. године
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
САВЕТА ЗА КОМУНАЛНЕ
ПОСЛОВЕ И УРБАНИЗАМ
Зоран Глишић, с.р.

4. јун 2021. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 301 – Број 4

88.

90.

На основу члана 36. Пословника Скупштине града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 14/2020) и
члана 8. Одлуке о радним телима Скупштине града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 3/2008),
Савет за комуналне послове и урбанизам, на 1. седници
одржаној 1. јуна 2021. године, донео је

На основу члана 36. Пословника Скупштине града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 14/2020) и
члана 8. Одлуке о радним телима Скупштине града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 3/2008),
Савет за науку, образовање и примену нових технологија, на 1. седници одржаној 1. јуна 2021. године, донео је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА
САВЕТА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И
УРБАНИЗАМ

О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА
ЗА НАУКУ, ОБРАЗОВАЊЕ И ПРИМЕНУ НОВИХ
ТЕХНОЛОГИЈА

I
Зоран Глишић, бира се за заменика председника Савета за комуналне послове и урбанизам.

I
Биљана Гвозденовић, бира се за заменика председника
Савета за науку, образовање и примену нових технологија.

II

II

Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-116/2021-09
У Смедереву, 1. јуна 2021. године

Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-110/2021-09
У Смедереву, 1. јуна 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
САВЕТА ЗА КОМУНАЛНЕ
ПОСЛОВЕ И УРБАНИЗАМ
Петар Дисић, с.р.

89.
На основу члана 36. Пословника Скупштине града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 14/2020) и
члана 8. Одлуке о радним телима Скупштине града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 3/2008),
Савет за науку, образовање и примену нових технологија, на 1. седници одржаној 1. јуна 2021. године, донео је

ПРЕДСЕДНИК
САВЕТА ЗА НАУКУ, ОБРАЗОВАЊЕ
И ПРИМЕНУ НОВИХ ТЕХНОЛОГИЈА
Јован Видојевић, с.р.

91.
На основу члана 36. Пословника Скупштине града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 14/2020) и
члана 8. Одлуке о радним телима Скупштине града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 3/2008),
Савет за културу и туризам, на 1. седници одржаној 1.
јуна 2021. године, донео је

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА ЗА
НАУКУ, ОБРАЗОВАЊЕ И ПРИМЕНУ НОВИХ
ТЕХНОЛОГИЈА
I
Јован Видојевић, бира се за председника Савета за науку, образовање и примену нових технологија.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-109/2021-09
У Смедереву, 1. јуна 2021. године
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
САВЕТА ЗА НАУКУ, ОБРАЗОВАЊЕ
И ПРИМЕНУ НОВИХ ТЕХНОЛОГИЈА
Милица Благојевић, с.р.

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА
ЗА КУЛТУРУ И ТУРИЗАМ
I
Жељка Крстић, бира се за председника Савета за културу и туризам.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-111/2021-09
У Смедереву, 1. јуна 2021. године
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
САВЕТА ЗА КУЛТУРУ И ТУРИЗАМ
Владан Филиповић, с.р.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 302 – Број 4

4. јун 2021. године

92.

94.

На основу члана 36. Пословника Скупштине града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 14/2020) и
члана 8. Одлуке о радним телима Скупштине града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 3/2008),
Савет за културу и туризам, на 1. седници одржаној 1.
јуна 2021. године, донео је

На основу члана 36. Пословника Скупштине града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 14/2020) и
члана 8. Одлуке о радним телима Скупштине града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 3/2008),
Савет за спорт и физичку културу, на 1. седници одржаној 1. јуна 2021. године, донео је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА
ЗА КУЛТУРУ И ТУРИЗАМ

О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА
ЗА СПОРТ И ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ

I

I

Владан Филиповић, бира се за заменика председника
Савета за културу и туризам.

Ненад Мартић, бира се за заменика председника Савета за спорт и физичку културу.

II

II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.

Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-112/2021-09
У Смедереву, 1. јуна 2021. године

Број 02-114/2021-09
У Смедереву, 1. јуна 2021. године
ПРЕДСЕДНИК
САВЕТА ЗА СПОРТ И ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ
Божидар Лакићевић, с.р.

ПРЕДСЕДНИК
САВЕТА ЗА КУЛТУРУ И ТУРИЗАМ
Жељка Крстић, с.р.

93.

95.

На основу члана 36. Пословника Скупштине града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 14/2020) и
члана 8. Одлуке о радним телима Скупштине града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 3/2008),
Савет за спорт и физичку културу, на 1. седници одржаној 1. јуна 2021. године, донео је

На основу члана 36. Пословника Скупштине града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 14/2020) и
члана 8. Одлуке о радним телима Скупштине града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 3/2008),
Савет за здравље и социјалну заштиту, на 1. седници
одржаној 1. јуна 2021. године, донео је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА
ЗА СПОРТ И ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ

О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА
ЗА ЗДРАВЉЕ И СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

I

I

Божидар Лакићевић, бира се за председника Савета за
спорт и физичку културу.

Весна Живановић, бира се за председника Савета за
здравље и социјалну заштиту.

II

II

Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-113/2021-09
У Смедереву, 1. јуна 2021. године
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
САВЕТA ЗА СПОРТ И ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ
Божидар Лакићевић, с.р.

Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-123/2021-09
У Смедереву, 1. јуна 2021. године
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ И СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ
Душко Савић, с.р.

4. јун 2021. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 303 – Број 4

96.

98.

На основу члана 36. Пословника Скупштине града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 14/2020) и
члана 8. Одлуке о радним телима Скупштине града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 3/2008),
Савет за здравље и социјалну заштиту, на 1. седници
одржаној 1. јуна 2021. године, донео је

На основу члана 36. Пословника Скупштине града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 14/2020) и
члана 8. Одлуке о радним телима Скупштине града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 3/2008),
Савет за заштиту животне средине, на 1. седници
одржаној 1. јуна 2021. године, донео је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА
САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ И СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА
ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

I

I

Јелена Бојовић, бира се за заменика председника Савета за здравље и социјалну заштиту.

Ивана Јовановић Ђурђевић, бира се за заменика
председника Савета за заштиту животне средине.

II

II

Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-124/2021-09
У Смедереву, 1. јуна 2021. године

Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-106/2021-09
У Смедереву, 1. јуна 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ И СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ
Весна Живановић, с.р.

97.

ПРЕДСЕДНИК
САВЕТА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Лазар Милановић, с.р.

99.

На основу члана 36. Пословника Скупштине града
Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
14/2020) и члана 8. Одлуке о радним телима Скупштине
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
3/2008),
Савет за заштиту животне средине, на 1. седници
одржаној 1. јуна 2021. године, донео је

На основу члана 36. Пословника Скупштине града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 14/2020) и
члана 8. Одлуке о радним телима Скупштине града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 3/2008),
Савет за рад и развој месних заједница, на 1. седници
одржаној 1. јуна 2021. године, донео је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА
ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА
ЗА РАД И РАЗВОЈ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

I

I

Лазар Милановић, бира се за председника Савета за
заштиту животне средине.

Горан Васић, бира се за председника Савета за рад и
развој месних заједница.

II

II

Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-105/2021-09
У Смедереву, 1. јуна 2021. године
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
САВЕТА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Александар Живојиновић, с.р.

Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-103/2021-09
У Смедереву, 1. јуна 2021. године
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
САВЕТА ЗА РАД И РАЗВОЈ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
Бранко Милановић, с.р.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 304 – Број 4

4. јун 2021. године

100.

102.

На основу члана 36. Пословника Скупштине града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 14/2020) и
члана 8. Одлуке о радним телима Скупштине града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 3/2008),
Савет за рад и развој месних заједница, на 1. седници
одржаној 1. јуна 2021. године, донео је

На основу члана 36. Пословника Скупштине града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 14/2020) и
члана 8. Одлуке о радним телима Скупштине града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 3/2008),
Комисија за прописе, на 1. седници одржаној 1. јуна
2021. године, донела је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА
САВЕТА ЗА РАД И РАЗВОЈ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА
КОМИСИЈЕ ЗА ПРОПИСЕ

I

I

Милан С. Милојевић, бира се за заменика председника Савета за рад и развој месних заједница.

Весна Аврамовић, бира се за заменика председника
Комисије за прописе.

II

II

Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-104/2021-09
У Смедереву, 1. јуна 2021. године

Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-118/2021-09
У Смедереву, 1. јуна 2021. године
ПРЕДСЕДНИК
КОМИСИЈЕ ЗА ПРОПИСЕ
Наташа Величковић, с.р.

ПРЕДСЕДНИК
САВЕТА ЗА РАД И РАЗВОЈ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
Горан Васић, с.р.

103.

101.
На основу члана 36. Пословника Скупштине града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 14/2020) и
члана 8. Одлуке о радним телима Скупштине града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 3/2008),
Комисија за прописе, на 1. седници одржаној 1. јуна
2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ
ЗА ПРОПИСЕ

На основу члана 36. Пословника Скупштине града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 14/2020) и
члана 8. Одлуке о радним телима Скупштине града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 3/2008),
Комисија за кадровска питања и јавна признања, на 1.
седници одржаној 1. јуна 2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ ЗА
КАДРОВСКА ПИТАЊА И ЈАВНА ПРИЗНАЊА
I

I
Наташа Величковић, бира се за председника Комисије
за прописе.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-117/2021-09
У Смедереву, 1. јуна 2021. године
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
КОМИСИЈЕ ЗА ПРОПИСЕ
мр Радмило Грујић, с.р.

Анђелина Цикота Филић, бира се за председника Комисије за кадровска питања и јавна признања.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-119/2021-09
У Смедереву, 1. јуна 2021. године
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
КОМИСИЈЕ ЗА КАДРОВСКА
ПИТАЊА И ЈАВНА ПРИЗНАЊА
Милица Траиловић, с.р.

4. јун 2021. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

104.

Страна 305 – Број 4
II

На основу члана 36. Пословника Скупштине града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 14/2020) и
члана 8. Одлуке о радним телима Скупштине града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 3/2008),
Комисија за кадровска питања и јавна признања, на 1.
седници одржаној 1. јуна 2021. године, донела је

Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-121/2021-09
У Смедереву, 1. јуна 2021. године
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
КОМИСИЈЕ ЗА СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА
И НАЗИВЕ УЛИЦА, ТРГОВА И ДРУГИХ
ДЕЛОВА НАСЕЉЕНИХ МЕСТА
Добрица Живановић, с.р.

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА
КОМИСИЈЕ ЗА КАДРОВСКА ПИТАЊА
И ЈАВНА ПРИЗНАЊА
I
Ивана Стојић, бира се за заменика председника Комисије за кадровска питања и јавна признања.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-120/2021-09
У Смедереву, 1. јуна 2021. године
ПРЕДСЕДНИК
КОМИСИЈЕ ЗА КАДРОВСКА
ПИТАЊА И ЈАВНА ПРИЗНАЊА
Анђелина Цикота Филић, с.р.

105.
На основу члана 36. Пословника Скупштине града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 14/2020) и
члана 8. Одлуке о радним телима Скупштине града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 3/2008),
Комисија за спомен обележја и називе улица, тргова и
других делова насељених места, на 1. седници одржаној 1.
јуна 2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ ЗА
СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА И НАЗИВЕ УЛИЦА, ТРГОВА
И ДРУГИХ ДЕЛОВА НАСЕЉЕНИХ МЕСТА
I
Неда Мирић, бира се за председника Комисије за спомен обележја и називе улица, тргова и других делова насељених места.

106.
На основу члана 36. Пословника Скупштине града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 14/2020) и
члана 8. Одлуке о радним телима Скупштине града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 3/2008),
Комисија за спомен обележја и називе улица, тргова и
других делова насељених места, на 1. седници одржаној 1.
јуна 2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА
КОМИСИЈЕ ЗА СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА И НАЗИВЕ
УЛИЦА, ТРГОВА И ДРУГИХ ДЕЛОВА
НАСЕЉЕНИХ МЕСТА
I
Наташа Митић, бира се за заменика председника Комисије за спомен обележја и називе улица, тргова и других
делова насељених места.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-122/2021-09
У Смедереву, 1. јуна 2021. године
ПРЕДСЕДНИК
КОМИСИЈЕ ЗА СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА
И НАЗИВЕ УЛИЦА, ТРГОВА И ДРУГИХ
ДЕЛОВА НАСЕЉЕНИХ МЕСТА
Неда Мирић, с.р.

Страна 306 – Број 4

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

4. јун 2021. године

САДРЖАЈ
Рег. бр.

Страна

СКУПШТИНА ГРАДА
59.

Решење о престанку функције члана Градског већа града Смедерева

1

60.

Решење о престанку функције члана Градског већа града Смедерева

1

61.

Решење о избору члана Градског већа града Смедерева

2

62.

Решење о избору члана Градског већа града Смедерева

2

63.

Решење о престанку мандата одборника
Скупштине града Смедерева

3

64.

Одлукa о Завршном рачуну буџета града
Смедерева за 2020. годину

4

65.

Одлукa о усвајању Годишњег ликвидационог извештаја Туристичке организације
града Смедерева у ликвидацији за 2020.
годину

283

66.

Одлукa о изради Плана детаљне регулације градске топлане у Смедереву

283

67.

Одлукa о бесповратном суфинансирању
активности на инвестиционом одржавању
и унапређењу својстава зграда

287

68.

Одлукa о финансијској подршци енергетске санације породичних кућа и станова на
територији града Смедерева

292

69.

Одлукa о изменама Одлуке о боји и начину
означавања возила и пловила и опреми комуналне милиције града Смедерева

292

Решење о давању сагласности на Одлуку о
изменама и допунама Статута Историјског
архива у Смедереву

293

71.

Решење о измени Решења о оснивању Савета за пољопривреду и избору чланова
Савета

294

72.

Решење о исправци Решења о оснивању
Савета за спорт и физичку културу и избору чланова Савета

295

70.

Рег. бр.

Страна

73.

Решење о именовању чланова Школског
одбора Техничке школе у Смедереву

295

74.

Решење о измени Решења о именовању
чланова Школског одбора Основне школе
„Доситеј Обрадовић“ у Вранову

295

75.

Решење о именовању чланова Школског
одбора Основне школе „Вожд Карађорђе“
у Водњу

296

76.

Решење о престанку дужности директорке
Установе за дневни боравак деце, младих
и одраслих особа са сметњама у развоју
„Сунце“ Смедерево

296

77.

Решење о именовању вршиоца дужности директора Установе за дневни боравак
деце, младих и одраслих особа са сметњама у развоју „Сунце“ Смедерево

297

ГРАДОНАЧЕЛНИК
78.

Решење о отварању апропријације

298

РАДНА ТЕЛА СКУПШТИНЕ ГРАДА
79.

Решење о избору председника Савета за
буџет и финансије

298

80.

Решење о избору заменика председника
Савета за буџет и финансије

299

81.

Решење о избору председника Савета за
привреду и енергетику

299

82.

Решење о избору заменика председника
Савета за привреду и енергетику

299

83.

Решење о избору председника Савета за
пољопривреду

299

84.

Решење о избору заменика председника
Савета за пољопривреду

300

85.

Решење о избору председника Савета за
саобраћај и везе

300

4. јун 2021. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Рег. бр.

Страна

Страна 307 – Број 4

Рег. бр.

Страна

86.

Решење о избору заменика председника
Савета за саобраћај и везе

300

97.

Решење о избору председника Савета за
заштиту животне средине

303

87.

Решење о избору председника Савета за комуналне послове и урбанизам

300

98.

Решење о избору заменика председника Савета за заштиту животне средине

303

88.

Решење о избору заменика председника
Савета за комуналне послове и урбанизам

301

99.

Решење о избору председника Савета за рад
и развој месних заједница

303

89.

Решење о избору председника Савета за
науку, образовање и примену нових технологија

301

100.

Решење о избору заменика председника Савета за рад и развој месних заједница

304

90.

Решење о избору заменика председника Савета за науку, образовање и примену нових
технологија

301

101.

Решење о избору председника Комисије за
прописе

304

102.

304

Решење о избору председника Савета за
културу и туризам

301

Решење о избору заменика председника
Комисије за прописе

103.

304

Решење о избору заменика председника
Савета за културу и туризам

302

Решење о избору председника Комисије за
кадровска питања и јавна признања

104.

305

93.

Решење о избору председника Савета за
спорт и физичку културу

302

Решење о избору заменика председника
Комисије за кадровска питања и јавна признања

94.

Решење о избору заменика председника
Савета за спорт и физичку културу

302

105.

Решење о избору председника Комисије за
спомен обележја и називе улица, тргова и
других делова насељених места

305

95.

Решење о избору председника Савета за
здравље и социјалну заштиту

302

106.

Решење о избору заменика председника Комисије за спомен обележја и називе улица,
тргова и других делова насељених места

305

96.

Решење о избору заменика председника
Савета за здравље и социјалну заштиту

303

91.
92.
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