ГРАДА СМЕДЕРЕВА
ГОДИНА X БРОЈ 5
ГРАДСКО ВЕЋЕ
61.
На основу чланова 9., 111. и 209. Закона о социјалној
заштити („Службени гласник Републике Србије“, број
24/2011), члана 46., а у вези са чланом 66. став 5. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014-др. закон и 101/2016-др. закон), члана 45. Статута града Смедерева („Службени лист
града Смедерева“, број 12/2016-пречишћен текст) и члана
65. Одлуке о правима социјалне заштите у граду Смедереву („Службени лист града Смедерева“, број 9/2013, 5/2015,
7/2015 и 9/2016),
Градско веће града Смедерева, на 46. седници одржаној
30. маја 2017. године, донело је
П РА В И Л Н И К
О ФИНАНСИРАЊУ, НАЧИНУ РАДА И УСЛОВИМА
ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА БЕСПЛАТАН ОБРОК
(НАРОДНА КУХИЊА) НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Члан 1.
Правилником о финансирању, начину рада и условима
за остваривање права на бесплатан оброк (Народна кухиња), (у даљем тексту: Правилник), као матаријална подршка из области социјалне заштите о чијем обезбеђивању
се стара град Смедерево (у даљем тексту: Град), у складу
са Одлуком о правима социјалне заштите у граду Смедереву („Службени лист града Смедерева“, број 9/2013, 5/2015,
7/2015 и 9/2016), (у даљем тексту: Одлука) ближе се регулишу услови и поступак за остваривање права на бесплатан
оброк, поступак избора Пружаоца услуге и начин пружања услуге припреме, дистибуције и расподеле бесплатног
оброка.
Сви појмови у овом Правилнику употребљени у граматичком мушком роду односе се на особе мушког и женског
рода.
Држављани Републике Србије који имају пребивалиште, односно боравиште на територији града Смедерева, а
који се нађу у стању социјалне потребе, остварују право на
бесплатан оброк на основу захтева или по службеној дужности.
Члан 2.
Поступак за остваривање права на коришћење бесплатног оброка остварују појединци или породице по захтеву
сранке који се подноси Центру за социјални рад Смедерево
(у даљем тексту: Центар).

СМЕДЕРЕВО, 2. ЈУН 2017. ГОДИНЕ
Приликом одлучивања, као индикаторе и методе процене угрожености узети:
- број чланова домаћинства,
- укупне приходе,
- минимални ниво социјалне сигурности,
- имовину породице,
- број деце на школовању,
- радну способност,
- здравствено стање,
- коришћење сопствених капацитета,
- додатне приходе и
- остало.
Право на бесплатан оброк имају:
1. Корисници права на новчану социјалну помоћ који су
радно неспособна лица;
2. Корисници права на новчану социјлну помоћ који су
радно способна лица чије породице имају 5 и више
чланова;
3.Корисници права на новчану социјалну помоћ – једнородитељске породице које имају 3 и више чланова;
4. Лица са више од 60 година живота која су у стању
социјалне потребе, без прихода или чији укупни приходи не прелазе минимални ниво социјалне сигурности и
5. Лица и породице који се тренутно нађу у стању социјалне потребе, корисници постпеналне заштите, а
најдуже право коришћења до 60 дана у континуитету.
Радно неспособним лицима из става 3. тачка 1. овог
члана, сматрају се лица у смислу члана 85. Закона о социјалној заштити.
Центар може да покрене поступак и по службеној дужности, уколико у неком другом поступку, који се води код
Центра, утврди да је овај облик заштите неопходан и да су
за то испуњени услови.
Члан 3 .
Члановима породице сматрају се брачни или ванбрачни
друг, брачна, ванбрачна или усвојена деца и сродници у побочној линији до другог степена сродства, под условом да
живе у заједничком породичном домаћинству.
Члан 4.
Право на бесплатан оброк из члана 2. овог Правилника
не може да оствари појединац, односно члан породице:
- који је закључио уговор о доживотном издржавању са
другим лицем и
- у другим случајевима утврђеним законом и овим Правилником.
Члан 5.
За утврђивање статуса корисника, подносилац захтева
је дужан да достави следећу документацију:
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1. доказ о свом идентитету (фотокопија личне карте, а
ако је биометријска мора бити очитана) за све пунолетне
чланове породичног домаћинства;
2. оверени образац О2 са подацима о свим члановима
породичног домаћинства;
3. потврду школе или факултета о редовном школовању;
4. изводе из матичне књиге рођених за малолетне чланове породичног домаћинства;
5. уверење од Националне службе за запошљавање, Филијала Смедерево, за подносиоца захтева и све чланове породичног домаћинства ако су незапослени, а уколико се не
налазе на евиденцији незапослених лица: фотокопије радних и оверених здравствених књижица и оверену изјаву два
сведока да нису у радном односу и да не остварују приходе;
6. лекарску документацију за болесне чланова породичног домаћинства и
7. доказ о приходима за све запослене чланове породичног домаћинства, за претходни месец у односу на месец у
коме се утврђује испуњеност услова за остваривање права
на бесплатан оброк.
Уколико се у току поступка укаже потреба за додатном
документацијом, за остваривање права на бесплатан оброк
по овом Правилнику, корисник је дужан да достави тражену документацију Центру.
Члан 6.
О остваривању права на бесплатан оброк у првостепеном поступку Центар доноси решење-упут, позивајући
се на конкретне чланове, тачке и алинеје Закона о општем
управном поступку, Закона о социјалној заштити, Одлуке и
овог Правилника, користећи методе прикупљања документације, процене у поступку опсервације, интервјуа, координације са надлежним службама и теренском контролом и
другим методама које се користе у утврђивању социо-економске анамнезе породице.
Подносилац захтева за остваривање права на бесплатан
оброк почиње да користи признато правао првог наредног
дана од дана доношења решења Центра.
Корисник права на бесплатан оброк наставља са коришћењем овог права, уколико у року од 30 дана пре истицања признатог права, поднесе захтев са неопходном документацијом и уколико за то право и даље испуњава услове,
о чему ће корисник имати сазнања на основу решења о
признатом праву.
Право из става 1. овог члана признаје се најдуже за период до годину дана, а ревизија ће се вршити на свака три
месеца.
На основу процене и статистичке евиденције према задатом периоду, Центар за сваку наредну годину врши процену броја корисника, а који је основ за покретање поступка јавне набавке.
Члан 7.
На решење-упут о признавању права на коришћење
бесплатног оброка може се, преко Центра, изјавити жалба
Одељењу за јавне службе Градске управе града Смедерева
- Одсеку за социјалну и здравствену заштиту, као другостепеном органу, у року од 15 дана од дана пријема решења-упута.
Члан 8.
Изузетно, када се појединац или породица нађу у стању
социјалне потребе а неопходно је хитно поступање, Центар
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ће у таквом случају издати Потврду о коришћењу права на
бесплатан оброк, која ће важити до окончања поступка и
доношења решења.
Пружалац услуге ће, током трајања права свих корисника, пратити реализацију и указивати Центру на промене
чињеничног стања, уколико их буде.
Члан 9.
Појединац или породица којима се решењем-упутом
призна право, дужни су да:
- се обавезно легитимишу приликом преузимања бесплатног оброка код Пружаоца услуге, путем решења, потврде и личних идентификационих исправа (лична карта,
пасош, здравствена књижица) и
- поштују кућни ред Пружаоца услуге.
У случају промене места боравка, имовног стања или
друге чињенице релевантне за остваривање овог права, корисник бесплатног оброка је дужан да обавести Центар у
року од 5 дана од дана наступања промене.
Члан 10.
У случају да корисник права на бесплатан оброк прекрши правила понашања или злоупотреби своје право (продаје оброке, уступа право другом лицу, узима само хлеб,
неоправдано нередовно преузима оброке најдуже 5 дана
узастопно или најдуже 15 дана у току месеца и др.) Центар
може решењем-упутом укинути признато право.
Пружалац услуге је дужан да, најкасније у року од 48
сати од сазнања о насталој промени из става 1. овог члана,
достави Центру писано обавештење о корисницима који
крше правила понашања или злоупотребљавају своје право.
Члан 11.
Припрему, дистрибуцију и расподелу бесплатног оброка седам дана у недељи и то: издавање топлог оброка радним даном и суботом и сувог оброка недељом, вршиће Пружалац услуге који буде изабран у поступку јавне набавке.
Обавезни услови које мора да испуњава понуђач за пружање услуге припреме, дистрибуције и расподеле бесплатног оброка су услови који су одређени Законом о јавним
набавкама.
Члан 12.
Пружалац услуге је дужан да приликом припреме бесплатног оброка задовољи нормативе квалитета за припрему хране, а сви преузети послови морају се обављати по
важећим позитивно-правним законским прописима и уз
стални надзор надлежних инспекција.
Члан 13.
1. Нормативи утрошка намирница по јелима:
Врста јела
Пасуљ
Састојци
Пасуљ
Уље
Месо, кобасица, сланина
Зачин-сушена паприка
Брашно

Норм.
0,100
0,020
0,050
0,004
0,010
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Црни лук
Со
Алева паприка

0,020
0,003
0,003

Врста јела
Тесто са месом
Тестенина месна
Састојци
Тестенина
Уље
Месо
Зачин-сушена паприка
Ђувеч конз.
Црни лук
Со
Алева паприка

Норм.
0,100
0,020
0,050
0,004
0,080
0,020
0,003
0,003

Врста јела
Пилав
Састојци
Пиринач
Уље
Месо, кобасица
Зачин-сушена паприка
Ђувеч конз.
Црни лук
Со
Алева паприка

Норм.
0,100
0,020
0,050
0,004
0,080
0,020
0,003
0,003

Врста јела
Зелено поврће
Купус,боранија,грашак
Састојци
Грашак,купус,боранија
Уље
Месо
Зачин-сушена паприка
Брашно
Црни лук
Со
Алева паприка

Норм.
0,350
0,020
0,050
0,004
0,010
0,020
0,003
0,003

Врста јела
Кромпир
Састојци
Кромпир
Уље
Месо
Зачин-сушена паприка
Брашно
Црни лук
Со
Алева паприка

Норм.
0,350
0,020
0,050
0,004
0,010
0,020
0,003
0,003
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2. Сваки корисник бесплатног оброка добија 1/2 литра
куване хране и 1/2 векне хлеба типа 500, односно 750 (народни хлеб).
3. Пружалац услуге припреме, дистрибуције и расподеле бесплатног оброка (Народна кухиња) дужан је да у
конкурсној документацији достави јеловник за све дане у
седмици, за градско подручје и подручја насељенех места.
4. Достава куваног оброка корисницима бесплатног
оброка мора се вршити најмање на пет дистрибутивних
пунктова (један пункт у граду и најмање четири пункта у
насељеним местима).
Пунктови морају да испуњавају све хигијенско-санитарне услове које прописују надлежне инспекције.
Дистрибутивни пункт у граду подразумева следећи
простор:
- просторију за поделу оброка која је физички одвојена
од корисника бесплатног оброка,
- просторију за расподелу и конзумирање оброка, што
подразумева опремљен простор са столовима и столицама,
где корисник може на лицу места да конзумира оброк, најмање површине 50 м2 која се налази у граду.
- просторију за пресвлачење особа на подели бесплатног
оброка, као и простор за одлагање прибора за хигијену и
- два санитарна чвора (један за кориснике, а други за
особље).
По налогу Центра, а по претходно поднетом захтеву
странке, односно корисника бесплатног оброка и процене
оправданости захтева од стране Центра, достава куваног
оброка мора се извршити и на кућну адресу корисника бесплатног оброка, ако је тежак инвалид, стара особа или лице
привремено спречено да узима бесплатан оброк (операција
или друга болест).
Члан 14.
Центар, на основу евиденције коју води, доставља изабраном Пружаоцу услуге правноснажна решења о признавању права на бесплатан оброк, потврде и списак корисника који остварују право на бесплатан оброк.
Пружалац услуге води дневну евиденцију за сваког корисника бесплатног оброка, а на основу картона корисника,
који сваки корисник поседује. На крају месеца, сваки корисник бесплатног оброка потписује дистрибутивни лист, као
доказ о преузетом бесплатном оброку.
Изабрани Пружалац услуге дужан је да Центру почетком текућег месеца за претходни месец достави спискове
корисника права на бесплатан оброк са бројем издатих
оброка.
Центар, на основу достављених спискова од стране
пружаоца услуге и извршене контроле, утврђује стварни
број издатих оброка и Одељењу за јавне службе Градске
управе града Смедерева - Одсеку за социјалну и здравствену заштиту доставља коначан списак корисника са стварно
издатим бесплатним оброцима.
Основ за пренос средстава Пружаоцу припреме, дистрибуције и расподеле бесплатног оброка (Народна кухиња) је правдајућа документација, из претходног месеца, коју
чини списак корисника Народне кухиње са бројем стварно
издатих бесплатних оброка, почетком текућег месеца за
претходни месец и преглед трошкова са уговорима, фактурама о набавци добара и извршеним услугама, достављена
Одељењу за јавне службе Градске управе града Смедерева.
Наведена документација мора бити потпуна и оверена од
стране одговорног лица Пружаоца припреме, дистрибуције
и расподеле бесплатног оброка (Народна кухиња).
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Члан 15.
У складу са донетим Решењем о образовању Комисије
за праћење рада Народне кухиње, Пружалац услуге је дужан да истој омогући увид у свој рад, у циљу контроле придржавања уговорних обавеза.
Надзор над квалитетом и дистрибуцијом бесплатног
оброка врши Комисија из става 1. овог члана, најмање једном месечно и записник о извршеној контроли доставља
Одељењу за јавне службе Градске управе града Смедерева
на даље поступање.

На основу чланова 17, 18. и 19. Закона о безбедности
саобраћаја на путевима (“Службeни гласник Републике
Србије”, брoj 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - одлука
УС, 55/2014, 96/2015 - др. закон и 9/2016 - одлука УС) и
члана 45. Статута града Смедерева (“Службени лист града
Смедерева”, број 12/2016 - пречишћен текст),
Градско веће града Смедерева, на 46. седници одржаној
15. маја 2017. године, донело је

Члан 16.
Измене и допуне овог Правилника вршиће се на начин
предвиђен за његово доношење.
Члан 17.
Ступањем на снагу овог Правилника престајe да важи
Правилник о остваривању права на бесплатан оброк
(„Народна кухиња“) („Службени лист града Смедерева“,
број 10/2015).
Члан 18.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 020-48/2017-07
У Смедереву, 30. маја 2017. године

позиција

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИЦЕ
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Бојан Теофиловић, с. р.

П Р О Г РА М
О ИЗМЕНИ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА
СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА
БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА
НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА СМЕДЕРЕВА У 2017.
ГОДИНИ
1. Тачка 2. Програма коришћења средстава за
финансирање унапређења безбедности саобраћаја на
путевима на подручју града Смедерева у 2017. години
(„Службени лист града Смедерева“, број 1/2017), мења се
и гласи:
„2. За реализацију овог Програма планирана су средства
у буџету града Смедерева за 2017. годину у укупном износу
од 35.000.000,00 динара, а распоредиће се сразмерно
оствареним приходима у буџету града Смедерева на
следеће позиције:

износ (рсд)

%

Унапређење саобраћајне инфраструктуре на територији града Смедерева

10.358.196,96

50%

1.1.

Учешће Савета у изради пројеката и изградњи тротоара, формирању, изградњи и
опремању пешачких коридора, пешачких зона, елемената заштите пешака и сл. у
улицама Петријевској, Горанској, Шалиначкој, Кнез Михаиловој, Војводе Ђуше,
Карађорђевој, као и у другим улицама у којима се догодило страдање пешака у
саобраћајним незгодама на територији града Смедерева

5.000.000,00

1.2.

Реализација саобраћајних пројеката које је иницирао и финансирао Савет са циљем
повећања безбедности пешачког и колског саобраћаја

1.3.

Учешће Савета у изради пројекта и уградњи пешачких семафора у улицама
Карађорђевој и Црвене армије

1.200.000,00

1.4.

Учешће Савета у изради и реализацији пројеката којима се унапређује безбедност
саобраћаја у школским зонама у Раљи и на другим местима на подручју града

2.000.000,00

1.5.

Учешће Савета у набавци и уградњи техничких средстава за успоравање саобраћаја, и
то вештачких избочина, платоа, шуштећих и вибрационих трака и маркера, по налогу
Савета

1.

1.6.
1.7.
1.8.

Назив

Учешће Савета у набавци и уградњи пешачких ограда, стубићa као и друге опреме пута
за заштиту безбедности учесника у саобраћају, по налогу Савета
Учешће Савета у набавци и уградњи саобраћајних знакова са изменљивим садржајем у
функцији смањења и контроле брзине кретања возила
Учешће Савета у изради пројекта и набавци и уградњи посебне опреме за осветљавање
пешачких прелаза са становишта повећања безбедности пешачког саобраћаја

458.196,96

350.000,00
350.000,00
400.000,00
600.000,00
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2.

Рад Савета за безбедност саобраћаја града Смедерева

0,00

0,0%

3.

Унапређење саобраћајног васпитања и образовања

650.000,00

3,1%

3.1.

Набавка светлоодбојних прслука и сличних средстава са циљем едукације из области
безбедности саобраћаја за ученике основних школа на територији града Смедерева

400.000,00

3.2.

Набавка наставних средстава, учила и опреме за обуку ученика из безбедности
саобраћаја Техничке школе у Смедереву - Саобраћајног одсека

200.000,00

3.3.

Опремање школских саобраћајних патрола на територији града Смедерева

50.000,00

4.

Превентивно - промотивне активности из области безбедности саобраћаја

4.150.000,00

4.1.

Учешће Савета у превентивно - промотивним акцијама и акцијама Агенције за
безбедност саобраћаја Републике Србије

150.000,00

4.2.

Учешће Савета у превентивно - промотивним кампањама и акцијама са циљем промена
понашања учесника у саобраћају

100.000,00

4.3.

Учешће Савета у набавци ауто седишта за новорођене бебе са циљем повећања
безбедности у саобраћају и повећања процента употребе сигурносног појаса путника на
задњем седишту возила у Смедереву

3.800.000,00

4.4.

Учешће Савета у спровођењу акције “Шта знаш о саобраћају” за ученике основних
школа

100.000,00

Научно - истраживачки рад у области безбедности саобраћаја

858.196,96

5.1.

Учешће Савета у Изради саобраћајних пројеката и друге документације за град
Смедерево са циљем унапређења безбедности саобраћаја

858.196,96

6.

Техничко опремање органа надлежних за безбедност саобраћаја и јединица
саобраћајне полиције које контролишу и регулишу саобраћај на путевима

4.700.000,00

5.

Опремање саобраћајне инспекције техничким средствима (вертикалне и хоризонталне
баријере, купе, траке и слично)

50.000,00

6.2.

Опремање јединице саобраћајне полиције ПУ Смедерево техничким средствимa

270.000,00

6.3.

Учешће Савета у набавци и уградњи опреме на основу пројекта система видео надзора
и система за аутоматско препознавање регистарских таблица на територији града
Смедерева

6.4.

Учешће Савета у обезбеђивању интернет конекције за функционисање система видео
надзора и система за аутоматско препознавање регистарских таблица на територији
града Смедерева

150.000,00

6.5.

Учешће Савета у набавци медицинске опреме за хитне интервенције збрињавања лица
страдалих у саобраћајним незгодама службе Хитне помоћи Дома здравља у Смедереву

600.000,00

позиција

6.1.

7.

20,0%

4,1%

22,7%

3.630.000,00

укупно позиција 1

10.358.196,96

50,0%

укупно позиција 2+3+4+5+6

10.358.196,96

50,0%

свега

20.716.393,92

100%

Назив

износ (рсд)

Уговорне обавезе - средства намењена за реализацију уговора из претходне године

14.283.606,08

7.1.

Учешће Савета у изградњи тротоара у Улици петријевској у Смедереву - уговорне
обавезе

5.900.000,00

7.2.

Учешће Савета у изградњи тротоара у Улици 16. октобра у Смедереву - уговорне
обавезе

3.500.000,00

Страна 6 – Број 5
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7.3.

Учешће Савета у изградњи тротоара у Улици Петријевски поток у Смедереву - уговорне
обавезе

1.900.000,00

7.4.

Реализација саобраћајних пројеката које је иницирао и финансирао Савет са циљем
повећања безбедности пешачког и колског саобраћаја, набавка и уградња техничких
средстава за успоравање саобраћаја, набавка шуштећих и вибрационих трака и маркера
- уговорна обавеза

2.153.521,68

7.5.

Учешће Савета у набавци и уградњи пешачких ограда и стубића као опреме пута за
заштиту безбедности учесника у саобраћају - уговорне обавезе

530.084,40

7.6.

Учешће Савета у изради пројекта јавне расвете у Улици Црвене армије у Смедереву са
становишта безбедности саобраћаја - уговорне обавезе

300.000,00

укупно позиција 1+2+3+4+5+6+7

- за чланове:
1. Милош Ђорђевић, директор Центра за социјални
рад Смедерево
2. Маријана Алексић, саветник за запошљавање,
представница Националне службе за запошљавањеФилијала Смедерево
3. др Жељко Смиљанић, заменик директора Опште
болнице „Свети Лука” у Смедереву, представник
здравства
4. Драгица Голубовић, директорка Основне школе
„Др Јован Цвијић“ у Смедереву, представница Актива директора основних школа са територије града
Смедерева
5. Дејан Стојковић, одборник Скупштине града Смедерева
6. Јелена Радуловић, представница Удружења Рома
,,Јелена 21“ Враново
7. Ђулијета Сулић, виши референт на пословима
праћења и координације на решавању ромских питања у Градској управи града Смедерева
8. Селим Сулејмани, представник Савеза ромских
невладиних организација ,,Смедеревски форум“
Смедерево.“.

2. Програм о измени Програма ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 344-423/2017-07
У Смедереву, 15. маја 2017. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.

63.
На основу члана 20. став 1. тачка 29., а у вези са чланом
66. став 5. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014- др. закон
и 101/2016-др. закон) и члана 45. Статута града Смедерева
(,,Службени лист града Смедерева“, број 12/2016- пречишћен текст),
Градско веће града Смедерева, на 46. седници одржаној
15. маја 2017. године, донело је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ЛОКАЛНОГ
САВЕТА ЗА ПОБОЉШАЊЕ ПОЛОЖАЈА
РОМА ГРАДА СМЕДЕРЕВА И ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНОВА САВЕТА

II
Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у ,,Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-19/2017-07
У Смедереву, 15. маја 2017. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.

I
У Решењу о образовању Локалног савета за побољшање положаја Рома града Смедерева и именовању председника, заменика председника и чланова Савета (,,Службени
лист града Смедерева“, број 5/2014), мења се тачка I тако
да гласи:
,,Образује се Локални савет за побољшање положаја
Рома града Смедерева.
У Локални савет се именује:
- за председника
Славиша Стошић, члан Градског већа града Смедерева задужен за ресор финансија
- за заменика председеника
Миша Ивковић, помоћник градоначелнице града
Смедерева за област образовања

35.000.000,00

64.
На основу члана 69. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник Републике Србије“, број 15/2016),
члана 45. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 12/2016- пречишћен текст) и члана 31.
Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа Паркинг
сервис Смедерево („Службени лист града Смедерева“, број
2/2013 и 9/2016),
Градско веће града Смедерева, на 46. седници одржаној
15. маја 2017. године, донело је

2. јун 2017. године
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РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНОВНИК
РАДОВА И УСЛУГА ЈАВНОГ КУМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС СМЕДЕРЕВО
I
Даје се сагласност на Ценовник радова и услуга Јавног
комуналног предузећа Паркинг сервис Смедерево, број
В14/2 од 03.05.2017. године, и то:
А) Ценовник сагласности за раскопавање јавне површине
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Врста услуге
Издавање саобраћајно-техничких услова и сагласности за
изградњу прикључка на јавни пут -објекти до 400 м2
Издавање саобраћајно-техничких услова и сагласности за
изградњу прикључка на јавни пут - објекти од 400 до1000 м2
Издавање саобраћајно-техничких услова и сагласности за
изградњу прикључка на јавни пут - преко 1000 м2
Издавање саобраћајно-техничких услова и сагласности за
грађење инсталација - трасе до 500м
Издавање саобраћајно-техничких услова и сагласности за
грађење инсталација - трасе преко 500м
Издавање осталих саобраћајно-техничких услова и сагласности
деф. чланом 14. Закона о јавним путевима

Б) Ценовник израдe пројеката
Ред.
Врста услуге
бр.
Израда пројеката саобраћајне сигнализације са техничком
контролом пројекта и геодетским снимком терена и израдом
1.
геодетских подлога у размерама
Р 1:1000, Р 1:500, Р1:250
В) Ценовник одржавања саобраћајне сигнализације и опреме
Ред.
Врста услуге
бр.
1.
Постављање носача саобраћајног знака
2.
Постављање саобраћајног знака
3.
Уклањање саобраћајног знака
4.
Уклањање носача саобраћајног знака
5.
Исправљање искривљеног саобраћајног знака
6.
Исправљање носача саобраћајног знака

Јед. мере

Цена без ПДВ-а

Цена са ПДВом

ком

2.750,00

3.300,00

ком

3.000,00

3.600,00

ком

3.000,00

3.600,00

ком

3.000,00

3.600,00

ком

4.000,00

4.800,00

ком

2.000,00

2.400,00

Јед. мере

Цена без ПДВ-а

Цена са ПДВом

дин/км

150.000,00

180.000,00

Јед. мере

Цена без ПДВ-а

ком
ком
ком
ком
ком
ком

1.200,00
250,00
250,00
650,00
120,00
350,00

Цена са ПДВом
1.440,00
300,00
300,00
780,00
144,00
420,00

7.

Постављање чеоне запреке

ком

600,00

720,00

8.
9.
10.
11.

Уклањање чеоне запреке
Чишћење и прање саобраћајног знака
Монтажа и демонтажа саобраћајног огледала
Репарација (фарбање) носача саобраћајног знака
Обележавање неиспрекиданих разделних и ивичних линија
белом и жутом бојом ширине 12цм са додатком рефлексита
(рад+материјал)
Обележавање испрекиданих разделних и ивичних линија ширине
12цм са додатком рефлексита (рад+материјал)
Обележавање ознака на коловозу белом и жутом
бојом са додатком рефлексита (рад+материјал)

ком
ком
ком
ком

600,00
100,00
500,00
400,00

720,00
120,00
600,00
480,00

м

40,00

48,00

м

40,00

48,00

м²

500,00

600,00

12.
13.
14.
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
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Обележавање осталих ознака на коловозу белом и жутом бојом,
тј. поља за усмеравање саобраћаја,
са додатком рефлексита (рад+материјал)
Обележавање oзнака на коловозу структуралном
пластиком, агломератом 2-3 мм (рад+материјал)
Обележавање вибрационих трака, ширине d=0,12m,
висине h=5мм
Уградња маркера IX-1. Цена обухвата превоз маркера и радника
до места рада, уградња маркера
Уградња пластичних смероказa VIII-1 (лиснатих)
Цена обухвата превоз смероказа и радника до места рада, ископ
рупе,постављање смероказа, затрпавање рупе, набијање и
планирање остатка материјала
Набавка и уградња катадиоптера за стандардне заштитне
челичне ограде

Г) Ценовник одржавања семафорске сигнализације
Ред.
Врста услуге
бр.
TЕКУЋЕ - РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ (10 раскрсница и 1
трептач)
1
Kонтрола исправности спољне опреме и утврђивање
евентуалних кварова и поправка истих
Рад радника на обиласку и контроли рада семафорске
сигнализације по налогу инвеститора.
1.1
Ценом обухваћено и пасивно дежурство радника и возила ради
хитних интервенција у току 24ч.
ЗАМЕНА ХАВАРИСАНИХ И ДОТРАЈАЛИХ ДЕЛОВА
2
ЛАНТЕРНИ И НАБАВКА НОВИХ
Набавка и уградња резервних делова лантерни Е -27,
2.1
Ø 210мм
2.1.1 Штитник
2.1.2 Гумена заптивка - носач сочива
2.1.3 Сочиво ЦР, ЖТ, ЗЕ
2.1.4 ЛЕД уложак ЦР, ЖТ, ЗЕ
2.1.5 Рефлектор
2.1.6 Држач пластични
2.1.7 Врата лантерне
Семафорске сијалице са ојачаним ужареним влакном
2.1.8
Е-27, 240v/75w
Набавка и уградња резервних делова лантерни Е -27,
2.2
Ø 300мм
2.2.1 Штитник
2.2.2 Гумена заптивка - носач сочива
2.2.3 Сочиво ЦР, ЖТ, ЗЕ
2.2.4 ЛЕД уложак ЦР, ЖТ, ЗЕ
2.2.5 Рефлектор
2.2.6 Контрасна табла за ø 300
2.2.7 Врата лантерне
Семафорске сијалице са ојачаним ужареним
2.2.8
влакном Е-27, 240v/100w
2.2.9 Халогене семафорске сијалице H-3, 12v/55w
2.3
Набавка и уградња нових лантерни са ЛЕД диодама
2.3.1 Лантерна возачка Ø 300 комплет
2.3.2 Лантерна возачка комбинована 1x ø300 и 2x ø210
2.3.3 Лантерна возачка ø 210 комплет
2.3.4 Лантерна пешачка ø 210
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м²

500,00

600,00

м²

2.500,00

3.000,00

м

2.000,00

2.400,00

ком

250,00

300,00

ком

350,00

420,00

ком

50,00

60,00

Јед. мере

Цена без ПДВ-а

Цена са ПДВом

час

1.990,00

2.388,00

ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком

1.600,00
1.200,00
1.300,00
11.000,00
1.400,00
1.200,00
510,00

1.920,00
1.440,00
1.560,00
13.200,00
1.680,00
1.440,00
612,00

ком

260,00

312,00

ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком

1.800,00
1.200,00
1.300,00
12.000,00
1.400,00
400,00
600,00

2.160,00
1.440,00
1.560,00
14.400,00
1.680,00
480,00
720,00

ком

260,00

312,00

ком

210,00

252,00

ком
ком
ком
ком

18.000,00
15.000,00
28.000,00
26.000,00

21.600,00
18.000,00
33.600,00
31.200,00
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3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
5.15
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
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НАБАВКА И УГРАДЊА ЗВУЧНИХ УРЕЂАЈА И
РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА У УРЕЂАЈУ
Звучни систем за слепе комбиновани
Извршна плоча IOP
Програмска плоча PGP
Конфликтна плоча KFP
Комуникационо информациона плоча KMP
Kooрдинацијска плоча KP
Исправљач са дисплејом IP,DIP
НАБАВКА И УГРАДЊА ОПРЕМЕ, ПРИБОРА, СТУБОВА И
КАБЛОВА
Семафорски стуб L= 3.4м
Поклопци - вратанца стуба
Пешачки тастер
Уклопни сат за измену програма
Прибор за монтажу за семафор. стуб
Сигнални кабл PPOO 5x1.5мм2
Сигнални кабл PPOO 30x1.5мм2
Сигнални кабл PGL 4x10мм2
Mатрица стартова зa URS100“PUPIN”
Поцинкована трака Fe/zn 40x25мм
Наставак семафорског стуба L= 0,6м
ПОПРАВКА - ЗАМЕНА ДЕЛОВА У СЕМАФОРСКИМ
УРЕЂАЈИМА
Модул VOZ
Модул GVB
Модул DKZ
Модул DTG
Модул SEL
Модул PEŠ
Исправљач за URS 100 220/12 V PUPIN
Извршна плоча IOP
Координацијска плоча KP
Програмска плоча PGP
Конфликтна плоча KFP
Koмуникационо - информациона плоча KMP
Исправљач са дисплејом IP, DIP
Матрица стартова MSTR за URS 100
Пешачки тастер
ПОПРАВКА ХАВАРИСАНЕ ИЛИ ОШТЕЋЕНЕ
СЕМАФОРСКЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ
Демонтажа хаварисаног семафорског стуба L= 3,4м
са одвозом у магацин
Монтажа семафорског стуба L= 3,4м
Исправљање, варење и поновно постављање семафорског стуба
L= 3,4м
Исправљање, варење и поновно постављање анкера
семафорског стуба
Поправка оштећеног звучног сигнала за слепе
Демонтажа лантерне
Монтажа лантерне
Демонтажа, комплетирање и поновна монтажа оштећене
лантерне
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ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком

8.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
25.000,00
500,00
12.000,00

9.600,00
42.000,00
42.000,00
42.000,00
30.000,00
600,00
14.400,00

ком
ком
ком
ком
ком
м
м
м
ком
м
ком

26.000,00
500,00
8.000,00
3.000,00
1.000,00
200,00
700,00
400,00
2.500,00
200,00
600,00

31.200,00
600,00
9.600,00
3.600,00
1.200,00
240,00
840,00
480,00
3.000,00
240,00
720,00

ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком

16.000,00
8.000,00
8.000,00
6.000,00
6.000,00
15.000,00
8.000,00
18.000,00
200,00
16.000,00
16.000,00
15.000,00
12.000,00
500,00
1.000,00

19.200,00
9.600,00
9.600,00
7.200,00
7.200,00
18.000,00
9.600,00
21.600,00
240,00
19.200,00
19.200,00
18.000,00
14.400,00
600,00
1.200,00

ком

5.000,00

6.000,00

ком

6.000,00

7.200,00

ком

8.000,00

9.600,00

ком

6.000,00

7.200,00

ком
ком
ком

4.000,00
4.000,00
5.000,00

4.800,00
4.800,00
6.000,00

ком

12.000,00

14.400,00
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6.9
6.10
6.11
6.12
6.13
6.14
6.15
6.16
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10
7.11
7.12
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Формирање сигналног кабла у стубу
Израда новог или преправка старог програма за семафорску
раскрсницу
Програмирање уклопног сата за измену програма
Монтажа командног семафорског уређаја на рам постоља
Провлачење сигналних каблова кроз кабловску канализацију
Демонтажа семафорског уређаја са одвозом у магацин
Обрада сигналног или енергетског кабла са израдом завршнице
Демонт. и монтажа реглете у стубу
ОСТАЛИ РАДОВИ
Израда шахт стопе за семафорски стуб L= 3,4м
Издизање поклопаца шахте на потребну висину

ком

1.100,00

1.320,00

ком

10.000,00

12.000,00

ком
ком
ком
м
ком
ком

3.000,00
3.000,00
200,00
2.000,00
1.000,00
1.500,00

3.600,00
3.600,00
240,00
2.400,00
1.200,00
1.800,00

ком
ком

20.000,00
8.000,00

24.000,00
9.600,00

Израда кабловске канализације са ископом рова, набавком и
полагањем ПВЦ цеви 1x Ø100мм
Фарбање семафорског стуба L= 3,4м
Фарбање конзолног семафорског стуба
Прање оптике на једној лантерни
Чишћење шахти кабловске канализације
Израда шахти 60x60x100см комплет са бетонским блоковима и
ископом
Сечење и рушење асфалтног коловоза са утоваром и
одвозом шута на депонију
Набавка и уградња лаког шахт поклопца са рамом
Црпљење воде из кабловске канализације и шахти
Рад ауто - дизалице са платформом

м

3.500,00

4.200,00

ком
ком
ком
ком

1.200,00
2.500,00
650,00
1.800,00

1.440,00
3.000,00
780,00
2.160,00

ком

30.000,00

36.000,00

400,00

480,00

23.000,00
2.500,00
3.500,00

27.600,00
3.000,00
4.200,00

Цена без ПДВ-а

Цена са ПДВом

час
час
час
час
час
час

396,95
448,36
551,32
529,27
667,58
1.168,79

476,34
538,03
661,58
635,12
801,10
1.402,55

час
м²
час
час
час

5.200,00
60,00
3.109,00
4.555,00
4.792,70

6.240,00
72,00
3.730,80
5.466,00
5.751,24

м

300,00

360,00

м2

500,00

600,00

Д) Ценовник рада радника и грађевинских машина
Ред.
Врста услуге
бр.
ЛЕТЊЕ ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ПУТЕВА
1
РАДНА СНАГА
1.1
НК радник
1.2
ПК радник
1.3
КВ радник
1.4
ССС
1.5
ВК
1.6
ВСС
2
РАД МЕХАНИЗАЦИЈЕ
2.1
Рад грејдера
2.2
Рад грејдера
2.3
VIBRO-VALJAK тежине до 2 тоне
2.4
Рад комбиноване машине (скипа)
2.5
Рад мобилног компресора
3
ОДРЖАВАЊЕ АСФАЛТНИХ КОЛОВОЗА
Ручно заливање праволинијских и тестерастих пукотина
на коловозу ширине до 15 мм и дубине до 5 цм хладном
битуменском масом.
3.1
Цена обухвата: набавку битуменске масе и песка за посипање,
превоз компресора, радника и материјала, издувавање пукотина
компримованим ваздухом, заливање битуменском масом,
посипање сувим песком
Машинско или ручно рушење испуцалог асфалтног коловоза
3.2
са утоваром материјала у транспортно средство и одвозом на
депонију коју одреди инвеститор удаљености до 5 км

м2
ком
час
час

Јед. мере
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3.3

Скидање испуцалог асфалта глодалицом за асфалт “Wirtgеn
” или слично. Обрачун је за д=1 цм/м2 Цена обухвата: превоз
глодалице до места рада, рад глодалице, аутоцистерне за воду,
компресора на опсецању ивица и издувавању рупа, превоз
скинутог материјала до 10 км, радника и обезбеђењу саобраћаја
у току извођења радова

3.4

Ручно крпљење ударних рупа са опсецањем готовом асфалтном
масом АБ 11.
Цена обухвата: ручно или машинско рушење дела испуцалог
асфалта са утоваром вишка материјала у транспортно средство
и одвозом на депонију удаљености до 10 км, чишћењем,
издувавањем, мазање емулзијом, ручном уградњом асфалтне
масе и ваљањем
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м²

32,00

38,40

3.4.1

Асфалт бетоном - АБ 8

т

10.100,00

12.120,00

3.4.2

Асфалт бетоном - АБ 11

т

10.000,00

12.000,00

м2

62,00

74,40

м³

2.188,00

2.625,60

м³

1.096,00

1.315,20

м³

1.642,00

1.970,40

м

250,00

300,00

м³

4.000,00

4.800,00

м³

2.842,00

3.410,40

м2

62,00

74,40

м3

2.975,00

3.570,00

час

7.000,00

8.400,00

ком

8.000,00

9.600,00

3.5

3.6

3.7
3.8
3.9

3.10
4
4.1

4.2
5
5.1
5.2

5.3

Израда постељице
Цена обухвата: планирање постељице грејдером уз ручну
поправку и ваљање виброваљком
Израда тампона од камене дробине 0-31,5мм
Цена обухвата: набавку камене дробине са транспортом до места
уградње, разастирање грејдером уз ручну поправку и ваљање
виброваљком уз поливање водом
Израда тампона од шљунка природне мешавине
Цена обухвата: набавку шљунка са транспортом до места
уградње, разастирање грејдером уз ручну поправку и ваљање
виброваљком уз поливање водом
Набавка, транспорт и уградња песка
Сечење асфалта и бетона на коловозу и тротоару тестером поред
ивичњака или фасаде у циљу контролисаног рушења коловозног
застора приликом вађења постојећих ивичњака или рушења
тротоара
Рушење бетонских или армирано бетонских конструкција са
утоваром вишка материјала у транспортно средство и одвозом на
депонију удаљености до 10 км
ОДРЖАВАЊЕ ТУЦАНИЧКИХ КОЛОВОЗА
Ручно крпљење ударних рупа каменом дробином 0-31,5 мм са
ваљањем.
Цена обухвата: набавку камене дробине од 0-31,5 мм са
превозом, попуњавање рупа и ваљањем.
Равнање попречног профила макадамског или туцаничког
застора ради обезбеђења одводњавања
Цена обухвата: гурање и равнање материјала грејдером и
сабијање ваљком уз потребно квашење
ОДРЖАВАЊЕ ТРУПА ПУТА И СИСТЕМА ЗА
ОДВОДЊАВАЊЕ
Ручно чишћење наноса из цевастих и плочастих пропуста.
Цена обухвата: одстрањивање свих наноса и одпадака из
пропуста са утоваром у колица и одвозом до 20 м.
Чишћење и испирање кишне канализације цистерном високог
притиска од 150 бари
Издизање постојећих шахт поклопаца и сливних решетки на коту
нивелете
Цена обухвата: комбиновано машинско и ручно рушење
конструкције од асфалта или бетона са утоваром вишка
материјала у транспортно средство и одвозом на депонију
удаљености до 5 км и издизање шахт поклопаца или сливних
решетки на нову коту нивелете
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5.4
5.5
5.6
5.6.1
5.6.2

5.6.3
5.6.4
5.6.5
5.6.6
5.6.7
5.7
5.7.1
5.7.2

5.7.3
5.7.4
5.7.5
5.7.6
5.7.7

5.8

5.9

5.10
5.10.1
5.10.2
5.10.3
5.10.4
5.10.5
5.10.6
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Набавка, транспорт и уградња нових шахт поклопаца за тежак
саобраћај
Набавка, транспорт и уградња нових сливних решетки
Израда прикључка сливника на канализацију од ПВЦ цеви Ø 160
Набавка, транспорт и полагање цеви Ø 160
Машинско или ручно рушење испуцалог асфалтног или
бетонског коловоза са утоваром материјала у транспортно
средство и одвозом на депонију коју одреди инвеститор
удаљености до 5 км
Машински ископ земље III и IV категорије са утоваром
материјала у транспортно средство и одвозом на депонију коју
одреди инвеститор удаљености до 5 км
Набавка, транспорт и уградња песка за затрпавање рова испод,
око и изнад цеви
Набавка, транспорт и уградња шљунка природне мешавине за
затрпавање рова са набијањем уз адекватно квашење водом
Набавка, транспорт и уградња бетона МБ 20 армираног
мрежастом арматуром Q 188 за израду бетонске подлоге дебљине
д= 12 цм
Комбиновано машинско и ручно пробијање отвора шахти и
сливника за прикључак цеви и заптивање двокомпонентном
масом након уградње цеви
Израда прикључка сливника на канализацију од ПВЦ цеви Ø 200
Набавка , транспорт и полагање цеви Ø 200
Машинско или ручно рушење испуцалог асфалтног или
бетонског коловоза са утоваром материјала у транспортно
средство и одвозом на депонију коју одреди инвеститор
удаљености до 5 км
Машински ископ земље III и IV категорије са утоваром
материјала у транспортно средство и одвозом на депонију коју
одреди инвеститор удаљености до 5 км
Набавка, транспорт и уградња песка за затрпавање рова испод,
око и изнад цеви
Набавка, транспорт и уградња шљунка природне мешавине за
затрпавање рова са набијањем уз адекватно квашење водом
Набавка, транспорт и уградња бетона МБ 20 армираног
мрежастом арматуром Q 188 за израду бетонске подлоге дебљине
д= 12 цм
Комбиновано машинско и ручно пробијање отвора шахти и
сливника за прикључак цеви и заптивање двокомпонентном
масом након уградње цеви
Машински ископ и корекција одводних јаркова са планирањем
дна јарка.Цена обухвата: машински ископ земље са ручним
дотеривањем и планирањем дна јарка, утоваром земље у
транспортно средство и одвозом на депонију удаљености до 10 км
Ручни ископ и корекција одводних јаркова са планирањем дна
јарка.Цена обухвата: ручни ископ земље и планирање дна јарка
са утоваром у транспортно средство и одвозом на депонију
удаљености до 10 км
Набавка, транспорт и уградња армирано бетонских цеви за
израду цевастих пропуста.
Цена обухвата: набавку, транспорт до места уградње и полагање
цеви у већ припремљен ров
ø 300
ø 400
ø 500
ø 600
ø 800
ø 1000
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ком

20.000,00

24.000,00

ком

20.000,00

24.000,00

м

800,00

960,00

м³

4.000,00

4.800,00

м³

458,00

549,60

м³

1.500,00

1.800,00

м³

1.100,00

1.320,00

м³

15.000,00

18.000,00

ком

2.000,00

2.400,00

м

1.000,00

1.200,00

м³

4.000,00

4.800,00

м³

450,00

540,00

м³

1.500,00

1.800,00

м³

1.100,00

1.320,00

м³

15.000,00

18.000,00

ком

2.000,00

2.400,00

м³

757,00

908,40

м³

1.850,00

2.220,00

м
м
м
м
м
м

5.856,00
7.320,00
8.314,00
10.980,00
14.640,00
18.302,00

7.027,20
8.784,00
9.976,80
13.176,00
17.568,00
21.962,40
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Ручни ископ земље III и IV категорије са утоваром материјала
у транспортно средство и одвозом на депонију коју одреди
инвеститор удаљености до 5 км
Ручно кресање денивелисане банкине
Цена обухвата: кресање банкине у слоју од 10 цм, са планирањем
и разастирањем материјала
Машинско кресање денивелисане банкине
Цена обухвата: кресање банкине у слоју до 10 цм 90% и ручно
дотеривање 10%, са разастирањем материјала
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м³

1.500,00

1.800,00

м2

151,00

181,20

м2

25, 00

30,00

5.14

Машинско кресање денивелисане банкине, са утоваром
материјала.
Цена обухвата: кресање банкине 90% и ручно дотеривање 10%,
са утоваром материјала у транспортно средство и одвозом на
депонију коју одреди наручилац удаљености до 10 км

м³

678,00

813,60

5.15

Ручно разастирање шљунка на банкинама са ваљањем Цена
обухвата: набавку шљунка природне мешавине, са превозом
до места уградње, ручно разастирање материјала и ваљање
виброваљком

м³

1.544,00

1.852,80

5.16

Машинско разастирање шљунка на банкинама са ваљањем.
Цена обухвата: набавку шљунка природне мешавине са превозом
до места уградње, разастирање шљунка грејдером 90% уз ручну
поправку 10% и ваљање виброваљком

м³

1.320,00

1.584,00

5.17

Ручно разастирање каменог агрегата на банкинама са ваљањем.
Цена обухвата: набавку дробљеног каменог агрегата, са превозом
до места уградње, ручно разастирање материјала и ваљање
виброваљком

м³

2.623,00

3.147,60

5.18

Машинско разастирање каменог агрегата на банкинама са
ваљањем.
Цена обухвата: набавку дробљеног каменог агрегата, са превозом
до места уградње, разастирање грејдером 90% уз ручну поправку
10% и ваљање виброваљком

м³

2.175,00

2.610,00

5.19

Ручно чишћење наноса и осулина са коловоза, са одвозом
матeријала колицима на 20 м

м3

1.606,00

1.927,20

5.20

Ручно чишћење наноса и осулина са коловоза са ручним
утоваром у транспортно средство и одвозом матeријала на
депонију удаљености до 10 км

м³

2.106,00

2.527,20

5.21

Машинско чишћење наноса и осулина са коловоза
Цена обухвата: машинско прикупљање наноса и осулина, са
утоваром и превозом материјала на депонију удаљености до 10 км

м³

757,00

908,40

5.22

Набавка, транспорт и полагање дренажних ПВЦ цеви
ø 110 у претходно припремљен ров са завртањем

м

500,00

600,00

5.23

Набавка, транспорт и уградња иберлауфа

м

1.000,00

1.200,00

м

151,00

181,20

м3

19.055,00

22.866,00

кг

120,00

144,00

5.12
5.13

5.24
6

6.1

6.2

Ручно чишћење ригола , берми и бетонских канала.
Цена обухвата: чишћење риголе или берми са уклањањем
материјала и одбацивањем у страну
БЕТОНСКИ РАДОВИ
Набавка, транспорт и уградња у једностраној и двостраној
оплати префабрикованог бетона марке МБ 30 у неармиране и
армиране конструкције.
Цена обухвата: цену м3 бетона, израду оплате, превоз бетона
аутомешалицом на место уградње , уградњу, вибрирање
первибратором и негу бетона
Набавка, транспорт и уградња глатке, ребрасте или мрежасте
арматуре.
Цена обухвата: исправљање, сечење, савијање, постављање и
везивање једноставне и средње сложене арматуре и уграђивање
исте у свему према налогу наручиоца
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6.3

6.4

6.5
6.5.1
6.5.2
6.6

6.7

7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.5.1
7.5.2
7.5.3
8

8.1

8.2
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Израда нових бетонских крила и зидова на објектима бетоном
МБ-30.Цена обухвата: рушење старог бетона, ископ темеља
машински са ручном поправком, одвоз шута и земље колицима
на 10 м, набавку, израду и уградњу двостране оплате,
справљање бетона МБ-30, превоз аутомешалицом и уграђивање
первибратором у двостраној оплати
Набавка,транспорт и уградња риголе на бетонској подлози.
Цена обухвата: набавку, рушење старе риголе и бетонске
подлоге, справљање бетона МБ-20, превоз бетона
аутомешалицом на 30 км и уграђивање первибратором у оплати
за риголе
Набавка, транспорт и уградња сивих бетонских ивичњака на
подлогу од бетона МБ-20 са фуговањем цементним малтером 1:2
Цена обухвата: набавку, транспорт до места уградње и ручно
уграђивање бетона у подлогу и полагање ивичњака са фуговањем
Ивичњак 12/18 цм
Ивичњак 18/24 цм
Поправка улеглих ивичњака
Цена обухвата: машинско рушење ивичњака са одлагањем у
страну, ископом , уградњу на мршавом бетону на нову коту
нивелете и фуговање цементним малтером
Набавка, транспорт и уградња сивих бетонских плоча димензија
40 х 20 х 8 цм на подлогу од бетона МБ-20 са фуговањем
цементним малтером 1:2
Цена обухвата: набавку, транспорт до места уградње и ручно
уграђивање бетона у подлогу и полагање ивичњака са фуговањем
ОДРЖАВАЊЕ ПУТНОГ ПОЈАСА
Кошење траве са банкина и слободних површина самоходном
моторном косачицом или косачицом прикљученом на трактор. У
току радова извршити обезбеђење саобраћаја
Ручно кошење траве на површинама око смероказа, колобрана,
одбојних ограда и на чистом простору где приступ машине није
могућ
Утовар траве у камион и превоз на депонију на 5 км
Сечење густог шибља преко 50 ком./м2 са утоваром и превозом
на 1 км
Машинско вађење пањева раније посечених стабала са
остављањем на страну ван путног појаса
Пресека до 20 цм
Пресека 20- 40 цм
Пресека преко 40 цм
БРАВАРСКИ РАДОВИ
Набавка материјала, транспорт и уградња:
челичног „U“ профила величине 140 мм за наставак носача стуба надстрешнице ( попречног пресека 140 х 140 мм ), ребара
за укрућење споја носача - стуба димнезија 4≠ 50 х 300 х 5 мм.
Позицијом предвидети и бојење наставака и ребара уз неопходне
припремне радње што подразумева чишћење од постојеће рђе,
шмирглање , два пута минизирање и два пута бојење бојом за
метал по избору инвеститора.
Обрачун по кг
Утовар, транспорт и монтажа репариране надстрешнице у
израђену „чашу“ темељне стопе. Позицијом обухватити и сав
потребан помоћни материјал за фиксирање надстрешнице по
положају и висини.
Ценом обухватити и набавку материјала, транспорт и
запуњавање простора бетонске „чаше“ између бетона и стуба
песком „јединица“.
Обрачун по комаду
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м3

15.675,00

18.810,00

м

1.200,00

1.440,00

м
м

1.300,00
1.600,00

1.560,00
1.920,00

м

900,00

1.080,00

м

900,00

1.080,00

м2

3,00

3,60

м2

6,00

7,20

м2

25,00

30,00

м2

48,00

57,60

600,00
800,00
1.200,00

720,00
960,00
1.440,00

260,00

312,00

8.000,00

9.600,00

ком
ком
ком

кг

ком
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Набавка материјала, израда и транспорт анкера од ребрастог
челика ( RА 400 / 500 ) димензија Ø 14 мм, дужине L = 600 мм ,
комплет са матицом и подлошком.
Обрачун по комаду
Набавка материјала, израда и транспорт анкера од ребрастог
челика ( RА 400 / 500 ) димензија Ø 12 мм дужине L = 500 мм ,
комплет са матицом и подлошком.
Обрачун по комаду
Бушење анкер рупа видијумском бургијом пречника Ø 18 мм на
дубину L = 600 мм у постојећу бетонску темељну стопу.
Обрачун по комаду
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ком

1.200,00

1.440,00

ком

800,00

960,00

ком

1.800,00

2.160,00

8.6

Набавка материјала, израда , транспорт, уградња и нивелисање
челичне лежишне анкер плоче димензија 320 х 320 х 10 мм.У
средини анкер плоче оставити отвор димензија 140 х 140 мм .
Позицијом предвидети и подливање анкер плоча одговарајућим
масама за подливање уз обезбеђење одговарајућег атеста.
У цену позиције укључити и одговарајуће положне плочице
различитих дебљина у циљу нивелације.
Обрачун по комаду

ком

500,00

600,00

8.7

Набавка материјала, израда , транспорт, уградња и нивелисање
челичне лежишне анкер плоче димензија 200 х 250 х 10 мм.
Позицијом предвидети и подливање анкер плоча одговарајућим
масама за подливање уз обезбеђење одговарајућег атеста.У цену
позиције укључити и одговарајуће положне плочице различитих
дебљина у циљу нивелације.
Обрачун по комаду

ком

500,00

600,00

8.8

Набавка материјала, израда , транспорт, уградња рекламног
паноа , клупе и олучне хоризонтале од кутијастих челичних
профила у свему према постојећој документацији и већ
изграђеним аутобуским стајалиштима. Позицијом предвидети и
чишћење од постојеће рђе, шмирглање , два пута минизирање и
два пута бојење бојом за метал по избору инвеститора.
Обрачун по кг

кг

260,00

312,00

9.1

Бојење постојећих надстрешница, клупа , рекламних паноа ,
олучних хоризонтала и анкер плоча на аутобуским стајалиштима
( на лицу места ) уз неопходне припремне радове:чишћење од
постојеће рђе, шмирглање , два пута минизирање и два пута
бојење бојом за метал по избору инвеститора.
Обрачун по м²

м²

550,00

660,00

9.2

Бојење постојећих дрвених талпи 4 / 8 мм сандолином и
завршним слојем лака два пута. Позицијом предвидети
све неопходне припремне радње: чишћење од нечистоћа и
шмирглање пре завршног бојења.
Обрачун по м

м

90,00

108,00

м²

2.500,00

3.000,00

м

760,00

912,00

8.3

8.4

8.5

9

10
10.1
11

11.1

ФАРБАРСКИ РАДОВИ

ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ
Набавка материјала, транспорт и уградња лексана дебљине д=10
мм укључујући сва потребна спојна средства , антидуст траке и
заптивке.
Обрачун по м²
РАЗНИ РАДОВИ
Набавка, транспорт и монтажа дрвених обрађених чамових
талпи 4 / 8 мм на клупама са наслоном у оквиру аутобуских
стајалишта . Клупе су израђене од обрађених челичних профила.
Ценом позиције обухватити и сва потребна спојна средства.
Талпе обојити сандолином и завршним премазом лака 2 пута.
Обрачун по м
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РЕШЕЊЕ

II
Цене из тачке I овог Решења примењиваће се од дана
доношења овог Решења.
III
Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 38-18/2017-07
У Смедереву, 15. маја 2017. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.

О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ОСНИВАЊУ
САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА ГРАДА
СМЕДЕРЕВА И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА,
ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА, ТЕХНИЧКОГ
СЕКРЕТАРА И ЧЛАНОВА САВЕТА
I
Решење о оснивању Савета за безбедност саобраћаја
града Смедерева и именовању председника, заменика председника, техничког секретара и чланова Савета („Службени лист града Смедерева“, број 8/2016), мења се у тачки II,
тако што се речи „Јавног предузећа Дирекција за изградњу,
урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево“, замењује
речима „ПО Ласта Смедерево“.
II

65.
Разматрајући Предлог измене и допуне Годишњег
програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта за територију града Смедерева за 2017. годину,
на основу члана 45. Статута града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 12/2016-пречишћен текст) и
члана 2. Пословника о раду Градског већа града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 5/2014-пречишћен
текст и 12/2016),
Градско веће града Смедерева, на 49. седници одржаној
29. маја 2017. године, донело је
ЗАКЉУЧАК
1. Доноси се Измена и допуна Годишњег програма
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта
за територију града Смедерева за 2017. годину.
2. Овај Закључак објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 320-13/2017-07
У Смедереву, 29. маја 2017. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.

66.

На основу члана 8. 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 и 9/2016 - одлука УС), члана 46. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014 - др.закон и 101/2016-др.закон) и
члана 45. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 12/2016 - пречишћен текст),
Градско веће града Смедерева, на 49. седници одржаној
29. маја 2017. године, донело је

У тачки III, у ставу 1, алинеја четврта, подтачка 2., мења
се и гласи:
„2. Живорад Симић, директор ПО Ласта Смедерево“.
III
У тачки III, у ставу 1, алинеја четврта, подтачка 8., мења
се и гласи:
„8. Сандра Капларевић, самостални надзорни орган за
одржавање саобраћајне сигнализације у Јавном комуналном предузећу Паркинг сервис Смедерево“.
IV
Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-107/2017-07
У Смедереву, 29. маја 2017. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.
67.
На основу члана 69. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник Републике Србије“, број 15/2016),
члана 45. Статута града Смедерева („Службени лист
града Смедерева“, број 12/2016- пречишћен текст) и
члана 29. Одлуке о оснивању Јавног предузећа Урбанизам
Смедерево, Смедерево („Службени лист града Смедерева“,
број 10/2016),
Градско веће града Смедерева, на 50. седници одржаној
30. маја 2017. године, донело је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНОВНИК
УСЛУГА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА УРБАНИЗАМ
СМЕДЕРЕВО, СМЕДЕРЕВО
I
Даје се сагласност на Ценовник услуга Јавног предузећа
Урбанизам Смедерево, Смедерево, број 513 од 10.05.2017.
године, и то:

2. јун 2017. године
1.
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Страна 17 – Број 5

УРБАНИЗАМ ЈАВНИХ ПРОСТОРА

1.1 Урбанистичка мишљења за постављање:
р.бр.

Назив посла

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

летњих башти
зимских башти
расхладних витрина
фрижидера за сладолед
апарата за кокице, кафу, крофне, сладолед на точење, кестење и слично
електричних играчака за децу (аутићи, клацкалице и сл.)
клима уређаја
истицање рекламних порука изнад пословних објеката
слободностојећих реклама, новинских штандова и сл.
заштитних ограда, жардињера и сл.
излагање робе испред локала
живе ограде
градилишне ограде
и друга урбанистичка мишљења у зависности од микролокације и потреба Града

цена у динарима
/јединици мере
3.000,00/мишљењу
3.000,00/ мишљењу
3.000,00/ мишљењу
3.000,00/ мишљењу
3.000,00/ мишљењу
3.000,00/ мишљењу
3.000,00/ мишљењу
3.000,00/ мишљењу
3.000,00/ мишљењу
3.000,00/ мишљењу
3.000,00/ мишљењу
3.000,00/ мишљењу
3.000,00/ мишљењу
3.000,00/ мишљењу

1.2 Генерална урбанистичка мишљења
за сезонско коришћење јавних површина у виду плана/ програма:
р.бр.
1
2
3
4
5

Назив посла
Трг Републике са Винским градом - различите намене
Карађорђев дуд - различите намене
Дунавска обала - апарати за кокице
Продаја лубеница (воћа и поврћа)
и друге локације за које је израђен план и програм

цена у динарима
/јединици мере
3.000,00/ мишљењу
3.000,00/ мишљењу
3.000,00/ мишљењу
3.000,00/ мишљењу
3.000,00/ мишљењу

1.3 Израдa програма постављања пословних објеката на јавним површинама са аналитичким скицама:
цена у динарима
р.бр.
Назив посла
/јединици мере
1
За град Смедерево
12.300,00/ару
2
За сеоска подручја
6.200,00/ару
1.4 Урбани мобилијар
р.бр.
1
2

Назив посла
Одабир, зонирање типова, његово позиционирање, израда каталога
други послови везани за катастар урбаног мобилијара

цена у динарима
/јединици мере
125,00/м2
125,00/м2

1.5 Израда одлука, програма, правилника и сл.
р.бр.
1
2

Назив посла
Перманентно праћење промена у простору и потреба са једне стране корисника,
а са друге стране Града, те израда допуна одлука, планова, програма и слично
Сарадња при доношењу планова, програма, одлука Градске управе града
Смедерева, при формирању правилника, изради елабората и студија и других
сличних послова у зависности од потреба и захтева града

цена у динарима
/јединици мере
дин/утрошеном НЧ
дин/утрошеном НЧ
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2. јун 2017. године

ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ

2.1 ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ
р.бр.
1
2
3

Назив посла
Израда Регионалног Просторног плана
Израда Просторног плана јединице локалне самоуправе
Израда Просторног плана подручја посебне намене

цена у динарима
/јединици мере
6.200,00-12.300,00/ха
12.300,00-18.500,00/ха
18.500,00-25.000,00/ха

2.2 УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ
р.бр.
1
2
3

Назив посла

4

Израда Генералног урбанистичког плана
Израда Плана генералне регулације
Израда Плана детаљне регулације
a) до 10 ha
b) преко 10 ha
Израда стратешке процене утицаја планских решења на животну средину

3.

ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

цена у динарима
/јединици мере
18.500,00-25.000,00/ха
25.000,00-37.000,00/ха
75.000,00-125.000,00/ха
37.000,00-75.000,00/ха
15% од вредности плана

3.1 УРБАНИСТИЧКО-ТЕХНИЧКИ ДОКУМЕНТИ
р.бр.
1

2
3
4
5

Назив посла
Израда Урбанистичког пројекта
a) у односу на парцелу
b) у односу на нов објекат
Израда Пројекта парцелације и препарцелације са пројектом геодетског
обележавања
Израда Геодетског елабората исправке граница суседних парцела и спајање
суседних парцела истог власника
Припрема и организација за израду урбанистичко-архитектонских конкурса
Израда урбанистичко-техничких студија и анализа

цена у динарима
/јединици мере
60.000,00-125.000,00/ парцели
70,00-150,00/м2
37.000,00-50.000,00/ парцели
12.500,00-25.000,00/
парцели
10% од вредности пројеката
60.000,00-125.0000,00/
пројекту

3.2 Врсте пројеката у техничкој документацији (према фази пројеката)
р.бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Назив посла
Израда Студије оправданости
Израда Идејног решења
Израда Идејног пројекта
Израда Пројекта за грађевинску дозволу
Израда Пројекта за извођење
Израда Пројекта изведеног објекта
Израда Пројекта рушења објекта
Израда Пројекта инвестиционог одржавања
Техничка контрола пројектне документације

цена у динарима
/јединици мере
250,00/м2
10% од пројекта
30% од пројекта
40% од пројекта
20% од пројекта
30-50% од пројекта
125-350/м2
250/м2
10% од вредности
документације

3.3 Врсте пројеката у техничкој документацији (према врсти пројеката)
р.бр.
1
2
3
4

Назив посла
Пројекат архитектуре
Пројекат конструкције и други грађевински пројекти
Пројекат хидротехничких инсталација
Пројекат електроенергетских инсталација

цена у динарима
/јединици мере
250,00/м2
185,00/м2
85,00/м2
85,00/м2

2. јун 2017. године
5
6
7
9
10
11

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Пројекат телекомуникација
Пројекат машинских инсталација
Пројекат технологије
Пројекат спољног уређења, пејзажне архитектуре и хортикултуре
Пројекат припремних радова
Пројекат заштите од пожара

Страна 19 – Број 5
60,00/м2
185,00/м2
250,00-450,00/м2
125,00/м2 терена
60,00/м2
185,00-250,00/м2

3.4 Израда елабората и студија уз пројекте
р.бр.
1
2
3

Назив посла
Израда Елабората заштите од пожара
Израда Елабората енергетске ефикасности
Израда Елабората о геотехничким условима изградње

цена у динарима
/јединици мере
125,00/м2
125,00/м2
185,00/м2

4. ОЗАКОЊЕЊЕ ОБЈЕКАТА
р.бр.
1

4.
р.бр.
1
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
4
4.1
4.2
4.3
5
6
7
8
9
9.1
9.2
10

Назив посла
Израда извештаја о затеченом стању за све врсте објеката
a) за објекте категорије А
b) за објекте БРГП веће од 400м² до 2000м²
c) за објекте БРГП преко 2000м²/или спратности веће од П+4
само озакоњење
пројекти изведеног објекта за добијање пп сагласности

цена у динарима
/јединици мере
90,00/м2
85,00/м2
75,00/м2
600,00-800,00/м2

ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ
Назив посла
Промена на земљишту настала реализацијом пројекта парцелације/
препарцелације за потребе формирања нове катастарске парцеле
Промена на земљишту настала реализацијом пројекта парцелације/
препарцелације за потребе експропријације:
до 100 преломних тачка експропријационе линије и пресечних тачака са
границом катастарске парцеле
за сваку следећу преломну тачку експропријационе линије и пресечну тачку са
границом катастарске парцеле
Промена на земљишту настала деобом парцеле (условна деоба и деоба према
фактичком стању):
за две парцеле новог стања
Две парцеле новог стања
за сваку следећу парцелу новог стања
Парцела новог стања
Промена настала изградњом или доградњом објекта:
површине до 150 м² у основи
површине преко 150 до 500 м² у основи
површине преко 500 м² у основи
Мерење посебног дела објекта (етажирање)
Промена на терену насталих уклањањем објекта или дела објекта
Израда катастарско-топографског плана ( без трошкова РГЗ-а)
Израда топографског плана
Обнова границе катастарске парцеле површине:
до 30 ари
веће од 30 ари
Обнова границе катастарске парцеле путева, пруга, канала или других уских
парцела

цена у динарима
/јединици мере
10.000,00/ парцели новог стања

300,00/тачки
200,00/тачки

12.500,00
5.000,00
10.000,00/објекту
12.500,00/објекту
15.000,00/објекту
75,00/м2
5.000,00
10.000,00-50.000,00/ха
10.000,00-50.000,00/ха
11.000,00/парцели
150,00/ за сваки следећи ар
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10.1
10.2
11
12
12.1
12.2
13
13.1
13.2
14
14.1
14.2
5.
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дужине до 100 м
за сваки метар преко 100 м дужине
Идентификација парцеле са увиђајем на терену
Геодетско мерење вода:
дужине до 50 м
за сваки метар вода преко 50 м дужине
Геодетско мерење прикључка на вод:
дужине до 50 м
за сваки метар вода преко 50 м дужине
Обнова (обележавање) линије вода према подацима катастра водова:
дужине до 100 м
за сваки метар вода преко 100 м дужине

Назив посла

1

Израда пројекта саобраћаја и трајне саобраћајне сигнализације са геодетским
радовима и техничком котролом
Израда пројекта саобраћаја и привремене саобраћајне сигнализације дуж
локалних путева, градских паркинга, улица и раскрсница
мале сложености
средње сложености
велике сложености
изузетне сложености
Путни објекти, прилазни путеви, улаз у привредне објекте уз ДП првог реда
(геодезија, геомеханика, грађевински пројекат са привременом и сталном
хоризонталном и вертикалном сигнализацијом, површинске раскрснице - кружни
токови и слично) уз предају синхрон плана и потписаних изјава ЈП - управљача
укопаних подземних инсталација да су инсталације изведене по синхрон плану
варијанта 1 са асфалтом
варијанта 2 са поплочавањем бехатоном
варијанта 3 бетонирање
Путни објекти, прилазни путеви, улаз у привредне објекте уз ДП другог реда
(геодезија, геомеханика, грађевински пројекат са привременом и сталном
хоризонталном и вертикалном сигнализацијом, површинске раскрснице - кружни
токови и слично), уз предају синхрон плана и потписаних изјава ЈП - управљача
укопаних подземних инсталација да су инсталације изведене по синхрон плану
варијанта 1 са асфалтом
варијанта 2 са поплочавањем бехатоном
варијанта 3 са бетонирањем
Путни објекти, прилазни путеви, улаз у привредне објекте уз Л путеве (геодезија,
геомеханика, грађевински пројекат са привременом и сталном хоризонталном и
вертикалном сигнализацијом, површинске раскрснице - кружни токови и слично)
уз предају синхрон плана и потписаних изјава ЈП-управљача укопаних подземних
инсталација да су инсталације изведене по синхрон плану
варијанта 1 са асфалтом
варијанта 2 са поплочавањем бехатоном
варијанта 3 бетонирање
Путни објекти, прилазни путеви, улаз у привредне објекте уз градске улице
(геодезија, геомеханика, грађевински пројекат са привременом и сталном
хоризонталном и вертикалном сигнализацијом, површинске раскрснице-кружни
токови и слично), уз предају синхрон плана и потписаних изјава ЈП -управљача
укопаних подземних инсталација да су инсталације изведене по синхрон плану
Одводњавање које не подразумева присуство кишне градске
канализације подразумева решавање имовинско-правних односа од стране
наручиоца

2.1
2.2
2.3
2.4
3

3.1
3.2
3.3
4

4.1
4.2
4.3
5

5.1
5.2
5.3
6

7

11.000,00/парцели
60/м
3.000,00/парцели
9.000,00/воду
125,00/м
6.000,00/воду
125,00/м
5.000,00/воду
50/м

ПРОЈЕКТИ САОБРАЋАЈА

р.бр.

2

2. јун 2017. године

цена у динарима
/јединици мере
150.000,00/км

12.500,00/пројекту
25.000,00/пројекту
50.000,00/пројекту
60.000,00/пројекту

12,00/м2
10,00/м2
9,00/м2

10,00/м2
9,00/м2
8,00/м2

9,00/м2
8,00/м2
7,00/ м2
10,00/м2

2. јун 2017. године
7.1

7.2
7.3
7.4
6.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Државни путеви првог и другог реда (геодезија, геомеханика, грађевински
део, пројекат привремене сигнализације, пројекат сталне сигнализације) без
осветљења, подразумева се да се путни објекти и објекти са одводњавањем
посебно наплаћују. Услови ЈППС обезбеђени од стране наручиоца
Локални путеви - међуградски (без осветљења)
Градске улице са тротоаром (без осветљења)
Градске улице без тротоароа (без осветљења)

7.

Назив посла
Израда Идејног пројекта електроинсталација јавне мреже
Израда Главног пројекта електроинсталација јавне мреже

2
3
4
5
8.
р.бр.
1
2

160.000,00/км
135.000,00/км
125.000,00/км

цена у динарима
/јединици мере
65.000,00/км
125.000,00/км

ПЛАНИРАЊЕ И ВОЂЕЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА

р.бр.
1

150.000,00/км

ПРОЈЕКТИ ЈАВНИХ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА

р.бр.
1
2
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цена у динарима
/јединици мере
2-3% од инвестиционе
вредности
2-3% од инвестиционе
вредности
185,00/м2
(не мање од 35.000,00)
/утрошеном НЧ
125,00/м2

Назив посла
Праћење инвестиције - мониторинг
Стручни надзор над извођењем радова
Технички пријем објеката
Вештачења
Израда предмера и предрачуна радова
УМАЊЕЊЕ ЦЕНА
Корисник
Услуге које се обављају за град Смедерево
Услуге које се обављају за друге градове (општине)

Све цене које није могуће изразити преко јединичне
мере изражене су преко вредности НЧ-а (норма час), који
за високостручне послове највише сложености износи
1.850,00 - 3.000,00 динара по утрошеном часу по препоруци
Инжењерске коморе Србије.
Трошкови (превоза) пута се рачунају за све послове до
којих се долази моторним возилом и која су на удаљености
већој од 5км од седишта Предузећа. Пут се рачуна по цени
од 0,35 литара горива по пређеном километру.
Цене из тачке I овог Решења су без ПДВ-а.
II
Цене из тачке I овог Решења примењиваће се од дана
доношења овог Решења.
III
Решење објавити
Смедерева“.

у

“Службеном

листу

града

Број 38-19/2017-07
У Смедереву, 30. маја 2017. године
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИЦЕ
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Бојан Теофиловић, с. р.

Проценат умањења
20%
10%

ГРАДОНАЧЕЛНИК
68.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др закон,
103/2015 и 99/2016 ), 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 и 101/2016
- др.закон) и члана 43. Статута града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 12/2016 - пречишћен текст),
Градоначелница града Смедерева, дана 28. априла 2017.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2017. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 12/2016), раздео 4–Градска управа, Програм 15-Локална самоуправа, Програмска активност 0009-Резерве,

Страна 22 – Број 5

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

функција 112- Финансијски и фискални послови, позиција 112, економска класификација 499-Tекућа резерва,
одобравају се недостајућа средства у укупном износу од
459.155,00 динара, на име исплате накнаде лицима ангажованим по основу Уговора о привременом и повременом вршењу послова-послови озакоњења објеката на територији
града Смедерева.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4–Градска управа, Програм 15-Локална
самоуправа, Програмска активност 0602-Функционисање
локалне самоуправе и градских општина, функција 130Опште услуге, позиција 27, економска класификација 423
– Услуге по уговору, у укупном износу од 459.155,00 динара и укупан план средстава ове апропријације износи
21.916.964,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије и локалну пореску администрацију.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-3226/2017-07
У Смедереву, 28. априла 2017. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.
69.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др закон, 103/2015 и 99/2016 ), 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 и
101/2016 - др.закон) и члана 43. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 12/2016 - пречишћен текст),
Градоначелница града Смедерева, дана 18. маја 2017.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2017. годину („Службени лист града Смедерева“, број 12/2016), раздео 4–Градска управа, Програм
15-Локална самоуправа, Програмска активност 0009-Текућа буџетска резерва, функција 112-Финансијски и фискални послови, позиција 112, економска класификација
49912-Tекућа резерва, одобравају се средства у укупном
износу од 2.540,00 динара Месној заједници Скобаљ на
име плаћања затезне камате на основу Решења о извршењу
И.Ивк-51/2017.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4–Градска управа, Програм 15 – Локална
самоуправа, Програмска активност 0002-Функционисање
месних заједница, функција 160– Опште јавне услуге које
нису класификоване на другом месту, позиција 70 – Стални
трошкови, економска класификација 421, у укупном износу

2. јун 2017. године

од 2.540,00 динара и укупан план средстава ове апропријације износи 39.873.540 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије и локалну пореску администрацију.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-3524/2017-07
У Смедереву, 18. маја 2017. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.
70.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015 и 99/2016 ), 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 и
101/2016 - др.закон) и члана 43. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 12/2016 - пречишћен текст),
Градоначелница града Смедерева, дана 18. маја 2017.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2017. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 12/2016), раздео 4–Градска управа, Програм 15-Локална самоуправа, Програмска активност 0009-Текућа
буџетска резерва, функција 112-Финансијски и фискални
послови, позиција 112, економска класификација 49912-Tекућа резерва, одобравају се средства у укупном износу од
7.283,00 динара Месној заједници Скобаљ, на име плаћања трошкова извршења, а на основу Решења о извршењу
И.Ивк-51/2017.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4–Градска управа, Програм 15 – Локална
самоуправа, Програмска активност 0002-Функционисање
месних заједница, функција 160– Опште јавне услуге које
нису класификоване на другом месту, позиција 77 – Новчане казне и пенали по решењу судова, економска класификација 483, у укупном износу од 7.283,00 динара и укупан
план средстава ове апропријације износи 1.007.283 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије и локалну пореску администрацију.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-3524/2017-07
У Смедереву, 18. маја 2017. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.

2. јун 2017. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

71.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др закон, 103/2015 и 99/2016 ), 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 и
101/2016 - др.закон) и члана 43. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 12/2016 - пречишћен текст),
Градоначелница града Смедерева, дана 18. маја 2017.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

72.

На основу члана 24. Статута града Смедерева ( ‘’Службени лист града Смедерева’’, број 12/2016-пречишћен
текст) и члана 17. став 1. Одлуке о образовању, организацији и раду месних заједница у граду Смедереву ( ‘’Службени лист града Смедерева’’, број 1/2013-пречишћен текст ),
доносим
ОД Л У КУ
O ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О РАСПИСИВАЊУ
ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ
ЗАЈЕДНИЦА У ГРАДУ СМЕДЕРЕВУ
1
У Одлуци председника Скупштине града Смедерева о
расписивању избора за чланове савета месних заједница у
граду Смедереву број 013-24/2017-07 од 06. априла 2017.
године, због недовољног броја пријављених кандидата за
чланове савета три месне заједнице, врши се измена у тачки 1. тако што ће се избори за чланове савета месних заједница у месним заједницама: Бадљевица, Враново и Сеоне
уместо 11. јуна 2017. године, одржати 02. јула 2017. године.

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2017. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 12/2016), раздео 4–Градска управа, Програм 15-Локална самоуправа, Програмска активност 0009-Текућа
буџетска резерва, функција 112-Финансијски и фискални
послови, позиција 112, економска класификација 49912-Tекућа резерва, одобравају се средства у укупном износу од
435.457,00 динара Јавном предузећу Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево - у ликвидацији, на име финансирања исплате зарада запосленима у поступку ликвидације, накнаде за рад ликвидационог
управника и трошкова ангажовања стручне помоћи у раду
по уговору, а на основу Захтева број 400-3562/2017-04 од
12.05.2017. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4–Градска управа, Програм 15 – Локална
самоуправа, Пројекат 0602-П1–Пројекат ЈП Дирекција за
изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево
у ликвидацији, функција 451– Друмски саобраћај, позиција 41, економска класификација 423–Услуге по уговору, у
укупном износу од 435.457,00 динара и укупан план средстава ове апропријације износи 8.180.884,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије и локалну пореску администрацију.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.

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

Број 400-3562/2017-07
У Смедереву, 18. маја 2017. године

Број 013-24/2017-07
У Смедереву, 02. јуна 2017. године

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.

2
Рокови за извршење изборних радњи продужавају се у
складу са Одлуком о образовању, организацији и раду месних заједница у граду Смедереву, а крајњи рок за подношење кандидатура за чланове савета је 16. јун 2017. године.
3
До сада потврђени предлози кандидата остају на снази.
4
Изборне радње ће спровести изабрани органи за спровођење избора у складу са Одлуком о образовању, организацији и раду месних заједница у граду Смедереву.
5

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Богољуб Спасојевић, с. р.

Страна 24 – Број 5

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

2. јун 2017. године

САДРЖАЈ
Рег. бр.

Страна

Рег. бр.

ГРАДСКО ВЕЋЕ
61.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Правилник о финансирању, начину рада и
условима за остваривање права на бесплатан оброк (Народна кухиња) на територији
града Смедерева

1

Програм о измени Програма коришћења
средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на подручју града Смедерева у 2017. години

4

Решење о измени Решења о образовању Локалног савета за побољшање положаја Рома
града Смедерева и именовању председника,
заменика председника и чланова Савета

6

64.

Решење о давању сагласности на Ценовник
радова и услуга Јавног комуналног предузећа Паркинг сервис Смедерево

6

65.

Закључак којим се доноси измена и допуна Годишњег програма заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта за
територију града Смедерева за 2017. годину

16

66.

Решење о изменама Решења о оснивању
Савета за безбедност саобраћаја града Смедерева и именовању председника, заменика
председника, техничког секретара и чланова
Савета

16

67.

Решење о давању сагласности на Ценовник
услуга Јавног предузећа Урбанизам Смедерево, Смедерево

16

62.

63.

Страна

68.

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве

21

69.

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве

22

70.

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве

22

71.

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве
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ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
72.

Одлуку о измени и допуни Одлуке о расписивању избора за чланове савета месних заједница у граду Смедереву
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