ГРАДА СМЕДЕРЕВА
ГОДИНА XIV БРОЈ 5

СКУПШТИНА ГРАДА
107.
На основу члана 56. 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) и члана 7. Пословника Скупштине
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
14/2020),
Скупштина града Смедерева, на 8. седници одржаној 9.
јула 2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА
ИЗАБРАНОГ НА ИЗБОРИМА ЗА ОДБОРНИКЕ
СКУПШТИНЕ ГРАДА СМЕДЕРЕВА,
ОДРЖАНИМ 21. ЈУНА 2020. ГОДИНЕ
I
Потврђује се мандат одборника Веселина Милошевића, са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗА НАШУ
ДЕЦУ. изабраног на изборима за одборнике Скупштине
града Смедерева, одржаним 21. јуна 2020. године.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Образложење
Правни основ за доношење овог Решења садржан је у
члану 56. 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)
и члану 7. Пословника Скупштине града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 14/2020).
Чланом 56. Закона о локалним изборима прописано је
између осталог да када скупштина после конституисања
одлучује о потврђивању мандата нових одборника, у гласању, поред одборника, могу учествовати и кандидати којима су мандати додељени у складу са чланом 48. овог закона
и који имају уверење изборне комисије јединице локалне
самоуправе да су изабрани.
Чланом 7. Пословника Скупштине града Смедерева
прописано је између осталог да мандат одборника почиње
да тече даном потврђивања мандата.

СМЕДЕРЕВО, 9. ЈУЛ 2021. ГОДИНЕ

На 7. седници Скупштине града Смедерева одржаној 4.
јуна 2021. године утврђено је да је одборнику Скупштине
града Смедерева 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.
Дана 8. јуна 2021. године Изборној комисији за избор
одборника Скупштине града Смедерева од стране секретара Скупштине града Смедерева упућено је обавештење да
је наведеном одборнику престао одборнички мандат.
У складу са Законом о локалним изборима, Изборна
комисија је спровела прописани поступак и Скупштини
града Смедерева доставила Извештај о додели одборничког мандата.
Како је Законом о локалним изборима прописано да
о потврђивању мандата одборника, на основу извештаја
Верификационог одбора Скупштина одлучује јавним гласањем, а да у гласању учествују кандидати за одборнике
којима су мандати додељени на основу података које су
подносиоци изборних листа доставили Изборној комисији
и који имају уверење Изборне комисије да су изабрани, то је
Скупштина образовала Верификациони одбор за потврђивање мандата од 3 члана која су предложиле три изборне
листе које су добиле највећи број одборничких мандата у
Скупштини града.
Верификациони одбор је на основу Извештаја Изборне
комисије број 013-5/2021 од 29.06.2021. године утврдио да
су подаци из уверења о избору за одборника истоветни са
подацима из Извештаја Изборне комисије и о томе поднео
извештај Скупштини града у писаном облику.
О потврђивању мандата одборника, на основу Извештаја Верификационог одбора, Скупштина је одлучила
јавним гласањем.
У гласању је учествовао и кандидат за одборника који је
имао уверење Изборне комисије да је изабран.
С обзиром на наведено, одлучено је као у диспозитиву
овог Решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог
Решења може се изјавити жалба Управном суду у року од
48 часова од дана доношења овог Решења.
Број 02-166/2021-09
У Смедереву, 9. јула 2021. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Весна Киш Костић, с.р.
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На основу члана 47. ставова 2. и 3., члана 63. став 1. Закона о буџетском систему („Службени
гласник Републике Србије”, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 –
исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019
и 149/2020), 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)
и члана 19. став 1. тачка 2.) Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева”, број 2/2019 пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 8. седници одржаној 9. јула 2021. године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
ЗА 2021. ГОДИНУ

I ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
У Одлуци о буџету града Смедерева за 2021. годину („Службени лист града Смедерева”, број
18/2020) члан 1. мења се и гласи:
„Приходи и примања буџета града Смедерева за 2021. годину процењују се у укупном износу од
3.733.888.358 динара, и то: средства буџета града Смедерева у износу од 3.727.250.000 динара и
средства из осталих извора у износу од 6.638.358 динара.“
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Члан 2.
Члан 2. мења се и гласи:
„Приходи и расходи буџета града Смедерева за 2021. годину, примања по основу продаје нефинансијске
имовине, примања по основу продаје финансијске имовине, други приходи корисника буџетских
средстава, издаци и отплата дуга са обрачуном суфицита-дефицита и са рачуном финансирања утврђени
су у следећим износима и то:
ОБРАЧУН СУФИЦИТА / ДЕФИЦИТА СА РАЧУНОМ ФИНАНСИРАЊА
Опис
Износ
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И
ИЗДАТАКА
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске
имовине (кл. 7+8)
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7)

3.544.491.751
3.435.451.751

буџетска средства и други приходи корисника буџетских
средстава
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ (класа 8)
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске
имовине (кл. 4+5)
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4)

3.435.451.751

текући буџетски расходи и расходи из других прихода

3.295.308.441

109.040.000
3.727.981.358
3.295.308.441

2.2. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (класа
5)
текући буџетски издаци и издаци из других прихода
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (кл. 7+8) - (кл. 4+5)
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења
јавних политика) категорија 62

432.672.917
-183.489.607

Примања од продаје финансијске имовине (категорија 92
осим 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)

1.005.000

УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (7+8) (4+5) +(92-62)
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211,
9221, 9219, 9227, 9228)
Примања од задуживања (категорија 91)
Неутрошена средства из претходних година
Издаци за отплату главнице дуга (61)
Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу
спровођења јавних политика (део 62)
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ

432.672.917

-182.484.607

188.391.607
5.907.000

182.484.607
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Члан 3.
Члан 3. мења се и гласи:
„Буџетски дефицит у износу од 183.489.607 динара је разлика између укупног износа прихода и
примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа расхода и издатака за
нефинансијску имовину. Укупан фискални дефицит износи 182.484.607 динара. Потребна средства за
финансирање фискалног дефицита у износу од 182.484.607 динара и за финансирање издатака за
отплату главнице дуга у износу од 5.907.000 динара обезбедиће се из неутрошених средстава из
претходних година у укупном износу од 188.391.607 динара”.
Члан 4.
Члан 4. мења се и гласи:
„Укупни приходи и примања буџета и средства из осталих извора корисника буџетских средстава града
Смедерева процењују се у следећим износима, по годинама и то:

Економска
Класификац
ија

1
3

321
7
711
712
713
714
716
732

ВРСТЕ
ПРИХОДА И
ПРИМАЊА
2
Пренета новчана
средства из
претходних
година
Пренета новчана
средства из
претходних
година
Текући приходи
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

Процена за 2021. годину

Процена за 2022. годину

Процена за 2023. годину

Средства из
буџета

Средства
из осталих
извора

Средства из
буџета

Средства
из осталих
извора

Средства из
буџета

Средства
из осталих
извора

3

4

5

6

7

8

186.883.249

1.508.358

200.000.000

100.000

150.000.000

100.000

3.430.321.751

5.130.000

3.748.751.000

5.450.000

3.952.501.000

3.950.000

2.169.104.131

2.000.000.000

2.050.000.000

8.000

1.000

1.000

378.040.000

410.750.000

430.700.000

114.419.548

180.000.000

210.000.000

62.000.000

75.000.000

80.000.000

744.400

35.000.000

5.000.000

35.000.000

3.500.000
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733
741
742
743

744

745

772

8

9

9216

9219
8+9
7+8+9

3+7+8+9

Трансфери од
других нивоа
власти
Приходи од
имовине
Приходи од
продаје добара и
услуга
Новчане казне и
одузета
имовинска корист
Добровољни
трансфери од
физичких и
правних лица
Мешовити и
неодређени
приходи
Меморандумске
ставке за
рефундацију
расхода из
претходне године
Примања од
продаје
нефинансијске
имовине
Примања од
задуживања и
продаје
финансијске
имовине
Примања од
отплате кредита
датих физичким
лицима и
домаћинствима у
земљи
Примања од
продаје домаћих
акција и осталог
капитала
СВЕГА
ПРИМАЊА
ТЕКУЋИ
ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА
ПРЕНЕТА
СРЕДСТВА,
ТЕКУЋИ
ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА

486.955.272

4.170.000

700.000.000

450.000

753.900.000

37.480.000

70.000.000

85.000.000

116.695.000

200.000.000

230.000.000

46.650.000

53.000.000

53.000.000

1.185.000

5.000.000

4.900.000

3.000.000

17.000.000

17.000.000

3.000.000

3.000.000

109.040.000

10.000.000

10.000.000

1.005.000

3.000.000

3.000.000

1.000.000

3.000.000

3.000.000

13.000.000

13.000.000

14.040.400

960.000

450.000

5.000
110.045.000
3.540.366.751

5.130.000

3.761.751.000

5.450.000

3.965.501.000

3.950.000

3.727.250.000

6.638.358

3.961.751.000

5.550.000

4.115.501.000

4.050.000
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Члан 5.
Члан 5. мења се и гласи:
„Укупни расходи и издаци буџета града Смедерева и средства из осталих извора корисника буџетских
средстава града Смедерева утврђују се у следећим износима, по годинама и то:
ВРСТЕ РАСХОДА И
ИЗДАТАКА
2

План за 2021.
годину
3

41
42

Расходи за запослене
Коришћење услуга и роба

829.366.653
1.285.904.584

850.000.000
1.370.000.000

875.000.000
1.450.000.000

44

Отплата камата и пратећи
трошкови задуживања
Субвенције

1.061.500

1.600.000

1.600.000

132.204.000

150.000.000

150.000.000

572.622.725

610.000.000

670.000.000

158.362.922

185.000.000

200.000.000

276.557.165
35.000.000

265.000.000
35.000.000

260.000.000
35.000.000

430.263.451

495.151.000

473.901.000

3.727.250.000

3.961.751.000

4.115.501.000

6.638.358

5.550.000

4.050.000

3.733.888.358

3.967.301.000

4.119.551.000

Економска
класификација
1

45
46

Трансфери осталим
нивоима власти

47

Накнаде за социјалну
заштиту из буџета
Остали расходи
Средства резерве

48
499
5
6
4+5+6

Издаци за нефинансијску
имовину
Издаци за отплату
главнице
СВЕГА РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ
РАСХОДИ И ИЗДАЦИ
КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ
СРЕДСТАВА ГРАДА
СМЕДЕРЕВА ИЗ ОСТАЛИХ
ИЗВОРА

4+5+6и
Средства
корисника

УКУПНИ РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ

План за 2022.
годину
4

План за 2023.
годину
5

5.907.000
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Члан 6.
Члан 6. мења се и гласи:
„Укупни приходи и примања буџета града Смедерева и средства из осталих извора корисника буџетских
средстава према економској класификацији и по изворима за 2021. годину процењују се у следећим
износима и то:
План прихода и примања за 2021. по изворима
Класа
/Категорија
/Група

Конто

ВРСТЕ ПРИХОДА И
ПРИМАЊА
Пренета средства из
претходне године
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ

700000
710000
711000
711111

711121

711122

711123

711145

711146
711147
711181
711191
711192

ПОРЕЗИ
ПОРЕЗ НА ДОХОДАК,
ДОБИТ И
КАПИТАЛНЕ
ДОБИТКЕ
Порез на зараде
Порез на приходе од
самосталних делатности
који се плаћа према
стварно оствареном
приходу, по решењу
Пореске управе
Порез на приходе од
самосталних делатности
који се плаћа према
паушално утврђеном
приходу, по решењу
Пореске управе
Порез на приходе од
самосталних делатности
који се плаћа према
стварно оствареном
приходу
самоопорезивањем
Порез на приходе од
давања у закуп покретних
ствари - по основу
самоопорезивања и по
решењу Пореске управе
Порез на приход од
пољопривреде и
шумарства, по решењу
Пореске управе
Порез на земљиште
Самодопринос према
зарадама и по основу
пензија на територији
месне заједнице и
општине
Порез на остале приходе
Порез на непријављени
приход утврђен
унакрсном проценом

01

04, 07, 08 и 12

13 и 15

56

188.391.607
2.941.437.079

493.270.272

744.400

УКУПНА
ЈАВНА
СРЕДСТВА

Структура %

188.391.607

5,0%

3.435.451.751

92,0%

2.723.571.679

2.723.571.679

72,9%

2.169.104.131

2.169.104.131

58,1%

1.900.929.642

1.900.929.642

50,9%

900.000

900.000

0,02%

35.000.000

35.000.000

0,9%

70.000.000

70.000.000

1,9%

3.700.000

3.700.000

0,1%

30.000

30.000

0,001%

10.000

10.000

0,0003%

3.984.489

3.984.489

0,1%

150.000.000

150.000.000

4,0%

50.000

50.000

0,001%
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7
711193
712000

712111

712112
713000
713121
713122
713311

713421

713422

713423

713425
714000

714431

714513

714543

Порез на приходе
спортиста и спортских
стручњака
ПОРЕЗ НА ФОНД
ЗАРАДА
Порез на фонд зарада
запослених који се
финансира из буџета и
фондова обавезног
социјалног осигурања
Порез на фонд зарада
осталих запослених
ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ
Порез на имовину
обвезника који не воде
пословне књиге
Порез на имовину
обвезника који воде
пословне књиге
Порез на наслеђе и
поклон по решењу
Пореске управе
Порез на пренос
апсолутних права на
непокретности, по
решењу Пореске управе
Порез на пренос
апсолутних права на
акцијама и другим
хартијама од вредности,
по решењу Пореске
управе
Порез на пренос
апсолутних права на
моторним возилима,
пловилима и
ваздухопловима, по
решењу Пореске управе
Порез на пренос
апсолутних права на
интелектуалној својини
ПОРЕЗ НА ДОБРА И
УСЛУГЕ
Комунална такса за
коришћење рекламних
паноа, укључујући и
истицање и исписивање
фирме ван пословног
простора на објектима и
просторима који
припадају јединици
локалне
самоуправе(коловози,
тротоари, зелене
површине, бандере и сл.)
Комунална такса за
држање моторних
друмских и прикључних
возила, осим
пољопривредних возила и
машина
Накнада за промену
намене обрадивог
пољопривредног
земљишта

4.500.000

4.500.000

8.000

8.000

0,0002%

500

500

0,00001%

7.500

7.500

0,00020%

378.040.000

378.040.000

10,1%

160.000.000

160.000.000

4,3%

150.000.000

150.000.000

4,0%

18.000.000

18.000.000

0,5%

35.000.000

35.000.000

0,9%

20.000

20.000

15.000.000

15.000.000

20.000

20.000

114.419.548

114.419.548

5.000

5.000

55.000.000

55.000.000

1,5%

1.500.000

1.500.000

0,04%

0,1%

0,001%

0,4%

0,001%
3,1%

0,0001%
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714547
714548

714549
714552
714553

714562

714565

714566

714567

714572
716000
716111
730000
732000
732331
733000
733141

733144
740000
741000

Накнада за загађивање
животне средине
Накнада за супстанце које
оштећују озонски омотач
и накнада за пластичне
полиетиленске кесе
Накнада од емисије SO2,
NO2, прашкасте материје
и произведени или
одложени отпад
Боравишна такса
Боравишна такса по
Решењу надлежног
органа јединице локалне
самоуправе
Накнада за заштиту и
унапређење животне
средине
Накнада за коришћење
простора на јавној
површини у пословне и
друге сврхе, осим ради
продаје штампе, књига и
других публикација,
производа старих и
уметничких заната и
домаће радиности
Накнада за коришћење
јавне површине за
оглашавање за сопствене
потребе и за потребе
других лица
Накнада за коришћење
јавне површине по основу
заузећа грађевинским
материјалом и за
извођење грађевинских
радова и изградњу
Комунална такса за
држање средстава за игру
(„забавне игре“)
ДРУГИ ПОРЕЗИ
Комунална такса за
истицање фирме на
пословном простору
ДОНАЦИЈЕ И
ТРАНСФЕРИ
ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ.
ОРГАНИЗАЦИЈА
Текуће помоћи од ЕУ у
корист нивоа градова
ТРАНСФЕРИ ОД
ДРУГИХ НИВОА
ВЛАСТИ
Ненаменски трансфери
од Републике у корист
нивоа градова
Текући наменски
трансфери, у ужем
смислу, од Републике у
корист нивоа градова
ДРУГИ ПРИХОДИ
ПРИХОДИ ОД
ИМОВИНЕ

10.000

10.000

0,0003%

30.000

30.000

0,001%

5.000.000

5.000.000

0,1%

1.700.000

1.700.000

0,05%

200.000

200.000

0,01%

25.000.000

25.000.000

0,7%

14.474.548

14.474.548

0,4%

11.000.000

11.000.000

0,3%

400.000

400.000

0,01%

100.000

100.000

0,0027%

62.000.000

62.000.000

1,7%

62.000.000

62.000.000

1,7%

744.400

491.869.672

13,2%

744.400

744.400

0,02%

744.400

744.400

0,02%

491.125.272

491.125.272

13,2%

371.947.865

371.947.865

10,0%

119.177.407

119.177.407

3,2%

1.185.000

205.010.000

5,5%

37.480.000

1,0%

491.125.272

203.825.000
37.480.000
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741413

741522

741531

741534
741538
741596
742000

742126

742141

742142

742143

742144

742146

742241
742242

Приход од имовине који
припада имаоцима
полисе осигурања
градова
Средства остварена од
давања у закуп
пољопривредног
земљишта, односно
пољопривредног објекта
у државној својини
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
Накнада за коришћење
грађевинског земљишта
Допринос за уређивање
грађевинског земљишта
Накнада за коришћење
дрвета
ПРИХОДИ ОД
ПРОДАЈЕ ДОБАРА И
УСЛУГА
Накнада по основу
конверзије права
коришћења у право
својине у корист
Републике
Приходи од продаје
добара и услуга од стране
тржишних организација у
корист нивоа градова
Приходи од давања у
закуп, односно на
коришћење
непокретности у
државној својини које
користе градови и
индиректни корисници
њиховог буџета
Приходи од закупнине за
грађевинско земљиште у
корист нивоа градова
Накнада по основу
конверзије права
коришћења у право
својине у корист нивоа
градова
Приходи остварени по
основу пружања услуга
боравка деце у
предшколским
установама у корист
нивоа градова
Градске административне
таксе
Таксе за озакоњење
објеката у корист нивоа

100.000

100.000

8.320.000

8.320.000

10.000

10.000

3.800.000

3.800.000

0,1%

25.000.000

25.000.000

0,7%

250.000

250.000

0,01%

116.695.000

116.695.000

3,1%

60.000

60.000

13.000.000

13.000.000

0,3%

43.000.000

43.000.000

1,2%

3.000.000

3.000.000

0,1%

135.000

135.000

45.000.000

45.000.000

1,2%

4.500.000

4.500.000

0,1%

5.000.000

5.000.000

0,1%

0,0027%

0,2%

0,0003%

0,002%

0,004%

742143

742144
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742146

742241
742242
742253

742341

743000

743324

743341

743342

743951

744000

744141

745000
745141
745142

745143

770000

Приходи од закупнине за
грађевинско земљиште у
корист нивоа градова
Накнада по основу
конверзије права
коришћења у право
својине у корист нивоа
градова
Приходи остварени по
основу пружања услуга
боравка деце у
предшколским
установама у корист
нивоа градова
Градске административне
таксе
Таксе за озакоњење
објеката у корист нивоа
градова
Накнада за уређивање
грађевинског земљишта
Приходи настали
продајом услуга
корисника средстава
буџета јединице локлане
самоуправе чије је
пружање уговорено са
физичким и правним
лицима
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И
ОДУЗЕТА
ИМОВИНСКА
КОРИСТ
Приходи од новчаних
казни за прекршаје и
привредне преступе
предвиђене прописима о
безбедности саобраћаја
на путевима
Приходи од новчаних
казни изречених у
прекршајном поступку за
прекршаје прописане
актом скупштине града,
као и одузета имовинска
корист у том поступку
Приходи од новчаних
казни за прекршаје по
прекршајном налогу и
казни изречених у
управном поступку у
корист нивоа градова
Трошкови принудне
наплате изворних јавних
прихода општина и
градова
ДОБРОВОЉНИ
ТРАНСФЕРИ ОД
ФИЗИЧКИХ И
ПРАВНИХ ЛИЦА
Текући добровољни
трансфери од физичких и
правних лица у корист
нивоа градова
МЕШОВИТИ И
НЕОДРЕЂЕНИ
ПРИХОДИ
Остали приходи у корист
нивоа градова
Закупнина за стан у
државној својини у
корист нивоа града
Део добити јавног
предузећа према одлуци
управног одбора јавног
предузећа у корист нивоа
градова
МЕМОРАНДУМСКЕ
СТАВКЕ ЗА
РЕФУНДАЦИЈУ
РАСХОДА

3.000.000

3.000.000

135.000

135.000
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45.000.000

1,2%

4.500.000

0,1%

5.000.000

5.000.000

0,1%

500.000

500.000

0,01%

2.500.000

2.500.000

0,1%

46.650.000

46.650.000

1,2%

43.000.000

43.000.000

1,2%

100.000

100.000

3.500.000

3.500.000

50.000

50.000

0,001%

1.185.000

1.185.000

0,03%

1.185.000

1.185.000

0,03%

3.000.000

3.000.000

0,1%

2.500.000

2.500.000

0,1%

400.000

400.000

0,01%

100.000

100.000

0,003%

4.500.000

14.040.400

10

960.000

15.000.400

0,003%

0,1%

0,4%
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772113

772124

800000

810000
811141
811142
812141
840000
841141

900000

920000

921641

921941

7+8+9

3+7+8+9

Меморандумске ставке за
рефундацију расхода
буџета града из
претходне године
Меморандумске ставке за
рефундацију расхода
буџета града из
претходне године за
финансиране пројекте ЕУ
ПРИМАЊА ОД
ПРОДАЈЕ
НЕФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
ПРИМАЊА ОД
ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ
СРЕДСТАВА
Примања од продаје
непокретности у корист
нивоа градова
Примања од продаје
станова у корист нивоа
градова
Примања од продаје
покретних ствари у
корист нивоа градова
ПРИМАЊА ОД
ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ
ИМОВИНЕ
Примања од продаје
земљишта
ПРИМАЊА ОД
ЗАДУЖИВАЊА И
ПРОДАЈЕ
ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
ПРИМАЊА ОД
ПРОДАЈЕ ФИН.
ИМОВИНЕ
Примања од отплате
кредита датих
домаћинствима у земљи у
корист нивоа градова
Примања од продаје
домаћих акција и осталог
капитала у корист нивоа
градова
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА ОД
ЗАДУЖИВАЊА И
ПРОДАЈЕ ФИН.
ИМОВИНЕ
УКУПНО ПРЕНЕТА
СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ
ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА

6.500.000

6.500.000

0,2%

8.500.400

0,2%

109.040.000

109.040.000

2,92%

10.840.000

10.840.000

0,29%

10.300.000

10.300.000

0,28%

500.000

500.000

0,01%

40.000

40.000

0,001%

98.200.000

98.200.000

2,6%

98.200.000

98.200.000

2,6%

1.005.000

1.005.000

0,03%

1.005.000

1.005.000

0,03%

1.000.000

1.000.000

0,03%

5.000

5.000

7.540.400

960.000

3.050.477.079

494.275.272

3.050.477.079

494.275.272

188.391.607

0,0001%

744.400

3.545.496.751

95,0%

744.400

3.733.888.358

100,0%
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Члан 7.
Члан 7. мења се и гласи:
„Расходи и издаци буџета града Смедерева и расходи и издаци из осталих извора корисника буџетских
средстава града Смедерева, по економској класификацији, утврђени су и распоређени у следећим
износима:
Екон.
клас.

ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА

Средства из
буџета

Структура
%

3
3.291.079.549
829.366.653
657.734.988
109.496.501
10.585.000
9.930.470
23.163.000
18.456.694
1.285.904.584
299.740.755
8.467.000
196.580.848
318.977.816
378.727.518
83.410.647

4
88,3%
22,3%
17,6%
2,9%
0,3%
0,3%
0,6%
0,5%
34,5%
8,0%
0,2%
5,3%
8,6%
10,2%
2,2%

Средства
из
осталих
извора
5
4.228.892

Укупна
јавна
средства

1
400
410
411
412
413
414
415
416
420
421
422
423
424
425
426

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
Награде запосленима и остали посебни расходи
КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал

440

ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

1.061.500

0,03%

1.061.500

441
444
450

Отплата домаћих камата
Пратећи трошкови задуживања
СУБВЕНЦИЈЕ

1.060.500
1.000
132.204.000

0,03%
3,5%

1.060.500
1.000
132.204.000

451

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

132.204.000

3,5%

132.204.000

460
463

ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
Трансфери осталим нивоима власти

572.622.725
483.685.725

15,4%
13,0%

572.622.725
483.685.725

464

Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање

85.337.000

2,3%

85.337.000

465

Остале дотације и трансфери

3.600.000

0,1%

3.600.000

470

СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

158.362.922

4,2%

929.550

159.292.472

472
480
481
482
483

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

158.362.922
276.557.165
239.632.000
20.814.941
5.308.224

4,2%
7,4%
6,4%
0,6%
0,1%

929.550
16.500

159.292.472
276.573.665
239.632.000
20.814.941
5.308.224

484

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

16.500

17.500

485

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа

10.801.000

0,3%

10.801.000

490

АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА И СРЕДСТВА
РЕЗЕРВЕ

35.000.000

0,9%

35.000.000

499
500
510
511

Средства резерве
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
ОСНОВНА СРЕДСТВА
Зграде и грађевински објекти

35.000.000
430.263.451
398.305.352
300.027.486

0,9%
11,5%
10,7%
8,0%

1.000

3.282.842
42.928
15.000
1.712.092
30.000
984.531
498.291

2.409.466
2.409.466
250.599

6
3.295.308.441
829.366.653
657.734.988
109.496.501
10.585.000
9.930.470
23.163.000
18.456.694
1.289.187.426
299.783.683
8.482.000
198.292.940
319.007.816
379.712.049
83.908.938

35.000.000
432.672.917
400.714.818
300.278.085

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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13
512
515
520
523

Машине и опрема
Нематеријална имовина
ЗАЛИХЕ
Залихе робе за даљу продају

90.107.866
8.170.000
1.000
1.000

2,4%
0,2%

2.158.867

540

ПРИРОДНА ИМОВИНА

31.957.099

0,9%

31.957.099

541
610
611

Земљиште
ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ
Отплата главнице домаћим кредиторима
УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

31.957.099
5.907.000
5.907.000
3.727.250.000

0,9%
0,2%
0,2%
100,0%

31.957.099
5.907.000
5.907.000
3.733.888.358

6.638.358

92.266.733
8.170.000
1.000
1.000

Члан 8.
Члан 8. мења се и гласи:
„Расходи и издаци буџета града Смедерева и расходи и издаци из осталих извора корисника буџетских
средстава града Смедерева, по функционалној класификацији, утврђени су и распоређени у следећим
износима:
Функциje

Функционална класификација

1
000

2
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

020

Старост

040

Породица и деца

070
090
100
111

Социјална помоћ угроженом становништву
некласификована на другом месту
Социјална заштита некласификована на
другом месту
ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ
Извршни и законодавни органи

130

Опште услуге

160

Опште јавне услуге некласификоване на
другом месту

170

Трансакције јавног дуга

Средства из
буџета
3

Структура
%

Средства из
осталих извора

4

5

293.316.143

7,9%

Укупна јавна
средства
6

929.550

294.245.693

9.000.000

0,2%

9.000.000

10.907.221

0,3%

10.907.221

90.000.000

2,4%

90.000.000

183.408.922

4,9%

929.550

184.338.472

711.299.727

19,1%

717.891

712.017.618

57.026.163

1,5%

564.721.892

15,2%

83.583.172

2,2%

57.026.163
564.721.892
717.891

84.301.063

5.968.500

0,2%

ОДБРАНА

12.981.757

0,3%

16.500

12.998.257

Цивилна одбрана

12.981.757

0,3%

16.500

12.998.257

ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ

68.765.877

1,8%

68.765.877

330

Судови

16.665.877

0,4%

16.665.877

360

Јавни ред и безбедност некласификован на
другом месту

200
220
300

400

ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ

5.968.500

52.100.000

1,4%

539.736.051

14,5%

1.020.000

52.100.000

1.020.000

540.756.051

411

Општи економски и комерцијални послови

15.744.400

0,4%

421

Пољопривреда

169.840.651

4,6%

169.840.651

436

Остала енергија

49.500.000

1,3%

49.500.000

451

Друмски саобраћај

283.008.000

7,6%

283.008.000

473

Туризам

21.643.000

0,6%

21.643.000

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

274.435.683

7,4%

274.435.683

510

Управљање отпадом

117.602.000

3,2%

117.602.000

520

Управљање отпадним водама

27.800.000

0,7%

27.800.000

500

16.764.400
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 15 – Број 5

14
530

Смањење загађености

5.572.000

0,1%

5.572.000

109.564.800

2,9%

109.564.800

13.896.883

0,4%

13.896.883

239.703.000

6,4%

239.703.000

63.100.000

1,7%

63.100.000

620

Заштита биљног и животињског света и
крајолика
Заштита животне средине некласификована
на другом месту
ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И
ЗАЈЕДНИЦЕ
Развој заједнице

630

Водоснабдевање

36.502.000

1,0%

36.502.000

640

Улична расвета

116.001.000

3,1%

116.001.000

24.100.000

0,6%

24.100.000

93.538.000
92.000.000

2,5%
2,5%

93.538.000
92.000.000

1.200.000

0,03%

1.200.000

337.000

0,01%

337.000

РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И
ВЕРЕ

607.821.567

16,3%

607.821.567

810

Услуге рекреације и спорта

278.201.000

7,5%

278.201.000

820

Услуге културе

288.697.672

7,7%

288.697.672

830

Услуге емитовања и штампања

29.400.000

0,8%

29.400.000

840

Верске и остале услуге заједнице

11.421.895

0,3%

11.421.895

860

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

540
560
600

Послови становања и заједнице
некласификовани на другом месту
ЗДРАВСТВО
Ванболничке услуге

660
700
720
721

Опште медицинске услуге

731

Опште болничке услуге

760

Здравство некласификовано на другом месту

800

900

1.000

1.000

101.000

0,003%

101.000

ОБРАЗОВАЊЕ

885.652.195

23,8%

3.954.417

889.606.612

911

Предшколско образовање

494.885.970

13,3%

3.645.002

498.530.972

912

Основно образовање

275.000.000

7,4%

920

Средње образовање

96.000.000

2,6%

950

Образовање које није дефинисано нивоом

19.766.225

0,5%

3.727.250.000

УКУПНО

275.000.000
96.000.000

100,0%

309.415

20.075.640

6.638.358

3.733.888.358

Члан 9.
Члан 9. мења се и гласи:
„Расходи и издаци буџета града Смедерева и расходи и издаци из осталих извора корисника буџетских
средстава града Смедерева, по програмској класификацији, утврђени су и распоређени у следећим
износима:
Шифра
Програм
1
1101

Програмска
активност/
Пројекат
2

0001
0003

Назив
3
Програм 1. Становање,
урбанизам и просторно
планирање
Просторно и урбанистичко
планирање
Управљање грађевинским
земљиштем

Средства из
буџета

Структура
%

Средства
из осталих
извора

Укупна
средства

4

5

6

7

76.700.000

2,1%

76.700.000

49.100.000

1,3%

49.100.000

3.500.000

0,1%

3.500.000
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15
0004
0005
0006
1102
0001
0002
0003
0004
0006
0007
0008
1501
0002
7001
1502
0101

0001

0002
0401
0001
0002
0003
0004
0005
0006
0701

0002
0005
2001

Стамбена подршка
Остваривање јавног интереса у
одржавању зграда
Означавање назива улица,
тргова и зграда кућним
бројевима
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 дистрибуцијe
топлотне енергије
Управљање и одржавање
водоводне инфраструктуре 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
и канализациона
инфраструктура
Управљање комуналним
отпадом
Управљање осталим врстама
отпада
Програм 7. Организација
саобраћаја и саобраћајна
инфраструктура
Управљање и одржавање
саобраћајне инфраструктуре
Унапређење безбедности
саобраћаја
Програм 8. Предшколско
васпитање и образовање

2.000.000

0,1%

2.000.000

20.100.000

0,5%

20.100.000

2.000.000

0,1%

2.000.000

372.989.695

10,0%

372.989.695

116.001.000

3,1%

116.001.000

58.416.000

1,6%

58.416.000

50.001.000

1,3%

50.001.000

51.148.800

1,4%

51.148.800

11.420.895

0,3%

11.420.895

49.500.000

1,3%

49.500.000

36.502.000

1,0%

36.502.000

15.744.400

0,4%

1.020.000

16.764.400

15.000.000

0,4%

1.020.000

16.020.000

744.400

0,02%

744.400

19.501.000
19.501.000

0,5%
0,5%

19.501.000
19.501.000

169.840.651

4,6%

169.840.651

169.840.651

4,6%

169.840.651

114.869.883

3,1%

114.869.883

5.001.000

0,1%

5.001.000

9.225.000

0,2%

9.225.000

5.242.883

0,1%

5.242.883

27.800.000

0,7%

27.800.000

22.101.000

0,6%

22.101.000

45.500.000

1,2%

45.500.000

335.101.000

9,0%

335.101.000

283.001.000

7,6%

283.001.000

52.100.000

1,4%

52.100.000

494.885.970

13,3%

3.645.002

498.530.972
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0001

2002

7001

0001
2003
0001
0003
0901
0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
5001
7001

7002

1801
0001
0002
0003
1201

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
Функционисање установа за
стручно усавршавање
запослених
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 ,,Copy paste"
Пројекат "Сервис подршке и
услуга у области социјалне
заштите за маргинализоване
групе грађана са територије
града Смедерева"
Пројекат "Обезбеђивање
животних услова-социјална
заштита угрожених лица
(локални акциони план за
Роме, уговори са
Комесаријатом за избеглице и
миграције Републике Србије и
уговори са другим субјектима
за избегла и расељена лица)"
Програм 12. Здравствена
заштита
Функционисање установа
примарне здравствене заштите
Мртвозорство
Спровођење активности из
области друштвене бриге за
јавно здравље
Програм 13. Развој културе

494.404.970

13,3%

494.404.970

481.000

0,01%

275.000.000

7,4%

275.000.000

275.000.000

7,4%

275.000.000

115.766.225

3,1%

96.000.000

2,6%

19.766.225

0,5%

309.415

20.075.640

293.316.143

7,9%

929.550

294.245.693

178.030.922

4,8%

929.550

178.960.472

8.000.000

0,2%

8.000.000

14.000.000

0,4%

14.000.000

10.857.221

0,3%

10.857.221

1.248.000

0,03%

1.248.000

19.500.000

0,5%

19.500.000

9.000.000

0,2%

9.000.000

1.000.000

0,03%

1.000.000

50.000

0,001%

50.000

35.000.000

0,9%

35.000.000

16.630.000

0,4%

16.630.000

93.538.000

2,5%

93.538.000

3.645.002

309.415

4.126.002

116.075.640
96.000.000

337.000

0,009%

337.000

1.200.000

0,03%

1.200.000

92.001.000

2,5%

92.001.000

318.099.672

8,5%

318.099.672

7002

1801

Страна 18 – Број 50001
0002
0003
1201
0001
0002
0003
0004
4001
4002
4003
4004
4005
4006
4007
4008
4009
4010

7001

7002

7003

(локални акциони план за
16.630.000
Роме, уговори са
Комесаријатом за избеглице и
миграције Републике Србије и
уговори са другим субјектима
за избегла и расељена лица)"
Програм 12. Здравствена
93.538.000
заштита
Функционисање установа
С Л У Ж Б Е Н И Л337.000
ИСТ
примарне здравствене заштите
1.200.000
Мртвозорство
Спровођење активности из
области друштвене бриге за
17 92.001.000
јавно здравље
Програм 13. Развој културе
318.099.672
и информисања
Функционисање локалних
194.864.947
установа културе
Јачање културне продукције и
14.725.725
уметничког стваралаштва
Унапређење система очувања
и представљања културно2.000
историјског наслеђа
Остваривање и унапређивање
јавног интереса у области
29.400.000
јавног информисања
Пројекат Центра за културу 15.150.000
Смедеревска јесен
Пројекат Центра за културу Позоришни фестивал Театар у
6.700.000
Тврђави
Пројекат Центра за културу 1.000.000
Културно лето
Пројекат Центра за културу Позоришни фестивал
8.800.000
"Нушићеви дани"
Пројекат Центра за културу 300.000
Ликовна колонија графике
Пројекат Центра за културу 1.480.000
Светосавске свечаности
Пројекат Центра за културу 6.300.000
Дунав филм фест
Пројекат Центра за културу 1.000.000
Тврђава музике
Пројекат Центра за културу 5.000.000
Витешки турнир
Пројекат Музеја - Постављање
мрежног окружења и система
1.300.000
за трајно чување података у
Музеју у Смедереву
Пројекат Регионалног завода
за заштиту споменика културе
- Конзерваторско
21.900.000
рестаураторски радови на
санацији и конзервацији
надземног дела Куле 11
Смедеревске тврђаве
Пројекат Регионалног завода
за заштиту споменика културе:
Трећа фаза заштитних
2.500.000
истраживања у сектору
Варошке капије Смедеревске
тврђаве
Пројекат Регионалног завода
за заштиту споменика културе
- Конзерваторско
рестаураторски радови на
5.500.000
санацији и конзервацији и
презентацији цркве Свете
Тројице у Церовцу-санација
фасаде

0,4%

16.630.000

2,5%

93.538.000

0,009%

9. јул
2021. године
337.000

0,03%

1.200.000

2,5%

92.001.000

8,5%

318.099.672

5,2%

194.864.947

0,4%

14.725.725
2.000

0,8%

29.400.000

0,4%

15.150.000

0,2%

6.700.000

0,03%

1.000.000

0,2%

8.800.000

0,01%

300.000

0,04%

1.480.000

0,2%

6.300.000

0,03%

1.000.000

0,1%

5.000.000

0,03%

1.300.000

0,6%

21.900.000

0,1%

2.500.000

0,1%

5.500.000

9. јул 2021. године
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7004

7005

7006
1301
0001
0004
0005
0602
0001
0002
0003
0004
0009
0010
0014
4001

4002
2101
0001
0002
0501
0001

Пројкат Музеја - Руска
уметност у Смедеревском
музеју: конзервација,
рестаурација слика и икона - 3.
фаза
Пројекат Музеја Осавремењивање збирке
Градске галерије савремене
уметности Смедерево делима
афирмисаних уметника
Пројекат Музеја Смедеревски зборник број 7
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
Градско правобранилаштво
Текућа буџетска резерва
Стална буџетска резерва
Управљање у ванредним
ситуацијама
Пројекат ЈП Дирекција за
изградњу, урбанизам и
грађевинско земљиште
Смедерево у ликвидацији
Пројекат Туристичка
организација града Смедерева
у ликвидацији
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

400.000

0,01%

400.000

1.090.000

0,03%

1.090.000

687.000

0,02%

687.000

278.301.000

7,5%

278.301.000

220.000.000

5,9%

220.000.000

40.601.000

1,1%

40.601.000

100.000

0,003%

100.000

683.210.448

18,3%

564.721.892

15,2%

45.723.422

1,2%

5.968.500
16.665.877
30.000.000
5.000.000

0,2%
0,4%
0,8%
0,1%

12.981.757

0,3%

734.391

683.944.839
564.721.892

717.891

46.441.313
5.968.500
16.665.877
30.000.000
5.000.000

16.500

7.000

12.998.257
7.000

2.142.000

0,06%

2.142.000

59.885.913

1,6%

59.885.913

41.684.126

1,1%

41.684.126

18.201.787

0,5%

18.201.787

10.500.000

0,28%

10.500.000

10.500.000

0,28%

10.500.000

3.727.250.000

100,0%

6.638.358

3.733.888.358
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Члан 10.
Члан 10. мења се и гласи:
„Капитални издаци буџета града Смедерева класе 500000 - Издаци за нефинансијску имовину у текућој
и наредне две буџетске године према економској класификацији буџетских корисника планирају се у
следећим износима:
Преглед капиталних пројеката у периоду 2021-2023. годинe
ГРАД СМЕДЕРЕВО

Назив капиталног
пројекта
Р.
Бр.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Укупно сви
пројекти

654.718.212

36.725.382

122.166.232

76.139.992

432.672.917

31.955.099

31.955.099

45.269.723

Назив капиталног
пројекта

Година
почетка
финанс.
пројекта

Година
завршет.
финанс.
пројекта

Укупна
вредност
пројекта

Реализ.
закључно
са
31.12.2019.

2020- план

2020реализација

2021

2022

2023

Након
2023

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2018

2021

3.240.000

3.240.000

2.268.000

972.000

2021

2021

90.528.000

2019

2021

5.000.000

2021

2021

6.947.694

2018

2021

12.535.800

2021

2021

600.000

600.000

2021

2021

3.000.000

3.000.000

2021

2021

3.500.000

3.500.000

2021

2021

30.000

30.000

Израда пројектнотехничке
документације за
реконструкцију
Карађорђеве улице
у Смедереву
Изградња и
капитално
одржавање улица
на територији
града Смедерева
Израда пројектне
документације за
трансфер станицу
за сакупљање
комуналног отпада
Капитална улагања
у сеоским месним
заједницама
(самодопринос)
Инфраструктурно
опремање
Централног гробља
Пројектна
документација за
потребе
Предшколске
установе "Наша
радост" Смедерево
Набавка опреме за
Предшколску
установу "Наша
радост" Смедерево
Капитално
одржавање
објеката ПУ "Наша
радост" Смедерево
који су у јавној
својини града
Смедерева-Вртић у
Скобаљу
Набавка опреме за
Установу "Сунце"

90.528.000

5.000.000

5.000.000

6.947.694

1.424.905

500.000

11.110.895
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10

11

12

13
14

15

16

17

18
19

20

21

22

23

Израда пројектне
документације за
потребе корисника
у области културе
Набавка опреме за
кориснике у
области културе
Набавка
нематеријалне
имовине-књиге и
уметничка дела
Залихе робе за
даљу продају за
кориснике у
области културе
Набавка опреме
Пројектна
документација за
санацију објекта
Опште болнице
"Свети Лука"
Смедерево
Прибављање
непокретности у
јавну својину града
Смедерева
грађевинског
земљишта КП број
10935/7 (део
касарне)
Набавка две црпне
пумпе са цревима и
прикључцима за
пумпу
Набавка две муљне
пумпе за
Ватрогасну
јединицу
Ануитети за
купљене објекте
Израда техничке
документације за
изградњу,
реконструкцију,
санацију,
адаптацију,
стручни надзор и
сл. за потребе
града Смедерева од
стране ЈП
Урбанизам
Смедерево
Информационе
технологијезаштита података
Издавање
грађевинских
дозвола, трошак за
прикључак до
корисника
(обједињена
процедура)
Израда пројектне
документације за
успостављање
нових дрвореда

2021

2021

1.000

1.000

2021

2021

9.340.000

9.340.000

2021

2021

700.000

700.000

2021

2021

1.000

1.000

2021

2021

10.352.000

10.352.000

2018

2021

2.996.200

2020

Након
2023

159.710.650

18.640.475

2018

2021

150.000

150.000

150.000

2018

2021

1.400.000

1.400.000

1.400.000

2021

2021

1.000.000

1.000.000

2021

2021

25.000.000

25.000.000

2021

2021

300.000

300.000

2021

2021

3.500.000

3.500.000

2020

2021

17.638

2.995.200

100.000

17.000

1.000

18.574.630

16.638

31.956.099

1.000

31.955.099

31.955.099

45.269.723
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21

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

Набавка опреме, по
Програму
коришћења
средстава за
финансирање
унапређења
безбедности
саобраћаја
Израда пројектне
документације и
реализација
пројеката, по
Програму
коришћења
средстава за
финансирање
унапређења
безбедности
саобраћаја
Израда виртуелног
полигона, по
Програму
коришћења
средстава за
финансирање
унапређења
безбедности
саобраћаја
Капитална улагања
у месне заједнице
Израда пројекта за
грађевинску
дозволу и Пројекта
за извођење радова
за регулацију
Голобочког потока
Изградња фекалне
канализационе и
водоводне мреже у
улицама на
територији града
Смедерева
Систем техничке
заштите за град
Смедерево
Израда пројектне
документације,
набавка опреме и
софтвера за
потребе
Регионалног
центара за
професионални
развој запослених
у образовању
Пројекат „RomInk“
- Инклузија младих
Рома на тржиште
рада и у заједницу"
Сертификати за
енергетска својства
за објекте у јавној
својини Града
Смедерева
Пројекат
"Корачајмо
заједно"
Израда пројектне
документације за
пројекте које
спроводи град
Смедерево

2021

2021

14.830.000

14.830.000

2021

2021

12.264.800

12.264.800

2021

2021

6.000.000

6.000.000

2021

2021

6.600.000

6.600.000

2019

2021

226.757

2021

2021

7.500.000

2019

2021

108.305.277

2021

2021

852.840

2019

2021

1.576.556

2021

2021

500.000

2019

2021

2.100.000

2021

2021

8.000.000

4.426.757

226.757

7.500.000

32.305.277

76.000.000

53.655.168

22.344.832

852.840

1.620.000

1.575.556

1.000

500.000

72.000

50.000

2.050.000

8.000.000
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36

37

38

39

40

41

42
43
44

45

46

47

48

Конверзија
градских
котларница са
течног горива на
природни гас са
израдом пројектне
документације
Набавка опреме за
Националну
службу за
запошљавање
Набавка и
реконструкција
објеката у својини
града
Израда пројекта
саобраћаја и
саобраћајна
сигнализација на
државним
путевима који
пролазе кроз
насеља на
територији града
Смедерева
Реконструкција
дечијег игралишта
у Дунавском парку
у Смедереву
Изградња система
за наводњавање
дела територије
града Смедерева
Израда пројектне
документације за
постављање
звучних баријера
Пројекат "Copy
paste"
Увођење LED
расвете на
територији града
Смедрева
Израда техничке
документације и
изградња фонтане
на Тргу Републике
у Смедереву,
катастарска
парцела 1039/11
КО Смедерево
Израда техничке
документације и
изградња два
бунара у сеоским
месним
заједницама
Израда пројектне
документације за
изградњу
канализационе и
водоводне мреже
на територији
града Смедерева
Реконструкција
дечијих игралишта
на територији
града Смедерева

2020

2021

49.500.000

5.000.000

2021

2021

20.000

20.000

2021

2021

7.000.000

7.000.000

2020

2021

6.000.000

2021

2021

9.200.000

9.200.000

2021

2021

1.000

1.000

2021

2021

1.500.000

1.500.000

2021

2021

50.000

50.000

2021

2021

1.000

1.000

2021

2021

12.000.000

12.000.000

2021

2021

7.000.000

7.000.000

2021

2021

10.000.000

10.000.000

2021

2021

7.800.000

7.800.000

6.000.000

49.500.000

6.000.000
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49

50

51

52

53

Санација
спортских терена
на територији
града Смедерева и
њихово опремање
спортском
опремом
Изградња
саобраћајнице
унутар парцеле
12529/1 КО
Смедерево у
Улици Јозефа
Шулца у
Смедереву
Пројекат МузејаПостављање
мрежног окружења
и система за трајно
чување података у
Музеју у
Смедереву
Пројекат МузејаОсавремењивање
збирке Градске
галерије савремене
уметности
Смедерево делима
афирмисаних
уметника
Изградња зубне
амбуланте

2021

2021

10.000.000

10.000.000

2021

2021

1.800.000

1.800.000

2021

2021

1.150.000

1.150.000

2021

2021

1.090.000

1.090.000

2021

2021

22.000.000

22.000.000

Преглед капиталних пројеката у периоду 2021-2023. године
Капитални пројекти у периоду 20212023. године
Назив капиталног пројекта
1

Конто
3.
ниво
2

Конто
4.
ниво
3

511

31.955.099

45.269.723

Опис извора

Буџет 2020реализација

2021

2022

2023

Након 2023

4

5

6

7

8

9

10

11

5114

ЗГРАДЕ И
ГРАЋЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ОПШТИ
ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА
БУЏЕТА

2.268.000

972.000

01

5113

ЗГРАДЕ И
ГРАЋЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

ОПШТИ
ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА
БУЏЕТА

13

НЕРАСПОРЕЂЕНИ
ВИШАК ПРИХОДА
ИЗ РАНИЈИХ
ГОДИНА

01

ОПШТИ
ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА
БУЏЕТА

13

НЕРАСПОРЕЂЕНИ
ВИШАК ПРИХОДА
ИЗ РАНИЈИХ
ГОДИНА

2

Изградња и
капитално одржавање
улица на територији
града Смедерева

511

3

Израда пројектне
документације за
трансфер станицу за
сакупљање
комуналног отпада

511

5114

ЗГРАДЕ И
ГРАЋЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

511

5113

4

Капитална улагања у
сеоским месним
заједницама
(самодопринос)

ЗГРАДЕ И
ГРАЋЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

Инфраструктурно
опремање Централног
гробља

31.955.099

Извор

1

5

432.672.917

Опис конта

Израда пројектнотехничке
документације за
реконструкцију
Карађорђеве улице у
Смедереву

512

76.139.992

5122
5129

МАШИНЕ И
ОПРЕМА

511

5112

ЗГРАДЕ И
ГРАЋЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

541

5411

ЗЕМЉИШТЕ

90.528.000

5.000.000

6.821.633
62.569
63.492

01

ОПШТИ
ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА
БУЏЕТА

11.109.895
1.000
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24

6

7

8

Пројектна
документација за
потребе Предшколске
установе "Наша
радост" Смедерево
Набавка опреме за
Предшколску
установу "Наша
радост" Смедерево
Капитално одржавање
објеката ПУ "Наша
радост" Смедерево
који су у јавној
својини града
Смедерева-Вртић у
Скобаљу

511

5114

ЗГРАДЕ И
ГРАЋЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ОПШТИ
ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА
БУЏЕТА

600.000

512

5126

МАШИНЕ И
ОПРЕМА

01

ОПШТИ
ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА
БУЏЕТА

3.000.000

511

5113

ЗГРАДЕ И
ГРАЋЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ОПШТИ
ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА
БУЏЕТА

3.500.000

9

Набавка опреме за
Установу "Сунце"

512

5122

МАШИНЕ И
ОПРЕМА

01

ОПШТИ
ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА
БУЏЕТА

30.000

10

Израда пројектне
документације за
потребе корисника у
области културе

511

5114

ЗГРАДЕ И
ГРАЋЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ОПШТИ
ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА
БУЏЕТА

1.000

МАШИНЕ И
ОПРЕМА

01

ОПШТИ
ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА
БУЏЕТА

9.340.000

11

12

Набавка опреме за
кориснике у области
културе
Набавка
нематеријалне
имовине-књиге и
уметничка дела

512

5112
5126

515

5151

НЕМАТЕРИЈАЛНА
ИМОВИНА

01

ОПШТИ
ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА
БУЏЕТА

700.000

13

Залихе робе за даљу
продају за кориснике
у области културе

523

5231

ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА
ДАЉУ ПРОДАЈУ

01

ОПШТИ
ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА
БУЏЕТА

1.000

14

Набавка опреме

512

5122

МАШИНЕ И
ОПРЕМА

01

ОПШТИ
ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА
БУЏЕТА

10.352.000

511

5114

ЗГРАДЕ И
ГРАЋЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ОПШТИ
ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА
БУЏЕТА

1.000

541

5411

ЗЕМЉИШТЕ

01

ОПШТИ
ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА
БУЏЕТА

512

5128

МАШИНЕ И
ОПРЕМА

13

НЕРАСПОРЕЂЕНИ
ВИШАК ПРИХОДА
ИЗ РАНИЈИХ
ГОДИНА

150.000

512

5128

МАШИНЕ И
ОПРЕМА

13

НЕРАСПОРЕЂЕНИ
ВИШАК ПРИХОДА
ИЗ РАНИЈИХ
ГОДИНА

1.400.000

511

5111

ЗГРАДЕ И
ГРАЋЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ОПШТИ
ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА
БУЏЕТА

1.000.000

01

ОПШТИ
ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА
БУЏЕТА

13

НЕРАСПОРЕЂЕНИ
ВИШАК ПРИХОДА
ИЗ РАНИЈИХ
ГОДИНА

01

ОПШТИ
ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА
БУЏЕТА

15

16

17

18
19

20

21

Пројектна
документација за
санацију објекта
Опште болнице
"Свети Лука"
Смедерево
Прибављање
непокретности у јавну
својину града
Смедерева
грађевинског
земљишта КП број
10935/7 (део касарне)
Набавка две црпне
пумпе са цревима и
прикључцима за
пумпу
Набавка две муљне
пумпе за Ватрогасну
јединицу
Ануитети за купљене
објекте
Израда техничке
документације за
изградњу,
реконструкцију,
санацију, адаптацију,
стручни надзор и сл.
за потребе града
Смедерева од стране
ЈП Урбанизам
Смедерево
Информационе
технологије-заштита
података

511

515

5114

5151

ЗГРАДЕ И
ГРАЋЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

НЕМАТЕРИЈАЛНА
ИМОВИНА

18.574.630

31.956.099

25.000.000

300.000

31.955.099

31.955.099

45.269.723

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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25

22

Издавање
грађевинских
дозвола, трошак за
прикључак до
корисника
(обједињена
процедура)

511

5112

ЗГРАДЕ И
ГРАЋЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ОПШТИ
ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА
БУЏЕТА

23

Израда пројектне
документације за
успостављање нових
дрвореда

511

5114

ЗГРАДЕ И
ГРАЋЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ОПШТИ
ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА
БУЏЕТА

01

ОПШТИ
ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА
БУЏЕТА

24

25

26

Набавка опреме, по
Програму коришћења
средстава за
финансирање
унапређења
безбедности
саобраћаја
Израда пројектне
документације и
реализација
пројеката, по
Програму коришћења
средстава за
финансирање
унапређења
безбедности
саобраћаја
Израда виртуелног
полигона, по
Програму коришћења
средстава за
финансирање
унапређења
безбедности
саобраћаја

5121
5122
МАШИНЕ И
ОПРЕМА

512
5128

13

3.500.000

16.638

3.080.000
250.000
1.500.000

НЕРАСПОРЕЂЕНИ
ВИШАК ПРИХОДА
ИЗ РАНИЈИХ
ГОДИНА

10.000.000

5112

511

5113

1.000

3.900.000
ЗГРАДЕ И
ГРАЋЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

3.700.000

ОПШТИ
ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА
БУЏЕТА

5114

4.664.800

515

5151

НЕМАТЕРИЈАЛНА
ИМОВИНА

01

ОПШТИ
ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА
БУЏЕТА

6.000.000

27

Капитална улагања у
месне заједнице

511

5113

ЗГРАДЕ И
ГРАЋЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ОПШТИ
ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА
БУЏЕТА

6.600.000

28

Израда пројекта за
грађевинску дозволу
и Пројекта за
извођење радова за
регулацију
Голобочког потока

511

5114

ЗГРАДЕ И
ГРАЋЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

13

НЕРАСПОРЕЂЕНИ
ВИШАК ПРИХОДА
ИЗ РАНИЈИХ
ГОДИНА

226.757

511

5112

ЗГРАДЕ И
ГРАЋЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ОПШТИ
ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА
БУЏЕТА

7.500.000

512

5128

МАШИНЕ И
ОПРЕМА

01

ОПШТИ
ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА
БУЏЕТА

511

5114

ЗГРАДЕ И
ГРАЋЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

512

5126

МАШИНЕ И
ОПРЕМА

515

5151

НЕМАТЕРИЈАЛНА
ИМОВИНА

5122

МАШИНЕ И
ОПРЕМА

29

30

31

32

Изградња фекалне
канализационе и
водоводне мреже у
улицама на
територији града
Смедерева
Систем техничке
заштите за град
Смедерево
Израда пројектне
документације,
набавка опреме и
софтвера за потребе
Регионалног центара
за професионални
развој запослених у
образовању
Пројекат „RomInk“ Инклузија младих
Рома на тржиште рада
и у заједницу"

512

53.655.168

22.344.832
350.000

01

ОПШТИ
ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА
БУЏЕТА

422.840
80.000

15

НЕУТРОШЕНА
СРЕДСТВА
ДОНАЦИЈА ИЗ
РАНИЈИХ ГОДИНА

56

ФИНАНСИЈСКА
ПОМОЋ ЕУ

1.575.556
1.000

9. јул 2021. године
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26

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

Сертификати за
енергетска својства за
објекте у јавној
својини Града
Смедерева
Пројекат "Корачајмо
заједно"
Израда пројектне
документације за
пројекте које
спроводи град
Смедерево
Конверзија градских
котларница са течног
горива на природни
гас са израдом
пројектне
документације
Набавка опреме за
Националну службу
за запошљавање
Набавка и
реконструкција
објеката у својини
града
Израда пројекта
саобраћаја и
саобраћајна
сигнализација на
државним путевима
који пролазе кроз
насеља на територији
града Смедерева
Реконструкција
дечијег игралишта у
Дунавском парку у
Смедереву
Изградња система за
наводњавање дела
територије града
Смедерева
Израда пројектне
документације за
постављање звучних
баријера

43

Пројекат "Copy paste"

44

Увођење LED расвете
на територији града
Смедрева

45

Израда техничке
документације и
изградња фонтане на
Тргу Републике у
Смедереву,
катастарска парцела
1039/11 КО
Смедерево

46

47

Израда техничке
документације и
изградња два бунара у
сеоским месним
заједницама
Израда пројектне
документације за
изградњу
канализационе и
водоводне мреже на
територији града
Смедерева

511

5114

ЗГРАДЕ И
ГРАЋЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ОПШТИ
ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА
БУЏЕТА

512

5122

МАШИНЕ И
ОПРЕМА

07

ТРАНСФЕРИ ОД
ДРУГИХ НИВОА
ВЛАСТИ

511

5114

ЗГРАДЕ И
ГРАЋЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ОПШТИ
ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА
БУЏЕТА

8.000.000

ЗГРАДЕ И
ГРАЋЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ОПШТИ
ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА
БУЏЕТА

49.500.000

МАШИНЕ И
ОПРЕМА

07

ТРАНСФЕРИ ОД
ДРУГИХ НИВОА
ВЛАСТИ

20.000

ЗГРАДЕ И
ГРАЋЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ОПШТИ
ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА
БУЏЕТА

7.000.000

5113
511
5114

512

5122
5113

511

5114

500.000

50.000

2.050.000

511

5114

ЗГРАДЕ И
ГРАЋЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ОПШТИ
ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА
БУЏЕТА

6.000.000

512

5126

МАШИНЕ И
ОПРЕМА

01

ОПШТИ
ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА
БУЏЕТА

9.200.000

511

5112

ЗГРАДЕ И
ГРАЋЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ОПШТИ
ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА
БУЏЕТА

1.000

511

5114

ЗГРАДЕ И
ГРАЋЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ОПШТИ
ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА
БУЏЕТА

1.500.000

512

5122

МАШИНЕ И
ОПРЕМА

01

ОПШТИ
ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА
БУЏЕТА

50.000

01

ОПШТИ
ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА
БУЏЕТА

1.000

01

ОПШТИ
ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА
БУЏЕТА

511

5113

ЗГРАДЕ И
ГРАЋЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

5112

11.040.000
ЗГРАДЕ И
ГРАЋЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

511
5114

5112
511
5114

511

5114

960.000

ЗГРАДЕ И
ГРАЋЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ОПШТИ
ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА
БУЏЕТА

7.000.000

ЗГРАДЕ И
ГРАЋЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ОПШТИ
ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА
БУЏЕТА

10.000.000

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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27

48

Реконструкција
дечијих игралишта на
територији града
Смедерева

512

5126

МАШИНЕ И
ОПРЕМА

01

ОПШТИ
ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА
БУЏЕТА

7.800.000

49

Санација спортских
терена на територији
града Смедерева и
њихово опремање
спортском опремом

512

5126

МАШИНЕ И
ОПРЕМА

01

ОПШТИ
ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА
БУЏЕТА

10.000.000

50

Изградња
саобраћајнице унутар
парцеле 12529/1 КО
Смедерево у Улици
Јозефа Шулца у
Смедереву

511

5112

ЗГРАДЕ И
ГРАЋЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ОПШТИ
ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА
БУЏЕТА

1.800.000

01

51

Пројекат МузејаПостављање мрежног
окружења и система
за трајно чување
података у Музеју у
Смедереву

512

ОПШТИ
ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА
БУЏЕТА

07

ТРАНСФЕРИ ОД
ДРУГИХ НИВОА
ВЛАСТИ

52

Пројекат МузејаОсавремењивање
збирке Градске
галерије савремене
уметности Смедерево
делима афирмисаних
уметника

515

5151

НЕМАТЕРИЈАЛНА
ИМОВИНА

07

ТРАНСФЕРИ ОД
ДРУГИХ НИВОА
ВЛАСТИ

1.090.000

53

Изградња зубне
амбуланте

511

5112

ЗГРАДЕ И
ГРАЋЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ОПШТИ
ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА
БУЏЕТА

22.000.000

5126

МАШИНЕ И
ОПРЕМА

1.150.000

9. јул 2021. године
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28
II ПОСЕБАН ДЕО
Члан 11.
Члан 11. мења се и гласи:
"Средства буџета у износу од 3.727.250.000 динара и средства из осталих извора корисника буџетских средстава града Смедерева у износу од 6.638.358 динара
распоређују се по корисницима и наменама, и то:

Раздео

Глава

Програмска
класиф.

Функција

Позиција

Економ.
Класиф.

Извор
финансирања

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

1
1

2

3

4

5

6

7

2101
0001
111

1
2
3
4
5
6

411
412
414
415
422
423
01

160

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
Накнаде трошкова за запослене
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 111:
Општи приходи и примања буџета
Функција 111:

Средства из
буџета

Средства из
осталих
извора

Укупна
средства

9

10

11

7.752.573
1.290.803
1.000
100.000
100.000
29.580.000

7.752.573
1.290.803
1.000
100.000
100.000
29.580.000

38.824.376
38.824.376

38.824.376
38.824.376

2.859.750

2.859.750

2.859.750
2.859.750

2.859.750
2.859.750

41.684.126
41.684.126

41.684.126
41.684.126

41.684.126
41.684.126

41.684.126
41.684.126

41.684.126
41.684.126

41.684.126
41.684.126

3.814.648
635.139
1.000
100.000
4.000.000

3.814.648
635.139
1.000
100.000
4.000.000

8.550.787
8.550.787

8.550.787
8.550.787

8.550.787
8.550.787

8.550.787
8.550.787

8.550.787
8.550.787

8.550.787
8.550.787

8.550.787
8.550.787

8.550.787
8.550.787

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
7

481
01

01
01
01
2
2101
0002
111

Опис

8
9
10
11
12

411
412
414
422
423
01

01
01
01

Дотације невладиним организацијама
Извори финансирања за функцију 160:
Општи приходи и примања буџета
Функција 160:
Извори финансирања за програмску активност 21010001
Општи приходи и примања буџета
Свега за програмску активност 2101-0001:
Извори финансирања за Програм 16:
Општи приходи и примања буџета
Свега за Програм 16:
Извори финансирања за раздео 1:
Општи приходи и примања буџета
Свега за раздео 1:
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
Програмска активност 0002 (ПА 0002) Функционисање извршних органа
Извршни и законодавни органи
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Трошкови путовања
Услуге по уговору
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:
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Раздео

Глава

Програмска
класиф.

Функција

Позиција

Економ.
Класиф.

Извор
финансирања

29

1
3

2

3

4

5

6

7

2101
0002
111

13
14

422
423
01

01
01
01
4

4.1
2001
0001
911

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
482
483

29

485

30
31

511
512
01
07
08
13

01
07
08
13
01
07
08
13
4.2
2003
0003
950

32
33
34
35

411
412
413
414

Опис

8
ГРАДСКО ВЕЋЕ
ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
Програмска активност 0002 (ПА 0002) Функционисање извршних органа
Извршни и законодавни органи
Трошкови путовања
Услуге по уговору
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
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
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате
Новчане казне и пенали по решењу судова
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
Трансфери од других нивоа власти
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 911:
Извори финансирања за програмску активност 20010001:
Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 2001-0001:
Извори финансирања за главу 4.1:
Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за главу 4.1:
РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ
РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ
ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И
ВАСПИТАЊЕ
Програмска активност 0003 (ПА 0003) Функционисање установа за стручно усавршавање
запослених
Образовање које није дефинисано нивоом
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима

Средства из
буџета

Средства из
осталих
извора

Укупна
средства

9

10

11

1.000
9.650.000

1.000
9.650.000

9.651.000
9.651.000

9.651.000
9.651.000

9.651.000
9.651.000

9.651.000
9.651.000

9.651.000
9.651.000

9.651.000
9.651.000

9.651.000
9.651.000

9.651.000
9.651.000

300.512.281
50.035.294
5.000.000
2.712.470
11.500.000
3.043.000
46.000.000
3.150.000
5.000.000
3.100.000
13.000.000
43.381.925
370.000
200.000

300.512.281
50.035.294
5.000.000
2.712.470
11.500.000
3.043.000
46.000.000
3.150.000
5.000.000
3.100.000
13.000.000
43.381.925
370.000
200.000

300.000

300.000

600.000
3.000.000

600.000
3.000.000

455.547.902
32.218.125
80.000
3.058.943
490.904.970

455.547.902
32.218.125
80.000
3.058.943
490.904.970

455.547.902
32.218.125
80.000
3.058.943
490.904.970

455.547.902
32.218.125
80.000
3.058.943
490.904.970

455.547.902
32.218.125
80.000
3.058.943
490.904.970

455.547.902
32.218.125
80.000
3.058.943
490.904.970

8.924.462
1.485.923
92.000
150.000

8.924.462
1.485.923
92.000
150.000
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Страна 31 – Број 5

Глава

Програмска
класиф.

Функција

Позиција

Економ.
Класиф.

1

2

3

4

5
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

6
415
416
421
422
423
424
425
426
482
511
512
515

Извор
финансирања

Раздео

30

7

01
07
13

01
07
13
01
07
13
4.3
0901

8
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовина
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 20030003:
Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 2003-0003:
Извори финансирања за главу 4.2:
Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за главу 4.2:
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА - Установа за дневни
боравак деце и омладинe са сметњама у развоју
"Сунце"
ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА
ЗАШТИТА

Средства из
буџета

Средства из
осталих
извора

9

10

420.000
346.000
2.100.000
115.000
3.050.000
220.000
450.000
1.540.000
100.000
350.000
342.840
80.000
19.566.225
200.000

5.000
15.000
120.000
30.000
10.000
49.415
80.000

Укупна
средства
11
420.000
346.000
2.105.000
130.000
3.170.000
250.000
460.000
1.589.415
100.000
350.000
422.840
80.000

19.766.225

309.415
309.415

19.566.225
200.000
309.415
20.075.640

19.566.225
200.000
0
19.766.225

309.415
309.415

19.566.225
200.000
309.415
20.075.640

19.566.225
200.000
0
19.766.225

309.415
309.415

19.566.225
200.000
309.415
20.075.640

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

0004
040

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

411
412
414
415
421
422
423
424
425
426

58

472

59
60

482
512
01

01
5001

Опис

040

61

512
01
01
01

Породица и деца
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Пројекат "Заједничким снагама до интеграције"
Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 040:
Општи приходи и примања буџета
Функција 040:
Извори финансирања за програмску активност 09010004:
Општи приходи и примања буџета
Свега за програмску активност 0901-0004:
Пројекат ,,Copy paste"
Породица и деца
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 040:
Општи приходи и примања буџета
Функција 040:
Извори финансирања за пројекат 0901-5001:
Општи приходи и примања буџета
Свега за пројекат 0901-5001:
Извори финансирања за главу 4.3:
Општи приходи и примања буџета
Свега за главу 4.3:

7.529.220
1.253.615
25.000
240.000
529.386
27.000
645.000
110.000
123.000
175.000

7.529.220
1.253.615
25.000
240.000
529.386
27.000
645.000
110.000
123.000
175.000

160.000

160.000

10.000
30.000

10.000
30.000

10.857.221
10.857.221

10.857.221
10.857.221

10.857.221
10.857.221

10.857.221
10.857.221

50.000

50.000

50.000
50.000

50.000
50.000

50.000
50.000

50.000
50.000

10.907.221
10.907.221

10.907.221
10.907.221
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Позиција

Економ.
Класиф.

Извор
финансирања

2
4.4

Функција

Глава

1

Програмска
класиф.

Раздео

31

3

4

5

6

7

1201
0001
820

62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
465
482
511
512
515
523
01
07
08
13

01
07
08
13
4001

820

80
81
82
83
83.1

421
422
423
424
426
01
08
01
08

4002
820

84
85
86
87
88
89

421
422
423
424
425
426
01
01

4003

820

90
91
92
93

421
423
424
426
01

Опис
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КУЛТУРА
ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И
ИНФОРМИСАЊА
Програмска активност 0001 (ПА 0001) Функционисање локалних установа културе
Услуге културе
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
Tекуће поправке и одржавање
Материјал
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
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 820:
Извори финансирања за програмску активност 12010001:
Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
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 1201-4001:
Општи приходи и примања буџета
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Свега за пројекат 1201-4001:
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 1201-4002:
Општи приходи и примања буџета
Свега за пројекат 1201-4002:
Пројекат Центра за културу - Културно лето
Услуге културе
Стални трошкови
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Извори финансирања за функцију 820:
Општи приходи и примања буџета
Функција 820:

Средства из
буџета

Средства из
осталих
извора

Укупна
средства

9

10

11

84.164.634
14.013.413
178.000
1.725.000
2.790.000
3.072.900
32.000.000
1.742.000
13.500.000
19.132.000
7.000.000
4.435.000
600.000
470.000
1.000
9.340.000
700.000
1.000

84.164.634
14.013.413
178.000
1.725.000
2.790.000
3.072.900
32.000.000
1.742.000
13.500.000
19.132.000
7.000.000
4.435.000
600.000
470.000
1.000
9.340.000
700.000
1.000

190.239.947
1.600.000
5.000
3.020.000
194.864.947

190.239.947
1.600.000
5.000
3.020.000
194.864.947

190.239.947
1.600.000
5.000
3.020.000
194.864.947

190.239.947
1.600.000
5.000
3.020.000
194.864.947

4.090.000
500.000
5.500.000
5.000.000
60.000

4.090.000
500.000
5.500.000
5.000.000
60.000

14.450.000
700.000
15.150.000

14.450.000
700.000
15.150.000

14.450.000
700.000
15.150.000

14.450.000
700.000
15.150.000

2.040.000
1.000
1.730.000
2.500.000
80.000
349.000

2.040.000
1.000
1.730.000
2.500.000
80.000
349.000

6.700.000
6.700.000

6.700.000
6.700.000

6.700.000
6.700.000

6.700.000
6.700.000

100.000
360.000
500.000
40.000

100.000
360.000
500.000
40.000

1.000.000
1.000.000

1.000.000
1.000.000
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Глава

Програмска
класиф.

Функција

Позиција

Економ.
Класиф.

1

2

3

4

5

6

Извор
финансирања

Раздео

32

7
01

4004
820

94
95
96
97
98
99

421
422
423
424
425
426
01
07
08
01
07
08

4005
820

100
101
102
103

422
423
424
426
01
01

4006
820

104
105
106
107

422
423
424
426
01
01

4007

820

108
109
110
111

421
422
423
424
01
01

4008

820

112
113
114
115

421
422
423
424
01
01

4009

820

116
117
118

421
422
423

Опис
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Извори финансирања за пројекат 1201-4003:
Општи приходи и примања буџета
Свега за пројекат 1201-4003:
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
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-4004:
Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Свега за пројекат 1201-4004:
Пројекат Центра за културу - Ликовна колонија
графике
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 1201-4005:
Општи приходи и примања буџета
Свега за пројекат 1201-4005:
Пројекат Центра за културу - Светосавске
свечаности
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 1201-4006:
Општи приходи и примања буџета
Свега за пројекат 1201-4006:
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 1201-4007:
Општи приходи и примања буџета
Свега за пројекат 1201-4007:
Пројекат Центра за културу - Тврђава музике
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 1201-4008:
Општи приходи и примања буџета
Свега за пројекат 1201-4008:
Пројекат Центра за културу - Витешки турнир
Услуге културе
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору

Средства из
буџета

Средства из
осталих
извора

9

10

Укупна
средства
11

1.000.000
1.000.000

1.000.000
1.000.000

10.000
250.000
4.840.000
3.500.000
60.000
140.000

10.000
250.000
4.840.000
3.500.000
60.000
140.000

7.400.000
1.000.000
400.000
8.800.000

7.400.000
1.000.000
400.000
8.800.000

7.400.000
1.000.000
400.000
8.800.000

7.400.000
1.000.000
400.000
8.800.000

40.000
200.000
10.000
50.000

40.000
200.000
10.000
50.000

300.000
300.000

300.000
300.000

300.000
300.000

300.000
300.000

200.000
595.000
650.000
35.000

200.000
595.000
650.000
35.000

1.480.000
1.480.000

1.480.000
1.480.000

1.480.000
1.480.000

1.480.000
1.480.000

1.100.000
200.000
2.000.000
3.000.000

1.100.000
200.000
2.000.000
3.000.000

6.300.000
6.300.000

6.300.000
6.300.000

6.300.000
6.300.000

6.300.000
6.300.000

100.000
50.000
350.000
500.000

100.000
50.000
350.000
500.000

1.000.000
1.000.000

1.000.000
1.000.000

1.000.000
1.000.000

1.000.000
1.000.000

540.000
300.000
3.410.000

540.000
300.000
3.410.000
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Глава

Програмска
класиф.

Функција

Позиција

Економ.
Класиф.

1

2

3

4

5
119
120

6
424
426

Извор
финансирања

Раздео

33

7

01
01
4010
820

121
121.1

424
512
01
07
01
07
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Специјализоване услуге
Материјал
Извори финансирања за функцију 820:
Општи приходи и примања буџета
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-4009:
Општи приходи и примања буџета
Свега за пројекат 1201-4009:
Пројекат Музеја - Постављање мрежног окружења и
система за трајно чување података у Музеју у
Смедереву
Услуге културе
Специјализоване услуге
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 820:
Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-4010:
Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти
Свега за пројекат 1201-4010:

Средства из
буџета

Средства из
осталих
извора

9

10

700.000
50.000

Укупна
средства
11
700.000
50.000

5.000.000
5.000.000

5.000.000
5.000.000

5.000.000
5.000.000

5.000.000
5.000.000

150.000
1.150.000

150.000
1.150.000

400.000
900.000
1.300.000

400.000
900.000
1.300.000

400.000
900.000
1.300.000

400.000
900.000
1.300.000

735.000
21.165.000

735.000
21.165.000

6.000.000
15.900.000
21.900.000

6.000.000
15.900.000
21.900.000

6.000.000
15.900.000
21.900.000

6.000.000
15.900.000
21.900.000

530.000
1.970.000

530.000
1.970.000

2.500.000
2.500.000

2.500.000
2.500.000

2.500.000
2.500.000

2.500.000
2.500.000

630.000
4.870.000

630.000
4.870.000

5.500.000
5.500.000

5.500.000
5.500.000

5.500.000
5.500.000

5.500.000
5.500.000

400.000

400.000

400.000
400.000

400.000
400.000

400.000
400.000

400.000
400.000

Пројекат Регионалног завода за заштиту споменика
културе - Конзерваторско рестаураторски радови на
санацији и конзервацији надземног дела Куле 11
Смедеревске тврђаве

7001
820

121.2
122

423
425
01
07
01
07

Услуге културе
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Извори финансирања за функцију 820:
Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-7001:
Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти
Свега за пројекат 1201-7001:
Пројекат Регионалног завода за заштиту споменика
културе: Трећа фаза заштитних истраживања у
сектору Варошке капије 1 Смедеревске тврђаве

7002
820

123
124

422
423
07
07

Услуге културе
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 820:
Трансфери од других нивоа власти
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-7002:
Трансфери од других нивоа власти
Свега за пројекат 1201-7002:
Пројекат Регионалног завода за заштиту споменика
културе - Конзерваторско рестаураторски радови на
санацији, конзервацији и презентацији цркве Свете
Тројице у Церовцу-санација фасаде

7003
820

125
126

423
425
07
07

7004
820

126.1

424
07
07

Услуге културе
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Извори финансирања за функцију 820:
Трансфери од других нивоа власти
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-7003:
Трансфери од других нивоа власти
Свега за пројекат 1201-7003:
Пројекат Музеја - Руска уметност у Смедеревском
музеју: конзервација, рестаурација слика и икона 3. фаза
Услуге културе
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 820:
Трансфери од других нивоа власти
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-7004:
Трансфери од других нивоа власти
Свега за пројекат 1201-7004:

9. јул 2021. године
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Позиција

Економ.
Класиф.

Извор
финансирања

2

Функција

Глава

1

Програмска
класиф.

Раздео

34

3

4

5

6

7

7005
820

126.2

515
07
07

7006
820

126.3
126.4
126.5

422
423
426
01
07
01
07
01
07
08
13
01
07
08
13

4.5
0602
0002
160

Опис
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Пројекат Музеја - Осавремењивање збирке Градске
галерије савремене уметности Смедерево делима
афирмисаних уметника
Услуге културе
Нематеријална имовина
Извори финансирања за функцију 820:
Трансфери од других нивоа власти
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-7005:
Трансфери од других нивоа власти
Свега за пројекат 1201-7005:
Пројекат Музеја - Смедеревски зборник број 7
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 1201-7006:
Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти
Свега за пројекат 1201-7006:
Извори финансирања за Програм 13:
Општи приходи и примања буџета
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 4.4:
Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за главу 4.4:
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
Програмска активност 0002 (ПА 0002) Функционисање месних заједница

Средства из
буџета

Средства из
осталих
извора

Укупна
средства

9

10

11

1.090.000

1.090.000

1.090.000
1.090.000

1.090.000
1.090.000

1.090.000
1.090.000

1.090.000
1.090.000

30.000
637.000
20.000

30.000
637.000
20.000

114.500
572.500
687.000

114.500
572.500
687.000

114.500
572.500
687.000

114.500
572.500
687.000

240.384.447
29.462.500
1.105.000
3.020.000
273.971.947

240.384.447
29.462.500
1.105.000
3.020.000
273.971.947

240.384.447
29.462.500
1.105.000
3.020.000
273.971.947

240.384.447
29.462.500
1.105.000
3.020.000
273.971.947

4.717.416
769.075
65.000
165.000
112.000
3.043.574
70.000
6.441.448
663.000
16.794.544
5.321.722
522.250
262.941
87.224
6.571.034
117.194

250.599
8.867

4.717.416
769.075
65.000
165.000
112.000
3.068.502
70.000
6.472.773
663.000
17.117.840
5.400.598
522.250
262.941
87.224
6.821.633
126.061

29.332.723
16.390.699
45.723.422

717.891
717.891

29.332.723
17.108.590
46.441.313

29.332.723
16.390.699
45.723.422

717.891
717.891

29.332.723
17.108.590
46.441.313

29.332.723
16.390.699
45.723.422

717.891
717.891

29.332.723
17.108.590
46.441.313

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142

411
412
413
414
415
421
422
423
424
425
426
481
482
483
511
512
01
13

01
13
01
13

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
Дотације невладиним организацијама
Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате
Новчане казне и пенали по решењу судова
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
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 4.5:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за главу 4.5:

24.928
31.325
323.296
78.876

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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Позиција

Економ.
Класиф.

Извор
финансирања

2

Функција

Глава

1

Програмска
класиф.

Раздео

35

3

4

5

6

7

1101
0001
620

143

424

144

451

145

511
01
13

01
13
0003
620

146

511
01

01
0004
660
147
148

441
511
01

01
0005
660
149

423

150

451
01

01

Опис
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ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И
ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Просторно и
урбанистичко планирање
Развој заједнице
Специјализоване услуге
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 620:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 620:
Извори финансирања за програмску активност 11010001:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 1101-0001:
Програмска активност 0003 (ПА 0003) - Управљање
грађевинским земљиштем
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 0004 (ПА 0004) - Стамбена
подршка
Послови становања и заједнице некласификовани на
другом месту
Отплата домаћих камата
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 660:
Општи приходи и примања буџета
Функција 660:
Извори финансирања за програмску активност 11010004:
Општи приходи и примања буџета
Свега за програмску активност 1101-0004:
Програмска активност 0005 (ПА 0005) Остваривање јавног интереса у одржавању зграда
Послови становања и заједнице некласификовани на
другом месту
Услуге по уговору
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:

Средства из
буџета

Средства из
осталих
извора

Укупна
средства

9

10

11

14.600.000

14.600.000

1.500.000

1.500.000

33.000.000

33.000.000

39.100.000
10.000.000
49.100.000

39.100.000
10.000.000
49.100.000

39.100.000
10.000.000
49.100.000

39.100.000
10.000.000
49.100.000

3.500.000

3.500.000

3.500.000
3.500.000

3.500.000
3.500.000

3.500.000
3.500.000

3.500.000
3.500.000

1.000.000
1.000.000

1.000.000
1.000.000

2.000.000
2.000.000

2.000.000
2.000.000

2.000.000
2.000.000

2.000.000
2.000.000

100.000

100.000

20.000.000

20.000.000

20.100.000
20.100.000

20.100.000
20.100.000

20.100.000
20.100.000

20.100.000
20.100.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000
2.000.000

2.000.000
2.000.000

2.000.000
2.000.000

2.000.000
2.000.000

66.700.000
10.000.000
76.700.000

66.700.000
10.000.000
76.700.000

Програмска активност 0006 (ПА 0006) - Означавање
назива улица, тргова и зграда кућним бројевима

0006
660
150.1

424
01

01
01
13

Послови становања и заједнице некласификовани на
другом месту
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 660:
Општи приходи и примања буџета
Функција 660:
Извори финансирања за програмску активност 11010006:
Општи приходи и примања буџета
Свега за програмску активност 1101-0006:
Извори финансирања за Програм 1:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 1:

9. јул 2021. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 37 – Број 5

Позиција

Економ.
Класиф.

Извор
финансирања

2

Функција

Глава

1

Програмска
класиф.

Раздео

36

3

4

5

6

7

1102
0001

640

151
152
153

421
425
511
01
13

01
13
0002
540
154
155

424
511
01

01
0003
510

156

421

157

451
01

01
0004
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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
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
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама
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:

Средства из
буџета

Средства из
осталих
извора

Укупна
средства

9

10

11

81.000.000
35.000.000
1.000

81.000.000
35.000.000
1.000

81.001.000
35.000.000
116.001.000

81.001.000
35.000.000
116.001.000

81.001.000
35.000.000
116.001.000

81.001.000
35.000.000
116.001.000

58.415.000
1.000

58.415.000
1.000

58.416.000
58.416.000

58.416.000
58.416.000

58.416.000
58.416.000

58.416.000
58.416.000

50.000.000

50.000.000

1.000

1.000

50.001.000
50.001.000

50.001.000
50.001.000

50.001.000
50.001.000

50.001.000
50.001.000

51.148.800

51.148.800

51.148.800
51.148.800

51.148.800
51.148.800

51.148.800
51.148.800

51.148.800
51.148.800

310.000
11.109.895
1.000

310.000
11.109.895
1.000

11.420.895
11.420.895

11.420.895
11.420.895

11.420.895
11.420.895

11.420.895
11.420.895

49.500.000

49.500.000

49.500.000
49.500.000

49.500.000
49.500.000

49.500.000
49.500.000

49.500.000
49.500.000

Програмска активност 0004 (ПА 0004) - Зоохигијена
540

158

424
01

01
0006
840

159
160
161

421
511
541
01

01
0007
436

162

511
01

01

Заштита биљног и животињског света и крајолика
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 540:
Општи приходи и примања буџета
Функција 540:
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
Верске и остале услуге заједнице
Стални трошкови
Зграде и грађевински објекти
Земљиште
Извори финансирања за функцију 840:
Општи приходи и примања буџета
Функција 840:
Извори финансирања за програмску активност 11020006:
Општи приходи и примања буџета
Свега за програмску активност 1102-0006:
Програмска активност 0007 (ПА 0007) - Производња
и дистрибуцијe 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:

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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Позиција

Економ.
Класиф.

Извор
финансирања

2

Функција

Глава

1

Програмска
класиф.

Раздео

37

3

4

5

6

7

0008
630

163

424

164

451

165

511
01

01
01
13
1501
0002
411

166

423

167

464

168

512
01
07

01
07
7001
411

169
170
171
172
173

422
423
425
426
512
56
56
01
07
56

1502
0001
473

174

423

175

451
01

01
01
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Програмска активност 0008 (ПА 0008) - Управљање
и одржавање водоводне инфраструктуре и
снабдевање водом за пиће
Водоснабдевање
Специјализоване услуге
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама
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
Услуге по уговору
Дотације организацијама за обавезно социјално
осигурање
Машине и опрема
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:
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:
Финансијска помоћ ЕУ
Функција 411:
Извори финансирања за пројекат 1501-7001:
Финансијска помоћ ЕУ
Свега за пројекат 1501-7001:
Извори финансирања за Програм 3:
Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти
Финансијска помоћ ЕУ
Свега за Програм 3:
ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА
Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Управљање
развојем туризма
Туризам
Услуге по уговору
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама
Извори финансирања за функцију 473:
Општи приходи и примања буџета
Функција 473:
Извори финансирања за програмску активност 15020001:
Општи приходи и примања буџета
Свега за програмску активност 1502-0001:
Извори финансирања за Програм 4:
Општи приходи и примања буџета
Свега за Програм 4:

Средства из
буџета

Средства из
осталих
извора

Укупна
средства

9

10

11

1.000

1.000

1.000

1.000

36.500.000

36.500.000

36.502.000
36.502.000

36.502.000
36.502.000

36.502.000
36.502.000

36.502.000
36.502.000

337.989.695
35.000.000
372.989.695

337.989.695
35.000.000
372.989.695

1.000.000
15.000.000

15.000.000
15.000.000
15.000.000
15.000.000

1.000.000
15.000.000

20.000

20.000

1.020.000
1.020.000

15.000.000
1.020.000
16.020.000

1.020.000
1.020.000

15.000.000
1.020.000
16.020.000

1.000
740.400
1.000
1.000
1.000

1.000
740.400
1.000
1.000
1.000

744.400
744.400

744.400
744.400

744.400
744.400

744.400
744.400

15.000.000
744.400
15.744.400

1.020.000
1.020.000

15.000.000
1.020.000
744.400
16.764.400

1.000

1.000

19.500.000

19.500.000

19.501.000
19.501.000

19.501.000
19.501.000

19.501.000
19.501.000

19.501.000
19.501.000

19.501.000
19.501.000

19.501.000
19.501.000

9. јул 2021. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 39 – Број 5

Позиција

Економ.
Класиф.

Извор
финансирања

2

Функција

Глава

1

Програмска
класиф.

Раздео

38

3

4

5

6

7

0101
0002
421

176
177
178
179
180

416
421
423
424
425

181

451

182
183

482
511
01
07
12

01
07
12

01
07
12
0401
0001
530

184
185

424
511
01

01
0002
530

186

424
01

560
187
188

424
511
01

01
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ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ
РАЗВОЈ
Програмска активност 0002 (ПА 0002) - Мере
подршке руралном развоју
Пољопривреда
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама
Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате
Зграде и грађевински објекти
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:
ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Управљање
заштитом животне средине
Смањење загађености
Специјализоване услуге
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 530:
Општи приходи и примања буџета
Функција 530:
Извори финансирања за програмску активност 04010001:
Општи приходи и примања буџета
Свега за програмску активност 0401-0001:
Програмска активност 0002 (ПА 0002) - Праћење
квалитета елемената животне средине
Смањење загађености
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 530:
Општи приходи и примања буџета
Функција 530:
Заштита животне средине некласификована на
другом месту
Специјализоване услуге
Зграде и грађевински објекти
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:

Средства из
буџета

Средства из
осталих
извора

Укупна
средства

9

10

11

6.118.794
1.000
1.000
73.609.133
39.509.724

6.118.794
1.000
1.000
73.609.133
39.509.724

40.600.000

40.600.000

10.000.000
1.000

10.000.000
1.000

130.682.161
38.158.490

130.682.161
38.158.490

1.000.000

1.000.000

169.840.651

169.840.651

130.682.161
38.158.490

130.682.161
38.158.490

1.000.000

1.000.000

169.840.651

169.840.651

130.682.161
38.158.490

130.682.161
38.158.490

1.000.000

1.000.000

169.840.651

169.840.651

1.000
5.000.000

1.000
5.000.000

5.001.000
5.001.000

5.001.000
5.001.000

5.001.000
5.001.000

5.001.000
5.001.000

571.000

571.000

571.000
571.000

571.000
571.000

7.154.000
1.500.000

7.154.000
1.500.000

8.654.000
8.654.000

8.654.000
8.654.000

9.225.000
9.225.000

9.225.000
9.225.000

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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Позиција

Економ.
Класиф.

Извор
финансирања

2

Функција

Глава

1

Програмска
класиф.

Раздео

39

3

4

5

6

7

0003
560
189

424
01
07

01
07
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Програмска активност 0003 (ПА 0003) - Заштита
природе
Заштита животне средине некласификована на
другом месту
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 560:
Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти
Функција 560:
Извори финансирања за програмску активност 04010003:
Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти
Свега за програмску активност 0401-0003:

Средства из
буџета

Средства из
осталих
извора

Укупна
средства

9

10

11

5.242.883

5.242.883

3.048.043
2.194.840
5.242.883

3.048.043
2.194.840
5.242.883

3.048.043
2.194.840
5.242.883

3.048.043
2.194.840
5.242.883

27.800.000

27.800.000

27.800.000
27.800.000

27.800.000
27.800.000

27.800.000
27.800.000

27.800.000
27.800.000

100.000
22.000.000

100.000
22.000.000

1.000

1.000

22.101.000
22.101.000

22.101.000
22.101.000

22.101.000
22.101.000

22.101.000
22.101.000

45.500.000

45.500.000

45.500.000
45.500.000

45.500.000
45.500.000

45.500.000
45.500.000

45.500.000
45.500.000

112.675.043
2.194.840
114.869.883

112.675.043
2.194.840
114.869.883

13.000.000
1.700.000
169.000.000

13.000.000
1.700.000
169.000.000

Програмска активност 0004 (ПА 0004) - Управљање
отпадним водама и канализациона инфраструктура

0004
520
190

425
01

01
0005
510

191
192

424
425

193

451
01

01
0006
510
194

424
01

01
01
07
0701

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
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијамаа
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
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
Свега за Програм 6:
ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И
САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА
Програмска активност 0002 (ПА 0002) - Управљање
и одржавање саобраћајне инфраструктуре

0002
451

195
196
197

423
424
425

198

451

199

511
01
13

01
13

Друмски саобраћај
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 451:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 451:
Извори финансирања за програмску активност 07010002:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 0701-0002:

1.000

1.000

99.300.000

99.300.000

235.718.886
47.282.114
283.001.000

235.718.886
47.282.114
283.001.000

235.718.886
47.282.114
283.001.000

235.718.886
47.282.114
283.001.000
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Позиција

Економ.
Класиф.

Извор
финансирања

2

Функција

Глава

1

Програмска
класиф.

Раздео

40

3

4

5

6

7

0005
360
200
201
202
203
204
205
205.1
206

421
422
423
425
426
511
515
512
01
13

01
13

01
13
2001
0001
911

207

511
01

01
7001

911

208
209
210
211
212
213

421
423
425
426
463
512
01
04
07
13
01
04
07
13
01
04
07
08
13
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Програмска активност 0005 (ПА 0005) - Унапређење
безбедности саобраћаја
Јавни ред и безбедност некласификован на другом
месту
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Зграде и грађевински објекти
Нематеријална имовина
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 360:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 360:
Извори финансирања за програмску активност 07010005:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 0701-0005:
Извори финансирања за Програм 7:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 7:
ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И
ОБРАЗОВАЊЕ
Програмска активност 0001(ПА 0001) Функционисање и остваривање предшколског
васпитања и образовања
Предшколско образовање
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 911:
Општи приходи и примања буџета
Функција 911:
Извори финансирања за програмску активност 20010001:
Општи приходи и примања буџета
Свега за програмску активност 2001-0001:
Пројекат: "Корачајмо заједно"
Предшколско образовање
Стални трошкови
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Трансфери осталим нивоима власти
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 911:
Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 911:
Извори финансирања за пројекат 2001-7001:
Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за пројекат 2001-7001:
Извори финансирања за Програм 8:
Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од других нивоа власти
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 8:

Средства из
буџета

Средства из
осталих
извора

Укупна
средства

9

10

11

600.000
50.000
11.650.000
648.200
6.057.000
12.264.800
6.000.000
14.830.000

600.000
50.000
11.650.000
648.200
6.057.000
12.264.800
6.000.000
14.830.000

42.100.000
10.000.000
52.100.000

42.100.000
10.000.000
52.100.000

42.100.000
10.000.000
52.100.000

42.100.000
10.000.000
52.100.000

277.818.886
57.282.114
335.101.000

277.818.886
57.282.114
335.101.000

3.500.000

3.500.000

3.500.000
3.500.000

3.500.000
3.500.000

3.500.000
3.500.000

3.500.000
3.500.000

480.000
1.000
481.000

481.000
481.000

481.000

13.000
560.767
651.235
370.000
2.050.000

13.000
560.767
1.131.235
370.000
1.000
2.050.000

960.000
2.250.000
435.002
3.645.002

481.000
960.000
2.250.000
435.002
4.126.002

960.000
2.250.000
435.002
3.645.002

481.000
960.000
2.250.000
435.002
4.126.002

459.528.902
32.218.125
80.000
3.058.943
494.885.970

960.000
2.250.000
435.002
3.645.002

459.528.902
960.000
34.468.125
80.000
3.493.945
498.530.972
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Функција

Глава

1

Програмска
класиф.

Раздео

41

3

4

5

6

7

2002
0001
912
214

463
01

01
01
2003
0001
920

215

463
01

01
01
07
13
0901
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ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И
ВАСПИТАЊЕ
Програмска активност 0001 (ПА 0001) Функционисање основних школа
Основно образовање
Tрансфери осталим нивоима власти
Извори финансирања за функцију 912:
Општи приходи и примања буџета
Функција 912:
Извори финансирања за програмску активност 20020001:
Општи приходи и примања буџета
Свега за програмску активност 2002-0001:
Извори финансирања за Програм 9:
Општи приходи и примања буџета
Свега за Програм 9:
ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И
ВАСПИТАЊЕ
Програмска активност 0001 (ПА 0001) Функционисање средњих школа
Средње образовање
Трансфери осталим нивоима власти
Извори финансирања за функцију 920:
Општи приходи и примања буџета
Функција 920:
Извори финансирања за програмску активност 20030001:
Општи приходи и примања буџета
Свега за програмску активност 2003-0001:
Извори финансирања за Програм 10:
Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 10:

Средства из
буџета

Средства из
осталих
извора

Укупна
средства

9

10

11

275.000.000

275.000.000

275.000.000
275.000.000

275.000.000
275.000.000

275.000.000
275.000.000

275.000.000
275.000.000

275.000.000
275.000.000

275.000.000
275.000.000

96.000.000

96.000.000

96.000.000
96.000.000

96.000.000
96.000.000

96.000.000
96.000.000

96.000.000
96.000.000

115.566.225
200.000

115.566.225
200.000
309.415
116.075.640

115.766.225

309.415
309.415

ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

0001
020

216

472
01

070
217

472
01

090

Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Једнократне
помоћи и други облици помоћи
Старост
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
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 буџетa
Извори финансирања за функцију 070:
Општи приходи и примања буџета
Функција 070:

9.000.000

9.000.000

9.000.000
9.000.000

9.000.000
9.000.000

60.500.000

60.500.000

60.500.000
60.500.000

60.500.000
60.500.000

Социјална заштита некласификована на другом месту
218
219

463
472
01
07
13

01
07
13

0002
090

Трансфери осталим нивоима власти
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
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:
Програмска активност 0002 (ПА 0002) - Породични и
домски смештај, прихватилишта и друге врсте
смештаја

105.458.000
3.072.922
105.458.000
3.072.922
108.530.922
174.958.000
3.072.922
178.030.922

929.550

105.458.000
4.002.472

900.000
29.550
929.550

105.458.000
900.000
3.102.472
109.460.472

900.000
29.550
929.550

174.958.000
900.000
3.102.472
178.960.472

Социјална заштита некласификована на другом месту
220

472
01

01

Накнаде за социјалну заштиту из буџета
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:

8.000.000

8.000.000

8.000.000
8.000.000

8.000.000
8.000.000

8.000.000
8.000.000

8.000.000
8.000.000
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Раздео

Глава

Програмска
класиф.

Функција

Позиција

Економ.
Класиф.

Извор
финансирања

42

1

2

3

4

5

6

7

0003
090
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СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА - Дотације невладиним
организацијама
Програмска активност 0003 (ПА 0003) - Дневне
услуге у заједници

Средства из
буџета

Средства из
осталих
извора

Укупна
средства

9

10

11

Социјална заштита некласификована на другом месту
221

481
01

01
0005
090

Дотације невладиним организацијама
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:
Програмска активност 0005 (ПА 0005) - Подршка
реализацији Програма Црвеног Крста

14.000.000

14.000.000

14.000.000
14.000.000

14.000.000
14.000.000

14.000.000
14.000.000

14.000.000
14.000.000

Социјална заштита некласификована на другом месту
222

481
01

01
0006
070
223
224

463
472
01

01
0007
070
225

472
01

01
0008
070
226

472
01

01

7001
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 0006 (ПА 0006) - Подршка
деци и породици са децом
Социјална помоћ угроженом становништву
некласификована на другом месту
Tрансфери осталим нивоима власти
Накнада за социјалну заштиту из буџета
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
Накнаде за социјалну заштиту из буџетa
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
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:
Пројекат "Сервис подршке и услуга у области
социјалне заштите за маргинализоване групе
грађана са територије града Смедерева"

1.248.000

1.248.000

1.248.000
1.248.000

1.248.000
1.248.000

1.248.000
1.248.000

1.248.000
1.248.000

3.500.000
16.000.000

3.500.000
16.000.000

19.500.000
19.500.000

19.500.000
19.500.000

19.500.000
19.500.000

19.500.000
19.500.000

9.000.000

9.000.000

9.000.000
9.000.000

9.000.000
9.000.000

9.000.000
9.000.000

9.000.000
9.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000
1.000.000

1.000.000
1.000.000

1.000.000
1.000.000

1.000.000
1.000.000

35.000.000

35.000.000

22.226.548
12.773.452
35.000.000

22.226.548
12.773.452
35.000.000

22.226.548
12.773.452
35.000.000

22.226.548
12.773.452
35.000.000

Социјална заштита некласификована на другом месту
227

472
01
07
01
07

Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Извори финансирања за функцију 090:
Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти
Функција 090:
Извори финансирања за пројекат 0901-7001:
Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти
Свега за пројекат 0901-7001:

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 44 – Број 5

9. јул 2021. године

Раздео

Глава

Програмска
класиф.

Функција

Позиција

Економ.
Класиф.

Извор
финансирања

43

1

2

3

4

5

6

7

Опис

Средства из
буџета

Средства из
осталих
извора

Укупна
средства

8

9

10

11

Пројекат "Обезбеђивање животних услова социјална заштита угрожених лица (локални
акциони план за Роме, уговори са Комесаријатом за
избеглице и миграције Републике Србије и уговори
са другим субјектима за избегла и расељена лица)"

7002

090

Социјална заштита некласификована на другом месту
228

472
01
13

01
13

01
07
13
1801
0001
760
229

464
01

01
0002
721

230

424
01

01
0003
720
231

464

231.1

511
01

731

232

511
01

01
01

Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Извори финансирања за функцију 090:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 090:
Извори финансирања за пројекат 0901-7002:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за пројекат 0901-7002:
Извори финансирања за Програм 11:
Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 11:
ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
Програмска активност 0001 (ПА 0001) Функционисање установа примарне здравствене
заштите
Здравство некласификовано на другом месту
Текуће дотације организацијама за обавезно социјално
осигурање
Извори финансирања за функцију 760:
Општи приходи и примања буџета
Функција 760:
Извори финансирања за програмску активност 18010001:
Општи приходи и примања буџета
Свега за програмску активност 1801-0001:
Програмска активност 0002 (ПА 0002) Мртвозорство
Опште медицинске услуге
Специјализоване услуге
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:
Програмска активност 0003 (ПА 0003) - Спровођење
активности из области друштвене бриге за јавно
здравље
Ванболничке услуге
Дотације организацијама за обавезно социјално
осигурање
Зграде и грађевински објекти
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
Функција 731:
Извори финансирања за програмску активност 18010003:
Општи приходи и примања буџета
Свега за програмску активност 1801-0003:
Извори финансирања за Програм 12:
Општи приходи и примања буџета
Свега за Програм 12:

16.630.000

16.630.000

7.429.111
9.200.889
16.630.000

7.429.111
9.200.889
16.630.000

7.429.111
9.200.889
16.630.000

7.429.111
9.200.889
16.630.000

268.268.880
12.773.452
12.273.811
293.316.143

900.000
29.550
929.550

268.268.880
13.673.452
12.303.361
294.245.693

337.000

337.000

337.000
337.000

337.000
337.000

337.000
337.000

337.000
337.000

1.200.000

1.200.000

1.200.000
1.200.000

1.200.000
1.200.000

1.200.000
1.200.000

1.200.000
1.200.000

70.000.000

70.000.000

22.000.000

22.000.000

92.000.000
92.000.000

92.000.000
92.000.000

1.000

1.000

1.000
1.000

1.000
1.000

92.001.000
92.001.000

92.001.000
92.001.000

93.538.000
93.538.000

93.538.000
93.538.000
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Глава

1
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класиф.
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44

3

4

5

6

7

1201
0002
820

233
233.1

481
463
01
13

01
13
0003
840

234

481
01

860
235

481
01

01
0004
830

236

423
01

01
01
07
08
13
1301
0001
810

237
238

481
512
01

01
0002
810

238.1
238.2

423
512
01

01
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ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И
ИНФОРМИСАЊА
Програмска активност 0002 (ПА 0002) - Јачање
културне продукције и уметничког стваралаштва
Услуге културе
Дотације невладиним организацијама
Трансфери осталим нивоима власти
Извори финансирања за функцију 820:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 820:
Извори финансирања за програмску активност 12010002:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 1201-0002:
Програмска активност 0003 (ПА 0003) - Унапређење
система очувања и представљања културноисторијског наслеђа
Верске и остале услуге заједнице
Дотације невладиним организацијама
Извори финансирања за функцију 840:
Општи приходи и примања буџета
Функција 840:
Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на
другом месту
Дотације невладиним организацијама
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:
Програмска активност 0004 (ПА 0004) Остваривање и унапређење јавног интереса у
области јавног информисања
Услуге емитовања и штампања
Услуге по уговору
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
Трансфери од других нивоа власти
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
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 невладиним организацијама
Машине и опрема
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:
Програмска активност 0002 (ПА 0002) - Подршка
предшколском и школском спорту
Услуге рекреације и спорта
Услуге по уговору
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 810:
Општи приходи и примања буџета
Функција 810:
Извори финансирања за програмску активност 13010002:
Општи приходи и примања буџета
Свега за програмску активност 1301-0002:

Средства из
буџета

Средства из
осталих
извора

Укупна
средства

9

10

11

11.000.000
3.725.725

11.000.000
3.725.725

11.000.000
3.725.725
14.725.725

11.000.000
3.725.725
14.725.725

11.000.000
3.725.725
14.725.725

11.000.000
3.725.725
14.725.725

1.000

1.000

1.000
1.000

1.000
1.000

1.000

1.000

1.000
1.000

1.000
1.000

2.000
2.000

2.000
2.000

29.400.000

29.400.000

29.400.000
29.400.000

29.400.000
29.400.000

29.400.000
29.400.000

29.400.000
29.400.000

280.786.447
29.462.500
1.105.000
6.745.725
318.099.672

280.786.447
29.462.500
1.105.000
6.745.725
318.099.672

210.000.000
10.000.000

210.000.000
10.000.000

220.000.000
220.000.000

220.000.000
220.000.000

220.000.000
220.000.000

220.000.000
220.000.000

600.000
17.000.000

600.000
17.000.000

17.600.000
17.600.000

17.600.000
17.600.000

17.600.000
17.600.000

17.600.000
17.600.000
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Глава

1

Програмска
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45

3

4

5

6

7

0004
810

239

423

240

451
01

01
0005
860
241

423
01

01
01
0602
0001
130

242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261

411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
463
465
482
485
511
512
515
541
01
13

01
13
0003
170

262
263
264

441
444
611
01

01
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Програмска активност 0004 (ПА 0004) Функционисање локалних спортских установа
Услуге рекреације и спорта
Услуге по уговору
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:
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 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:
Извори финансирања за програмску активност 06020001:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 0602-0001:
Програмска активност 0003 (ПА 0003) Сервисирање јавног дуга
Трансакције јавног дуга
Отплата домаћих камата
Пратећи трошкови задуживања
Отплата главнице домаћим кредиторима
Извори финансирања за функцију 170:
Општи приходи и примања буџета
Функција 170:
Извори финансирања за програмску активност 06020003:
Општи приходи и примања буџета
Свега за програмску активност 0602-0003:

Средства из
буџета

Средства из
осталих
извора

Укупна
средства

9

10

11

1.000

1.000

40.600.000

40.600.000

40.601.000
40.601.000

40.601.000
40.601.000

40.601.000
40.601.000

40.601.000
40.601.000

100.000

100.000

100.000
100.000

100.000
100.000

100.000
100.000

100.000
100.000

278.301.000
278.301.000

278.301.000
278.301.000

236.330.147
39.348.969
5.250.000
5.150.000
8.000.000
5.876.000
76.155.795
1.000.000
39.160.000
15.100.000
20.744.050
17.453.000
1.000
3.000.000
9.600.000
4.000.000
13.600.000
32.696.832
300.000
31.956.099

236.330.147
39.348.969
5.250.000
5.150.000
8.000.000
5.876.000
76.155.795
1.000.000
39.160.000
15.100.000
20.744.050
17.453.000
1.000
3.000.000
9.600.000
4.000.000
13.600.000
32.696.832
300.000
31.956.099

520.366.692
44.355.200
564.721.892

520.366.692
44.355.200
564.721.892

520.366.692
44.355.200
564.721.892

520.366.692
44.355.200
564.721.892

60.500
1.000
5.907.000

60.500
1.000
5.907.000

5.968.500
5.968.500

5.968.500
5.968.500

5.968.500
5.968.500

5.968.500
5.968.500
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46

3

4

5

6

7

0009
160

265

499
01

01
0010
160

266

499
01

01
0014
220

267
268
269
270

423
424
425
426

271

484

272
273

511
512
01
13

01
13
4001
451

274
275
276
277
278
279
280

421
423
425
426
482
483
485
01
01

4002
473

281
282
283
284
285

421
423
426
482
483
01
01
01
13
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Програмска активност 0009 (ПА 0009) - Текућа
буџетска резерва
Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
Средства резерве
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
Средства резерве
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:
Програмска активност 0014 (ПА 0014) - Управљање
у ванредним ситуацијама
Цивилна одбрана
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
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:
Извори финансирања за програмску активност 06020014:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 0602-0014:
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 0602-4001:
Општи приходи и примања буџета
Свега за пројекат 0602-4001:
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:
Извори финансирања за пројекат 0602-4002:
Општи приходи и примања буџета
Свега за пројекат 0602-4002:
Извори финансирања за Програм 15:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 15:

Средства из
буџета

Средства из
осталих
извора

Укупна
средства

9

10

11

30.000.000

30.000.000

30.000.000
30.000.000

30.000.000
30.000.000

30.000.000
30.000.000

30.000.000
30.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000
5.000.000

5.000.000
5.000.000

5.000.000
5.000.000

5.000.000
5.000.000

4.403.000
2.500.000
1.000
4.300.000

4.403.000
2.500.000
1.000
4.300.000

1.000

16.500

226.757
1.550.000

17.500
226.757
1.550.000

11.205.000
1.776.757
12.981.757

16.500
16.500

11.205.000
1.793.257
12.998.257

11.205.000
1.776.757
12.981.757

16.500
16.500

11.205.000
1.793.257
12.998.257

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

7.000
7.000

7.000
7.000

7.000
7.000

7.000
7.000

20.000
2.100.000
1.000
1.000
20.000

20.000
2.100.000
1.000
1.000
20.000

2.142.000
2.142.000

2.142.000
2.142.000

2.142.000
2.142.000

2.142.000
2.142.000

604.021.915
62.522.656
666.544.571

734.391
734.391

604.021.915
63.257.047
667.278.962
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Позиција

Економ.
Класиф.

Извор
финансирања

2

Функција

Глава

1

Програмска
класиф.

Раздео

47

3

4

5

6

7

0501
0001
620
285.1

451

286

511
01

01
01
5
0602
0004
330

287
288
289
290
291
292
293
294

411
412
414
415
422
423
483
485
01

01
01
01

Опис

8
ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И
ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ
Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Енергетски
менаџмент
Развој заједнице
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама
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:
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
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

Средства из
буџета

Средства из
осталих
извора

Укупна
средства

9

10

11

10.000.000

10.000.000

500.000

500.000

10.500.000
10.500.000

10.500.000
10.500.000

10.500.000
10.500.000

10.500.000
10.500.000

10.500.000
10.500.000
3.650.698.210

6.638.358

10.500.000
10.500.000
3.657.336.568

3.989.607
664.270
1.000
1.000
10.000
500.000
5.000.000
6.500.000

3.989.607
664.270
1.000
1.000
10.000
500.000
5.000.000
6.500.000

16.665.877
16.665.877

16.665.877
16.665.877

16.665.877
16.665.877

16.665.877
16.665.877

16.665.877
16.665.877

16.665.877
16.665.877

16.665.877
16.665.877
3.727.250.000

6.638.358

16.665.877
16.665.877
3.733.888.358
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III ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 12.
„После члана 17. додаје се нови члан који гласи:
Члан 17а.
и то:

Салдо готовине у износу од 188.391.607 динара распоређен је за намене у складу са овом Одлуком

-неутрошена средства у износу од 3.058.943 динара планирана су у оквиру раздела 4 - Градска управа,
глава 4.1 – Друштвена брига о деци, програмскe класификацијe 2001 – Програмa 8: Предшколско
васпитање и образовање, програмске активности 0001 (ПА 0001) – Функционисање и остваривање
предшколског васпитања и образовања, функције 911 – Предшколско образовање;
-неутрошена средства у износу од 3.020.000 динара планирана су у оквиру раздела 4 – Градска управа,
главе 4.4 – Култура, програмскe класификацијe 1201, Програма 13: Развој културе и информисања,
програмске активности 0001 (ПА 0001) – Функционисање локалних установа културе, функције 820 –
Услуге културе;
-неутрошена средства самодоприноса остварених на територији сеоских месних заједница у износу од
16.390.699 динара планирана су у оквиру раздела 4 - Градска управа, главе 4.5 – Сеоске месне заједнице,
програмскe класификацијe 0602 - Програмa 15: Опште услуге локалне самоуправе, програмске
активности 0002 (ПА 0002) – Функционисање месних заједница, функције 160 – Опште јавне услуге
некласификоване на другом месту;
-неутрошена средства у износу од 10.000.000 динара планирана су у оквиру раздела 4 – Градска управа,
програмскe класификацијe 1101 – Програмa 1: Становање, урбанизам и просторно планирање, програмске
активности 0001 (ПА 0001) – Просторно и урбанистичко планирање, функције 620 – Развој заједнице;
-неутрошена средства у износу од 35.000.000 динара планирана су у оквиру раздела 4 – Градска управа,
програмскe класификацијe 1102 – Програмa 2: Комуналне делатности, програмске активности 0001 (ПА
0001) – Управљање/одржавање јавним осветљењем, функције 640 – Улична расвета;
-неутрошена средства у износу од 47.282.114 динара планирана су у оквиру раздела 4 - Градска управа,
програмске класификације 0701, Програма 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура,
програмске активности 0002 (ПА 0002) –Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре, функције
451 – Друмски саобраћај;
-неутрошена средства у износу од 10.000.000 динара планирана су у оквиру раздела 4 - Градска управа,
програмске класификације 0701, Програма 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура,
програмске активности 0005 (ПА 0005) – Унапређење безбедности саобраћаја, функције 360 – Јавни ред
и безбедност некласификован на другом месту;
-неутрошена средства у износу од 3.072.922 динара на име примене института опортунитета планирана
су у оквиру раздела 4 - Градска управа, програмскe класификацијe 0901 – Програмa 11: Социјална и дечија
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заштита, програмске активности 0001 (ПА 0001) –Једнократне помоћи и други облици помоћи, функције
090 – Социјална заштита некласификована на другом месту;
-неутрошена средства у износу од 9.200.889 динара на име побољшања услова становања породица
избеглица планирана су у оквиру раздела 4 – Градска управа, програмске класификације 0901, Програма
11: Социјална и дечија заштита, програмске класификације 7002 – Пројекат „Обезбеђивање животних
услова-социјална заштита угрожених лица (локални акциони план за Роме, уговори са Комесаријатом за
избеглице и миграције Републике Србије и уговори са другим субјектима за избегла и расељена лица),
функције 090 - Социјална заштита некласификована на другом месту.
-неутрошена средства у износу од 3.725.725 динара планирана су у оквиру раздела 4 – Градска управа,
програмскe класификацијe 1201, Програма 13: Развој културе и информисања, програмске активности
0002 (ПА 0002) – Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва, функције 820 – Услуге
културе;
-неутрошена средства у износу од 44.355.200 динара планирана су у оквиру раздела 4 - Градска управа,
програмскe класификацијe 0602 – Програмa 15: Опште услуге локалне самоуправе, програмске
активности 0001 (ПА 0001) – Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функције 130 –
Опште услуге;
-неутрошена средства на име новчане помоћи за ублажавање последица елементарних непогода у износу
од 1.776.757 динара планирана су у оквиру раздела 4 – Градска управа, програмскe класификацијe 0602 –
Програмa 15: Опште услуге локалне самоуправе, програмске активности 0014 (ПА 0014) – Управљање у
ванредним ситуацијама, функције 220 – Цивилна одбрана;
Неутрошена средства индиректних корисника буџетских средстава и средства са наменских
подрачуна у укупном износу од 1.508.358 динара користиће се за намене утврђене у члану 11. ове
Одлуке.“
Члан 13.
Члан 32. мења се и гласи:
„Код директних и индиректних корисника буџетских средстава планирана су укупна средства за
исплату плата које се финансирају из буџета за 4 изабрана лица, 15 постављених лица и 782 запослена
лица, од чега је на неодређено време планирано 681 запосленo лицe, а на одређено време планирано је 101
запосленo лицe.“
Члан 14.
О свему осталом што није прописано овом Одлуком непосредно ће се примењивати одредбе Закона
о локалној самоуправи, Закона о буџетском систему, Закона о јавном дугу и Закона о јавним набавкама.
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Члан 15.
Термини који су употребљени у Одлуци о изменама и допунама Одлуке о буџету града Смедерева
за 2021. годину у граматичком мушком роду подразумевају природни мушки и женски род лица на која
се односе.
Члан 16.
Ову Одлуку доставити Министарству финансија Републике Србије.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу града Смедерева“.
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Чланом 47. став 2. и 3. и чланом 63. став 1. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС"
број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 и 63/2013-исправка, 108/2013, 142/2014,
68/2015-др. Закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020) утврђено је да ако у
току фискалне године дође до повећања расхода и издатака или смањења прихода, буџет се уравнотежује
смањењем планираних расхода и издатака или увођењем нових прихода, да се уравнотежење буџета врши
путем ребаланса буџета, који се доноси по поступку за доношење буџета и да се ребалансом буџета који,
на предлог извршног органа локалне власти, усваја скупштина локалне власти, врши усклађивање
прихода и примања и расхода и издатака буџета на нижем, вишем или истом нивоу.
Чланом 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“,
број 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018) утврђено је да Скупштина града у складу
са законом доноси буџет града, а чланом 66. став 3. да се одредбе овог закона које се односе на Скупштину
општине примењују и на Градску скупштину.
Чланом 19. став 1. тачка 2. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2019 - пречишћен текст) дефинисано је да Скупштина града доноси буџет града.
ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА
Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету града Смедерева за 2021. годину-Ребалансом
I, процењују се укупни приходи и примања буџета града Смедерева у износу од 3.727.250.000 динара и
средства из осталих извора корисника буџетских средстава у износу од 6.638.358 динара, што укупно
износи 3.733.888.358 динара.
Приходи од пореза на доходак, добит и капиталне добитке планирани су у укупном износу од
2.169.104.131 динара, што је у односу на Одлуку о буџету града Смедерева за 2021. годину („Службени
лист града Смедерева“, број 18/2020) смањење у укупном износу од 122.279.134 динара, а односи се на:
смањење пореза на зараде у износу од 61.689.134 динара, смањење пореза на остале приходе у износу од
58.500.000 динара, смањење пореза на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално
и стварно одређеном приходу, по решењу Пореске управе у износу од 5.300.000 динара, а повећање код
пореза на приход од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу
самоопорезивањем у износу од 3.000.000 динара, повећање пореза на приходе од давања у закуп покретних
ствари у износу од 200.000 динара и повећање пореза на земљиште у износу од 10.000 динара.
Порез на фонд зарада планиран је у износу од 8.000 динара.
Порези на имовину планирани су за 2021. годину у укупном износу од 378.040.000 динара, што је
у односу на Одлуку о буџету града Смедерева за 2021. годину („Службени лист града Смедерева“, број
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18/2020) смањење у укупном износу од 17.030.000 динара (смањење код пореза на имовину обвезника
који не воде пословне књиге за 20.000.000 динара, смањење на пренос апсолутних права на интелектуалну
својину у износу од 30.000 динара, а повећање код пореза на наслеђе и поклоне у износу од 3.000.000
динара).
Приходи од пореза на добра и услуге планирани су у укупном износу од 114.419.548 динара, што
је у односу на Одлуку о буџету града Смедерева за 2021. годину („Службени лист града Смедерева“, број
18/2020) смањење у укупном износу од 45.920.452 динара, а односи се на: смањење накнаде oд емисије
SO2, NO2, прашкасте материје и произведени или одложени отпад у износу од 15.000.000 динара, смањење
накнаде за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе,
књига и других публикација у износу од 17.525.452 динара, смањење комуналне таксе за држање
моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина у износу од 10.000.000
динара, смањење накнаде за заштиту и унапређење животне средине у износу од 2.000.000 динара,
смањење накнаде за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других
лица у износу од 1.000.000 динара, смањење накнаде за коришћење јавне површине по основу заузећа
грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу у износу од 300.000 динара и
смањење комуналне таксе за држање средстава за игру у износу од 100.000 динара.
Други порези планирани су у износу од 62.000.000 динара, а односе се на комуналну таксу за
истицање фирме на пословном простору.
Донације и помоћи од међународних организација планиране су у укупном износу од 744.400
динара и односе се на текуће помоћи од ЕУ у корист нивоа градова.
Трансфери од других нивоа власти планирани су у укупном износу од 486.955.272 динара, што је
у односу на Одлуку о буџету града Смедерева за 2021. годину („Службени лист града Смедерева“, број
18/2020) повећање у укупном износу од 24.446.937 динара. Поменуто повећање односи се на текуће
наменске трансфере, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова у износу од 24.446.937 динара.
Други приходи – приходи од имовине планирани су у укупном износу од 37.480.000 динара, што
је у односу на Одлуку о буџету града Смедерева за 2021. годину („Службени лист града Смедерева“, број
18/2020) смањење у укупном износу од 6.080.000 динара, а односи се на: смањење накнаде за коришћење
грађевинског земљишта у износу од 1.200.000 динара, смањење средстава остварених од давања у закуп
пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини у износу од 4.680.000
динара, смањење накнаде за коришћење шума и шумског земљишта у износу од 300.000 динара, као и
повећање прихода од имовине који припада имаоцима полиса осигурања градова и повeћање комуналне
таксе за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе у
износу од 100.000 динара.
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Приходи од продаје добара и услуга планирани су у укупном износу од 116.695.000 динара, што
је у односу на Одлуку о буџету града Смедерева за 2021. годину („Службени лист града Смедерева“, број
18/2020) смањење у укупном износу од 42.500.000 динара, а односи се на: смањење прихода од продаје
добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова у износу од 7.000.000 динара,
смањење прихода од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које
користе градови и индиректни корисници њихових буџета у износу од 22.000.000 динара, смањење
прихода од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова у износу од 1.000.000 динара,
смањење прихода остварених по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у
корист нивоа градова у износу од 10.000.000 динара, смањење градске административне таксе у износу
од 2.000.000 динара, смањење таксе за озакоњење објеката у корист нивоа градова у износу од 2.000.000
динара, као и смањење накнаде за уређивање грађевинског земљишта у износу од 1.000.000 динара. Код
наведене групе прихода дошло је до повећања прихода које својом делатношћу остваре органи и
организације градова у износу од 2.500.000 динара.
Новчане казне и одузета имовинска корист планиране су у износу од 46.650.000 динара, што је
у односу на Одлуку о буџету града Смедерева за 2021. годину („Службени лист града Смедерева“, број
18/2020) повећање у укупном износу од 1.100.000 динара.

Добровољни трансфери од физичких и правних лица планирани су у износу од 1.185.000 динара,
што је у односу на Одлуку о буџету града Смедерева за 2021. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 18/2020) смањење у укупном износу од 815.000 динара, а односи се на текуће добровољне трансфере
од физичких и правних лица у корист нивоа градова.
Мешовити и неодређени приходи планирана су средства у износу од 3.000.000 динара, што је у
односу на Одлуку о буџету града Смедерева за 2021. годину („Службени лист града Смедерева“, број
18/2020) смањење у укупном износу од 50.000 динара.
Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године планиране су у износу од
14.040.400 динара, што је у односу на Одлуку о буџету града Смедерева за 2021. годину („Службени лист
града Смедерева“, број 18/2020) повећање у укупном износу од 9.040.400 динара. Повећање се односи на
меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета града из претходне године и меморандумске ставке
за рефундацију расхода буџета града из претходне године за финансирање пројеката Европске Уније.
Примања од продаје непокретности планирана су средства у износу од 10.800.000 динара, што
је у односу на Одлуку о буџету града Смедерева за 2021. годину („Службени лист града Смедерева“, број
18/2020) повећање у укупном износу од 10.100.000 динара. Повећање се односи на примања од продаје
непокретности у корист нивоа градова, а на основу огласа за прикупљање писмених понуда ради отуђења
непокретности из јавне својине града Смедерева који је донет на 7. седници Скупштине града Смедерева,
одржаној 4. јуна 2021. године, број 463-40/2021-09, где је предмет отуђења (продаја) 3/24 дела пословног
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простора-осим просторија, за који није утврђена делатност, површине 328 м2 , по почетној купопродајној
цени од 86.100 евра. Код наведене групе примања смањен је планирани износ примања од продаје станова
у корист нивоа градова за 200.000 динара.
Примања од продаје покретне имовине планирана су средства у износу од 40.000 динара, што је
у односу на Одлуку о буџету града Смедерева за 2021. годину („Службени лист града Смедерева“, број
18/2021) повећање у укупном износу од 40.000 динара.
Примања од продаје земљишта планирана су средства у укупном износу од 98.200.000 динара,
наведени износ примања планиран је на основу закључених Уговора и донетих Одлука.
На основу Уговора о отуђењу непокретности у јавној својини града Смедерева непосредном
погодбом, отуђује се из јавне својине града Смедерева непосредном погодбом непокретност, део 67/70
дела катастарске парцеле, број 559/10 укупне површине 70 м2 К.О. Смедерево за износ од 100.000 динара.
На основу Уговора о купопродаји грађевинског земљишта, катастарске парцеле број 233/117 површине
3.000 м2 и катастарске парцеле број 233/118 површине 3.089 м2 обе К.О. Смедерево, утврђена је
купопродајна цена за обе катастарске парцеле у укупном износу од 8.947.907,28 динара. На основу
Уговора о купопродаји грађевинског грађевинског земљишта, катастарске парцеле број 233/115 површине
3.000 м2 К.О Смедерево, утврђена је купопродајна цена за катастарску парцелу у износу од 4.410.000
динара. Такође, градоначелник града Смедерева донео је Одлуку број 463-41/2021-09 од 27. маја 2021.
године о отуђењу (продаји) грађевинског земљишта парцеле број 233/72 површине 28.394 м2 и парцеле
број 233/73 површине 26.987 м2, наведеном Одлуком након спроведеног поступка прикупљања понуда
јавним оглашавањем, поменуте катастарске парцеле продате су за 84.709.924 динара.
Примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у корист нивоа градова
планирана су средства у износу од 1.005.000 динара, а односе се на примања од отплате кредита датих
домаћинствима у земљи.
Пренета неутрошена средства буџета града Смедерева планирана су у износу од 186.883.249
динара.
Такође, планирају се и пренета неутрошена средства подрачуна корисника буџетских средстава у
укупном износу од 1.508.358 динара.
РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА
Законом о локалној самоуправи и Законом о буџетском систему утврђене су основе за израду
Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету локалне самоуправе. У складу са наведеним, Ребалансом
I за 2021. годину утврђени су расходи и издаци из буџета града Смедерева у износу од 3.727.250.000
динара, као и износ од 6.638.358 динара на име расхода и издатака који се финансирају из осталих извора
корисника буџетских средстава. Укупно утврђени расходи и издаци за 2021. годину износе
3.733.888.358 динара.
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Расходи и издаци буџета града Смедерева за 2021. годину посматрано по разделима исказани су
следећом табелом:

Ред.
број

ОПИС

1.

Раздео 1 – СКУПШТИНА
ГРАДА

2.

Предлог плана
средстава из
буџета за 2021.
годину

Предлог плана
средстава из
осталих
извора за 2021.
годину

Укупно
планирана
средства за
2021. годину

41.684.126

41.684.126

Раздео 2 –
ГРАДОНАЧЕЛНИК

8.550.787

8.550.787

3.

Раздео 3 – ГРАДСКО ВЕЋЕ

9.651.000

9.651.000

4.

Раздео 4 – ГРАДСКА
УПРАВА

5.

Раздео 5 – ГРАДСКО
ПРАВОБРАНИЛАШТВО

16.665.877

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

3.727.250.000

3.650.698.210

6.638.358

3.657.336.568
16.665.877

6.638.358

3.733.888.358

8

7

6

5

4

3

2

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

2

1

1

Директни и индиректни корисници буџетских
средстава локалне власти

3

778
6
17
755

8
383
1
382

8

723.936.380

328.329.835

5.306.959

801
4
15
782

8
393
1
392

8

11
1
10

8.956.581

11
1
10

284
4
7
273
97
5
92

8
1
7

9

7.989.862

8

7
1
6

7

19
2
16

6

16.946.443

87.366.508

285.986.635

5

18
2
16

282
6
9
267
87
5
82

4

Укупан
планиран број
зап. у децембру
2021. године из
извора 01

747.593.418

330.909.504

5.486.491

10.410.385

8.782.835

19.193.220

98.178.047

293.826.156

10

Маса
средстава
за плате на
извору 01

11

Укупан
планиран број
зап. у децембру
2021. године из
извора 04

12

Маса
средстава
за плате
на извору
04

13

Укупан
планиран број
зап. у децембру
2021. године из
извора 05-08

19.638.071

19.638.071

14

Маса
средстава за
плате на
извору 05-08

Маса средстава за плате планирана за 2021. годину на економским класификацијама 411 и 412

МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ ИСПЛАЋЕНА У 2020. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНА У 2021. ГОДИНИ
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Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2020. године и планирана пројекција за
период XI-XII према Одлуци о буџету ЈЛС за 2020. годину на економским
класификацијама 411 и 412
Укупан број
Укупан број
Укупан број
Маса
Маса
Маса
зап. у
зап. у
зап. у октобру
средстава
средстава
средстава
октобру 2020.
октобру
2020. године
за плате
за плате на
за плате на
године из
2020. године
из извора 05на извору
извору 01
извору 04
извора 01
из извора 04
08
05-08

Град Смедерево

Редни
број

Табела 2.

Назив локалне власти
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1101

1101

ШИФРА
Програма

0001

Програмска
активност
или
Пројекат

- директор ЈП
Урбанизам Смедерево

- руководилац Групе за
урбанизам и озакоњење

- шеф Одсека за
урбанистичкокомуналне послове,
послове саобраћаја и
заштите животне
средине

Просторно и
урбанистичко
планирање
- начелник Одељења за
урбанистичко комуналне и имовинско
правне послове

- начелник Одељења за
урбанистичко комуналне и имовинско
правне послове

- члан Градског већа за
ресор урбанизма,
комуналних делатности
и заштите животне
средине

Становање, урбанизам
и просторно
планирање

Одговорно лице

НАЗИВ
Програма и Програмске
активности или
Пројекта

Повећање
покривености
територије
планском
документацијом

Просторни развој
у складу са
плановима

ЦИЉ

26

2

да

100%

да

Вредност у
базној
години
(2019)

26

2

да

100%

да

Остварена
вредност
(2020)

30

2

да

100%

да

Циљана
вредност
(2021)

30

2

да

100%

да

Циљана
вредност
(2022)

30

2

да

100%

да

Циљана
вредност
(2023)

49.100.000

76.700.000

Укупна
буџетска
средства

Средства из
осталих
извора

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Број израђених
планова детаљне
регулације

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

Усвојен
просторни план
града

Проценат
површине
територије
планском
документацијом

Покривеност
територије
планском
документацијом

ИНДИКАТОР

57

Страна 58 – Број 5
9. јул 2021. године

0002

0003

1101

1101

Управљање
грађевинским
земљиштем

- руководилац Групе за
обједињену процедуру

- руководилац Групе за
урбанизам и озакоњење

- шеф Одсека за
урбанистичкокомуналне послове,
послове саобраћаја и
заштите животне
средине

- начелник Одељења за
урбанистичко комуналне и имовинско
правне послове

Спровођење
урбанистичких и
просторних планова

1. Стављање у
функцију
грађевинског
земљишта

Ефикасан процес
озакоњења

Ефикасно
администрирање
захтева за издавање
грађевинских
дозвола

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
Приход од таксе
за озакоњење
објеката у корист
нивоа градова
Приход од
закупнине
грађевинског
земљишта датог у
закуп ради
постављања
привремених
пословних
објеката (закуп
грађевинског
земљишта)

Број издатих
грађевинских
дозвола и
проценат издатих
у односу на број
поднетих захтева
Просечно
потребно време за
издавање
грађевинских
дозвола (у
данима, од дана
када је поднета
комплетна
документација)

1.696.398

2.484.000

6.165.210

3.408.780

339

21.685

6,5

77
(88%)

738

21.247

8

83
(91%)

58

5.000.000

5.000.000

5.312

10.626

5

110
(99%)

5.000.000

5.000.000

5.312

5.314

5

115
(100%)

5.000.000

5.000.000

5.312

5.314

5

115
(100%)

3.500.000

9. јул 2021. године
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
Страна 59 – Број 5

0004

0005

1101

1101

- директор ЈП Градско
стамбено Смедрево

- члан Градског већа за
ресор урбанизма,
комуналних делатности
и заштите животне
средине

Остваривање јавног
интереса у одржавању
зграда

- шеф Одсека за
имовинско-правне,
стамбене послове и
пословни простор

- начелник Одељења за
урбанистичко комуналне и имовинско
правне послове

Стамбена подршка

- директор ЈКП Водовод
Смедерево

- шеф Одсека за
имовинско-правне,
стамбене послове и
пословни простор

- начелник Одељења за
урбанистичко комуналне и имовинско
правне послове

Очување и
унапређење
стамбеног фонда

Планско управљање
стамбеном подршком

2. Стављање у
функцију
комунално
опремљених
локација

Опремање јавног
предузећа ради
функционисања
активности
инвестиционог
одржавања и
унапређење
својстава зграда

Активности
везане за
инвестиционо
одржавање и
унапређење
својстава зграда

Број станова у
статусу откупа

корисника у
поступка
обједињене
процедуре на
основу поднетих
захтева

новоприкључених

Број издатих
сагласности за
прикључке на
водоводну мрежу,
односно број

-набавка
новог
зглобног
телескопског
утоваривача за
потребе
редовног рада
ЈП Градско
стамбено
- набавкa
софтвера за
управљање
пројектом
финансијског
управљања и
контроле

-набавка
новог
транспортног
возила за
потребе
редовног рада
ЈП Градско
стамбено

да

3

32
(100%)

-набавка
новог
зглобног
телескопског
утоваривача за
потребе
редовног рада
ЈП Градско
стамбено

да

3

19
(100%)

59

да

3

25
(100%)

да

3

25
(100%)

да

3

25
(100%)

20.100.000

2.000.000

Страна 60 – Број 5
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
9. јул 2021. године

1102

1102

1101

0001

0006

- директор ЈКП
Зеленило и гробље
Смедерево

Управљање/
одржaвање јавним
осветљењем

- начелник Одељења за
урбанистичко комуналне и имовинско
правне послове

- члан Градског већа
задужен за ресор јавних
предузећа

- члан Градског већа за
ресор урбанизма,
комуналних делатности
и заштите животне
средине

2. Комуналнe
делатности

- начелник Одељења за
урбанистичко комуналне и имовинско
правне послове

Означавање назива
улица, тргова и зграда
кућним бројевима

2. Ефикасно и
рационално
спровођење јавног
осветљења и
минималан
негативан утицај на
животну средину

1. Адекватно
управљање јавним
осветљењем

Ефикасно и
рационално
спровођење
комуналне
делатности

Означавање
назива улица,
тргова и зграда
кућним бројевима

Укупан број
светиљки које су
замењене
савременијим

Проценат замена
светиљки након
пуцања лампи (на
годишњој бази)

Степен наплате
комуналних
услуга

Означавање
улица

97%

87%

1.000

60

1.100

100%

90%

да

400

100%

95%

да

500

100%

95%

600

100%

95%

116.001.000

372.989.695

2.000.000

9. јул 2021. године
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
Страна 61 – Број 5

0002

0003

0004

1102

1102

1102

Унапређење
заштите од заразних
и других болести
које преносе
живоње

Максимална
могућа покривеност
насеља и територије
услугама
одржавање чистоће
на површинама
јавне намене

Адекватан квалитет
пружених услуга
уређења и
одржавања јавних
зелених површина

Максимална могућа
покривеност насеља
и територије
услугама уређења и
одржавања зеленила

248,4
км2/481,7
км2

100%

Набавка теретних
возила до 3,5t
Број км2
територије
покривен услугом
зоохигијене у
односу на укупан
број км2
територије

100%

120

свакодневно

100%

Набавка
аутосмећара са
хидрауличном
дизалицом

Степен
покривености
територије
услугама
одржавања
чистоће јавно прометних
површина (број
улица које се
чисте)

Динамика
уређења јавних
зелених
површина и
активност
инспекцијских
контрола

Степен уређења
јавних зелених
површина

248,4
км2/481,7
км2

120

свакодневно

100%

248,4
км2/481,7
км2

120

свакодневно

100%

248,4
км2/481,7
км2

120

свакодневно

100%

248,4
км2/481,7
км2

120

свакодневно

100%

51.148.800

50.001.000

58.416.000

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

-шеф Одсека за
инспекцијске послове

- начелник Одељења за
инспекцијске послове

Зоохигијена

- директор ЈКП
Зеленило и гробље
Смедерево

Одржавање чистоће на
површинама јавне
намене

гробље Смедерево

- директор ЈКП Зеленило и

- шеф Одсека за
инспекцијске послове

инспекцијске послове

- начелник Одељења за

-комуналне имовинско
правне послове

урбанистичко

- начелник Одељења за

Одржавање јавних
зелених површина

61

Страна 62 – Број 5
9. јул 2021. године

0005

0006

1102

1102

- директор ЈКП
Зеленило и гробље
Смедерево

Одржавање гробаља и
погребне услуге

- директор ЈКП
Зеленило и гробље
Смедерево

Уређивање,
одржавање и
коришћење пијаца

- директор ЈКП
Зеленило и гробље
Смедерево

- руководилац Групе за
заштиту животне
средине

- шеф Одсека за
комуналне послове
послове саобраћаја и
заштите животне
средине

- начелник Одељења за
урбанистичко комуналне и имовинско
правне послове

Адекватан квалитет
пружених услуга
одржавања гробаља
и погребних услуга

Адекватан квалитет
пружених услуга
уређивања,
одржавања
коришћења пијаца

Покривеност
територије
услугама
одржавања
гробаља и
погребним
услугама – број
уређених гробних
места на
територији града
Смедерева

Број опремљених
пијачних места
(пијаца)
предвиђених у
складу са
градском
одлуком

Број опремљених
пијачних места

Број ухваћених и
збринутих паса
луталица и
мачака

Степен
покривености
територије
услугама хватања
и збрињавања
паса луталица

900

604

95%

15.982

10/15

62

16.915

10/15

920

702

95%

17.100

13/15

930

700

97%

17.100

13/15

930

750

97%

17.100

13/15

930

750

97%

11.420.895

9. јул 2021. године
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
Страна 63 – Број 5

1102

0007

- директор ЈП Грејање
Смедерево

- директор ЈП
Урбанизам Смедерево

- руководилац Групе за
заштиту животне
средине

- руководилац Групе за
грађевинске и
комуналне послове

- шеф Одсека за
урбанистичко,
грађевинске, послове
саобраћаја и заштиту
животне средине

- начелник Одељења за
урбанистичко комуналне и имовинско
правне послове

Производња и
дистрибуција топлотне
енергије

2. Адекватан
квалитет
пружених услуга уз
рационално
спровођење
даљинског грејања

1. Оптимална
покривеност
корисника и
територије услугама
даљинског грејања
и развој
дистрибутивног
система

1. Степен
покривености
корисника
услугом
даљинског
грејања
2. Број корисника
услуге даљинског
грејања
(домаћинстава)
3. Број корисника
услуге даљинског
грејања (локала)
4. Запремина
грејаног простора
(домаћинства,
локали и
буџетски
корисници)
1. Укупан број
притужби грађана
на квалитет и
редовност
пружене услуге
даљинског
грејања
2. Проценат
корисника код
којих се обрачун
врши по
утрошеној
топлотној
енергији

Степен
покривености
територије
услугама
одржавања
гробаља и
погребним
услугама у
процентима
73%

23%

23,5%

30

817.205 m³

816.763 m³

50

310

300

290

25%

25

818.282 m³

5.900

14.24%

80%

5.700

14.15%

74%

5.168

14.10%

63

26,45%

20

820.282 m³

320

5.950

14.90%

85%

26,45%

10

820.282 m³

330

6.000

14.90%

85%

49.500.000

Страна 64 – Број 5
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
9. јул 2021. године

1102

0008

- директор ЈКП Водовод
Смедерево

- директор ЈП
Урбанизам Смедерево

- руководилац Групе за
грађевинске и
комуналне послове

- шеф Одсека за
урбанистичко,
грађевинске, послове
саобраћаја и заштиту
животне средине

- начелник Одељења за
урбанистичко комуналне и имовинско
правне послове

Управљање и
снабдевање водом за
пиће

Адекватан квалитет
услуга
водоснабдевања

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

Израда техничке
документације за
потребе
озакоњења
изграђених
водоводних
мрежа у селима
Врбовац и
Луњевац
Набавка камиона
дизалице за
потреба редовног
рада ЈКП
Водовод
Смедерево

Број кварова по
километру
водоводне мреже

Број насељених
места обухваћен
услугама у
односу на укупан
број насеља

Планирани
пројекти
конверзије
котларнице и
њихова
реализација
Максимална
могућа
покривеност
корисника и
територије
услугама
водоснабдевања

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

84%

9.76

1,24km

Од 38
месних
заједница у
24 је
изграђена
јавна
водоводна
мрежа

64

1,24km

Од 38
месних
заједница у
24 је
изграђена
јавна
водоводна
мрежа

85%

1

9.76

да

да

1,24km

Од 38
месних
заједница у
25 је
изграђена
јавна
водоводна
мрежа

86%

3

9,85

1,24km

Од 38
месних
заједница у
26 је
изграђена
јавна
водоводна
мрежа

87%

5

9,90

1,24km

Од 38
месних
заједница у
26 је
изграђена
јавна
водоводна
мрежа

87%

6

9,95

36.502.000

9. јул 2021. године
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
Страна 65 – Број 5

0001

0002

1501

1501

1501

- председник Локалног
савета за запошљавање
града Смедерева

Мере активне
политике
запошљавања

- директор Слободне
зоне Смедерево

Унапређење
привредног и
инвестиционог
амбијента

- шеф Одсека за
привреду и регистрацију
привредних субјеката

- шеф Канцеларије за
локални економски
развој

3. Локални економски
развој
- начелник Одељења за
привреду и јавне
набавке

Успостављање
механизама за
финансијску
подршку
запошљавању

Успостављање
функционалне
пословне
инфраструктуре

Отварање нових
предузећа и
предузетничких
радњи на
територији града

Повећање
запослености на
територији града

Број
новозапослених и
радно ангажовање
уз помоћ
успостављених
механизама за
финансијску
подршку за
запошљавање и
радно ангажовање

Побољшање
перформанси
Слободне зонеброј домаћих
предузећа која
послују у
Слободној зони

Побољшање
перформанси
Слободне зонеброј иностраних
предузећа која
послују у
Слободној зони

Број активних
привредних друштава (последње
ажурирано стање
за 2020. годину из
званичне
евиденције АПР-а
односи се на
период 01.01 30.06.2020.
године)

евиденција АПР-а)

Број
предузетника
(званична

Број
евидентираних
незапослених
лица на
евиденцији
НСЗ/жена

96 лицa

11

8

957

3.507

118 лицa

11

8

945

3.534

билтен
12-2020

Статистички

Статистички

билтен
12-2019

4.468 (од
тога жене
2.2537)

4.455 (од
тога жене
2.513)

65

118 лицa

13

9

945

3.534

4.468 (од
тога жене
2.2537)

118 лицa

13

9

945

3.534

4.468 (од
тога жене
2.2537)

118 лицa

13

9

945

3.534

4.468 (од
тога жене
2.2537)

15.000.000

15.744.400

1.020.000

1.020.000

Страна 66 – Број 5
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
9. јул 2021. године

1502

1502

1501

0001

7001

Управљање развојем
туризма
- директор ЈП
Смедеревска тврђава

4. Развој туризма
- члан Градског већа
задужен за ресор
културе, туризма и
информисања

Пројекат „RomInk“ –
Инклузија младих
Рома на тржиште рада
и у заједницу
- менаџер пројекта

Повећање
квалитета
туристичкe услугe
на територији града

Повећање прихода
од туризма

Побољшање
економског и
социјалног статуса
младих Рома у
граду Смедереву

Број туристичких
посета
„Смедеревској
тврђави“

Пораст прихода
од боравишне
таксе

и инклузију
младих Рома у
граду Смедереву

самозапошљавање

Број запослених
путем субвенција
за
самозапошљавање/
од тога жена
Број запослених
путем субвенција
за запошљавање
незапослених
лица из
категорије теже
запошљивих/од
тога жена
Број запослених
путем јавних
радова/од тога
жена
Јачање
капацитета за

Укупан број
новозапослених
жена уз помоћ
успостављених
механизама за
финансијску
подршку за
Запошљавање

54.657

1.593.000

15/2

26/8

28.990

904.780

да

47/25

46/26

51

56/24

42

24/8

66

35.000

1.400.000

да

15/2

47/25

56/24

51

55.000

1.700.000

15/2

47/25

56/24

51

60.000

1.900.000

15/2

47/25

56/24

51

19.501.000

19.501.000

744.400

9. јул 2021. године
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
Страна 67 – Број 5

0001

0002

0101

0101

0101

Ефикасно
управљање
пољопривредним
земљиштем у
државној својини

Стварање услова за
развој и
унапређење
пољопривредне
производње

Раст производње и
стабилност дохотка
произвођача

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

Број едукација
намењених
пољопривредним
произвођачима на
територији града

3. Број корисника
мера усвојене
пољопривредне
политике / 1000
становника

2. Број
регистрованих
пољопривредних
газдинстава

1. Коришћење
пољопривредних
површина у
односу на укупне
пољопривредне
површине

8,52%

8

5.2

3.886

79,70%

8,62%

8

5.7

3.759

79,40%

8,62%

8

5.8

3.800

79,60%

8,62%

10

5.8

3.850

79,70%

8,62%

10

5.8

3.900

79,70%

169.840.651

169.840.651

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

- председник Комисије
за комасацију

- шеф Одсека за
пољопривреду

- начелник Одељења за
привреду,
предузетништво,
локални економски
развој и јавне набавке

Мере подршке
руралном развоју

- шеф Одсека за
пољопривреду

- начелник Одељења за
привреду и јавне
набавке

Подршка за
спровођење
пољопривредне
политике у локалној
заједници

- председник Комисије
за комасацију

- шеф Одсека за
пољопривреду

- члан Градског већа
задужем за ресор
пољопривреде и
руралног развоја
- начелник Одељења за
привреду и јавне
набавке

5. Пољопривреда и
рурални развој

67

Страна 68 – Број 5
9. јул 2021. године

Унапређење
руралног развоја

Укупан број
регистрованих
пољопривредних
газдинстава –
корисника
субвенција за
осигурање у
пољопривреди

Укупан број
регистрованих
пољопривредних
газдинстава –
корисника која су
користили
субвенционисане
камата

Укупан број
регистрованих
пољопривредних
газдинстава –
корисника Мера
руралног развоја

Укупан број
поднетих захтева
за субвенције у
пољопривреди од
ЈЛС
Смедерево/од
тога број
поднетих захтева
од стране
регистрованих
пољопривредних
газдинстава /од
тога број жена
носилаца ререгистрованиx
пољопривредних
газдинстава као
подносилаца
захтева

76

31

362

573/563/68

68

70

24

410

623/616/90

76

31

410

623/616/90

76

31

410

623/616/90

76

31

410

623/616/90

9. јул 2021. године
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
Страна 69 – Број 5

0401

Унапређење
управљања
комуналним и
осталим отпадом

Проценат
територије под
заштитом III
категорије
0,039%

0,039%

да

да

да

518

0,039%

да

да

да

614

0,039%

да

614

0,039%

614

114.869.883

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

- руководилац Групе за
заштиту животне средине

- шеф Одсека за
урбанистичко,
грађевинске, послове
саобраћаја и заштиту
животне средине

- начелник Одељења за
урбанистичко -комуналне
и имовинско правне
послове

- Члан Градског већа за
ресор урбанизма,
комуналних делатности и
заштите животне средине

6. Заштита животне
средине

Поступак
комасације у току
за КО Скобаљ
да

да

Поступак
комасације у току
за КО Шалинац,
Кулич и
Смедерево
Поступак
комасације у току
за КО
Осипаоница

614

Укупан број грла
који је вештачки
осемењен

69

Страна 70 – Број 5
9. јул 2021. године

0001

0002

0401

0401

- руководилац Групе за
заштиту животне
средине

- шеф Одсека за
урбанистичко,
грађевинске, послове
саобраћаја и заштиту
животне средине
Број извршених
мерења квалитета
ваздуха у локалној
мрежи

Број спроведених
редовних мерења
квалитета
елемената животне
средине
(купалишта)

Спровођење
редовних мерења на
територији града

Праћење у складу са
прописаним
законским
обавезама

Број спроведених
редовних мерења
квалитета
елемената животне
средине (јавне
чесме)

Спровођење
редовних мерења на
територији града

Праћење квалитета
елемената животне
средине

- начелник Одељења за
урбанистичко комуналне и имовинско
правне послове

Израда пројекта
“Санација и
рекултивација
несанитарне
депоније
комуналног отпада
„Годоминско
поље“ у
Смедереву“

Испуњење обавеза у
складу са законима
у домену постојања
стратешких и
оперативних
планова као и мера
заштите

- руководилац Групе за
заштиту животне
средине

- шеф Одсека за
урбанистичко,
грађевинске, послове
саобраћаја и заштиту
животне средине

- начелник Одељења за
урбанистичко комуналне и имовинско
правне послове

Управљање заштитом
животне средине

Усвaјање Плана
квалитета
ваздуха-5 година
(сл.лист 1/2020)
Усвојен ЛЕАП 10 година
(сл.лист 3/2017)
Ажурирана карта
акустичног
зонирања (сл.лист
12/2017, 3/2019 и
2/2021)
Израда пројектне
документације за
трансфер станицу

3

68

да

да

да

132+153

70

677

3

67

да

да

да

да

677

3

68

677

3

68

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

677

3

68

да

да

да

да

да

9.225.000

5.001.000

9. јул 2021. године
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
Страна 71 – Број 5

0401

0003

- директор ЈКП
Зеленило и гробље
Смедерево

- руководилац Групе за
заштиту животне
средине

- шеф Одсека за
урбанистичко,
грађевинске, послове
саобраћаја и заштиту
животне средине

- начелник Одељења за
урбанистичко комуналне и имовинско
правне послове

Заштита природе

Унапређење
заштите природних
вредности

Праћење у складу са
прописаним
законским
обавезама

Усвојен
годишњи
Програм
коришћења
средстава
остварених од
накнаде за
коришћење шума
и шумског
земљишта на
Скупштини града
Смедерева

Број подручја
која су
проглашена
заштићеним
подручјем III
категорије
4

8

15

Број урађених
мониторинга
(контрола
квалитета
земљишта)

Праћење у складу са
прописаним
законским
обавезама

Број урађених
мониторинга
(контрола
квалитета
процедних вода и
земљишта на
к.п.233/104 и
локацији Дуго
поље)

12

Број урађених
мониторинга
(мониторинг стања
нивоа буке)

Праћење у складу са
прописаним
законским
обавезама

71

4

6

15

24

да
(сл.лист
2/2021)

4

6

15

24

4

6

15

24

4

6

15

24

5.242.883

Страна 72 – Број 5
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
9. јул 2021. године

0004

0005

0401

0401

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

Адекватан квалитет
пружених услуга
одвођења отпадних
вода

Максимална могућа
покривеност
корисника и
територије услугама
уклањања отпадних
вода

Постављање
биотрнова 20 до
25 комада по 3м
дужна годишње

Разастирање
земље за
покривање и
неутрализацију
комуналног
отпада

Број
интервениција на
мрежи фекалне
канализације

Број интервенција
на атмосферској и
мешовитој
канализацији по
налогу Одељења
за инспекцијске
послове

Број интервенција
на атмосферској и
мешовитој
канализацији и
осталим
објекатима
заједничке
комуналне
потрошње

Број насељених
места обухваћен
услугама у
односу на укупан
број насеља

до 25

10.870m³

300

30

55

60м

12.994m³

300

30

55

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

до 25

10.000m³

300

30

55

Од укупно
38 месних
заједница
које чине
територију
града у 16 је
изграђена
канализациона
мрежа

до 25

10.000m³

300

30

55

Од укупно
38 месних
заједница
које чине
територију
града у 16 је
изграђена
канализациона
мрежа

до 25

10.000m³

300

30

55

Од укупно
38 месних
заједница
које чине
територију
града у 16 је
изграђена
канализациона
мрежа

22.101.000

27.800.000

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

- шеф Одсека за
урбанистичко,
грађевинске, послове

- начелник Одељења за
урбанистичко комуналне и имовинско
правне послове

Управљање
комуналним отпадом

- директор ЈКП Водовод
Смедерево

- руководилац Групе за
заштиту животне
средине

- шеф Одсека за
урбанистичко,
грађевинске, послове
саобраћаја и заштиту
животне средине

- начелник Одељења за
урбанистичко комуналне и имовинско
правне послове

- директор ЈКП Водовод
Смедерево

- члан Градског већа
задужен за ресор месних
заједница и
инфраструктуре

- члан Градског већа
задужен за ресор
урбанизма, комуналних
делатности и заштите
животне средине

Управљање отпадним
водама и
канализациона
структура

72

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

9. јул 2021. године
Страна 73 – Број 5

- директор ЈКП
Зеленило и гробље
Смедерево

- руководилац Групе за
заштиту животне
средине

саобраћаја и заштиту
животне средине

Спровођење
редовних мерења на
територији града и
испуњење обавеза у
складу са законима

Усвајање локалног
плана управљања
отпадом за
територију Града
Смедеревa

Спровођење акције
санирања одржавање градског
сметлишта у
,,Годоминском
пољу"
Усвајање
локалног плана
управљања
отпадом за
територију Града
Смедеревa (сл.
лист 7/2010,
урађен нацрт
плана у 2020.
години)
Број извршених
контрола или
надзора мера
поступања са
отпадом у складу
са Законом о
управљању
отпадом,
спроведен у
оквиру редовне
контроле од
стране
инспектора
Министарства за
заштиту животне
средине
Број спроведених
мерења количина
комуналног
отпада у складу
са Законом о
управљању
отпадом
(квартално за
потребе града и
Агенције за
заштиту животне
средине)

Одржавање
постојећих и
трасирање нових
интерних
саобраћајница на
самом
одлагалишту

1

4

4

да

240 m³
материјала

1

200m³
материјала

73

4

1

да

200 m³
материјала

4

1

да

200 m³
материјала

4

1

да

200 m³
материјала

Страна 74 – Број 5
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
9. јул 2021. године

0701

0701

0401

0002

0006

- начелник Одељења за
урбанистичко комуналне и имовинско
правне послове

Управљање и
одржавање
саобраћајне
инфраструктуре

- члан Градског већа
задужен за ресор ресор
саобраћаја и
безбедности

инфраструктура

7. Организација
саобраћаја и
саобраћајна

Смедерево

- директор ЈКП
Зеленило и гробље

- руководилац Групе за
заштиту животне
средине

- шеф Одсека за
урбанистичко,
грађевинске, послове
саобраћаја и заштиту
животне средине

Управљање осталим
врстама отпада
- начелник Одељења за
урбанистичко комуналне и имовинско
правне послове

Опремање и
одржавање
саобраћајне
сигнализације на
путевима и улицама

Одржавање
квалитета путне
мреже кроз
реконструкцију и
редовно
одржавање
асфалтног
покривача

Одрживо
управљање осталим
врстама отпада

234

471

Број
поправљених и
новопостављених
саобраћајних
знакова и
семафора
Дужина
хоризонталне
саобраћајне
сигнализације (у
километрима)

20

26

Број километара
санираних и/или
реконструисаних
деоница путева
улица

Број очишћених
„дивљих“
депонија

74

234

262

35

37

250

525

40

12

270

550

40

12

300

550

45

12

283.001.000

335.101.000

45.500.000

9. јул 2021. године
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
Страна 75 – Број 5

0701

0005

- председник Савета за
безбедност

- руководилац Групе за
саобраћај

- шеф Одсека за
урбанистичко,
грађевинске, послове
саобраћаја и заштиту
животне средине

- начелник Одељења за
урбанистичко комуналне и имовинско
правне послове

Унапређење
безбедности собраћаја

- директор ЈКП Паркинг
Смедерево

- руководилац Групе за
саобраћај

- шеф Одсека за
урбанистичко,
грађевинске, послове
саобраћаја и заштиту
животне средине

Повећање
безбедности
учесника у
саобраћају

Оптимална
покривеност
корисника и
територије услугама
паркинг сервиса

Набавка и
уградња
аутоматских
система за
идентификовање
саобраћајних
прекршаја
Израда и
реализација
пројекта
унапређења
школских зона
Реализација
активности
Савета за
безбедност
саобраћаја - број
набављених
аутоседишта
намењених
новорођеним
бебама

Број паркинг
места
прилагођених за
инвалиде

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

1.000

4

2

52

1.478

75

1.000

4

1

52

1.468

1.000

4

4

70

1.800

1.000

4

4

75

1.900

1.000

4

4

80

2.000

52.100.000

Страна 76 – Број 5
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
9. јул 2021. године

2001

2001

0001

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

Повећање обухвата
деце предшколским
васпитањем и
образовањем

Број објеката
Вртића
(новоотворени
објекти)

Број уписаних
група деце

Проценат
уписане деце у
односу на број
укупно
пријављене деце

Број деце која су
уписана у
предшколске
установе

да

8
објекта и 2
адпатирана
простора

140

54,50%

3.040

76

10
објекта и 2
адпатирана
простора

140

52,5%

2.925

да

11
објекта и 2
адпатирана
простора

163

65,37%

3.700

да

12
објекта и 3
адпатирана
простора

168

67,13

3.800

да

12
објекта и 3
адпатирана
простора

168

67,13

3.800

да

494.404.970

494.885.970

3.645.002

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

- директор ПУ Наша
Радост

Функционисање и
остваривање
предшколског
васпитања и
образовања

- директор ПУ Наша
Радост

- шеф Одсека за
друштвену бригу о деци

- начелник Одељења за
јавне службе

- члан Градског већа
задужен за ресор
просвете и популационе
политике

8. Предшколско
васпитање и
образовање

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

9. јул 2021. године
Страна 77 – Број 5

2002

2002

2001

0001

7001

- директори основних
школа

Функционисање
основних школа

- директори основних
школа

- шеф Одсека за
друштвену бригу о деци

- начелник Одељења за
јавне службе

- члан Градског већа
задужен за ресор
просвете и популационе
политике

9. Основно образовање
и васпитање

- менаџер пројекта

Пројекат „Корачајмо
заједно“

Обезбеђени
прописани услови
за васпитно образовни рад са
децом у основним
школама
Унапређење
квалитета
образовања и
васпитања услова у
основним школама

Функционисање
основних школа

Реализација
пројектних
активности
усмерених на
унапређење
квалитета живота,
образовне, васпитне
и здравствене
активности у
сарадњи Републике
Србије Министарства
просвете, науке и
технолошког
развоја, града
Смедерева, Дома
здравља и
удружења Рома „21
јелена“

Број радника
путника

Просечан број
ученика по
одељењу

Процентуални
обухват деце
основним
образовањем по
полу (девојчице)

Процентуални
обухват деце
основним
образовањем по
полу (дечаци)

Реализација
пројектних
активности
усмерених на
унапређење
квалитета живота,
образовне,
васпитне и
здравствене
активности
намењених деци
предшколског
узраста

20

49%

51%

да

1.065

77

1.065

19,5

49%

51%

да

1.065

20

49%

51%

да

1.065

20

49%

51%

1.065

20

49%

51%

275.000.000

275.000.000

481.000

3.645.002

Страна 78 – Број 5
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
9. јул 2021. године

2003

2003

0001

- директори средњих
школа

- шеф Одсека за
друштвену бригу о деци

- начелник Одељења за
јавне службе

Функционисање
средњих школа

- шеф Одсека за
друштвену бригу о деци

- начелник Одељења за
јавне службе

- члан Градског већа
задужен за ресор
просвете и популационе
политике

10. Средње образовање
и васпитање

Унапређење
квалитета
образовања и
васпитања услова у
средњим школама

Повећање
доступности и
приступачности
средњег образовања
деци

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

Повећање обухвата
средњошколског
образовања

Повећање
доступности и
приступачности
основног
образовања деци

Број радника
путника

Проценат деце
којој је обезбеђен
бесплатан
школски превоз у
односу на укупан
број деце

Просечан број
ученика по
одељењу

Процентуални
обухват деце
средњим
образовањем по
полу (девојчице)

Процентуални
обухват деце
средњим
образовањем по
полу (дечаци)

Проценат деце
којој је обезбеђен
бесплатан
школски превоз у
односу на укупан
број деце

26

50%

50%

14%

362

4,5%

78

362

4,5%

26

50%

50%

14%

362

4,5%

26

50%

50%

14%

362

4,5%

26

50%

50%

14%

362

4,5%

26

50%

50%

14%

96.000.000

115.766.225

309.415

9. јул 2021. године
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
Страна 79 – Број 5

2003

0003

- директор Регионалног
центра за
професионални развој
запослених у
образовању

- шеф Одсека за
друштвену бригу о деци

- начелник Одељења за
јавне службе

Функционисање
установа за стручно
усавршавање
запослених

Регионални центар
за професионални
развој запослених у
образовању

5. Број
различитих
облика едукације

4. Број учесника
приликом учешћа
у обележавању
европске
манифестације
„Ноћ
истраживача“ у
сарадњи са
Центром за
промоцију науке
у Београду,
промовисањем
науке путем
радионица,
трибина и
предавања

3. Број ноћења

2. Број
организованих
обука/курсева за
неформално
образовање
одраслих

1. Број семинара
за стручно
усавршавање
наставника,
васпитача и
стручних
сарадника

92

45

173

26

1.090

79

95

39

264

41

30

180

22

1.500

45

52

180

25

1.500

45

52

180

25

1.500

45

52

19.766.225

309.415

Страна 80 – Број 5
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
9. јул 2021. године

0901

0901

0001

- директор Центра за
социјални рад

- шеф Одсека за
социјалну и здравствену
заштиту

- начелник Одељења за
јавне службе

- члан Градског већа
задужен за ресор
социјалне заштите

Једнократне помоћи и
други облици помоћи

- шеф Одсека за
социјалну и здравствену
заштиту

- начелник Одељења за
јавне службе

- члан Градског већа
задужен за ресор
социјалне заштите

11. Социјална и дечија
заштита

2. Унапређење
квалитета услуге
социјалне заштите

1. Повећање
доступности права
и услуга социјалне
заштите

Повећање
доступности права
и услуга социјалне
заштите

1. Проценат
корисника
финансијске
подршке и
подршке у натури
у односу на
укупан број
корисника
социјалне
заштите
2. Проценат
корисника
локалних
социјалних
услуга у односу
на укупан број
корисника
социјалне
заштите
1. Проценат
грађана који
добијају новчане
накнаде и помоћи
у натури у складу
са Одлуком о
социјалној
заштити у односу
на укупан број
грађана

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

3,80%

2,80%

39,70%

4,20%

80

3,50%

2,30%

38,90%

3,70%

6,50%

3,50%

60,00%

6,80%

6,50%

3,50%

60,00%

6,80%

6,50%

3,50%

60,00%

6,80%

178.030.922

293.316.143

929.550

929.550

9. јул 2021. године
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
Страна 81 – Број 5

3. Унапређење
ефикасности
пружених услуга
1. Број мера
материјалне
подршке

6. Услуга
додатног
образовања деце
у систему
социјалне
заштите / на
смештају у
хранитељским
породицама у
циљу лакше
интеграције у
заједницу

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

4. Број услуга
социјалне
заштите
предвиђених
Одлуком о
социјалној
заштити

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

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

8

75

0,30%

11

3,90%

1,90%

81

8

0,20%

11

2,00%

1,50%

9

1,00%

14

3,50%

3,00%

9

1,00%

14

3,50%

3,00%

9

1,00%

14

3,50%

3,00%

Страна 82 – Број 5
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
9. јул 2021. године

0002

0003

0901

0901

Подстицање развоја
разноврсних
социјалних и других
услуга у заједници

2.Унапређење
заштите жена од
насиља у породици

1.Обезбеђење
услуге смештаја

Број удружења/
хуманитарних
организација које
добијају средства
из буџета града
(на основу јавног
конкурса)

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

1. Број пријава
насиља у
породици

Број корисника
услуге смештаја
прихватилишта

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

1

17

14

295

48

55,90%

82

18

4

412

28

55,10%

1

18

25

400

60

53,00%

2

18

25

400

60

53,00%

2

17

25

400

60

53,00%

2

14.000.000

8.000.000

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

- шеф Одсека за
социјалну и здравствену
заштиту

- начелник Одељења за
јавне службе

- члан Градског већа
задужен за ресор
социјалне заштите

Дневне услуге у
заједници

- директор Центра за
социјални рад

- шеф Одсека за
социјалну и здравствену
заштиту

- начелник Одељења за
јавне службе

- члан Градског већа
задужен за ресор
социјалне заштите

Породични и домски
смештај,
прихватилишта и
друге врсте смештаја

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

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

9. јул 2021. године
Страна 83 – Број 5

0004

0005

0901

0901

- директор Црвеног
крста

- шеф Одсека за
социјалну и здравствену
заштиту

- начелник Одељења за
јавне службе

- члан Градског већа
задужен за ресор
социјалне заштите

Подршка реализацији
програма Црвеног
крста

- директор Установе за
дневни боравак деце и
омладине са сметњама у
развоју ,,Сунце"

- шеф Одсека за
социјалну и здравствену
заштиту

- начелник Одељења за
јавне службе

- члан Градског већа
задужен за ресор
социјалне заштите

Саветодавно терапијске и социјално
-едукативне услуге

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

Подршка развоју
услуга социјалне
заштите-дневне
услуге у заједницидневни боравак

2. Број месечно
подељених
оброка у народној
кухињи

1. Број корисника
народне кухиње

2. Бројчано
учешће
корисника у
саветодавнотерапијским и
социјалноедукативним
активностима

1. Процентуално
учешће
корисника у
саветодавнотерапијским и
социјалноедукативним
активностима

20.216

930

19

100%

83

18.850

931

20

100%

31.000

1.500

20

100%

31.000

1.500

20

100%

31.000

1.500

20

100%

1.248.000

10.857.221

Страна 84 – Број 5
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
9. јул 2021. године

0006

0007

0008

0901

0901

0901

Социјална помоћ за
старије и угрожено
становништво

Подшка
породицама да
остваре жељени
број деце

Обезбеђивање
финансијске
подршке за децу и
породицу

Помоћ
опредељена за
старије и
угрожено
становништво

Износ давања
предвиђен за
унапређење
популационе
политике, путем
мере подршке
рађању,
намењеној
вантелесној
оплодњи

Износ давања
предвиђен као
мера подршке за
децу и породицу,
на име посебаног
родитељског
додатака, по
једном
новорођеном
детету

да

200.000

15.000

да

200.000

15.000

да

200.000

15.000

да

200.000

15.000

да

200.000

15.000

1.000.000

9.000.000

19.500.000

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

- шеф Одсека за
социјалну и здравствену
заштиту

- начелник Одељења за
јавне службе

- члан Градског већа
задужен за ресор
социјалне заштите

Подршка особама са
инвалидитетом

- шеф Одсека за
социјалну и здравствену
заштиту

- начелник Одељења за
јавне службе

- члан Градског већа
задужен за ресор
социјалне заштите

Подршка рађању и
родитељству

- шеф Одсека за
социјалну и здравствену
заштиту

- начелник Одељења за
јавне службе

- члан Градског већа
задужен за ресор
социјалне заштите

Подршка деци и
породици са децом

84

9. јул 2021. године
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5001

7001

0901

0901

- шеф Одсека за
социјалну и здравствену
заштиту

- начелник Одељења за
јавне службе

- члан Градског већа
задужен за ресор
социјалне заштите

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

- директор Установе за
дневни боравак деце и
омладине са сметњама у
развоју ,,Сунце"

Пројекат ,,Copy paste"

Пружање услуга
социјалне заштите
које се финансирају
из наменских
трансфера –
републичких
средстава уз учешће
града

Oвладавање
манипулативним
способностима
корисника у складу
са њиховим
могућностима

Број удружења/
установа/
организација које
реализују ове
услуге
непосредним
корисницима

Већа безбедност
и самосталност
корисника штићеника
Установе за
дневни боравак
деце и омладинe
са сметњама у
развоју "Сунце"

85

8

5

5

да

5

5

35.000.000

50.000

Страна 86 – Број 5
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
9. јул 2021. године

1801

1801

0901

0001

7002

- начелник Одељења за
јавне службе

Функционисање
установа примарне
здравствене заштите

- шеф Одсека за
социјалну и здравствену
заштиту

- начелник Одељења за
јавне службе

12. Здравствена
заштита

- шеф Одсека за
социјалну и здравствену
заштиту

- начелник Одељења за
јавне службе

- члан Градског већа
задужен за ресор
социјалне заштите

Пројекат
"Обезбеђивање
животних условасоцијална заштита
угрожених лица
(локални акциони
план за Роме, уговори
са Комесаријатом за
избеглице и миграције
Републике Србије и
уговори са другим
субјектима за избегла
и расељена лица"

Унапређивање
квалитета
снабдевања
становништва
лековима,
медицинским

Унапређење
здравља
становништва

Пружање услуга
социјалне заштите
које се финансирају
из наменских
трансфера –
републичких
средстава уз учешће
града

1. Покривеност
територије града
апотекарским
јединицама
2. Број
дипломираних
фармацеута

Број лекара
финансираних из
буџета града

Број здравствених
радника
финансираних из
буџета града

Број потписаних
уговора

86

27

21

20

46

5

28

21

23

45

5

29

23

23

47

5

29

23

23

47

5

29

23

23

47

5

337.000

93.538.000

16.630.000

9. јул 2021. године
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
Страна 87 – Број 5

0003

1801

1201

0002

1801

Подстицање
развоја културе

2.Унапређење
доступности и
правичности
здравствене
заштите (ПЗЗ)

1. Стварање услова
за очување и
унапређење здравља
становништва

Активност стручног
утврђивања времена
и узрока смрти ван
здравствене
установе

средствима и
фармацеутским
услугама

Укупно
реализована,
односно
планирана
средства на име
програма културе
и информисања

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

да

27

241.350
хиљада

11

100 %

87

318.100
хиљада

10

100 %

да

28

300.000
хиљада

11

100 %

да

29

300.000
хиљада

11

100 %

да

29

300.000
хиљада

11

100 %

да

29

318.099.672

92.001.000

1.200.000

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

- начелник Одељења за
јавне службе града
Смедерева

- директори установа
културе града
Смедерева

- члан Градског већа
задужен за ресор
културе, туризма и
информисања

13. Развој културе и
информисања

- директор Дома
здравља

Спровођење
активности из области
друштвене бриге за
јавно здравље

- директор Дома
здравља

Мртвозорство

- директор Апотекарске
установе Смедерево

- шеф Одсека за
социјалну и здравствену
заштиту

3. Број
дипломираних
фармацеута који
похађају стручна
предавања и
курсеве
континуиране
едукације
Стручно
утврђивање
времена и узрока
смрти ван
здравствене
установе
Проценат
реализованих у
односу на
планиране
посебне програме
и пројекте из
области јавног
здравља

Страна 88 – Број 5
9. јул 2021. године

0001

0002

0003

1201

1201

1201

- члан Градског већа
задужен за ресор
културе, туризма и
информисања

Унапређење система
очувања и
представљања
културно-историјског
наслеђа

- oвлашћена лица
културно -уметничких
удружења, КУД-ова,
удружења, позоришта,
певачких друштава

- начелник Одељења за
јавне службе града
Смедерева

Јачање културне
продукције и
уметничког
стваралаштва

- начелник Одељења за
јавне службе града
Смедерева

- директори установа
културе града
Смедерева

Функционисање
локалних установа
културе

Очување и заштита
културног наслеђа

Повећање
интересовања
грађана за развој
културе

Обезбеђење
редовног
функционисања
установа култура

Број корисника
одобрених
средстава по
основу
популаризације
културно историјског
наслеђа на нивоу
локалне заједнице

Број субјекта у
култури (по
основу
спроведеног
јавног конкурса)

Установе културе
града Смедерева:
Центар за
културу,
Библиотека,
Музеј,
Историјски архив
и Регионални
центар за за
заштиту
споменика
културе
Смедерево

88

16

56

5

24

55

5

/

55

5

15

55

5

15

55

5

2.000

14.725.725

194.864.947

9. јул 2021. године
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0004

4001

4002

1201

1201

1201

- директор Центра за
културу

- Позоришни
фестивал Театар у
Тврђави

Пројекат Центра за
културу

- организациони одбор
туристичко-привредне
манифестације
„Смедеревска јесен“

- директор Центра за
културу

- Смедеревска јесен

Пројекат Центра за
културу

- комисија за оцењивање
пројеката производње
медијских садржаја из
области јавног
информисања на
територији града
Смедерева

- начелник Одељења за
јавне службе града
Смедерева

- члан Градског већа
задужен за ресор
културе, туризма и
информисања

Остваривање и
унапређивање јавног
интереса у области
јавног информисања

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

Промовисање града и
његових потенцијала,
популаризација
културно,привредне
и туристичке
манифестације,
повећање туристичке
посећености града,
промоција привреде
и пољопривреде у
граду

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

Број учесника
(на основу броја
продатих
улазница или по
слободној
процени
организатора
манифестације)

Број посетилаца
на манифестацији
(по слободној
процени
организатора
манифестације)

Број
суфинансираних
пројеката у
области јавног
информисања (по
основу
спроведеног
јавног конкурса)
17

450 (око
230 особа
женског
пола и 220
особа
мушког
пола)

500.000

89

250 (око
150 особа
женског
пола и 100
oсоба
мушког
пола)

симболично
обележенагрозд на Тргу

500

манифестација
је

19

450 (око
230 особа
женског
пола и 220
oсоба
мушког
пола)

500.000

20

450 (око
230 особа
женског
пола и 220
oсоба
мушког
пола)

500.000

20

450 (око 230
особа
женског
пола и 220
oсоба
мушког
пола)

500.000

20

6.700.000

15.150.000

29.400.000

Страна 90 – Број 5
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4003

4004

4005

4006

4007

1201

1201

1201

1201

1201

- директор Центра за
културу

- Дунав филм фест

Пројекат Центра за
културу

- директор Центра за
културу

- Светосавске
свечаности

Пројекат Центра за
културу

- директор Центра за
културу

- Ликовна колонија
графике

Пројекат Центра за
културу

- директор Центра за
културу

- Позоришни фестивал
"Нушићеви дани"

Пројекат Центра за
културу

- директор Центра за
културу

- Културно лето

Пројекат Центра за
културу

Повећање
интресовања
јавности за филмску
уметност

Очување
светосавског
духовног и
просветитељског
наслеђа

Популаризација
графичке уметности
и подршка
уметницима који се
овом техником баве

Упознавање
публике са
стваралачком
личношћу и делом
Бранислава Нушића

Обогаћивање
културне понуде
града у летњим
месецима

2. Укупан број
посетилаца на
филмским
пројекцијама

1. Број филмских
наслова

Број посетилаца
(на основу броја
продатих
улазница или по
слободној
процени
организатора
манифестације)

Број учесника
(евиденција
организатора
ликовне колоније
графике)

Број позоришта
којa се
представљају
смедеревској
публици

Број посетилаца
манифестације
(на основу броја
продатих
улазница или по
слободној
процени
организатора
манифестације)

30
1.815
(око 815
особа
мушког
пола и око
1.000
женског
пола)

38

1.800
(око 710
особа
мушког
пола и 1.090
особа
женског
пола)

8
(6 особа
женског
пола и 2
особе
мушког
пола)

3

није
одржана

манифестација

5.665
(2.065
особа
мушког
пола и 3.600
женског
пола)

2.134
(802 особа
мушког
пола и 1.332
особа
женског
пола)

8
(5 особа
женског
пола и 3
особе
мушког
пола)

11

4.500
(2.300
особа
женског
пола и 2.200
особа
мушког
пола)

90

5.600
(око 2.000
особа
мушког
пола и око
3.600
женског
пола)

30

2.000
(око 1.000
особа
мушког
пола и 1.000
особа
женског
пола)

8
(5 особа
женског
пола и 3
особе
мушког
пола)

10

4.500
(око 2.300
особа
женског
пола и
2.200 особа
мушког
пола)

5.600
(око 2.000
особа
мушког
пола и око
3.600
женског
пола)

30

2.000
(око 1.000
особа
мушког
пола и 1.000
особа
женског
пола)

8
(5 особа
женског
пола и 3
особе
мушког
пола)

10

4.500
(око 2.300
особа
женског
пола и
2.200 особа
мушког
пола)

5.600
(око 2.000
особа
мушког
пола и око
3.600
женског
пола)

30

2.000
(око 1.000
особа
мушког
пола и 1.000
особа
женског
пола)

8
(5 особа
женског
пола и 3
особе
мушког
пола)

10

4.500
(око 2.300
особа
женског
пола и
2.200 особа
мушког
пола)

6.300.000

1.480.000

300.000

8.800.000

1.000.000

9. јул 2021. године
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4008

4009

4010

7001

1201

1201

1201

1201

- директор Регионалног
завода за заштиту
споменика културе

тврђаве

- Конзерваторско
рестаураторски радови
на санацији и
конзервацији
надземног дела Куле
11 Смедеревске

Пројекат Регионалног
завода за заштиту
споменика културе

- директор Музеја
Смедерево

- Постављање мрежног
окружења и система за
трајно чување
података у Музеју у
Смедереву

Пројекат Музеја

- директор Центра за
културу
- директор ЈП
Смедеревска тврђава

-Витешки турнир

Пројекат Центра за
културу

- директор Центра за
културу

- Тврђава музике

Пројекат Центра за
културу

Реализација друге
фазе пројекта потпуна санација
куле 11 у циљу
трајног решавања
критичног стања
ове куле.

Унапређење
очувања културног
историјског наслеђа

Подстицање развоја
културе

Промоција
Смедеревске
тврђаве и
афирмација
витешких начела

Повећање
интресовања
јавности за музичку
уметност

Спречено
урушавање
аутентичне зидане
структуре објекта
и створени услови
за безбедно
кретање
посетилаца.

Број
дигитализованих
предмета

Број посетилаца
(на основу броја
продатих
улазница или по
слободној
процени
организатора
манифестације)

Број посетилаца
по слободној
процени
организатора

100%

Куле 11

стабилизација

Статичка
санација и

5.665
(2.065 особа
мушког пола
и 3.600
женског
пола)

91

је ревијално
обележена

манифестација

100%

радови на
санацији и
конзервацији
надземног
дела Куле 11
Смедеревске
тврђаве

Конзерваторско
рестаураторски

150

2.000
(око 1.000
особа мушког
пола и око
1.000
женског
пола)

1.000
(око 400
особа
мушког
пола и око
600 женског
пола)

200

2.000
(око 1.000
особа мушког
пола и око
1.000
женског
пола)

1.000
(око 400
особа
мушког
пола и око
600 женског
пола)

450

2.000
(око 1.000
особа мушког
пола и око
1.000 женског
пола)

1.000
(око 400
особа
мушког
пола и око
600 женског
пола)

21.900.000

1.300.000

5.000.000

1.000.000
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7002

7003

1201

1201

- директор Регионалног
завода за заштиту
споменика културе

- Конзерваторско
рестаураторски радови
на санацији и
конзервацији и
презентацији цркве
Свете Тројице у
Церовцу-санација
фасаде

Пројекат Регионалног
завода за заштиту
споменика културе

- директор Регионалног
завода за заштиту
споменика културе

- Трећа фаза
заштитних
истраживања у
сектору Варошке
капије Смедеревске
тврђаве

Пројекат Регионалног
завода за заштиту
споменика културе

Реализација
санације фасада
споменика културе

(2021. година)

Утврђивање степена
очуваности темељне
зоне недостајућег
дела Варошког
бедема и Варошке
капије који су
срушени у
експлозији 1941.
године

Реализација
санације,
конзервације и
презентације
споменика
културе
(% од планираних
средстава на
годишњем нивоу)

Прослава јубилеја
-два века
постојања цркве
Свете Тројице

(2019, 2020 и
2021)

Проценат
извршених
радова од укупно
планираних
средстава

12,63 %
(планиран
износ од
6.986.000
динара)

комплекса
цркве Свете
Тројице у
Церовцу

конзервације
и
презентације

Пројекат
санације,

93,16%
(планиран
износ од
2.470.000
динара)

тврђаве

Смедеревске

у сектору
Варошке
капије 1

истраживања

Заштитна
археолошка

92

Санација
крова
76,40%
(планиран
износ од
5.800.000
динара)

Иконостас
63,75%
(планиран
износ од
6.103.349
динара)

Пројекат
санације,
конзервације и
презентације
комплекса
цркве Свете
Тројице у
Церовцу

98.55 %
(планиран
износ
2.800.000
динара)

Друга фаза
Заштитних
археолошких
истраживања
у сектору
Варошке
капије 1
Смедеревске
тврђаве у
2020. годин

92,31 %
(планиран
износ
1.160.000
динара)

Радови на
обезбеђењу и
уређењу
истражног
простора у
сектору
Варошке
капије 1
Смедеревске
тврђаве

100%

Реализација
санације
фасадe
споменика
културе

(планиран
износ
2.500.000
динара)

100%

тврђаве –
сектор
Варошке
капије 1

Смедеревске

Приступање
ревизији
Главног
пројекта
обнове
Варошког
бедема

5.500.000

2.500.000
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7005

7006

1201

1201

1301

7004

1201

- члан Градског већа
задужен за ресор ресор
спорта и омладине

14. Развој спорта и
омладине

- директор Музеја

- Смедеревски зборник
број 7

Пројкат Музеја

- директор Музеја

- Осавремењивање
збирке Градске
галерије савремене
уметности Смедерево
делима афирмисаних
уметника

Пројкат Музеја

- директор Музеја

Руска уметност у
Смедеревском музеју:
конзервација,
рестаурација слика и
икона - 3. фаза

Пројкат Музеја

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

Подстицање развоја
културе

Повећање
интересовања
грађана за развој
културе

Повећање
интересовања
грађана за развој
културе и
подстицање развоја
културе

Свеобухватно
обезбеђивање
услова за бављење
спортом грађана и
грађанки града
Смедерева и
функционисање
разних видова
спортских
активности

Број објављених
радова

Број откупљених
предмета

Број
конзервираних и
рестаурираних
слика и икона

5

4

да

(радови 4
мушка
аутора)

93

да

6

да

10
(женски
аутори 5,
мушки
аутори 5)

(радови 3
мушка
аутора и
радови 2
женска
аутора)

5

10

да

7

9

да

8

10

278.301.000

687.000

1.090.000

400.000
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0001

0004

1301

1301

- директор ХАЛА д.о.о
Смедерево

- директор ЈП
„Спортски центар“
Смедерево

- начелник Одељења за
привреду и јавне
набавке

- начелник Одељења за
јавне службе града
Смедерева

Функционисање
локалних спортских
установа

- одговорна лица у
локалним спортским
организацијама
удружењима и савезима

Подршка локалним
спортским
организацијама,
удружењима и
савезима

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

Оптимално
коришћења
спортскорекреативних
капацитета ЈП
„Спортски центар „
Смедерево

Обезбеђивање
услова за рад из
области спорта

Унапређење
предшколског,
школског и
рекреативног
спорта

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

Степен
завршености и
функционалности
објекта

Број сати
коришћења
просторија
објекта у спорско
-рекреативне
сврхе током
године

Број посетилаца
базена у летњој
сезони

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

Број спортских
организација
финансираних од
стране града (на
основу јавног
конкурса)

45

83

3.800 (сати)

100 %

6.000

46.500

94

3.700 (сати)

100 %

4.320

20.125

45

11
(програм од
посебног
значаја)

93
(на основу
јавног
конкурса)

3.800 (сати)

100 %

6.000

45.000

45

90

3.800 (сати)

100 %

6.000

50.000

45

85

3.800 (сати)

100 %

6.000

50.000

45

85

40.601.000

220.000.000

9. јул 2021. године
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
Страна 95 – Број 5

0602

0602

1301

0001

0005

- начелник градске
управе

Функционисање
локалне самоуправе и
градских општина

- начелник градске
управе

15. Опште услуге
локалне самоуправе

- одговорно лице
Канцеларије за младе

- начелник Одељења за
јавне службе града
Смедерева

Спровођење
омладинске политике

Функционисање
управе

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

Обезбеђивање
услова за рад из
области спорта

Број примљених
предмета

2. Број запослених
у органима града и
код индиректних
корисника града у
складу са Одлуком
о максималном
броју запослених
на неодређено
време за сваки
облик у систему
локалне
самоуправе града
Смедерева за 2017.
годину

1.Суфицит или
дефицит
консолидованог
трезора

Планирана
средства за
подршку
активном
укључивању
младих у
различите
друштвене
активности

Број клубова који
тренирају у
спорском објекту

95

47.487

603

598.918
хиљ.дин.

да

2 женска и
4 мушка
клуба

35.341

603

-638.011
хиљ.дин.

да

2 женска и
4 мушка
клуба

39.200

603

-188.392
хиљ.дин.

да

2 женска и
4 мушка
клуба

39.200

603

-200.100
хиљ.дин.

да

2 женска и
4 мушка
клуба

39.200

603

-150.100
хиљ.дин.

да

2 женска и
4 мушка
клуба

564.721.892

683.210.448

100.000

734.391
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0002

0003

0004

0602

0602

0602

- градски
правобранилац

Градско
правобранилаштво

- начелник Одељења за
финансије

Сервисирање јавног
дуга

- члан Градског већа
задужен за ресор месних
заједница и
инфраструктуре

Функционисање
месних заједница

Заштита
имовинских права и
интереса града

Одржавање
финансијске
стабилности града и
финансирање
капиталних
инвестиционих
расхода

Обезбеђено
задовољавање
потреба и интереса
локалног
становништва
деловањем месних
заједница

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

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

Број захтева
месних заједница
према граду за
реализацију
програмске
активности
дефинисане
планом 11
градских месних
заједница, у вези
са питањима од
интереса за
локално
становништво
Број иницијатива
месних заједница
према граду, у
вези са питањима
од интереса за
локално
становништво –
иницјативе за
увођење месног
самодоприноса
Број захтева
месних заједница
према граду за
реализацију
програмске
активности
дефинисане
планом 27 сеоских
месних заједница

400

676

41/273

(у даљем
раду 235)

42/277

13,53%

3

240

1

233

5,33%

96

50/299

0,20%

420

3

200

50/299

0,04%

420

3

200

50/299

0,04%

420

3

200

16.665.877

5.968.500

45.723.422

717.891
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0009

0010

0014

4001

4002

0602

0602

0602

0602

0602

Функционисање
управе у условима
ванредне ситуације

Број подстицаја
који се односе на
безбедност везано
за цивилну
одбрану (број
набављених
ракета)
Број подстицаја
који се односе на
безбедност везано
за цивилну
одбрану (број
испаљених
ракета)
128

85

164

95

150

51

150

51

150

51

2.142.000

7.000

12.981.757

5.000.000

30.000.000

16.500

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

- ликвидациони управник
Туристичке организације
града Смедерева у
ликвидацији

Пројекат Туристичка
организација града
Смедерева у
ликвидацији

- ликвидациони управник
Дирекције за изградњу,
урбанизам и грађевинско
земљиште Смедерево у
ликвидацији

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

- шеф групе за ванредне
ситуације

- руководилац службе за
заједничке послове и
ванредне ситуације

- Градски штаб за
ванредне ситуације

Управљање у
ванредним
ситуацијама

Стална буџетска
Резерва
- начелник Одељења за
финансије

Текућа буџетска
резерва
- начелник Одељења за
финансије

97
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0001

0002

2101

2101

2101

- градоначелник града
Смедерева
- чланови Градског већа

Функционисање
извршних органа

- секретар Скупштине
града Смедерева

- председник
Скупштине града
Смедерева

Функционисање
скупштине

16. Политички систем
локалне самоуправе

Функционисање
извршних органа ГРАДСКО ВЕЋЕ

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Функционисање
извршних органа -

Функционисање
локалне
СКУПШТИНЕ

Ефикасно и
ефективно
функционисање
органа политичког
система локалне
самоуправе

Укупан број
чланова већа/
број жена
чланица већа/
број мушкараца
чланова већа

11 чланoва,
од тога 5
жена и 6
мушкарца

650

51

Број седница
извршних органа
Број донетих
аката

2.275

10 чланова
Већа, од тога
3 жене и 7
мушкарца

и

градоначелник,
заменица
градоначелника

606

30

1.218

градоначелник,
заменица
градоначелника
и
10 чланова
Већа, од тога 3
жене и 7
мушкарца

10 чланова
Већа, од тога 3
жене и 7
мушкарца

650

50

1.800

70
одборникa,
од тога 27
жене и 43
мушкараца

40

6

200

градоначелник,
заменица
градоначелника
и

600

50

1.800

70
одборникa,
од тога 27
жене и 43
мушкараца

70 одборникa,
од тога 23 жене
и 47 мушкараца
до 21.08.2020.
године, тј. у
саставу од 27
жене и 43
мушкараца

70
одборника,
од тога 23
жене и 47
мушкараца

6

200

40

5

229

6

7

199

28

98

Број донетих
аката

Укупан број
одборника/број
жена одборница/
број мушкараца
одборника

Број седница
сталних радних
тела

Број седница
скупштине

Број усвојених
аката

Показатељи
успешног
функционисања
органа
политичког
система локалне
самоуправе

10 чланова
Већа, од тога 3
жене и 7
мушкарца

градоначелник,
заменица
градоначелника
и

650

50

1.800

70 одборникa,
од тога 27
жене и 43
мушкараца

40

6

200

18.201.787

41.684.126

59.885.913
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0501

0501

0001

Успостављање
система енергетског
менаџмента
Функционисање
система активности
у области
енергетског
менаџмента

Смањење расхода за
енергију

Израђен Програм
енергетске
ефикасности
града Смедерева
(службени лист
4/2019-3 године)

Постојање
енергетског
менаџера

99

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

3.727.250.000

10.500.000

10.500.000

6.638.358

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:

- енергетски менаџер

Енергетски менаџмент

- енергетски менаџер

17. Енергетска
ефикасност и
обновљиви извори
енергије

Предузимање
активности за
смањење
потрошње у
јавним зградама
Смањење
потрошње и
расхода за
електричну
енергију и пелет
израдом
изолације,
реконструкцијом
фасаде са
заменом
столарије,
уградњом котла
на биомасу у
циљу побољшања
енергетских
својстава и
ефикасности
зграде Градске
управе
Сертификат о
енергетским
својствима
објекта основну
школу у
Сараорцима и за
Гимназију
Елаборат за
енергетску
санацију јавних
објеката
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Страна 101 – Број 5

100

Планирани расходи и издаци буџета распоређени су у оквиру 5 раздела Скупштина града,
Градоначелник, Градско веће, Градска управа и Градско правобранилаштво.
СКУПШТИНА ГРАДА СМЕДЕРЕВА, као орган града, планирана је у оквиру раздела 1, Одлуке
о изменама и допунама Одлуке о буџету града Смедерева за 2021. годину са средствима у укупном износу
од 41.684.126 динара, по следећем програму, програмској активности, функцијама, позицијама и
економским класификацијама:
ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, Програмска класификација 2101,
Програмска активност 0001-Функционисање Скупштине
ФУНКЦИЈА 111 – Извршни и законодавни органи
Уставом Републике Србије, Законом о локалној самоуправи, Статутом града Смедерева и другим
правним прописима који регулишу ову област функционисања локалне самоуправе дефинисан је
делокруг надлежности града, као других надлежности и послова државне управе. Функционисање
локалне Скупштине исказано је у оквиру Програма 16: Политички систем локалне самоуправе.
На економској класификацији 411-Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) планирана су средства у
износу од 7.752.573 динара. У оквиру ове економске класификације планирана су средства на име плата
по основу цене рада, додатка за време проведено на раду (минули рад), накнада зараде за време
привремене спречености за рад до 30 дана услед болести, накнада зараде за време одсуствовања са рада
на дан празника који је нерадни дан, годишњег одмора, плаћеног одсуства и остали додаци и накнаде
запосленима.
На економској класификацији 412-Социјални доприноси на терет послодавца планирана су средства у
износу од 1.290.803 динара. У оквиру ове економске класификације планирана средства намењена су за
исплату припадајућих доприноса на терет послодавца.
На економској класификацији 414-Социјална давања запосленима, планирана су средства у износу од
1.000 динара.
На економској класификацији 415-Накнаде трошкова за запослене, планирана су средства у износу од
100.000 динара, односе се на превоз на посао и са посла.
На економској класификацији 422-Трошкови путовања, планирана су средства у износу од 100.000
динара, а односе се на накнаду стварних трошкова превоза ради присуствовања седницама Скупштине
града у висини цене превозне карте у јавном саобраћају.

Страна 102 – Број 5

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

9. јул 2021. године

101

На економској класификацији 423-Услуге по уговору, планирана су средства у износу од 29.580.000
динара. У оквиру ове економске класификације планирана су средства на име накнаде за одборнике и
накнаде члановима радних тела.
ФУНКЦИЈА 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
На економској класификацији 481-Дотације политичким субјектима-планирана су средства у
износу од 2.859.750 динара на основу члана 16. Закона о финансирању политичких активности, за
финансирање редовног рада политичких субјеката у 2021. години.
ГРАДОНАЧЕЛНИК, као орган града, планиран је у оквиру раздела 2, Одлуке о изменама и
допунама Одлуке о буџету града Смедерева за 2021. годину са средствима у укупном износу од 8.550.787
динара, по следећем програму, програмској активности, функцији, позицијама и економским
класификацијама:
ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, Програмска класификација 2101,
Програмска активност 0002-Функционисање извршних органа
ФУНКЦИЈА 111- Извршни и законодавни органи
Уставом Републике Србије, Законом о локалној самоуправи, Статутом града Смедерева и другим
правним прописима који регулишу ову област функционисања локалне самоуправе дефинисан је
делокруг надлежности града, као и друге надлежности и послови државне управе.
Економска класификација 411– Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) у износу од 3.814.648
динара. У оквиру ове економске класификације планирана су средства на име плата по основу цене рада,
додатка за време проведено на раду (минули рад), накнада зараде за време привремене спречености за рад
до 30 дана услед болести, накнада зараде за време одсуствовања са рада на дан празника који је нерадни
дан, годишњег одмора, плаћеног одсуства и остали додаци и накнаде запосленима.
Економска класификација 412 – Социјални доприноси на терет послодавца у износу од 635.139 динара. У
оквиру ове економске класификације планирана средства намењена су за исплату припадајућих
доприноса на терет послодавца.
Економска класификација 414-Социјална давања запосленима, планирана су средства у износу од 1.000
динара.
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Економска класификација 422 - Tрошкови путовања планирани су у износу од 100.000 динара. У оквиру
ове економске класификације планирано је за трошкове дневница и остале трошкове за службена
путовања у земљи и иностранству.
Економска класификација 423 - Услуге по уговору планиране су у износу од 4.000.000 динара.
ГРАДСКО ВЕЋЕ, као орган града, планиран је у оквиру раздела 3, Одлуке о изменама и допунама
Одлуке о буџету града Смедерева за 2021. годину са средствима у укупном износу од 9.651.000 динара,
по следећем програму, програмској активности, функцији, позицијама и економским класификацијама:
ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, Програмска класификација 2101,
Програмска активност 0002-Функционисање извршних органа
ФУНКЦИЈА 111 – Извршни и законодавни органи
Уставом Републике Србије, Законом о локалној самоуправи, Статутом града Смедерева и другим
правим прописима који регулишу ову област функционисања локалне самоуправе дефинисан је делокруг
надлежности града, као других надлежности и послова државне управе. Функционисање Градског већа
исказано је у оквиру Програма 16: Политички систем локалне самоуправе у складу са Законом о
буџетском систему.
Економска класификација 422 - Tрошкови путовања у износу од 1.000 динара. У оквиру ове економске
класификације планирано је за трошкове дневница и остале трошкове за службена путовања.
Економска класификација 423 - Услуге по уговору у износу од 9.650.000 динара. У оквиру ове економске
класификације планирана је накнада члановима Градског већа.
ГРАДСКА УПРАВА, као орган града, планирана је у оквиру раздела 4, Одлуке о изменама и
допунама Одлуке о буџету града Смедерева за 2021. годину са средствима у укупном износу од
3.657.336.568 динара, по следећим програмима, програмским активностима, пројектима, функцијама,
позицијама и економској класификацији:
ГЛАВА 4.1- ДРУШТВЕНА БРИГА О ДЕЦИ
ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ, Програмска класификација 2001,
Програмска активност 0001-Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања
Функција 911 – Предшколско образовање
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Правни основ: Члан 20., члан 32. став 1. тачке 6. и 8., а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007 и 83/2014- др. закон и 101/2016 - др.
закон);
Чланови 3, 4, 5, 6. и 10. Закона о јавним службама ("Службени гласник РС", број 42/91, 71/94, 79/2005 др. закон, 81/2005 - испр. др. закона, 83/2005 - испр. др. закона и 83/2014 - др. закон);
Члан 189. и 190. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", број
88/2017 и 27/2018- др.закони и 10/2019) - Глава XI-Финансирање делатности установа чији је оснивач
Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе;
Чланови 8., 12 и 18. Законa о предшколском васпитању и образовању ("Службени гласник РС", број
18/2010, 101/2017, 113-2017- др. закон, 95/2018- др. закон и 10/2019);
Члана 14. и члана 19. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2019пречишћен текст);
Чланови 2., 8., 11 и 12. Одлуке о оснивању предшколске Установе „Наша радост“ Смедерево („Службени
лист града Смедерева“, број 3/2014-пречишћен текст) и
Одлуке о броју и просторном распореду предшколских установа града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 3/2014-пречишћен текст).
Опис Програмске активности у 2021. години:
Програмска активност у 2021. години биће усклађена са актуелним моделом функционисања
Установе. У радној 2020/2021. години предвиђена су три могућа модела функционисања Установе, према
препорукама Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије:
-

Рад Установе у пуном капацитету
Рад Установе у ограниченом капацитету
Прекид остваривања непосредног рада са децом у одређеном временском периоду

Модели ће се усклађивати у складу са тренутном епидемиолошком ситуацијом у граду Смедереву и
препорукама Градског Штаба за ванредне ситуације града Смедерева.
Програмске активности у 2021. години биће усмерене ка остваривању циљева Основа програма
''Године узлета'' који су усмерени кроз подршку остваривању добробити све деце.
У 2021. години васпитно-образовни рад реализоваће се у 140 васпитних група. Планирано је да се у
2021. години капацитет Предшколске установе увећа за 20 васпитних група и за око 360 детета. Оно што
је евидентно, јесте да просторни капацитети ПУ „Наша радост“ Смедерево не задовољавају потребе
породица града Смедерева и да је неопходно радити на проширивању истих.
Планирано је да се у оквиру пројекта ''Корачајмо заједно'' који Установа партнерски реализује са
Министарством просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и града Смедерева настави са
пројектним активностима које ће бити усклађене са актуелним дешавањима.
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Планирана средства за Предшколску установу ''Наша радост'' Смедерево из буџета града износе
укупно 490.904.970 динара, што представља смањење средстава у износу од 1.863.037 динара у односу на
Одлуку о буџету града Смедерева за 2021. годину („Службени лист града Смедерева“, број 18/2020),
наведени износ средстава планиран за финансирање текућих расхода и издатка:

-плате, додаци и накнаде запослених (зараде) у износу од 300.512.281 динара,
-социјални доприноси на терет послодавца у износу од 50.035.294 динара,
-накнаде у натури (превоз запослених) у износу од 5.000.000 динара,
-социјална давања запосленима у износу од 2.712.470 динара,
-накнаде трошкова за запослене у износу од 11.500.000 динара,
-награде запосленима и остали посебни расходи у износу од 3.043.000 динара,
-стални трошкови у износу од 46.000.000 динара,
-трошкови путовања у износу од 3.150.000 динара,
-услуге по уговору у износу од 5.000.000 динара,
-специјализоване услуге у износу од 3.100.000 динара,
-текуће поправке и одржавање у износу од 13.000.000 динара,
-материјал у износу од 43.381.925 динара,
-порези, обавезне таксе, казне, пенале и камате у износу од 370.000 динара,
-новчане казне и пенали по решењу судова у износу од 200.000 динара,
-накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа у износу од 300.000 динара,
-зграде и грађевински објекти у износу од 600.000 динара и
-машине и опрема у износу од 3.000.000 динара.

ГЛАВА 4.2 РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У
ОБРАЗОВАЊУ
ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ, Програмска класификација 2003, Програмска
активност 0003-Функционисање установа за стручно усавршавање запослених
Функција 950 – Образовање које није дефинисано нивоом
Правни основ: Члан 32. став 1. тачка 8., а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон, и 47/2018);
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Чланови 3, 4, 5, 6. и 10. 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);
Чланови 55, 186. и 189. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
Републике Србије“, број 88/2017, 27/2018- др.закони, 10/2019, 27/2018-др. закон и 6/2020);
Члан 19. став 1. тачка 9. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2019пречишћен текст) и
Члан 2. и члан 10. Одлуке о оснивању Регионалног центра за професионални развој запослених у
образовању Смедерево („Службени лист града Смедерева“, број 1/2017-пречишћен текст).
Опис програмске активности у 2021. години:
У 2021. години Регионални центар за професионални развој запослених у образовању наставиће
са: организацијом програма стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника који су
акредитовани за школску 2020/2021. годину, организацијом различитих обука/курсева за неформално
образовање одраслих, проверама стручне оспособљености за поједина занимања одраслих уз коришћење
просторних и смештајних капацитета за кориснике разних предавања, саветовањем учесника образовнокултурних, привредних и спортских манифестација на нивоу града Смедерева и другим стручним
пословима.
У оквиру Регионалног центра постоји и Научни клуб Смедерево основан 2016. године са основним
циљем децентрализације науке, односно шире популаризације и промоције научно-истраживачких
достигнућа. Планира се у наредном периоду и отварање Парка науке у одговарајућем јавном простору,
који је за ову намену потребно обезбедити и опремити ради постављање разних експоната.
У плану је рад на већој промоцији и бољој искоришћености капацитета Регионалног центра, као и
ширење сарадње са привредним субјектима и појединим удружењима у циљу привредног и економског
развоја грађана Смедерева и локалне самоуправе у целини.
План је да у 2021. години буде организовано: 52 семинара, 180 различитих едукација, 45 обука и
провера за неформално образовање одраслих, 1.500 ноћења, као и да буде постигнут максимални број
учесника у промоцији науке преко Научног клуба уз изградњу и опремање Научног парка у Смедереву.
Планирана средства Регионалном центру за професионални развој запослених у образовању из буџета
града Смедерева износе укупно 19.766.225 динара, што представља смањење средстава у износу од
1.200.475 динара у односу на Одлуку о буџету града Смедерева за 2021. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 18/2020), наведени износ средстава планиран за финансирање текућих расхода и
издатка:
-

плате, додаци и накнаде запослених (зараде) у износу од 8.924.462 динара,
социјални доприноси на терет послодавца у износу од 1.485.923 динара,
накнаде у натури у износу од 92.000 динара,
социјална давања запосленима у износу од 150.000 динара,
накнаде трошкова за запослене у износу од 420.000 динара,
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-

награде запосленима и остали посебни расходи у износу од 346.000 динара,
стални трошкови у износу од 2.100.000 динара,
трошкови путовања у износу од 115.000 динара,
услуге по уговору у износу од 3.050.000 динара,
специјализоване услуге у износу од 220.000 динара,
текуће поправке и одржавање у износу од 450.000 динара,
материјал у износу од 1.540.000 динара,
порези, обавезне таксе, казне, пенале и камате у износу од 100.000 динара,
зграде и грађевински објекти у износу од 350.000 динара,
машине и опрема у износу од 342.840 динара и
нематеријална имовина у износу од 80.000 динара.

ГЛАВА 4.3 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА - УСТАНОВА ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ
СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ ''СУНЦЕ''
ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА, Програмска класификација 0901-Програмска
активност 0004-Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге
Функција 040 – Породица и деца
Правни основ: на основу члана 3. став 1., чланова 4. и 13. 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 9. став 1. и члана 10. ставови 1. и 2. Закона о социјалној заштити
("Службени гласник Републике Србије", број 24/2011), члана 32. став 1. тачка 8., а у вези са чланом 66.
став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014 - др.
закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 19. став 1. тачка 9. Статута града Смедерева („Службени лист
града Смедерева“, број 2/2019 - пречишћен текст), чланова 62. и 63. Одлуке о правима социјалне заштите
у граду Смедереву („Службени лист града Смедерева“, број 1/2020 -пречишћен текст) и Одлуке о
оснивању установе за дневни боравак деце, младих и одраслих особа са сметњама у развоју "Сунце",
Смедеревo („Службени лист града Смедерева“, број 2/2015 - пречишћен текст).
Опис програмске активности у 2021. години
Програмом рада Установе за 2021. годину се предвиђа дневно збрињавање корисника, чиме се не
прекида емотивна веза родитељ – дете. Стручњаци из дневног боравка радећи са корисницима позитивно
утичу на породицу подстичући је да постане стимулишућа, рехабилитациона средина за корисника, чиме
се спречава настанак бројних секундарних последица које носи са собом ометеност у психофизичком
развоју. Овакав концепт рада самом кориснику даје допринос у развоју, социјализацији и одговарајућим
радним и другим активностима и пружа адекватне услове за његов развој у складу са преосталим
способностима. Радне активности у дневном боравку усклађене су са способностима сваког појединца, а
оне су артикулисане кроз индивидуалне програме. Рад у дневном боравку је пре свега терапеутског типа.
То значи да се стиче увид у способност препознавања, могућност обраде и испољавања усвојених
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садржаја и искуства сензомоторних, психомоторних и говорних активности преко којих се остварује
социјализација.
У 2021. години планиране су разне активности, као и следећи пројекти: Наставак пројекта који
подразумева ангажовање стручњака: физиотерапеута и радно-окупационог терапеута у оквиру пројекта
"Заједничким снагама до интеграције" и пројекат „Copy-paste“ чија је сврха овладавање манипулативним
способностима корисника у складу са њиховим могућностима.
Установи за дневни боравак деце и омладине са сметњама у развоју ''Сунце'', планирано је из буџета града
укупно 10.907.221 динара, што представља повећање средстава у износу од 392.118 динара у односу на
Одлуку о буџету града Смедерева за 2021. годину („Службени лист града Смедерева“, број 18/2020),
наведени износ средстава планиран је за финансирање текућих расхода и издатка:
-плате, додаци и накнаде запослених (зараде) у износу од 7.529.220 динара,
-социјални доприноси на терет послодавца у износу од 1.253.615 динара,
-социјална давања запосленима у износу од 25.000 динара,
-накнаде трошкова за запослене у износу од 240.000 динара,
-стални трошкови у износу од 529.386 динара,
-трошкови путовања у износу од 27.000 динара,
-услуге по уговору у износу од 645.000 динара,
-специјализоване услуге у износу од 110.000 динара,
-текуће поправке и одржавање у износу од 123.000 динара,
-материјал у износу од 175.000 динара,
-накнада за социјалну заштиту из буџета – Пројекат „Заједничким снагама до интеграције“ у износу од
160.000 динара,
-порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате у износу од 10.000 динара,
-машине и опрема у износу од 30.000 динара и
-Пројекат „Copy-paste“ (машине и опрема) у износу од 50.000 динара.

ГЛАВА 4.4-КУЛТУРА
ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА, Програмска класификација 1201,
Програмска активност 0001-Функционисање локалних установа културе
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Функција 820 – Услуге културе
Правни основ за Установе у области културе (Народна библиотека Смедерево, Центар за културу
Смедерево, Историјски архив у Смедереву и Музеј у Смедереву):
Члан 32. став 1. тачка 8., а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014 и 47/2018);
Чланови 3., 4. и 10. Закон о јавним службама ("Службени гласник Републике Србије", број 42/91, 71/94,
79/2005, 83/2014- др. закон);
Чланови 4., 75. и 77. Закона о култури ("Службени гласник Републике Србије", број 72/2009, 13/2016,
30/2016 - испр. и 6/2020) и
Члан 19. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2019-пречишћен текст).
Правни основ: Народна библиотека Смедерево, осим напред наведених прописа, правни основ
представља и Одлука о организовању Народне библиотеке Смедерево („Службени лист града Смедерева“,
број 12/2017-пречишћен текст).
Правни основ: Центар за културу Смедерево, осим напред наведених прописа, правни основ
представља и Одлука о организовању Центра за културу Смедерево („Службени лист града Смедерева“,
број 3/2014-пречишћен текст).
Правни основ: Историјски архив у Смедереву осим напред наведених прописа, правни основ
представља и Одлука о оснивању Историјског архива у Смедереву („Службени лист града Смедерева“,
број 3/2014-пречишћен текст).
Правни основ: Музеј у Смедереву осим напред наведених и на основу прописа, правни основ
представља и Одлука о организовању Музеја у Смедереву („Службени лист града Смедерева“, број
3/2014-пречишћен текст)
Правни основ: Регионални завод за заштиту споменика културе Смедерево
Члан 25, 27, 28, 44, 75. и 77. Закона о култури ("Службени гласник Републике Србије", 72/2009, 72/2009,
13/2016, 30/2016 - испр. и 6/2020);
Закона о културним добрима ("Службени гласник Републике Србије, број 71/94, 52/2011 - др. закони,
99/2011 - др. закон и 6/2020 – др. закон);
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Решење о утврђивању територије Завода за заштиту споменика културе ("Службени гласник Републике
Србије, број 48/95);
Одлука о поверавању обављања послова заштите непокретних културних добара на територији општине
Смедерево Заводу за заштиту споменика културе Смедерево (Одлука СО Смедерево, број 633-1/84 од
12.07.1984);
Мишљење Министарства културе Републике Србије, број 119-00-50/2006-02 од 16. јуна 2006. године и
Члан 14. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2019-пречишћен текст).

Опис програмске активности у 2021. години
Народна библиотека Смедерево
Библиотека ће обављати своју делатност у граду и у библиотечким огранцима у сеоским месним
заједницама (Враново, Врбовац, Колари, Липе, Лугавчина, Михајловац, Радинац, Раља, Сараорци и
Скобаљ).
Приоритетни циљеви Народне библиотеке Смедерево у 2021. години биће: набавка, обрада,
чување, представљање, издавање на коришћење монографских и периодичних публикација (више од
300.000), упис 7.000 чланова, набавка 6.000 нових књига, пружање више од 50.000 информација,
обављање матичних функција за библиотеке Подунавског округа, дигитализација културног наслеђа
Смедерева, ревитализација библиотека у месним заједницама, представљање нових књига, трибине,
предавања, литерарни конкурси, сајмови књига и изложбе библиотечке грађе (око 150 активности),
издавачка делатност (Часопис за културу, уметност и друштвена питања „Mons Aureus“ и др.) и остали
послови.
У 2021. години реализоваће се манифестације: ''Стиховизија'', ''Читалачка значка'', ''Књижевни
четвртак'', ''Сајам поезије'' и друге.
Центар за културу Смедерево
У 2021. години предвиђени су програми подељени по гранама уметности, и то: позоришни,
музички, образовни (студио балета, студио моде за манекене и фотомоделе, студио цртања и сликања,
студио глуме, креативни курс гитаре, школа програмирања), ликовни, књижевни, филмски и научноoбразовни (трибине, предавања, тематске и ауторске вечери и остало) програми.
Планирани пројекти у 2021. Години су: ''Смедеревска јесен'', ''Театар у Тврђави'', ''Културно лето'',
''Нушићеви дани'', ''Ликовна колонија графика'', ''Светосавске свечаности'', ''Дунав филм фест'', ''Тврђава
музике'' и ''Витешки турнир''. Осим наведених пројеката планиране су и друге програмске активности
које обухватају одржавање манифестација и фестивала од значаја за град Смедерево (Дан Града,
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Међународни дан жена са села, Гитаријада, 8. март, Смедеревски новогодишњи програми, Дани
ослобођења Града, Пролећни сајам цвећа и меда, Јесењи сајам зимнице, цвећа, вина, меда и др).
Историјски архив
Делатност Историјског архива у Смедереву у 2021. години одвијаће се у складу са Законом о
култури, упутствима стручних органа Архива Србије као матичне установе и осталим прописима у
области заштите архивске грађе, као и у складу са потребама стваралаца и ималаца архивске грађе на
територији града Смедерева.
Историјски архив ће, у складу са финансијским могућностима, узети учешће у свим градским
манифестацијама приређујући адекватне изложбе, трибине и предавања. Планиран је и трећи по реду
Научни скуп „Смедеревски крај“ чији фокус истраживања подразумева територију града Смедерева и
његову околину. Такође је планирана и међународна конференција са пратећом изложбом поводом
обележавања Дана сећања, односно 80 година од експлозије у Смедереву. Радове са конференције Архив
ће представити стручној и широј јавности у Зборнику радова који ће издати, такође у 2021. години.
Музеј у Смедереву
У оквиру своје делатности Музеј планира набавку музејских предмета, реализацију послова око
документације, дигитализацију и вођења регистара покретних културних добара, предлагање и
утврђивање културних добара, обезбеђивање услова за чување предмета (набавка мобилијара и другог),
конзервацију и рестаурацију предмета, а поред презентације културног наслеђа путем различитих
изложби, планиране су промоције и предавања, различите едукативне активности, издавачка делатност и
друго.
У 2021. години планирано је учешће Музеја на конкурсу Министарства културе и информисања са
пројектима који се односе на конзервацију предмета, издавање Смедеревског зборника, дигитализација
Музеја и откуп уметничких предмета.
Регионални завод за заштиту споменика културе Смедерево
Регионални завод планира у 2021. години да обавља послове из своје редовне делатности и то:
истрaживaњe, eвидeнтирaњe и проучaвaњe нeпокрeтних културних добaрa, заштита кроз документацију,
рекогносцирање терена, пружање стручне помоћи сопственицима и корисницима у чувању и одржавању
културних добара (кроз издавање услова, мишљења и сагласности за израду пројектне и планске
документације), управно правна заштита, техничка заштита и остала археолошка истраживања.
У 2021. планирани пројекти обухватају даље радове на археолошким истраживањима и заштити
културно историјских споменика културе (Смедеревска тврђава: Кула 11 и Варошка капија, црква
Захвалнице у Радовањском лугу, цркве Свете Тројице у Церовцу, меморијала у Великој Плани и других).
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Планирана средства за Програмску активност 0001-Функционисање локалних установа културе из буџета
града укупно износе 194.864.947 динара, што представља смањење средстава у износу од 2.002.780 динара
у односу на Одлуку о буџету града Смедерева за 2021. годину („Службени лист града Смедерева“, број
18/2020), наведени износ средстава планиран је за финансирање текућих расхода и издатка:
-плате, додаци и накнаде запослених (зараде) износ од 84.164.634 динара,
-социјални доприноси на терет послодавца износ од 14.013.413 динара,
-накнаде у натури (превоз запослених) износ од 178.000 динара,
-социјална давања запосленима износ од 1.725.000 динара,
-накнаде трошкова за запослене износ од 2.790.000 динара,
-награде запосленима и остали посебни расходи (јубиларне награде) износ од 3.072.900 динара,
-сталне трошкове износ од 32.000.000 динара,
-трошкови путовања у износу од 1.742.000 динара,
-услуге по уговору износ од 13.500.000 динара,
-специјализоване услуге (програмске активности установа) износ од 19.132.000 динара,
-текуће поправке и одржавање износ од 7.000.000 динара,
-материјал износ од 4.435.000 динара,
-остале дотације и трансфере износ од 600.000 динара,
-порези, обавезне таксе, казне, пенале и камате износ од 470.000 динара,
-зграде и грађевински објекти у износу од 1.000 динара,
-машине и опрема износ од 9.340.000 динара,
-нематеријалну имовину износ од 700.000 динара и
-залихе робе за даљу продају у износу од 1.000 динара.
ПРОЈЕКТИ У КУЛТУРИ
Пројекат 4001, Програмска активност 1201- Пројекат Центра за културу Смедеревска јесен
Смедеревска јесен спада међу најстарије привредно - туристичке манифестације у Србији. Настала
је на темељима специјализованих изложби грожђа, вина и воћа које су се у Смедереву одржавале
периодично до Другог светског рата, почев од прве организоване 1899. године. Ова манифестација
одржава се у славу грожђа и вина Смедеревског виногорја и захваљујући њој појачана је туристичка
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посећеност граду, промовише се привреда и пољопривреда у граду. Програми се ће се реализовати у
Смедеревској тврђави, Градском тргу и Винском граду. Ова манифестација је 134. по реду и одржаће се у
септембру 2021. године.
Планирана средства износе укупно 15.150.000 динара из буџета града Смедерева, и планирана су на
следећим економским класификацијама:
-

сталне трошкове у износу од 4.090.000 динара,
трошкове путовања у износу од 500.000 динара,
услуге по уговору у износу од 5.500.000 динара,
специјализоване услуге у износу од 5.000.000 динара и
материјал у износу од 60.000 динара.

Пројекат 4002, Програмска активност 1201- Пројекат Центра за културу - Позоришни фестивал
Театар у Тврђави
Фестивал Театар у тврђави реализоваће се у Малом граду Смедеревске тврђаве. Циљ је
представљање и афирмација домаћег и иностраног позоришног стваралаштва, промоција Смедеревске
тврђаве, обогаћивање културне понуде града у летњим месецима. Публици ће се представити позоришта
из читаве Србије. Одржаће се 8. по реду фестивал у јулу 2021. године.
Планирана средства износе укупно 6.700.000 динара из буџета града Смедерева, средства су
планирана на следећим економским класификацијама:
-

сталне трошкове у износу од 2.040.000 динара,
трошкове путовања у износу од 1.000 динара,
услуге по уговору у износу од 1.730.000 динара,
специјализоване услуге у износу од 2.500.000 динара
текуће поправке и одржавање у износу од 80.000 динара и
материјал у износу од 349.000 динара.

Пројекат 4003, Програмска активност 1201- Пројекат Центра за културу Културно лето
Манифестација Културно лето, својом садржином осликава атмосферу у граду током летњих
месеци промовишући низ елемената који представљају окосницу активности Смедереваца у време лета.
Реализоваће се на: Градском тргу, Дунавском кеју, Винском граду и у Смедеревској тврђави. Програм ће
бити састављен од музичких, филмских и позоришних програма.
Планирана средства износе укупно 1.000.000 динара из буџета града Смедерева, и планирана су на
следећим економским класификацијама:
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-

сталне трошкове у износу од 100.000 динара,
услуге по уговору у износу од 360.000 динара,
специјализоване услуге у износу од 500.000 динара и
материјал у износу од 40.000 динара.

Пројекат 4004, Програмска активност 1201- Пројекат Центра за културу Позоришни фестивал „Нушићеви дани“
Фестивал је посвећен очувању и актуелизацији Нушићевог дела као највећег српског
комедиографа, а чиниће га следећи програми: предфестивалски програми, програм свечаног отварања,
фестивалски програми и програм свечане доделе наградa уз пратеће програме, при чему се
додељују награде: Нушићева награда за животно дело глумцу-комичару, награда публике за глумачко
остварење вечери, Нушићева награда за најбољу представу на основу гласова публике, Нушићевa наградa
позоришном редитељу за ревитализацију драмске класике на театарским сценама у земљи и
иностранству која се додељује бијенално и награда „Милосав Буца Мирковић“ за најуспешније глумачко
остварање фестивала по оцени стручног жирија, одржаће се 38. по реду.
Планирана средства износе укупно 8.800.000 динара из буџета града Смедерева, и планирана су на
следећим економским класификацијама:
-

сталне трошкове у износу од 10.000 динара,
трошкове путовања у износу од 250.000 динара,
услуге по уговору у износу од 4.840.000 динара,
специјализоване услуге у износу од 3.500.000 динара,
текуће поправке и одржавање у износу од 60.000 динара и
материјал у износу од 140.000 динара.

Пројекат 4005, Програмска активност 1201- Пројекат Центра за културу
Ликовна колонија графике
Ликовна колонија је јединствена ликовна манифестација у Србији која окупља и кроз рад зближава
ликовне уметнике – графичаре. Планом је предвиђено учешће уметника из земље и иностранства. Ово је
најстарија ликовна колонија графике у Србији. Одржаће се 37. по реду манифестација у септембру 2021.
године.
У оквиру 37. ликовне колоније Графика приредиће се отварање изложбе у новембру месецу, на
којој ће се представити сви учесници колоније са својим радовима насталим у току трајања колоније.
Планирана средства износе укупно 300.000 динара из буџета града Смедерева, и планирана су на
следећим економским класификацијама:
-

трошкове путовања у износу од 40.000 динара,
услуге по уговору у износу од 200.000 динара,
специјализоване услуге у износу од 10.000 динара и
материјал у износу од 50.000 динара.
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Пројекат 4006, Програмска активност 1201- Пројекат Центра за културу - Светосавске свечаности
Светосавске свечаности су посвећене Светом Сави, првом архиепископу и просветитељу српском.
Централни догађај је Светосавска академија на којој се додељују:
-

Светосавска повеља (додељује се физичким и правним лицима за изузетне резулате
остварене у дужем временском периоду у области просвете, науке, културе и здравства) и
Награда за стваралаштво младих (додељује се за најуспешније резултате и остварења
ученика и студената).

Одржаће се бројни програми установа у култури, као и програми основних и средњих школа.
Одржана је 32. по реду манифестација у јануару 2021. године.
Планирана средства износе укупно 1.480.000 динара из буџета града Смедерева, и планирана су
на следећим економским класификацијама:
-

трошкове путовања у износу од 200.000 динара,
услуге по уговору у износу од 595.000 динара,
специјализоване услуге у износу од 650.000 динара и
материјал у износу од 35.000 динара.

Пројекат 4007, Програмска активност 1201- Пројекат Центра за културу –
Дунав филм фест
Дунав филм фест приказује филмска остварења која су настала у десет држава кроз које протиче река
Дунав. Главни такмичарски програм одвијаће се у Смедеревској тврђави. Осим такмичарског дела, Дунав
филм фест има још три програмске целине: на пристаништу на Дунаву приказиваће се Дунавски хитови, на
Карађорђевом дуду Вип кинотека, у Центру за културу Великани европске уметности и тврђаве Дунава.
Одржаће се 4. по реду фестивал у августу 2021. године.
Планирана средства износе укупно 6.300.000 динара из буџета града Смедерева, и планирана су на
следећим економским класификацијама:
- сталне трошкове у износу од 1.100.000 динара,
- трошкове путовања у износу од 200.000 динара,
- услуге по уговору у износу од 2.000.000 динара и
- специјализоване услуге у износу од 3.000.000 динара.
Пројекат 4008, Програмска активност 1201- Пројекат Центра за културу

Тврђава музике

Планирана средства износе укупно 1.000.000 динара из буџета града Смедерева, и планирана су на
следећим економским класификацијама:
-

сталне трошкове у износу од 100.000 динара,
трошкове путовања у износу од 50.000 динара,
услуге по уговору у износу од 350.000 динара и
специјализоване услуге у износу од 500.000 динара.
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Пројекат 4009, Програмска активност 1201- Пројекат Центра за културу
Витешки турнир
Планирана средства износе укупно 5.000.000 динара из буџета града Смедерева, и планирана су на
следећим економским класификацијама:
-

сталне трошкове у износу од 540.000 динара,
трошкове путовања у износу од 300.000 динара,
услуге по уговору у износу од 3.410.000 динара,
специјализоване услуге у износу од 700.000 динара и
материјал у износу од 50.000 динара.

Пројекат 4010, Програмска активност 1201- Пројекат Музеја – Постављање мрежног окружења и
система за трајно чување података у Музеју у Смедереву.
Планирана средства износе укупно 1.300.000 динара из буџета града Смедерева, и планирана су на
следећим економским класификацијама:
-

специјализоване услуге у износу од 150.000 динара.
машине и опрема у износу од 1.150.000 динара.

Пројекат 7001, Програмска активност 1201- Регионални завод за заштиту споменика културе –
Конзерваторско рестаураторски радови на санацији и конзервацији надземног дела Куле 11
Смедеревске тврђаве
Планирана средства износе укупно 21.900.000 динара из буџета града Смедерева, и планирана су на
следећим економским класификацијама и то за:
-

услуге по уговору у износу од 735.000 динара
текуће поправке и одржавање у износу од 21.165.000 динара.

Пројекат 7002, Програмска активност 1201- Регионални завод за заштиту споменика културе –
Трећа фаза заштитних истраживања у сектору Варошке капије 1 Смедеревске тврђаве
Планирана средства за реализацију пројекта износе 2.500.000 динара, из средстава буџета града
Смедерева и то на следећим економским класификацијама:
-

трошкови путовања у износу од 530.000 динара,
услуге по уговору у износу од 1.970.000 динара

Пројекат 7003, Програмска активност 1201- Регионални завод за заштиту споменика културе –
Конзерваторско рестаураторски радови на санацији, конзервацији и презентацији цркве Свете
Тројице у Церовцу – санација фасаде.
Планирана средства износе укупно 5.500.000 динара из буџета града Смедерева, и планирана су на
следећим економским класификацијама и то за:

9. јул 2021. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 117 – Број 5

116

-

услуге по уговору у износу од 630.000 динара,
текуће поправке и одржавање у износу од 4.870.000 динара.

Пројекат 7004, Програмска активност 1201- Музеј – Руска уметност у Смедеревском музеју:
конзервација, рестаурација слика и икона – 3. фаза.
Планирана средства износе укупно 400.000 динара из буџета града Смедерева, и планирана су на
следећим економским класификацијама и то за:
-

специјализоване услуге у износу од 400.000 динара.

Пројекат 7005, Програмска активност 1201- Музеј – Осавремењивање збирке Градске галерије
савремених уметности Смедерево делима афирмисаних уметника.
Планирана средства износе укупно 1.090.000 динара из буџета града Смедерева, и планирана су на
следећим економским класификацијама и то за:
-

нематеријална имовина у износу од 1.090.000 динара.

Пројекат 7006, Програмска активност 1201- Музеј – Смедеревски зборник број 7
Планирана средства износе укупно 687.000 динара из буџета града Смедерева, и планирана су на
следећим економским класификацијама и то за:
-

трошкови путовања у износу од 30.000 динара,
услуге по уговору у износу од 637.000 динара,
материјал у износу од 20.000 динара.

ГЛАВА 4.5 – МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ, Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе 0602,
програмска активност 0002 – Функционисање месних заједница, планиран је укупан износ од 45.723.422
динара. У оквиру ове главе планирана су средства за плате, додатке и накнаде запослених, социјалне
доприносе, социјална давања запосленима, накнаде трошкова за запослене, за сталне трошкове, трошкове
путовања, услуге по уговору, за специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање, материјал, за
порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате, новчане казне и пенале по решењу судова, зграде и
грађевинске објекте и машине и опрему.
ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, програмска
класификација 1101
Програмска активност 0001 – Просторно и урбанистичко планирање, функција 620 – Развој заједнице,
планирана су средства у укупном износу од 49.100.000 динара за плаћање стручног надзора, просторно и
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урбанистичко планирање, као и за израду пројектно-техничке документације за изградњу,
реконструкцију, санацију и адаптацију за потребе града Смедерева.
Програмска активност-0003 – Управљање грађевинским земљиштем, функција 620 – Развој заједнице,
планирана су средства у укупном износу од 3.500.000 динара према ЈКП Водовод Смедерево.
Програмска активност-0004 – Стамбена подршка, функција 660 – Послови становања и заједнице
некласификовани на другом месту, планирана су средства у износу од 2.000.000 динара на име куповине
стамбеног простора и отплате камате према ЈП Градско стамбено Смедерево.
Програмска активност-0005 – Остваривање јавног интереса у одржавању зграда, функција 660 –
Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту, планирана су средства у укупном
износу од 20.100.000 динара, по плану и програму ЈП Градско стамбено Смедерево.
Програмска активност-0006 – Означавање назива улица, тргова и зграда кућним бројевима, функција
660 – Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту, планирана су средства у укупном
износу од 2.000.000 динара, за наставак започете активности означавање назива улица, тргова и зграда
кућним бројевима.
ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, Програмска класификација 1102, Програмска
активност 0001 – Управљање/одржавање јавним осветљењем
ФУНКЦИЈА 640 – Улична расвета, планирана су средства у укупном износу од 116.001.000
динара и то: за плаћање трошкова електричне енергије за јавну расвету планиран је износ од 81.000.000
динара, одржавање јавне расвете износ од 35.000.000 динара, као и за зграде и грађевинске објекте износ
од 1.000 динара.
ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, Програмска класификација 1102, Програмска
активност 0002 – Одржавање јавних зелених површина
ЈКП ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА Смедерево
ФУНКЦИЈА 540–Заштита биљног и животињског света и крајолика, планирана су средства у укупном
износу од 58.416.000 динара, и то за одржавање јавних зелених површина и градског мобилијара у 2021.
години у износу од 43.000.000 динара, за послове по налогу инспекцијских служби износ од 12.000.000
динара, за одржавање зелених површина поред пута у износу од 2.000.000 динара, за озелењавање терена
око зграде у Улици Јозефа Шулца у Смедереву и износу од 1.415.000 динара, као и за зграде и грађевинске
објекте износ од 1.000 динара.
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ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, Програмска класификација 1102, Програмска
активност 0003 – Одржавање чистоће на површинама јавне намене
ФУНКЦИЈА 510–Управљање отпадом, планирана су средства у укупном износу од 50.001.000 динара за
чишћење улица и тротоара у 2021. години по уговору, и за субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама у износу од 1.000 динара.
ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, Програмска класификација 1102, Програмска
активност 0004 – Зоохигијена
ФУНКЦИЈА 540–Заштита биљног и животињског света и крајолика, планирана су средства у укупном
износу од 51.148.800 динара и то: за послове санитације планиран је износ од 21.000.000 динара према
ЈКП Зеленило и гробља Смедерево по уговору, за сакупљање споредних производа животињског порекла
износ од 2.000.000 динара. Средства у износу од 27.948.800 динара планирана су за систематску
дератизацију и дезинсекцију на територији града Смедерева одређену Програмом.
Износ од 200.000 динара планиран је за специјализоване услуге на име нешкодљивог уклањања споредних
производа животињског порекла.
ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, Програмска класификација 1102, Програмска
активност 0006 – Одржавање гробаља и погребне услуге, функција 840 – Верске и остале услуге
заједнице, планирана су средства у укупном износу од 11.420.895 динара, за инфраструктурно опремање
Централног гробља, земљиште и за сталне трошкове.
ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, Програмска класификација 1102, Програмска
активност 0007 – Производња и дистрибуције топлотне енергије, функција 436 – Остала енергија,
планирана су средства у укупном износу од 49.500.000 динара, а односи се на конверзију, односно
прелазак котларница са мазута на гас, што представља повећање у односу на Одлуку о буџету града
Смедерева за 2021. годину („Службени лист града Смедерева“, број 18/2020) у укупном износу од
21.200.000 динара.
ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, Програмска класификација 1102, Програмска
активност 0008 – Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће,
функција 630 – Водоснабдевање, планирана су средства у укупном износу од 36.500.000 динара, што је
представља повећање у односу на Одлуку о буџету града Смедерева за 2021. годину („Службени лист
града Смедерева“, број 18/2020) у укупном износу од 17.000.000 динара, наведено повећање односи се на
пројктовање и изградњу два бунара са свом потребном документацијом и изградња недостајуће
инфраструктуре у селима са аутономним системом водоснабдевања, као и израду пројектне
документације (ИДР, ПГД и ПЗИ) Моравског система водоснабдевања који обухвата транспортне
цевоводе.
ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ: Програмска класификација 1501, Програмска
активност 0002 – Мере активне политике запошљавања
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ФУНКЦИЈА 411–Општи економски и комерцијални послови, планирана су средства у укупном
износу од 15.000.000 динара, као дотације организацијама обавезног социјалног осигурања-реализација
програма или мера активне политике запошљавања по Споразуму са Националном службом за
запошљавање.
ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ, Програмска класификација 1501, Пројекат
7001, ФУНКЦИЈА 411 – Општи економски и комерцијални послови – Пројекат „RomInk – Инклузија
младих Рома на тржиште рада и у заједницу“ планиран је у укупном износу од 744.400 динара.
Пројекат „RomInk – Инклузија младих Рома на тржиште рада и у заједницу“ је пројекат који град
Смедерево спроводи у сарадњи са Европском унијом.
Финансирање пројекта:
Укупан буџет пројекта је 62.852 ЕУР, средства су обезбеђена у укупном износу од стране Европске уније.
Општи циљ пројекта: Побољшање економског и социјалног статуса младих Рома у граду Смедереву.
Специфични циљ пројекта: Јачање капацитета за самозапошљавање и инклузију младих Рома у граду
Смедереву.
ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА, Програмска класификација 1502-0001 Програмска активност 0001Управљање развојем туризма
Функција 473 – Туризам
Правни основ: На основу члана 17. Одлуке о оснивању јавног предузећа ,,Смедеревска тврђава”
Смедерево ("Службени лист града Смедерева", број 10/2016 и 6/2017).
На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи.
На основу члана 14. и 19. Статута града Смедерева ("Службени лист града Смедерева", број
12/2016 – пречишћен текст).
Опис програмске активности у 2021. години:
У 2021. години Јавно предузеће ''Смедеревска тврђава'' бавиће се својом основном делатношћу:
заштитом, одржавањем и промоцијом Смедеревске тврђаве, прихватом туристичких група у Малом граду
Смедеревске тврђаве, са очекиваних 55.000 посетилаца, у зависности од актуелних дешавања, као и
пружањем туристичких информација посетиоцима, стручним вођењем туриста од стране лиценцираних
туристичких водича, активностима туристичко-информативног центра, продајом сувенира и осталим
активностима на туристичкој понуди и промоцији града Смедерева.
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Јавном предузећу ''Смедеревска тврђава'' планирана су средства у укупном износу од 19.501.000
динара, што је представља повећање у односу на Одлуку о буџету града Смедерева за 2021. годину
(„Службени лист града Смедерева“, број 18/2020 ) у укупном износу од 1.500.000 динара.
ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ, Програмска класификација 0101,
Програмска активност 0002- Мере подршке руралном развоју
Програмска активност: Мере подршке руралном развоју - Финансирање уређења земљишта
комасацијом делова катастарских општина Шалинач, Кулич и Смедерево (учешће града Смедерева)
8.547.110 динара. Од укупног износа на комисију се односи 2.598.717 динара, а на извођење геодеткотехничких радова износ од 5.948.393 динара.
Програм 5: Пољопривреда и рурални развој
Програмска активност 0002 – Мере подршке руралном развоју
Функција 421-Пољопривреда, економска класификација 416 и 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
2021. годину, Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на
територији града Смедерева за 2021. 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 320-32/201707 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 бр. 320-28/2020-07 од 3.3.2020.године и бр.
02-68/2020-07 од 29.10.2020. године.
Одговорно лице: Снежана Савић Илић дипл. правник
Аналитичар: Наташа Миладиновић
Време трајања: 30 месеци
Опис пројекта и образложење: Комисија је реализовала план Комасације до фазе израде решења о
додели земљишта тј. расподели комасационе масе односно, треће фазе геодетско-техничких 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:
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• 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.
Извршено је повећање планираних средстава за рад комисије за комасацију у укупном износу
од 1.598.717 динара, као и 130.000 динара на име услуге стручног надзора за радове на
пошљунчавању пољских путева, док је извршено смањење планираних средстава за геодетскотехничке радове на спровођењу комасације у износу од 1.021.450 динара.
Програмска активност: Мере подршке руралном развоју - Финансирање уређења земљишта
комасацијом делова катастарских општина Шалинач, Кулич и Смедерево (учешће Министарства)
8.145.749 динара.
Програм 5: Пољопривреда и рурални развој
Програмска активност 0002 – Мере подршке руралном развоју
Функција 421-Пољопривреда, 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
2021. 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 32034/2017-07 од 11.10.2017. године. бр. 320-28/2020-07 од 3.3.2020. године и бр. 02-68/2020-07 од 29.10.2020.
године.
Одговорно лице: Снежана Савић Илић дипл. правник
Аналитичар: Наташа Миладиновић
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Опис пројекта: Комисија је реализовала Програм Комасације до фазе израде решења о додели
земљишта тј. расподели комасационе масе односно, треће фазе геодетско-техничких радова.
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.
Извршено је смањење планираних средстава за геодетско-техничке радове на спровођењу
комасације у износу од 1.430.031 динара.
Програмска активност: Мере подршке руралном развоју - Финансирање уређења земљишта
комасацијом делова катастарских општина Осипаоница (учешће Града) – 13.377.164 динара. Од укупног
износа на комисију се односи 4.000.000 динара, а на извођење геодетко-техничких радова износ од
9.377.164. динара.
Програм 5: Пољопривреда и рурални развој
Програмска активност 0002 – Мере подршке руралном развоју
Функција 421-Пољопривреда, економска класификација 416 и 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 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.
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Одговорно лице: Снежана Савић Илић дипл. правник
Аналитичар: Наташа Миладиновић
Опис пројекта: У посматраном периоду Комисија је обављала припремне радње до марта 2021. године и
у току је реализације прве фазе геодетско-техничких радова, односно у фази је утврђивања фактичког стања,
а на основу Програма 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.
Програмска активност: Мере подршке руралном развоју - Финансирање уређења земљишта
комасацијом делова катастарске општине Осипаоница (учешће Министарства) 10.047.073 динара
Програм 5: Пољопривреда и рурални развој
Програмска активност 0002 – Мере подршке руралном развоју
Функција 421-Пољопривреда, 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
2021. 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.
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Одговорно лице: Снежана Савић Илић дипл. правник
Аналитичар: Наташа Миладиновић

Опис пројекта : У посматраном периоду Комисија је обављала припремне радње до марта 2021. године
и у току је реализације прве фазе геодетско-техничких радова, односно у фази је утврђивања фактичког стања,
а на основу Програма Комасације .
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.
Програмска активност: Мере подршке руралном развоју - Финансирање уређења земљишта
комасацијом делова катастарске општина Скобаљ (учешће Града Смедерева) 18.655.163 динара. Од
укупног износа на комисију се односи 3.826.100 динара, а на извођење геодетко-техничких радова износ
од 14.829.063 динара
Програм 5: Пољопривреда и рурални развој
Програмска активност 0002 – Мере подршке руралном развоју
Функција 421-Пољопривреда, економска класификација 416 и 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
2021. 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
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и именовању председника, секретара, чланова комисија и њихових заменика број 320-756/2018-07 од
24.12.2018. године.
Одговорно лице: Снежана Савић Илић дипл. правник
Аналитичар: Наташа Миладиновић
Опис пројекта : Закључен је уговор о суфинансирању комасације између Града Смедерева и
Министарства број 400-9220/2018-03 од 23.10.2018. године на износ од 6.641.530,00 динара без пдв-а
учешће Министарства и 2.846.370,00 учешће Града Смедерева и анекси уговора под истим бројем од
22.7.2019. године, 23.12.2019. године и 4.8.2020. године. Закључен је и нови Уговор са ресорним
Министарством бр. 400-9407/2020-03 од 11.12.2020. године за другу и трећу фазу.
Такође, закључен је уговор са извођачем радова, односно Групом понуђача коју заступа Геопут доо
Београд, број 400-11801/2018-03 од 28.12.2018. године за укупну цену услуга у износу од 36.989.997,00
динара без пдв-а.
Комисија је у посматраном периоду, према Програму Комасације, реализовала прву фазу геодетскотехничких радова и сада је у реализацији друге фазе геодетско-техничких 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 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.
Извршено је повећање планираних средстава за рад комисије за комасацију у укупном износу
од 2.826.100 динара, као и 990.000 на име услуге ангажовања геометра, док је извршено смањење
планираних средстава за геодетско-техничке радове на спровођењу комасације у износу од 505.859
динара.
Програмска активност: Мере подршке руралном развоју - Финансирање уређења земљишта
комасацијом делова катастарске општина Скобаљ (учешће Министарства) 19.965.668 динара
Програм 5: Пољопривреда и рурални развој
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Програмска активност 0002 – Мере подршке руралном развоју
Функција 421-Пољопривреда, 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
2021. 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: Снежана Савић Илић дипл. правник
Аналитичар: Наташа Миладиновић
Опис пројекта: Закључен је уговор о суфинансирању комасације између Града Смедерева и
Министарства број 320-72/2019-03 од 25.10.2019. године, као и анекси основног уговора под истим бројем од
23.12.2019. године и 20.08.2020. године. Такође, закључен је уговор са извођачем радова, односно Групом
понуђача коју заступа Геопут доо Београд, број 400-11852/2019-03 од 31.12.2019. године.
Комисија је у посматраном периоду, према Програму Комасације, реализовала прву фазу геодетскотехничких радова и сада је у реализацији друге фазе геодетско-техничких 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 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.
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Извршено је смањење планираних средстава за геодетско-техничке радове на спровођењу
комасације у износу од 931.823 динара.

Програм 5: Пољопривреда и рурални развој
Програмска активност 0002 – Мере подршке руралном развоју
Функција 421-Пољопривреда, економска класификација 421-Стални трошкови у износу од 1.000 динара.
Програмска активност: Мере подршке руралном развоју - Уређење атарских путева-учешће града
Смедерева 36.308.724 динара.
Програм 5: Пољопривреда и рурални развој
Програмска активност 0002-Мере подршке руралном развоју
Функција 421-Пољопривреда, 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
2021. годину.
Опис програмске активности: На основу Годишњег програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта у државној својини за 2021. годину издвојена су средства за уређење атарских
путева ради бољег прилаза пољопривредника својим њивама и воћњацима.
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: Мере подршке руралном развоју - Превентивни и интервентни радови у циљу
смањења ризика од поплава на водама другог реда на територији града Смедерева 3.000.000 динара
Програм 5: Пољопривреда и рурални развој
Програмска активност 0002-Мере подршке руралном развоју
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Функција 421-Пољопривреда, економска класификација 425
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 2021. годину и Годишњи програм мера и
радова на смањењу ризика од поплава на водотоцима другог реда за 2021. годину.
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 20122018 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.
Програмска активност: Мере подршке руралном развоју - Поступак скидања усева - реализација члана
62. Закона о пољопривредном земљишту 200.000 динара.
Програм 5: Пољопривреда и рурални развој
Програмска активност 0002-Мере подршке руралном развоју
Функција 421-Пољопривреда, 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 22.9.2016. године.
Сврха наведене активности је повећање степена искоришћености пољопривредног земљишта у
државној својини и унапређење пољопривредне производње.
Чланом 62. став 5. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике Србије“
број 62/2006, 65/2008-др.Закон, 41/2009 и 112/2015), прописано је да ако правно односно физичко лице
користи пољопривредно земљиште у државној својини без правног основа, односно супротно одредбама
овог закона, дужно је да за коришћење тог земљишта плати троструки износ највише просечне постигнуте
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цене по хектару на територији округа на којој се налази пољопривредно земљиште које се користи без
правног основа .
Истим ставом члана 62. Закона о пољопривредном земљишту прописано је да ако лице не изврши
обавезу плаћања, јединица локалне самоуправе дужна је да скине усев на основу акта свог надлежног
органа.
Чланом 3. Одлуке о поступку скидања усева са пољопривредног земљишта у државној својини на
територији града Смедерева, број 320-623/2016-07 од 23. децембра 2016. године („Службени лист града
Смедерева“, број 12/2016), одређен је градоначелник града, као орган надлежан за доношење решења о
скидању усева.
Опис програмске активности: Поступак скидања усева - реализација члана 62. Закона о
пољопривредном земљишту којим је прописано да се у случају узурпације пољопривредног земљишта у
државној својини врши скидање и продаја скинутог усева, при чему се добијена средства од продаје, по
одбитку трошкова скидања усева распоређују у складу члана 71. овог Закона.
Програмска активност: Мере подршке руралном развоју - субвенционисање камате по Споразуму
са банком 600.000 динара
Програм 5: Пољопривреда и рурални развој
Програмска активност 0002-Мере подршке руралном развоју
Функција 421-Пољопривреда, економска класификација 451
Индикатор: Програм подршке и спровођење политике руралног развоја на територији града на седници
Скупштине града за 2021. 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 2021. годину.
Програмска активност: Мере подршке руралном развоју - субвенције у пољопривреди 40.000.000
динара.
Програм 5: Пољопривреда и рурални развој
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 2021. годину за шта је
прибављена предходна сагласност Министрарства пољопривреде, шумарства и водопривреде.
Субвенционирање улагања у пољопривредну производњу се врши активним регистрованим
пољопривредним произвођачима, удружењима, задругама и другим правним субјектима регистрованим
за делатност пољопривреде.
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Планиране су субвенције:
-за директна плаћања - вештачко осемењавање,
-за мере кредитне подршке - за суфинансирање камата за пољопривредне кредите,
-за мере руралног развоја и то: 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 опремематеријала за повртарску и производњу јагодастог воћа, вишеслојних фолија, система за загревање
пластеника, подизање вишегодишњих засада, набавка опреме за систем за наводњавање, опреме у
пчеларству итд.
-субвенционирање 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 опособљавање и активности стицања вештина, показне активности, субвенције за
информативне активности као што су: сајмови, изложбе, манифестације, студијска путовања,
-остале субвенције, односно мере и активности које су утврђене Програмом подршке за 2021. годину.
Програмска активност: Мере подршке руралном развоју - Одводњавање 10.000.000 динара.
Програм 5: Пољопривреда и рурални развој
Програмска активност 0002-Мере подршке руралном развоју
Функција 421-Пољопривреда, економска класификација 482
Опис програмске активности: Планирана су средства у износу од 10.000.000 динара на име
накнаде за одводњавање по решењима ЈВП „Србијаводе“ Београд, што представља смањење у односу на
Одлуку о буџету града Смедерева за 2021. годину („Службени лист града Смедерева“, број 18/2020 ) у
укупном износу од 41.832.655 динара.
Програмска активност: Мере подршке руралном развоју - Изградња система за наводњавање дела
територије града Смедерева / Изградња II фазе система за наводњавање Удовички плато II фаза 500
ха/ учешће града Смедерева/ 1.000 динара
Програм 5: Пољопривреда и рурални развој
Програмска активност 0002 – Мере подршке руралном развоју
Функција 421-Пољопривреда, 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.
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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. 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
2021. годину.
Изграђен водозахват и црпна станица. Очекује се да Министарство издвоји средства за изградњу
примарног цевовода.
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 технчку документацију за изградњу цевовода субвенционише ресорно Министарство,
а израђује је пројектант које је исто изабрало.
ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, Програмска класификација 0401, Програмска
активност 0001-Управљање заштитом животне средине.
ФУНКЦИЈА 530-Смањење загађености
Група за заштиту животне средине у циљу унапређења квалитета живота становника на
територији града Смедерева спроводи програмску активност: ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ТРАНСФЕР СТАНИЦУ ЗА САКУПЉАЊЕ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА
Након урађене Студиje oпрaвдaнoсти и доказа оправданости улагања у пројекат изградње
трансфер станице приступиће се изради пројектне документације, а у складу са Законом о планирању и
изградњи (''Службени гласник Републике Србије'', број 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС,
24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014).
У складу са Законом о планирању и изградњи у поступку обједињене процедуре, неопходно је
исходовати локацијске услове, израдити пројекат за извођење трансфер станице, а на основу истог
исходовати грађевинску и употребну дозволу.
Влада Републике Србије је 13. јуна 2018. године донела је Одлуку о заједничком обезбеђивању и
спровођењу управљања отпадом ("Службени гласник РС", број 45/2018) којом је одређено на које ће
постојеће регионалне санитарне депоније јединице локалне самоуправе да одлажу отпад у случају да
споразумом нису заједнички обезбедиле и организовале спровођење управљања отпадом.
Наведеном одлуком je дефинисано да je град Смедерево, јединица локалне самоуправе која одлаже
отпад на „Регионалну депонију Панчево” у Панчеву, са претоваром на трансфер станици на својој
територији.
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Правни основ:
-

Закон о управљању отпадом (''Службени гласник Републике Србије'', број 36/2009 и 88/2010);
Закон о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србије'', број 72/2009, 81/2009испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013одлука УС, 132/2014 и 145/2014).
Планиране главне активности:

Припрема тендерске документације и расписивање тендера за избор извођача,
Избор најповољнијег понуђача и
Пројектна документација за изградњу трансфер станице.
Израда пројектне документације за трансфер станицу за сакупљање комуналног отпада
финансираће се у износу од 5.000.000 динара у 2021. години, такође, планиран је и износ од 1.000 динара
на име специјализованих услуга.
-

ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, Програмска класификација 0401, Програмска
активност 0002-Праћење квалитета елемената животне средине.
ФУНКЦИЈА 530-Смањење загађености
Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове у циљу обезбеђивања услова
за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини спроводи програмску
активност: КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА ВОДЕ СА ЈАВНИХ ЧЕСМИ И КУПАЛИШТА
Контрола квалитета вода је законска обавеза. Осим тога вишегодишње праћење параметара
квалитета животне средине и прикупљање и обрада података су потребни због: оцене стања у животној
средини, доношење дугорочних и средњерочних планова заштите и унапређења животне средине,
доношење годишњих планова и мера, праћење ефикасности и оцена сврсисходности предузетих мера.
Правни основ: Закон о заштити животне средине (''Службени гласник Републике Србије'', број 135/2004,
36/2009, 36/2009-др. закон, 72/2009-др. закон, 43/2011-одлука УС, 14/2016, 17/2018, 95/2018-др.закон и
95/2018-др.закон )
Циљеви: Системска контрола квалитета изворских вода са јавних чесама на територији 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.
Спровођење контроле воде са јавних чесама: број извршених мерења 68 (jедном месечно за 2
јавне чесме у граду Смедереву (24), два пута годишње за 8 јавних чесaмa у граду и 14 јавних чесама у
селима (44).
Спровођење контроле воде са купалишта: три пута годишње, у летњим месецима врше се
микробиолошке и основне физичко-хемијске анализе за два купалишта: купалиште на Дунаву (Југово) и
купалиште на Шалиначким језерима.
Активности у реализација Програмске активности су:
-

Припрема и доношење Програма контроле и праћења квалитета воде са јавних чесама и купалишта
на територији града Смедерева,
Припрема тендерске документације и расписивање тендера за избор извођача и
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Избор најповољнијег понуђача и извођење активности.
Контрола квалитета воде са јавних чесми и купалишта на територији града Смедерева одређена
Програмом, финансираће се у износу од 571.000 динара у 2021. години.
-

ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, Програмска класификација 0401, Програмска
активност 0002-Праћење квалитета елемената животне средине.
ФУНКЦИЈА 560-Заштита животне средине некласификована на другом месту
Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове у циљу заштите здравља
људи, вегетације и природних екосистема, у сарадњи са овлашћеним институцијама спроводи мерења
параметара квалитета животне средине у складу са прописаним законским обавезама спроводи
програмску активност: КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА.
Контрола квалитета ваздуха је законска обавеза. Осим тога вишегодишње праћење параметара
квалитета животне средине и прикупљање и обрада података су потребни због: оцене стања у животној
средини, доношења дугорочних и средњорочних планова заштите и унапређења животне средине,
доношења годишњих планова и мера, праћења ефикасности и оцена сврсисходности предузетих мера.
Правни основ: Закон о заштити животне средине (,,Службени гласник РСˮ,број
135/2004,36/2009,72/2009-др.закон 72/2009-др.закон, 43/2011- одлука УС, 14/2016, 17/2018, 95/2018др.закон и 95/2018-др.закон), Закон о заштити ваздуха (,,Службени гласник РСˮброј 36/2009 и 10/2013).
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.
Успостављање сталне контроле као основног алата заштите и унапређења животне средине. Локална
мрежа мерних места за праћење квалитета ваздуха у Смедереву успоставља се на 3 мерна места. На једном
мерном месту ће се свакодневно пратити концентрација РМ10, сваки други дан мерити садржај тешких
метала (олово, арсен, кадмијум, никл) у суспендованим честицама РМ10 и сваки трећи дан садржај
полицикличних ароматичних угљоводоника (РАН) у суспендованим честицама РМ10 (бензо(а)пирен). На
друга два мерна места пратиће се три пута недељно за период од годину дана садржај тешких метала
(олово, арсен, кадмијум, никл) и садржај полицикличних ароматичних угљоводоника (РАН) у
суспендованим честицама РМ10 (бензо(а)пирен).
Активности у реализацији Програмске активности су:
Припрема и доношење Програма праћења квалитета ваздуха на територији града Смедерева,
Припрема тендерске документације и расписивање тендера за избор извођача и
Избор најповољнијег понуђача и извођење активности.
Контрола квалитета ваздуха на територији града Смедерева одређена Програмом, финансираће
се у износу од 5.406.000 динара у 2021 години, што преставља повећање у односу на Одлуку о буџету
града Смедерева за 2021. годину („Службени лист града Смедерева“, број 18/2020 ) у укупном износу од
373.000 динара.
-

Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове у циљу обезбеђивања услова
за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини спроводи програмску
активност: МОНИТОРИНГ СТАЊА НИВОА КОМУНАЛНЕ БУКЕ.
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Мониторинг стања нивоа комуналне буке је законска обавеза. Осим тога вишегодишње праћење
параметара квалитета животне средине и прикупљање и обрада података су потребни због: оцене стања у
животној средини, доношења дугорочних и средњерочних планова заштите и унапређења животне
средине, доношења годишњих планова и мера, праћења ефикасности и оцена сврсисходности предузетих
мера.
Правни основ: Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“, број 135/2004 и 36/2009,
36/2009-др.закон,72/2009-др.закони, 43/2011-одлука УС, 14/2016, 17/2018, 95/2018-др.закон и 95/2018др.закон) и Закон о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС“, број 36/2009 и 88/2010).
Циљ: Успостављање сталне контроле нивоа буке као једног од основних параметара заштите и
унапређења животне средине. Мерења се обављају на свим мерним местима одређеним Програмом.
Праћење целодневног (дневног, вечерњег и ноћног) нивоа комуналне буке у животној средини на
територији града Смедерева и одређивање вредности индикатаора укупне буке врше се према прописаној
методологији у складу са важећом законском регулативом на 12 мерних места (2 мерна места х 6 зона)
два пута годишње (летњи и јесењи период).
Активности у реализацији Програмске активности су:
Припрема и доношење Програма мониторинга стања нивоа комуналне буке на територији града
Смедерева,
- Припрема тендерске документације и расписивање тендера за избор извођача и
- Избор најповољнијег понуђача и извођење активности.
Мониторинг стања нивоа комуналне буке на територији града Смедерева одређена је Програмом,
финансираће се у износу од 698.000 динара у 2021. години.
-

Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове у циљу обезбеђивања услова
за одрживи развој локалне заједнице у складу са Законом о заштити земљишта („Службени гласник РС“,
број 112/2015) спроводи програмску активност: ПРАЋЕЊЕ КВАЛИТЕТА ЗЕМЉИШТА.
Праћење квалитета земљишта је законска обавеза. Програм праћења квалитета земљишта
обухвата 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 санитарне
заштите изворишта водовода, у оквиру комуналне средине - у зони рекреативних, парковских површина,
дечијих игралишта, здравствених објеката и окружењу јавних чесама). Предвиђено је укупно 15 мерних
места. Tакође је потребно анализирати податке о квалитету земљишта који су прикупљени током
последњих 5 година (или од почетка спровођења програма мониторинга ове врсте) како би се уочиле
евентуалне промене у својствима земљишта и њихова динамика и израдити мапу подручја са посебно
осетљивим зонама као и зонама које су оптерећене специфичним загађивачима. На основу овако
формиране мапе дефинисати локације за мониторинг у наредном периоду водећи рачуна о геолошкој
подлози, педолошкој подлози, вегетацији, начину коришћења земљишта, топографији, клими,
стаништима, антропогеним утицајима и природним педогеохемијским условима. У циљу ефикасног
коришћења ресурса размотрити могућност интегрисања локација са другим програмима мониторинга.
Правни основ: Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“, број 135/2004 и 36/2009,
36/2009-др.закон,72/2009-др.закони, 43/2011-одлука УС, 14/2016, 17/2018, 95/2018-др.закон и 95/2018др.закон) и Закон о заштити земљишта („Службени гласник РС“, број 112/2015).
Циљ: Земљиште је релативно стабилан систем и промене његових особина под утицајем природних
фактора одвијају се веома споро. Човек разним активностима утиче на његову деградацију. Уредбом о
програму системског праћења квалитета земљишта, индикаторима за оцену ризика од деградације
земљишта и методологији за израду ремедијационих програма утврђене су граничне и ремедијационе
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вредности концентрација опасних и штетних материја и вредности које могу указати на значајну
контаминацију земљишта.
Активности у реализацији Програмске активности су:
Припрема и доношење Програма Праћење квалитета земљишта на територији града Смедерева,
Припрема тендерске документације и расписивање тендера за избор извођача и
Избор најповољнијег понуђача и извођење активности.
Контрола квалитета земљишта на територији града Смедерева утврђена Програмом, финансираће
се у износу од 350.000 динара у 2021. години.
-

Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско- правне послове у циљу унапређења заштите
природних вредности спроводи програмску активносту циљу обезбеђивање услова за одрживи развој
локалне заједнице спроводи програмску активност: ПОВРЕМЕНЕ ЦИЉАНЕ КОНТРОЛЕ
ЗАГАЂЕЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ.
Правни основ: Закон о заштити животне средине (''Службени гласник Републике Србије'', број 135/2004,
36/2009, 36/2009-др. закон, 72/2009-др. закон, 43/2011-одлука УС, 14/2016, 17/2018, 95/2018-др.закон и
95/2018-др.закон ).
Повремене циљане контроле загађења животне средне примењују се у случају када се на
појединим локацијама нагло дешавају драстичне промене на неком од чинилаца животне средине. На
пример у случајевима када постоји основана сумња да је дошло до загађења ваздуха које може нарушити
здравље људи, изненадни помор риба, пчела, изненада дефолијација и сушење великог броја биљака на
малом простору и сл. У тим случајевима обично је у питању неодговорно понашање човека. Тада су
потребне брзе експертизе овлашћених установа.
Планиране главне активности:
Ангажовање одговарајуће овлашћене институције по хитном поступку/наменски за извршење
експертизе,
- Извршење експертизе и
- Покретање даљег поступка у складу са резултатима експертизе и стручним препорука.
Повремене циљане контроле загађења животне средине финансираће се у износу од 200.000
динара у 2021. години.
-

Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове у циљу обезбеђивања услова
за одрживи развој локалне заједнице спроводи програмску активност: КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА
ВОДЕ И ЗЕМЉИШТА НА К.П.БР. 233/104 КО СМЕДЕРЕВО И ЛОКАЦИЈИ ,,ДУГО ПОЉЕˮ
Правни основ: Закон о заштити животне средине (,,Службени гласник Републике Србије“, бр. 135/2004,
36/2009, 36/2009-др.закон, 72/2009-др.закони и 43/2011-одлука УС) и Закон о управљању отпадом
(''Службени гласник Републике Србије, бр. 36/2009 и 88/2010).
Праћење могућих промена хемијског састава земљишта да би се доказала његова стабилност и
вршење мониторинга процедних вода, на к.п.бр. 233/104 КО Смедерево и испуњење обавеза у складу са
Законом и Мишљењем Министарства (3 узорковања х 2 пута годишње= 6 узорковања).
Активности у реализацији ове Програмске активности су:
-

Припрема документације и позив за набавку,
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- избор најповољнијег понуђача и
- извођење активности.
Контрола квалитета воде и земљишта на к.п.бр. 233/104 КО Смедерево и локацији ,,Дуго пољеˮ,
финансираће се у износу од 500.000 динара у 2021. години.
Група за заштиту животне средине у циљу унапређења квалитета живота становника на
територији града Смедерева спроводи програмску активност: ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ЗВУЧНИХ БАРИЈЕРА.
На основу резултата вишегодишњег праћења стања нивоа комуналне буке на територији града
Смедерева, одређене су локације са повећаним нивоом буке – где постоји потреба за постављање звучних
баријера, па је неопходно да се одреде врсте и висина звучних баријера, предложе најприхватљивије мере
смањења нивоа буке, а све у циљу смањења штетног дејстава буке на становништво у насељеним местима
на територији града Смедерева.
Правни основ:
-

Закон о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србије'', број 72/2009, 81/2009испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018,31/2019, 37/2019-др. закон и 9/2020) и
Закон о заштити од буке у животној средини (,,Службени гласник Републике Србијеˮ, број 36/2009
и 88/2010).
Планиране главне активности:

- Припрема тендерске документације и расписивање тендера за избор извођача,
- Избор најповољнијег понуђача и
- Пројектна документација за постављање звучних баријера.
Израда пројектне документације за постављање звучних баријера финансираће се у износу од 1.500.000
динара у 2021. години.
ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, Програмска класификација 0401, Програмска
активност 0003-Заштита природе
ФУНКЦИЈА 560-Заштита животне средине некласификована на другом месту
Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове у циљу унапређења заштите
природних вредности спроводи програмску активност: ЗАШТИЋЕНА ПРИРОДНА ПОДРУЧЈА.
Правни основ: Закон о заштити природе (''Службени гласник Републике Србије, бр. 36/2009, 88/2010,
91/2010, 14/2016 и 95/2018-др.закон).
Циљ: Програмске активности је унапређење заштите природних вредности.
Циљеви се остварују доношењем планова/програма управљања природним ресурсима,
доношењем Програма заштите природе и заштићених природних добара на територији града Смедерева.
Активности у реализацији ове Програмске активности су: разматрање програма или пројеката
управљања заштите и развоја споменика природе, надзор над реализацијом активности из усвојених
програма или пројеката, а на основу конкретних пројеката који доприносе очувању, унапређењу и
промоцији заштићеног природног добра, понуђених од стране управљача заштићених добара или
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организација за заштиту природе, као и пројекти који обезбеђују стручну и научну основу за предузимање
мера заштите и унапређења одређеног природног добра.
Управљање заштићеним подручјем финансираће се у износу од 2.000.000 динара у 2021. години.
У оквиру ове програмске активности спроводи се и Програм коришћења средстава остварених од накнаде
за коришћење шума и шумског земљишта на територији града Смедерева за 2021. годину у износу од
1.000.000 динара као и Пројекат пошумљавања у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета и 2021.
години на територији града Смедерева у укупном износу од 2.242.883 динара.
Програм 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Програмска активност 0401-0003– Заштита природе
Функција 560-Заштита животне средине некласификована на другом месту, економска класификација
424.
Индикатор: донети Годишњи програм коришћења средстава остварених од накнаде за коришћење шума
и шумског земљишта на територији града Смедерева за 2021. годину
Циљ: Унапређење руралног развоја
Правни основ: Закон о шумама („Службени гласник Републике Србије“, број 30/2010, 93/2012 и 89/2015),
Стратегија развоја пољопривреде и руралног развоја града Смедерева за период 2015-2020. година
(„Службени лист града Смедерева“, број 9/2016) и донети Годишњи програм коришћења средстава
остварених од накнаде за коришћење шума и шумског земљишта на територији града Смедерева за 2021.
годину.
Време трајања: годишње
Опис: Средства се користе за: пошумљавање ерозивних подручја, ревитализацију шумских путева
– реконструкцију и санацију шумских путева, за заштиту шумског добра и др.
Након израде и доношења Програма у Скупштини града Смедерева, средства се додељују кроз
Конкурс. Циљ израде Програма је коришћење средстава приходованих од накнада за сечу шума на
територији града Смедерева у сврсисходне намене.
Разлози за заштиту и уређење шумских путева: бољи и олакшани приступ ради пошумљавања и
планске експлоатације, побољшавање општих услова живота у руралном подручју, смањење ерозије
земљишта, заштита шума и др.
ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, Програмска класификација 0401, Програмска
активност 0004 – Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура, економска
класификација 425-Текуће поправке и одржавање, ФУНКЦИЈА 520 – Управљање отпадним водама,
планирана су средства у укупном износу од 27.800.000 динара. За одржавање атмосферске и мешовите
канализације планиран је износ од 19.000.000 динара, за остале послове по налогу комуналне инспекције
планиран је износ од 2.000.000 динара и за одржавање јавних чесми планиран је износ од 300.000 динара.
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У оквиру Програма 6-ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, Програмске класификације 0401,
Програмска активност 0004 – Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура, економска
класификација 425-Текуће поправке и одржавање планирана су средства у износу од 2.500.000 динара за
чишћење Папазовачког колектора, као и 4.000.000 динара на име чишћења и санације изливања
Ћириловачког и Петријевског колектора.
ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, Програмска класификација 0401, Програмска
активност 0005 – Управљање комуналним отпадом
ФУНКЦИЈА 510 – Управљање отпадом, планирана су средства у укупном износу од 100.000 динара, на
име финансирања локалног плана управљања отпадом на територији града Смедерева.
ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, Програмска класификација 0401, Програмска
активност 0005-Управљање комуналним отпадом
ФУНКЦИЈА 510-Управљање отпадом
Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, у циљу унапређења
управљања комуналним и осталим отпадом спроводи програмску активност: ОДРЖАВАЊЕ
ГРАДСКОГ СМЕТЛИШТА.
Правни основ: Закон о комуналним делатностима (,,Сл. Гласник РС,, број 88/2011) и Закон о управљању
отпадом (,,Сл. Гласник РСˮ, број 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018-др.закон).
У циљу спровођења акције санирања несанитарне депоније извршиће се редовна прекривање
одложеног отпада слојем земље, уградња нових биотрнова или надоградња постојећих. Ова активност
биће поверена ЈКП Зеленило и гробља Смедерево-РЈ Чистоћа.
Активности у реализацији Програмске активности су:
Покривање горњих слојева отпада земљом и
уградња нових биотрнова или надоградња постојећих
Наведена програмска активност финансираће се у износу од 22.000.000 динара у 2021. години,
што је повећање у односу на Одлуку о буџету града Смедерева за 2021. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 18/2020 ) у укупном износу од 7.000.000 динара.
-

Такође, планиран је и износ од 1.000 динара на име субвенција.
ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, Програмска класификација 0401, Програмска
активност 0006-Управљање осталим врстама отпада.
ФУНКЦИЈА 510-Управљање отпадом
Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, у циљу унапређења
управљања комуналним и осталим отпадом спроводи програмску активност: УКЛАЊАЊЕ ДИВЉИХ
ДЕПОНИЈА.
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На основу пријављених локација дивљих депонија од стране грађана и лоцирања истих од стране
комуналне инспекције на територији градских и сеоских месних заједница извршиће се чишћење и
уређење наведених локација а у циљу уређења деградираних простора. Највећи број нелегалних „дивљих“
депонија се налази на територији сеоских месних заједница, где не постоји организовано сакупљање и
одлагање отпада. Детектована је 51 дивља депонија на територији града
У самом граду лоцирано је 15 дивљих депонија, док се остале налазе на територији насеља:
Враново, Радинац, Скобаљ, Сараорци, Осипаоница, Михајловац, Добри До, Раља, Врбовац, Колари,
Луњевац, Суводол, Биновац, Вучак, Ландол, Лугавчина, Липе, Шалинац, Кулич, Мала Крсна, Сеоне,
Бадљевица, Водањ, Петријево, Удовице, Мало Орашје и Друговац.
Депоније се најчешће налазе у близини магистралних и сеоских путева. Неке су лоциране у
непосредној близини водотокова, а неке и у самим водотоковима, који су на тај начин директно угрожени.
Њихове површине варирају, од неколико десетина квадратних метара, до неколико хектара.
Очишћене површине на којима су се налазиле дивље депоније, биће константно надгледане од
стране комуналне инспекције и комуналне полиције града Смедерева у циљу спречавања поновног
депоновања отпада. Такође, на очишћеним правцима ће се поставити табле са натписом о забрани бацања
oтпада.
Правни основ: Закон о комуналним делатностима (,,Сл. Гласник РС,, број 88/2011) и Закон о управљању
отпадом (,,Сл. Гласник РСˮ,,број 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018-др.закон).
Циљ: У циљу адекватног квалитета пружених услуга уклањања чврстог отпада предвиђа се смањење
броја локалних несанитарних дивљих депонија у 2021. години.
Активности у реализацији Програмске активности су:
Реализација активности у складу са Уговором о уклањању ''дивљих депонија'' и
обављању послова по налогу инспекције као наставак активности из претходних година.
Наведена програмска активност финансираће се у укупном износу од 45.500.000 динара у 2021.
години, што представља смањење у односу на Одлуку о буџету града Смедерева за 2021. годину
(„Службени лист града Смедерева“, број 18/2020 ) у укупном износу од 149.500.000 динара.
-

ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА,
Програмска класификација 0701, Програмска активност 0002–Управљање и одржавање саобраћајне
инфраструктуре, Функција 451-Друмски саобраћај, планирана су средства у укупном износу од
283.001.000 динара, што је повећање у односу на Одлуку о буџету града Смедерева за 2021. годину
(„Службени лист града Смедерева“, број 18/2020 ) у укупном износу од 12.600.000 динара. Поменути
планирани износ односи се на:
-услуге по уговору у износу од 13.000.000 динара,
-специјализоване услуге у укупном износу од 1.700.000 динара
-текуће поправке и одржавање у укупном износу од 169.000.000 динара,
-субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у износу од 1.000 динара,
-зграде и грађевинске објекте планиран је укупан износ од 99.300.000 динара.
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Функција 360 - Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту - Савет за безбедност
саобраћаја града Смедерева, планирана су средства у укупном износу од 52.100.000 динара, што је
смањење у односу на Одлуку о буџету града Смедерева за 2021. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 18/2020 ) у укупном износу од 7.900.000 динара. Наведени износ средстава реализоваће
се на основу Програма коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на
путевима на подручју града Смедерева у 2021. години. Планирана средства распоређена су на следећим
економским класификацијама:
- стални трошкови у износу од 600.000 динара,
- трошкови путовања у износу од 50.000 динара,
- услуге по уговору у износу од 11.650.000 динара,
- текуће поправке и одржавање у износу од 648.200 динара,
- материјал у износу од 6.057.000 динара,
- зграде и грађевински објекти у износу од 12.264.800 динара
- Нематеријална имовина у износу од 6.000.000 динара и
- машине и опрема у износу од 14.830.000 динара.
ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ, Програмска класификација 2001,
Програмска активност 0001-Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања
Функција 911 – Предшколско образовање
Економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти, планирана су укупна средства из буџета
града Смедерева у износу од 3.500.000 динара, што представља смањење у односу на Одлуку о буџету
града Смедерева за 2021. годину („Службени лист града Смедерева“, број 18/2020 ) у укупном износу од
14.364.596 динара и наведена средства у износу од 3.500.000 динара користиће се за капитално одржавање
објеката ПУ „Наша Радост“ Смедерево.
ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ, Програмска класификација
2001, Пројекат 7001, ФУНКЦИЈА 911 – Предшколско васпитање – Пројекат „Корачајмо заједно“
планиран је у укупном износу од 4.126.002 динара.
Економска класификација 421 – Стални трошкови, планирани су у укупном износу од 13.000 на име
трошкова провизије која ће се јавити на динарским подрачунима који се користе на Пројекту „Корачајмо
заједно“.
Економска класификација 423 – Услуге по уговору, планирана су средства у укупном износу од 560.767
динара и то на име трошкова штампања и израде банаре и промотивног материјала, угоститељских услуга
кетеринга и освежења за учеснике на пројекту, као и трошкове ангажовања стручних лица на пројекту.
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Економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавања, планирана су средства у укупном
износу од 1.131.235 динара и то на име трошкова сређивања објекта ПУ „Наша Радост“ Смедерево.
Економска класификација 426 – Материјал, планирана су средства у укупном износу од 370.000 динара
и то на име трошкова набавке фасцикла, хемијских оловки, радних свески и материјала за образовање.
Економска класификација 463 – Текући трансфери осталим нивоима власти, планирана су средства у
укупном износу од 1.000 динара.
Економска класификација 512 – Машине и опрема, планирана су средства у укупном износу од
2.050.000 динара и то на име набавке аутомобила и компујутера за потребе ПУ „Наша Радост“ Смедерево.
Пројекат „Корачајмо заједно“ је пројекат који град Смедерево спроводи у сарадњи са Републиком
Србијом, Министарство просвете, науке и технолошког развоја..

ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ, Програмска класификација 2002
Програмска активност 0001-Функционисање основних школа
Функција 912 – Основно образовање
Правни основ: У оквиру Основног образовања из буџета Града финансирају се: накнаде у натури,
социјална давања, награде и бонуси, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге,
текуће поправке и одржавање, материјал, накнаде за смештај и превоз, на основу:
Члана 20., а у вези са чланом 66. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“,
број 129/2007 и 83/2014-др. закон, 101/2016 - др. закони и 47/2018);
Чланa 189. и 190. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", број
88/2017, 27/2018- др.закони, 10/2019 и 27/2018 – др. закон и 6/2020) - Глава -Финансирање делатности
установа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе;
Чланова 3, 4,5, 6. и 10. Закона о јавним службама ("Службени гласник Републике Србије", број 42/91,
71/94, 79/2005, 83/2014- др. закон) и
Члана 14. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2019- пречишћен текст).
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Опис програмске активности у 2021. години
Основно образовање и васпитање је делатност од непосредног друштвеног интереса и остварује се
као јавна служба. Настава се одвија према наставним плановима и програмима које је донело
Министарство просвете, науке и технолошког развоја.
У оквиру овог програма обављају се послови обезбеђивања основног образовања на територији
града Смедерева. Рад основног образовања се одвија 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
спроводиће 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.
Планирана средства из буџета града Смедерева укупно износе 275.000.000 динара, што је смањење
у односу на Одлуку о буџету града Смедерева за 2021. годину („Службени лист града Смедерева“, број
18/2020 ) у укупном износу од 5.000.000 динара и наведена средста користиће се за:
- Текуће трансфере осталим нивоима власти у износу од 265.000.000 динара и
- Капиталне трансфере осталим нивоима власти у износу од 10.000.000 динара.
ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ, Програмска класификација 2003,
Програмска активност 0001-Функционисање средњих школа
Функција 920 – Средње образовање
Правни основ: У оквиру Средњег образовања из буџета Града финансирају се: превоз радника, социјална
давања, награде и бонуси, стални трошкови, услуге по уговору, специјализоване услуге, текуће поправке
и одржавање и материјал, на основу:
Члана 20., а у вези са чланом 66. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“,
број 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018);
Чланa 189. и 190. Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник Републике
Србије", број 88/2017и 27/2018- др.закони, 10/2019, 27/2018 – др. закон и 6/2020) - Глава XI-Финансирање
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делатности установа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне
самоуправе и
Чланова 3, 4,5, 6. и 10. Закона о јавним службама ("Службени гласник Републике Србије", број 42/91,
71/94, 79/2005, 83/2014- др. закон).
Напомена: Након извршене ротације основних и средњих школа- Основна школа Јован Јовановић Змај је
пресељена у бившу средњу стручну школу ТТПШ Деспот Ђурађ, Средња стручна школа ТТПШ Деспот
Ђурађ је пресељена у бившу Економско трговиску школу и Економско трговинска школа је пресељена у
бившу Основну школу Јован Јовановић Змај.
Опис програмске активности у 2021. години
Средње образовање је делатност од непосредног друштвеног интереса и остварује се као јавна
служба. Настава се одвија према наставним плановима и програмима које је донело Министарство
просвете, науке и технолошког развоја.
У оквиру овог програма обављају се послови обезбеђивања средњег образовања на територији
града Смедерева. Рад средњег образовања се одвија 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
спроводиће се следеће активности: редовна настава, додатна и допунска настава, текуће поправвке и
одржавање, обезбеђивање квалитетнијих услова за извођење наставе (набавка опреме за образовање),
стручно усавршавање запослених и други послови.
Планирана средства из буџета града Смедерева износе укупно 96.000.000 што је смањење у односу
на Одлуку о буџету града Смедерева за 2021. годину („Службени лист града Смедерева“, број 18/2020 ) у
укупном износу од 4.000.000 динара и наведена средста користиће се за:
- Текуће трансфере осталим нивоима власти у износу од 81.000.000 динара и
- Капиталне трансфере осталим нивоима власти у износу од 15.000.000 динара.
ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА, Програмска класификација 0901,
Програмска активност 0001 - Једнократне помоћи и други облици помоћи
Функција 020 – Старост
Планирана средства из буџета града за накнаду за социјалну заштиту из буџета-превоз лица
старијих од 65 година износе 9.000.000 динара.
ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА, Програмска класификација 0901, Програмска
активност 0001 - Једнократне помоћи и други облици помоћи

9. јул 2021. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 145 – Број 5

144

Функција 070 – Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту
Планирана средства из буџета града Смедерева износе укупно 60.500.000 динара и то за следеће
намене: народна кухињу, превоз ученика средњих школа, подстицање образовања ученика и студената на
територији града Смедерева, остале накнаде за образовање-превоз студената.
ПРОГРАМ 11 : СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА- накнаде за социјалну заштиту из буџета,
Програмска класификација 0901-0001, Програмска активност 0001- Једнократне помоћи и други
облици помоћи
Функција 090– Социјална заштита некласификована на другом месту
Правни основ: На основу чланова 9., 111. и 209. Закона о социјалној заштити ("Службени гласник
Републике Србије", број 24/2011), чланова 1. и 11. Закона о финансијској подршци породици са децом
("Службени гласник Републике Србије", број 113/2017 и 50/2018), 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 19. Статута града Смедерева ("Службени лист
града Смедерева", број 2/2019 - пречишћен текст),
- Одлуке о правима социјалне заштите у граду Смедереву ("Службени лист града Смедерева", број
1/2020 – пречишћен текст) и Уговора о наменским трансферима у социјалној заштити за 2021. годину.
-

помоћ у кући - чланови од 27. до 29. Одлуке,
персонална асистенција- чланови 36. и 37. Одлуке,
лични пратилац детета- чланови 34. и 35. Одлуке,
преводилачки сервис за знаковни језик за особе са инвалидитетом-члан 59. Одлуке,
смештај у прихватилиште- чланови 30. и 31. Одлуке
једнократна помоћ- чланови од 7. до 13. Одлуке,
ванредна новчана помоћ- чланови од 14. до 17. Одлуке,
тошкови погребних услуга- члан од18. до 20. Одлуке,
путни трошкови и исхрана пролазника- члан 21. Одлуке,
трошкови превоза ученика основне и средње школе са сметњама у развоју и инвалидитетом и
трошкови превоза за његовог пратиоца- члан 22. Одлуке,
превоз, смештај и исхрана деце и ученика са сметњама у развоју, без обзира на удаљеност
места становања од школе - члан 189. Закона о основама система образовања и васпитања („
Службени гласник Републике Србије“, број 88/2017 и 27/2018),
смештај у прихватилиште за малолетну децу ван територије града Смедерева- члан 32. Одлуке,
Бесплатан оброк ("Народна кухиња")- чланови 23. и 24. Одлуке, Правилник о финансирању,
начину рада и условима за остваривање права на бесплатан оброк (Народна кухиња) на
територији града Смедерева ("Службени лист града Смедерева", број 5/2017, 2/2018, 4/2018 и
4/2019) и Уговор.

УСЛУГЕ КОЈЕ НИСУ ПРЕДВИЂЕНЕ ПО ПОЗИЦИЈАМА, А ПРЕДВИЂЕНЕ СУ У ОДЛУЦИ О
ПРАВИМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У ГРАДУ СМЕДЕРЕВУ
-

саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге- члан 33. Одлуке
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-

становање уз поршку младих који се осамостаљују ("Кућа на пола пута")- чланови од 38. до
42. Одлуке
прихватилиште за жртве насиља ("Сигурна кућа")- чланови од 43. до 47. Одлуке
социјално становање у заштићеним условима - чланови од 48. до 58. Одлуке и Правилник о
остваривању права на социјално становање у заштићеним условима и избор корисника
социјалног становања у заштићеним условима ("Службени лист града Смедерева", број
10/2010).

ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА - ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД Програмска класификација 0901-0001, Програмска активност 0001- Једнократне помоћи и други
облици помоћи
Функција 090– Социјална заштита некласификована на другом месту
Правни основ за Центар за социјални рад: На основу члана 3. став 1., чланова 4. и 13. 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), чланова 9., 10. и 14. Закона о социјалној
заштити ("Службени гласник Републике Србије", број 24/2011), члана 32. став 1. тачка 8., а у вези са
чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007,
83/2014-др.закон, 101/2016-др. закон и 47/2018), члана 109. Статута града Смедерева („Службени лист
града Смедерева“, број 2/2019 - пречишћен текст).
Опис програмске активности у 2021. години
Центар за социјални рад је установа социјалне заштите основана ради остваривања права и
пружања услуга у области социјалне заштите.
У циљу унапређења заштите грађана у стању социјалне потребе и лакшег превладавање
социјалних проблема и интеграције у локалну заједницу, Центар за социјални рад ће током 2021.године,
у складу са постојећим ресурсима и по прописаној методологији, реализовати следеће програмске
активности:
-

-

одобравање различитих врста материјалне подршке (једнократне и ванредне новчане помоћи,
накнада трошкова погребних услуга, путне трошкове и исхрану пролазника, превоз ученика
основних и средњих школа 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 „Сигурну
кућу“;
саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге (Породично саветовалиште, Клуб младих,
Вршњачка медијација);
подршка младима који излазе из система социјалне заштите, тј. који се осамостаљују (Кућа на
пола пута, подршка при школовању и развијању потенцијала корисника);
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активности подршке старијим лицима и лицима са инвалидитетом у циљу њихове интеграције у
локалну заједницу (Помоћ у кући, Персонална асистенција, Лични пратилац).
Током 2021. године Центар ће у оквиру пројекта "Сервис подршке и услуга у области социјалне
заштите за маргинализоване групе грађана са територије града Смедерева" спроводиће и следеће
пројектне активности:
- услугу додатног образовања деце на смештају у хранитељским породицама и деце у систему
социјалне заштите и
- услуга додатног образовања деце на смештају у хранитељским породицама, младих и одраслих
из маргинализованих група у систему социјалне заштите.
-

Планирана средства из буџета града Смедерева износе укупно 105.458.000 динара и то за:
1. Трансфере осталим нивоима власти, на економској класификацији 463 у износу од
103.208.000 динара и
2. Капиталне трансфере осталим нивоима власти на економској класификацији 463 у износу
од 2.250.000 динара.
ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА, Програмска класификација 0901, Програмска
активност 0001-Једнократне помоћи и други облици помоћи
Функција 090 – Социјална заштита некласификована на другом месту планирана су средства у износу од
3.072.922 динара, на економској класификацији 472-Накнаде за социјалну заштиту из буџета (средства
опортунитета).
ПРОГРАМ 11 : СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА, Програмска класификација 0901, Програмска
активност 0002- Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја
Функција 090– Социјална заштита некласификована на другом месту
Планирана трансферна средства из буџета града износе 8.000.000 динара, и намењена су за
Смештај у прихватилиште- Прихватна станица.
ПРОГРАМ 11 : СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА - Дотације невладиним организацијамаПрограмска класификација 0901, Програмска активност 0003- Дневне услуге у заједници
Функција 090– Социјална заштита некласификована на другом месту
На економској класификацији 481 планирана су трансферна средства из буџета града за дотације
невладиним организацијама: Дотације удружењима особа са инвалидитетом износе 14.000.000 динара.
Расподела средства спроводиће се на основу спроведеног Јавног конкурса.
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ПРОГРАМ 11 : СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА - Програмска класификација 0901-0005,
Програмска активност 0005-Подршка реализацији Програма Црвеног Крста.
Функција 090– Социјална заштита некласификована на другом месту
Правни основ: На основу чланова 9, 111. и 209. Закона о социјалној заштити („Службени гласник
Републике Србије“, број 24/2011), члана 13., а у вези са члановима 6., 7. и 9. тачка 7), Закона о црвеном
крсту Србије („Службени гласник Републике Србије“, број 107/2005), члана 20. став 1. тачка 4. 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 14. и члана
19. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2019 - пречишћен текст).
Планирана трансферна средства из буџета града износе 1.248.000 динара на економској
класификацији 481- Дотације невладиним организацијама.
ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА, Програмска класификација 0901, Програмска
активност 0006 - Подршка деци и породици са децом
Функција 070 – Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту
Планирана средства из буџета града износе 19.500.000 динара и то за:
- финансијску помоћ породиљама у износу од 14.000.000 динара,
- посебан родитељски додатак у износу од 2.000.000 динара и
- бесплатну ужину у Ђачкој кухињи у износу од 3.500.000 динара.
ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА, Програмска класификација 0901, Програмска
активност 0007 – Подршка рађању и родитељству
Функција 070 – Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту
Планирана средства из буџета града износе 9.000.000 динара и то за:
- финансијску помоћ трудницама у износу од 8.000.000 динара и
- популациону политику-вантелесну оплодњу у износу од 1.000.000 динара.
ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА, Програмска класификација 0901, Програмска
активност 0008 – Подршка особама са инвалидитетом
Функција 070 – Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту
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Планирана средства из буџета износе 1.000.000 динара
организација и удружења грађана.

за превоз социјално-хуманитарних

ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА, 7001 Пројекат-Сервис подршке и услуге у
области социјалне заштите за маргинализоване групе грађана са територије града Смедерева
Функција 090– Социјална заштита некласификована на другом месту
Правни основ: -На основу чланова 9., 45., 209. и 212. Закона о социјалној заштити ("Службени гласник
Републике Србије", број 24/2011), члана 32. став 1. тачка 6, а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", број 129/2007 и 83/2014-др закон, 101/2016-др.закон
и 47/2018), члана 41. став 1. тачка 5. Статута града Смедерева ("Службени лист града Смедерева", број
2/2019 – пречишћен текст), Правилника о ближим условима и стандардима пружања услуга социјалне
заштите („Службени гласник Републике Србије“, број 42/2013 и 89/2018), чланова од 27. до 63. Одлуке о
правима социјалне заштите у граду Смедереву ("Службени лист града Смедерева", број 1/2020 –
пречишћен текст) и Уговорa о наменским трансферима у социјалној заштити за 2021. годину.
Планирана средства за учешће у пројекту услуга у области социјалне заштите на економској
класификацији 472- Накнаде за социјалну заштиту из буџета износе укупно 35.000.000 динара и то за:
-

све услуге- учешће града Смедерева у износу од 22.226.548 динара и
све услуге- Републичка средства у износу од 12.773.452 динара.

ПРОГРАМ 11 : СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА- 7002 Пројекат -Обезбеђивање животних условасоцијална заштита угожених лица (локални акциони план за Роме, уговори са Комесаријатом за
избеглице и миграције Републике Србије и уговори са другим субјектима за избегла и расељена
лица)
Функција 090– Социјална заштита некласификована на другом месту
Правни основ: - На основу члана 32. став 1. тачка 6, а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", број 129/2007 и 83/2014-др закон, 101/2016-др.закон
и 47/2018), члана 41. став 1. тачка 5. Статута града Смедерева ("Службени лист града Смедерева", број
2/2019 – пречишћен текст), а у складу са Стратегијом за социјално укључивање Рома и Ромкиња у
Републици Србији за период од 2016. До 2025. године („Службени гласник Републике Србије“, број
126/2016) и Локалним акционим планом за побољшање положаја Рома у граду Смедереву од 2018-2021.
године ("Службени лист града Смедерева", број 3/2018).
На основу члана 3. став 1. и члана 9. ставови 1. и 4. Закона о избеглицама („Службени гласник
Републике Србије“, број 18/92, „Службени лист СРЈ“, број 42/2002 – одлука СУС и „Службени гласник
Републике Србије“, број 30/2010 и 107/2012-др. закон) и уговора које је град Смедерево закључио са
Комесаријатом за избеглице и миграције РС и то су: Уговор о сарадњи на реализацији помоћи за
побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву, кроз доделу помоћи при
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куповини сеоских кућа са окућницом и додатне помоћи намењене за грађевински материјал за поправку
или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом, број 400-4740/2017-01 од 23.06.2017. године са
припадајућим анексима, Уговор о сарадњи на реализацији помоћи за побољшање услова становања
породица избеглица кроз куповину сеоске куће са окућницом и доделу једнократне помоћи у
грађевинском и другом материјалу и/или опреми, број 400-3859/2017-08 од 23.05.2017. године са
припадајућим анексима, Уговор о сарадњи за доделу средстава намењених за побољшање услова
становања породица избеглица, у виду грађевинског материјала за поправку или адаптацију сеоске куће
са окућницом за породична домаћинства која су била корисници програма куповине куће са окућницом
из средстава буџета Републике Србије и АП Војводине, односно средстава остварених продајом доплатне
поштанске марке, број 400-9970/2017-01 од 13.12.2017. године са припадајућим анексима, Уговор о
додели средстава за суфинансирање активности у оквиру ИПА 2014, Пројекат "Обезбеђивање
побољшања животних услова интерно расељених лица и повратника по основу споразума о реадмисији",
број 400-8357/2019-01 од 27.09.2019. године са припадајућим анексима и Уговор о додели средстава за
суфинансирање активности у оквиру ИПА 2014, Пројекат "Обезбеђивање побољшања животних услова
интерно расељених лица и повратника по основу споразума о реадмисији", број 400-8358/2019-01 од
27.09.2019. године са припадајућим анексима.
Накнаде за социјалну заштиту из буџета града Смедерева износе 16.630.000 динара.
ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА - Планирана средства из буџета града Смедерева износе
93.538.000 динара што је повећање у односу на Одлуку о буџету града Смедерева за 2021. годину
(„Службени лист града Смедерева“, број 18/2020) у износу од 17.420.200 динара, а промена у структури
односи се на:
− Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање повећане су у укупном износу од
7.000.000 динара.
− Специјализоване услуге (мртвозорство) повећане у укупном износу од 400.000 динара.
− Зграде и грађевински објекти (изградња новог објекта зубне амбуланте) повећани у укупном
износу од 22.000.000 динара.
− Зграде и грађевински објекати (пројектне документације за потребе санације и реконструкције
објекта Опште болнице „Свети Лука“ у Смедереву) смањени у укупном износу од 11.979.800
динара.
ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТРЕ И ИНФОРМИСАЊА
У оквиру програмске активности 0002 – Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва
планирана средства из буџета града Смедерева износе 14.725.725 динара, што је повећање у односу на
Одлуку о буџету града Смедерева за 2021. годину („Службени лист града Смедерева“, број 18/2020 ) у
укупном износу од 8.725.725 динара, а промена у структури се односи на:
-

Дотације невладиним организацијама, повећање у износу од 5.000.000 динара, наведена
средства намењена су за подстицај манифестација и акција, културно уметничког аматеризма
и стваралаштва и културне програме и пројекте других субјеката у култури. Расподела
средстава спроводиће се на основу Јавног конкурса.
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-

Трансфери осталим ниоима власти повећани су у износу од 3.725.725 динара.

ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
Планирана средства из буџета града Смедерева износе 278.301.000 динара, што је повећање у односу на
Одлуку о буџету града Смедерева за 2021. годину („Службени лист града Смедерева“, број 18/2020 ) у
укупном износу од 25.200.000 динара, а промена у структури се односи на:
Програмска активност 0001-Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима, и то:
-

Машине и опрема повећање у износу од 4.000.000 за санацију и реконструкцију спортских
терена и игралишта.

Програмска активност 0002 – Подршка предшколском и школском спорту, и то:
-

Машине и опрема повећање у износу од 17.600.000 за реконструкцију паркова и игралишта за
децу.

Програмску активност 0004 - Функционисање локалних спортских установа, и то:
- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама повећање у износу од
4.000.000 динара
Програмску активност 0005 - Спровођење омладинске политике, и то:
- Услуге по уговору смањене су у износу од 400.000 динара.

ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, Програмска класификација 0602,
Програмска активност 0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина
ФУНКЦИЈА 130 – Опште услуге
Планирана средства укупно износе 564.721.892 динара, што је у односу на Одлуку о буџету града
Смедерева за 2021. годину („Службени лист града Смедерева“, број 18/2020) смањење у укупном износу
од 51.646.385 динара.
Економска класификација 411- Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) у износу од
236.330.147 динара. У оквиру ове економске класификације планирано је за плате по основу цене рада,
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додатак за рад дужи од пуног радног времена, додатак за рад на дан државног и верског празника, додатак
за рад ноћу, додатак за време проведено на раду (минули рад), као и за накнаду зараде за време привремене
спречености за рад до 30 дана услед болести.
Економска класификација 412 - Социјални доприноси на терет послодавца у износу од 39.348.969
динара. У оквиру ове економске класификације планирано је за припадајуће доприносе на терет
послодавца.
Економска класификација 413 - Накнаде у натури у износу од 5.250.000 динара. У оквиру ове
економске класификације планирано је за превоз запослених на посао и са посла (маркица).
Економска класификација 414 - Социјална давања запосленима у износу од 5.150.000 динара. У
оквиру ове економске класификације планирано је за боловање преко 30 дана, отпремнину приликом
одласка у пензију, помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице, помоћ у медицинском
лечењу запосленог или члана уже породице и остале помоћи запосленим радницима.
Економска класификација 415 – Накнаде трошкова за запослене у износу од 8.000.000 динара. У
оквиру ове економске класификације планирана је накнада трошкова запосленима за превоз на посао и са
посла.
Економска класификација 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи у укупном износу
од 5.876.000 динара, односи се на јубиларне награде запослених у Градској управи града Смедерева и на
исплату комисија за запослене.
Економска класификација 421 - Стални трошкови у износу од 76.155.795 динара. У оквиру ове
економске класификације планирано је за трошкове платног промета, услуге за електричну енергију, за
набавку пелета, централно грејање, услуге водовода и канализације, услуге дератизације, услуге одвоза
отпада, услуге чишћења на основу Уговора о редовном одржавању пословног простора између града
Смедерева и ЈП „Градска стамбена агенција“ Смедерево. Поред наведеног планирани су трошкови за
фиксне и мобилне телефоне, интернет, услуге доставе, услуге осигурања зграда, возила и запослених у
случају несреће на раду и остали непоменути трошкови.
Економска класификација 422- Трошкови путовања у износу од 1.000.000 динара. У оквиру ове
економске класификације планирано је за трошкове дневница, превоза и смештаја за службена путовања
у земљи и иностранству, за остале трошкове за пословна путовања у земљи и за накнаду за коришћење
сопственог возила у службене сврхе.
Економска класификација 423 - Услуге по уговору у износу од 39.160.000 динара. У оквиру ове
економске класификације планирана су средства за различите врсте услуга и то: услуге за израду и
одржавање софтера, услуге одржавања рачунара, котизације за семинаре и учествовање на сајмовима,
издатке за стручне испите, услуге штампања билтена и остале услуге штампања, накнаде комисијама,
затим услуге информисања јавности, објављивање тендера и информативних огласа, услуге вештачења,
oстале стручне и остале опште услуге, угоститељске услуге, репрезентација и поклони.
Економска класификација 424 – Специјализоване услуге у износу од 15.100.000 динара. У оквиру
ове економске класификације планирана су средства за геодетске услуге и остале специјализоване услуге.
Економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање (услуге и материјали) планиран је
износ од 20.744.050 динара. У оквиру ове економске класификације планирано је за различите врсте
радова и поправки и то: за текуће поправке и одржавање осталих објеката – хала, за месне канцеларије у
сеоским насељима. Затим за радове на водоводу и канализацији, механичке поправке, поправке
електричне и електронске опреме, остале поправке и одржавање опреме за саобраћај, поправке и
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одржавање административне опреме, текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност, за
електричне инсталације, као и за радове на комуникацијским инсталацијама.
Економска класификација 426 – Материјал планиран је у износу од 17.453.000 динара. У оквиру
ове економске класификације планирано је за канцеларијски материјал, расходе за службену одећу, као и
остале расходе за одећу, обућу и униформе. Такође, средства су планирана за остали административни
материјал, стручну литературу за редовне потребе запослених, бензин, уља и мазива, остали материјал за
превозна средства, као и хемијска средства, инвентар за одржавање хигијене и остали материјал за
одржавање хигијене, потрошни материјал, резервне делове и остали материјал за посебне намене.
Економска класификација 463- Трансфери осталим нивоима власти планирани су у износу од
1.000 динара.
Економска класификација 465 – Остале дотације и трансфери планирани су у износу од 3.000.000
динара, у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом
(„Службени гласник Републике Србије“, број 36/2009 и 32/2013) и Правилником о начину праћења
извршавања обавезе запошљавања особа са инвалидитетом и начину доказивања извршења те обавезе
(„Службени гласник Републике Србије“, број 101/2016).
Економска класификација 482 – Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате планирани су у
износу од 9.600.000 динара. У оквиру ове економске класификације планирано је за: месечно плаћање
ПДВ-а, републичке таксе, остале порезе, пенале и за регистрацију возила.
Економска класификација 485 – Остале накнаде штете планиране су у износу од 4.000.000 динара.
Економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти планирана су средства у укупном
износу од 13.600.000 динара.
Економска класификација 512– Машине и опрема у износу од 32.696.832 динара.
Економска класификација 515 – Нематеријална опрема, планирана су средства у износу од 300.000
динара.
Економска класификација 541 – Земљиште у износу од 31.956.099 динара, а односи се на
прибављање уз накнаду (куповина) кп. бр. 10935/7 од 10ха 98а 74 м2 (део комплекса касарне у Смедереву)
- плаћање рата у 2021. години.
Програмска активност 0003- Сервисирање јавног дуга
ФУНКЦИЈА 170 – Трансакције јавног дуга
Економска класификација 441 – Отплате домаћих камата, планирана су средства у износу од 60.500
динара на име плаћања камата по кредитним задужењима.
Економска класификација 444 – Пратећи трошкови задуживања, планирана су средства у износу од
1.000 динара.
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Економска класификација 611 – Отплата главнице домаћим кредиторима, планирана су средства у
укупном износу од 5.907.000 динара, на име плаћања главнице по кредитном задужењу.
Програмска активност 0009 - Текућа буџетска резерва
ФУНКЦИЈА 160 - Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
Економска класификација 499 – Средства резерве планирана су средства за 2021. годину у износу од
30.000.000 динара, која се не распоређују унапред, већ се користе за непланиране сврхе за које нису
утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне.
Програмска активност 0010 - Стална буџетска резерва
Економска класификација 499 – Средства резерве планирана су средства за 2021. годину у износу од
5.000.000 динара.
Програмска активност 0014 – Управљање у ванредним ситуацијама
ФУНКЦИЈА 220 – Цивилна одбрана
У оквиру ове функционалне класификације планирана су средства у укупном износу од 12.981.757 динара,
од чега је износ од 4.403.000 динара планиран за услуге по уговору – на име исплате накнаде за стрелце
(противградна заштита). На економској класификацији 424-Специјализоване услуге планиран је износ од
2.500.000 динара на име ажурирања постојећег Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, за
ажурирање Процене угрожености, као и за пружање услуга чишћења и дезинфекције јавних површина.
На име текућих поправки и одржавања планиран је износ од 1.000 динара. На економској класификацији
426-Материјал планиран је износ од 4.300.000 динара. Износ од 1.000 динара односи се на накнаду штете
за пореде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока.
За зграде и грађевинске објекте планиран је износ од 226.757 динара. На економској класификацији
512-Машине и опрема планиран је износ од 1.550.000 динара.
Програмска класификација 0602, ПРОЈЕКАТ 4001 – ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ,
УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ СМЕДЕРЕВО У ЛИКВИДАЦИЈИ планирана су средства
у укупном износу од 7.000 динара.
Програмска класификација 0602, ПРОЈЕКАТ 4002 – ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА
СМЕДЕРЕВА У ЛИКВИДАЦИЈИ планирана су средства у укупном износу од 2.142.000 динара.
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ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ, Програмска
класификација 0501, Програмска активност 0001- Енергетски менаџмент, функција 620– Развој заједнице
Планирана средства укупно износе 10.500.000 динара, што је у односу на Одлуку о буџету града
Смедерева за 2021. годину („Службени лист града Смедерева“, број 18/2020) повећање у укупном износу
од 8.000.000 динара, наведена средства биће реалазована на основу Одлуке о финансијској подршци
енергетске санације породичних кућа и станова на територијији града Смедерева донете од стране
Скупштине града Смедерева дана 04. јуна 2021. године, као и Одлуке о бесповратном суфинансирању
активности на инвестиционом одржавању и унапређењу зграда донете од стране Скупштине града
Смедерева дана 04. јуна 2021. године.

ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО, као орган града, планиран је у оквиру раздела 5, одлуке о
изменама и допунама Одлуке о буџету града Смедерева за 2021. годину са средствима у укупном износу
од 16.665.877 динара, по следећем програму, програмској активности, функцији, позицијама и
економским класификацијама:
ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, Програмска класификација 0602,
Програмска активност 0004-Градско правобранилаштво
ФУНКЦИЈА 330– Судови
Економска класификација 411- Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) у износу од 3.989.607 динара.
У оквиру ове економске класификације планирана су средства на име плата по основу цене рада, додатка
за време проведено на раду (минули рад) и накнада зараде за време привремене спречености за рад до 30
дана услед болести додатак за рад на дан државног и верског празника.
Економска класификација 412 - Социјални доприноси на терет послодавца планирана су средства у износу
од 664.270 динара. У оквиру ове економске класификације планирана средства намењена су за исплату
припадајућих доприноса на терет послодавца.
Економска класификација 414 – Социјална давања запосленима, планирана су средства у износу од 1.000
динара.
Економска класификација 415 – Накнаде трошкова за запослене у износу 1.000 динара, а односе се на
накнаду трошкова за превоз на посао и са посла.
Економска класификација 422 - Трошкови путовања, планирана су средства у износу од 10.000 динара, а
односе се на исплату трошкова дневница и осталих трошкова за службена путовања у земљи.
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Економска класификација 423 – Услуге по уговору, планирана су средства у износу од 500.000 динара, а
односе се на исплату трошкова принудне наплате који падају на терет града-трошкови вештачења и др.
Економска класификација 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова у укупном износу од 5.000.000
динара.
Економска класификација 485 – Остале накнаде штете у износу од 6.500.000 динара. У оквиру ове
економске класификације планирана су средства по основу вансудских поравнања, због штете коју су
начинили пси луталице и осталих врста штете.
На основу свега наведеног, Скупштина града Смедерева донела је Одлуку о изменама и допунама
Одлуке о буџету града Смедерева за 2021. годину.
Број 400-5743/2021-09
У Смедереву, 9. јула 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Весна Киш Костић, с.р.

СКУПШТИНА ГРАДА СМЕДЕРЕВА

Тачност преписа оверава:

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Весна Киш Костић, с.р.

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ
Горан Милентијевић
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Млађи референт

/

На основу члана 78. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе
(,,Службени гласник Републике Србије“, брoj 21/2016,
113/2017, 95/2018, 113/2017 - др. закон, 95/2018 - др. закон,
86/2019 - др. закон и 157/2020 - др. закон) и члана 19. став
1. тачка 6. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 2/2019 - пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 8. седници одржаној 9.
јула 2021. године, усвојила је

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

/
/
/
1

Пета врста радних места
УКУПНО:

/
27

Радни однос на одређено
време
(у Кабинету
градоначелника)

Број извршилаца

ИЗМЕНЕ КАДРОВСКОГ ПЛАНА
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА СМЕДЕРЕВА З
А 2021. ГОДИНУ
У Кадровском плану Градске управе града Смедерева
за 2021. годину („Службени лист града Смедерева“, број
18/2020), тачка I мења се и гласи:
I
Постојећи број запослених у Градској управи града
Смедерева на дан 25. јун 2021. године
Радна места службеника и
намештеника
Положај у првој групи

Број извршилаца
1

Положај у другој групи

1

Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Референт
Млађи референт

43
60
11
22
3
68
/
/

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

/
/
1
14

Пета врста радних места
УКУПНО:

5
229

Радни однос на одређено
време
(повећан обим посла)
Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Референт

Број извршилаца
/
17
2
5
/
1
1

Помоћници

/

Самостални саветник

/

Саветник

/

Млађи саветник

/

Сарадник

/

Млађи сарадник

/

Виши референт

1

Референт

1

Млађи референт

/

Прва врста радних места

/

Друга врста радних места

/

Трећа врста радних места

/

Четврта врста радних места

/

Пета врста радних места

/

УКУПНО:

2

Приправници

Број извршилаца

Висока стручна спрема
Виша стручна спрема
Средња стручна спрема
УКУПНО:

/
/
/
0

Тачка II мења се и гласи:
II
Планирани број запослених у Градској управи града
Смедерева за 2021. годину
Радна места службеника и
намештеника

Број извршилаца

Положај у првој групи

1

Положај у другој групи

1

Самостални саветник

53

Саветник
Млађи саветник

84
19

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Референт
Млађи референт

26
5
77
1
/

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

/
/
1
14

Пета врста радних места
УКУПНО:

5
287

Радни однос на одређено
време
(повећан обим посла)
Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Референт
Млађи референт

Број извршилаца

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

/
/
/
1

Пета врста радних места
УКУПНО:

/
29

Радни однос на одређено
време
(у Кабинету
градоначелника)
Помоћници градоначелника

Број извршилаца

1
13
4
5
1
3
1
/

9. јул 2021. године

Приправници

Број извршилаца

Висока стручна спрема

4

Виша стручна спрема

/

Средња стручна спрема

/

УКУПНО:

4

Измене Кадровског плана Градске управе града Смедерева за 2021. годину ступају на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-89/2021-09
У Смедереву, 9. јула 2021. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Весна Киш Костић, с.р.

110.
На основу члана 23. став 1., а у вези са чланом 35. став
2. и чланом 41. Закона о култури („Службени гласник Републике Србије“, број 72/2009, 13/2016, 30/2016 - испр.,
6/2020 и 47/2021), члана 3. став 1. и члана 4. 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 8), а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, број 129/2007, 83/2014 - др.закон, 101/2016 - др.
закон и 47/2018) и члана 19. став 1. тачка 9) Статута града
Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2019
- пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 8. седници одржаној 9.
јула 2021. године, донела је
ОД Л У КУ

5

Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник
Сарадник
Млађи сарадник
Виши референт
Референт
Млађи референт

1
/
/
/
/
2
1
/

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

/
/
/
1

Пета врста радних места
УКУПНО:

/
10

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О
ОРГАНИЗОВАЊУ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ
СМЕДЕРЕВО
Члан 1.
У Одлуци о организовању Центра за културу Смедерево („Службени лист града Смедерева“, број 3/2014 - пречишћен текст) члан 12., мења се тако да гласи:
„Управни одбор Центра за културу именује и разрешава
Скупштина града Смедерева.
Управни одбор има 5 чланова од чега се једна трећина чланова Управног одбора именује из реда запослених у
Центру за културу, а председника именује Оснивач из реда
чланова Управног одбора .“.
Члан 2.
У члану 15. после става 2. додаје се нови став 3. који
гласи:

9. јул 2021. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

„Јавни конкурс из става 2. овог члана расписује и спроводи Управни одбор Центра за културу, уз претходну сагласност оснивача.“.
Досадашњи ставови 3, 4. и 5. постају ставови 4, 5. и 6.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу oсмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.

Страна 159 – Број 5

Досадашњи ставови 2. и 3. постају ставови 3. и 4.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу oсмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-148/2021-09
У Смедереву, 9. јула 2021. године

Број 02-145/2021-09
У Смедереву, 9. јула 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Весна Киш Костић, с.р.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Весна Киш Костић, с.р.
112.
111.
На основу члана 23. став 1., а у вези са чланом 35. став
2. и чланом 41. Закона о култури („Службени гласник Републике Србије“, број 72/2009, 13/2016, 30/2016 - испр.,
6/2020 и 47/2021), члана 3. став 1. и члана 4. 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 8), а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, број 129/2007, 83/2014 - др.закон, 101/2016 - др.
закон и 47/2018) и члана 19. став 1. тачка 9) Статута града
Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2019пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 8. седници одржаној 9.
јула 2021. године, донела је

На основу члана 23. став 1., а у вези са чланом 35. став
2. и чланом 41. Закона о култури („Службени гласник Републике Србије“, број 72/2009, 13/2016, 30/2016 - испр.,
6/2020 и 47/2021), чланa 3. став 1. и члана 4. 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 8), а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, број 129/2007, 83/2014 - др.закон, 101/2016 - др.
закон и 47/2018) и члана 19. став 1. тачка 9) Статута града
Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2019
- пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 8. седници одржаној 9.
јула 2021. године, донела је
ОД Л У КУ

ОД Л У КУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О
ОРГАНИЗОВАЊУ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ
СМЕДЕРЕВО
Члан 1.
У Одлуци о организовању Народне библиотеке Смедерево („Службени лист града Смедерева“, број 12/2017 пречишћен текст) члан 12., мења се тако да гласи:
„Управни одбор Библиотеке именује и разрешава
Скупштина града Смедерева.
Управни одбор има 5 чланова од чега се једна трећина чланова Управног одбора именује из реда запослених у
Библиотеци, а председника именује Оснивач из реда чланова Управног одбора .“.
Члан 2.
У члану 15. после става 1. додаје се нови став 2. који
гласи:
„Јавни конкурс из става 1. овог члана расписује и спроводи Управни одбор Библиотеке, уз претходну сагласност
оснивача.“.

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О
ОРГАНИЗОВАЊУ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА У
СМЕДЕРЕВУ
Члан 1.
У Одлуци о организовању Историјског архива у Смедереву („Службени лист града Смедерева“, број 3/2014 - пречишћен текст) у члану 17. после става 2., додаје се нови
став 3. који гласи:
„Јавни конкурс из става 2. овог члана расписује и
спроводи Управни одбор Архива, уз претходну сагласност
оснивача.“.
Досадашњи ставови 3, 4. и 5. постају ставови 4, 5. и 6.
Члан 2.
Члан 18., мења се тако да гласи:
„Управни одбор Архива именује и разрешава Скупштина града Смедерева.
Управни одбор има 5 чланова од чега се једна трећина чланова Управног одбора именује из реда запослених
у Архиву, а председника именује Оснивач из реда чланова
Управног одбора .“.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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9. јул 2021. године

114.

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу oсмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-146/2021-09
У Смедереву, 9. јула 2021. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Весна Киш Костић, с.р.

113.
На основу члана 23. став 1., а у вези са чланом 35. став
2. и чланом 41. Закона о култури („Службени гласник Републике Србије“, број 72/2009, 13/2016, 30/2016 - испр., 6/2020
и 47/2021), члана 3. став 1. и члана 4. 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 8), а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007, 83/2014 - др.закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018)
и члана 19. став 1. тачка 9) Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2019 - пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 8. седници одржаној 9.
јула 2021. године, донела је
ОД Л У КУ

На основу члана 3. став 7. Закона о раду („Службени
гласник Републике Србије“, број 24/2005, 61/2005, 54/2009,
32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018
-аутентично тумачење), члана 32., 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 8. седници одржаној 9.
јула 2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ НА
ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА О РАДУ ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА СПОРТСКИ ЦЕНТАР СМЕДЕРЕВО
I
Даје се претходна сагласност на Предлог Правилника
о раду Јавног предузећа Спортски центар Смедерево број
605 од 17.06.2021. године.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-153/2021-09
У Смедереву, 9. јула 2021. године

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О
ОРГАНИЗОВАЊУ МУЗЕЈА У СМЕДЕРЕВУ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Весна Киш Костић, с.р.

Члан 1.
У Одлуци о организовању Музеја у Смедереву („Службени лист града Смедерева“, број 3/2014 - пречишћен текст)
члан 12., мења се тако да гласи:
„Управни одбор Музеја именује и разрешава Скупштина града Смедерева.
Управни одбор има 5 чланова од чега се једна трећина чланова Управног одбора именује из реда запослених
у Музеју, а председника именује Оснивач из реда чланова
Управног одбора .“.
Члан 2.
У члану 15. после става 2. додаје се нови став 3. који гласи:
„Јавни конкурс из става 2. овог члана расписује и
спроводи Управни одбор Музеја, уз претходну сагласност
оснивача.“.
Досадашњи ставови 3, 4. и 5. постају ставови 4, 5. и 6.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу oсмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-147/2021-09
У Смедереву, 9. јула 2021. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Весна Киш Костић, с.р

115.
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. став 1.
тачка 24) Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 2/2019 - пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 8. седници одржаној 9.
јула 2021. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
„СВЕТИТЕЉ САВА“ У ДРУГОВЦУ
I
Решење о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Светитељ Сава“ у Друговцу („Службени

9. јул 2021. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

лист града Смедерева“, број 7/2018), мења се у тачки I тако
што се разрешава дужности члан Школског одбора Љиљана Милановић, представник јединице локалне самоуправе,
а уместо ње за новог члана Школског одбора именује се
Стефан Јоцић, представник јединице локалне самоуправе.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-144/2021-09
У Смедереву, 9. јула 2021. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Весна Киш Костић, с.р.
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ГРАДСКО ВЕЋЕ
117.
На основу члана 69. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник Републике Србије“, број 15/2016 и
88/2019), члана 44. Статута града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 2/2019 - пречишћен текст) и
члана 20. Одлуке о оснивању Јавног предузећа Спортски
центар Смедерево („Службени лист града Смедерева“, број
1/2020 - пречишћен текст),
Градско веће града Смедерева, на 34. седници одржаној
14. јуна 2021. године, донело је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНОВНИК
УСЛУГА НА КОМПЛЕКСУ БАЗЕНА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА СПОРТСКИ ЦЕНТАР СМЕДЕРЕВО

116.
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. став 1.
тачка 24) Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 2/2019 - пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 8. седници одржаној 9.
јула 2021. године, донела је

I
Даје се сагласност на Ценовник услуга на комплексу
базена Јавног предузећа Спортски центар Смедерево, број
472/1, који је донео Надзорни одбор Предузећа на седници
одржаној 28.5.2021. године.
II
Цене утврђене Ценовником из тачке I овог Решења примењиваће се од дана доношења овог Решења.
III

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКЕ
ШКОЛЕ У СМЕДЕРЕВУ

Доношењем овог Решења престаје да важе цене утврђене Ценовником услуга на комплексу базена Јавног предузећа Спортски центар Смедерево, број 378 од 3.6.2020.
године.

I

IV

Решење о именовању чланова Школског одбора Економско-трговинске школе у Смедереву („Службени лист
града Смедерева“, број 18/2020), мења се у тачки I тако
што се разрешавају дужности чланови Школског одбора
Миљана Станојевић, Катарина Тодоровић и Маја Ћирковић, представници јединице локалне самоуправе, а уместо
њих за нове чланове Школског одбора именују се Немања
Чаировић, Саша Илић и Александра Бранковић, представници јединице локалне самоуправе.

Ово Решење и Ценовник услуга на комплексу базена
Јавног предузећа Спортски центар Смедерево објавити у
„Службеном листу града Смедерева“.
Број 38-6/2021-09
У Смедереву, 14. јуна 2021. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Јован Беч, с.р.

II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-140/2021-09
У Смедереву, 9. јула 2021. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Весна Киш Костић, с.р.

На основу члана 31. Став 1,тачка 12. Одлуке о оснивању
Јавног предузећа Спортски центар Смедерево („ Службени
лист града Смедерева „, број 1/2020-Пречишћен текст)
и члана 36. Став 1. тачка 13.Статута Јавног предузећа
Спортски центар Смедерево ( „Службени лист града
Смедерева „,број 12/2017-Пречишћен текст ), Надзорни
одбор Јавног предузећа Спортски центар Смедерево, на 5.
седници одржаној дана 28 .05.2021. године, донео је
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9. јул 2021. године

ЦЕНОВНИК УСЛУГА НА КОМПЛЕКСУ БАЗЕНА ЈП СПОРТСКИ ЦЕНТАР СМЕДЕРЕВО
I
Редни
Број

Назив услуге

Јединица
мере

Цена без
ПДВ-а

Цена са
ПДВ-ом

1

Улазница за јутарњи термин од 08,00 до 10,00 сати

ком

125,00

150,00

2

Улазница за дневни термин од 11,00 до 19,00 сати

ком

208,33

250,00

3

Улазница за ноћни термин од 20,30 до 23,00 сати

ком

208,33

250,00

4

Карта за 30 улазака у свим терминима

ком

5.000,00

6.000,00

5

Издавање комплета од две лежаљке, сточића и сунцобрана

дан

250,00

300,00

6

Издавање павиљона са две лежаљке и сточићем

дан

500,00

600,00

7

Издавање малог сунцобрана

дан

83,33

100,00

8

За ученике и студенте за 30 улазака у свим терминима

ком

3.125,00

3.750,00

9

Повлашћена карта за студенте са просеком оцена 8 и већим за 10
улазака у сезони

ком

833,33

1.000,00

10

Дежурство спасилаца

сат

208,33

250,00

11

Накнада за практични тест за познавање вештине пливања

ком

1.666,66

2.000,00

Напомена: Услуге под редним бројевима 5, 6 и 7 овог Ценовника, односе се на дневну смену од 11,00 до 19,00 сати.

II
Бесплатан улазак за коришћење комплекса базена у
купалишној сезони имају ученици,односно ђаци генерације,који су успех остварили у текућој школско-календарској години,и односи се на све основне и средње школе на
територији града Смедерева.
III
Цене утврђене овим Ценовником примењиваће се од
дана добијања сагласности Градског већа града Смедерева.
IV
Применом овог Ценовника, престаје да важи Ценовник
услуга на комплексу базена ЈП Спортски центар Смедерево, број 378 од 03.06.2020. године.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
118.
На основу чланoвa 38. став 4., и 39. став 1. тачка 3. Закона
и смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним
ситуацијама („Сл. гласник Републике Србије“, број 87/2018),
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),
члана 41. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 2/2019 - пречишћен текст), и Закључка
Градског штаба за ванредне ситуације на територији града
Смедерева број 82-1-23/2021-11 од 21. јуна 2021. године,
Градоначелник града Смедерева доноси

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

ОД Л У КУ

Разлог достављања новог Ценовника услуга на Комплексу базена ЈП Спортски центар је следећи:
-сви параметри који учествују у формирању цена услуга на Комплексу базена( електрична енергија,вода,хемијска
средства неопходна за несметан рад базена,средства за одржавање хигијене на Комплексу базена,најнижа цена рада
итд. ) су повећали цену

O УКИДАЊУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Дип.инг Љубинко Јакшић, с.р.

1. Укида се ванредна ситуација на територији града
Смедерева, проглашена због елементарне непогоде
проузроковане ширењем епидемије заразне болести
COVID-19 на територији града Смедерева, јер су
престали разлози њеног проглашења.
2. Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да важи Одлука о проглашењу ванредне ситуације на територији
града Смедерева број: 020-132/2020-07 од 20.новембра 2020. године.

9. јул 2021. године
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3. Ову Одлуку доставити Окружном штабу за ванредне
ситуације Подунавског управног округа, Одељењу за
ванредне ситуације у Смедереву, јавним предузећима, установама и другим учесницима у спровођењу
мера заштите и спасавања.
4. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у „Службеном листу града Смедерева“.
Број: 020-75/2021-09
У Смедереву, 21. јуна 2021. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Јован Беч, с.р.

119.

На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015,
99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020),
члана 44., а у вези са чланом 66. став 4. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и
члана 41. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 2/2019 - пречишћен текст),
Градоначелник града Смедерева, дана 21. јуна 2021. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града
Смедерева за 2021. годину („Службени лист града Смедерева“, број 18/2020), раздео 4-Градска управа, Програм
15-Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0009-Текућа буџетска резерва, функција 160-Опште
јавне услуге некласификоване на другом месту, позиција
265, економска класификација 499-Средства резерве, одобравају се средства у оквиру раздела 2-Градоначелник у
укупном износу од 331.112,00 динара на име исплата осталих стручних услуга.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 2–Градоначелник, Програм 16: Политички систем локалне самоуправе, Програмска активност
0002-Функционисање извршних органа, функција 111-Извршни и законодавни органи, позиција 12, економска класификација 423-Услуге по уговору, у укупном износу од
331.112,00 динара и укупан план средстава ове апропријације износи 2.331.112,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-5597/2021-09
У Смедереву, 21. јуна 2021. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Јован Беч, с.р.
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120.
На основу 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 25. јуна 2021. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА
ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ
ГРАДА СМЕДЕРЕВА И ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА,
ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА САВЕТА
I
У Решењу о образовању Савета за унапређивање родне
равноправности града Смедерева и именовању председника, заменика председника, чланова и заменика чланова
Савета (,,Службени лист града Смедерева“, број 5/2018),
мења се тачка II тако да сада гласи:
,, У Савет за унапређивање родне равноправности града
Смедерева именују се:
- за председницу
Марија Марковић Ставрић, заменица градоначелника града Смедерева
- за заменика председнице
Славиша Стошић, члан Градског већа града Смедерева задужен за ресор финансија
- за чланове и заменике чланова:
1. Босиљка Плећић, чланица, начелница Одељења за
јавне службе Градске управе града Смедерева
Љиљана Тодоровић, заменица чланице, шефица
Одсека за социјалну и здравствену заштиту Градске
управе града Смедерева
2. Дамњан Стајић, члан, начелник Одељења за финансије Градске управе града Смедерева
Саша Манчић, заменик члана, шеф Одсека за рачуноводство и трезор Градске управе града Смедерева
3. Надежда Шегић, чланица, шефица Одсека за
друштвену бригу о деци Градске управе града
Смедерева
Наташа Лазић, заменица чланице, дипломирана
правница у Одељењу за јавне службе Градске управе
града Смедерева
4. Ђулијета Сулић, чланица, виши референт на пословима праћења и координације на решавању ромских
питања и послова из области родне равноправности
Градске управе града Смедерева
Бојан Милутинов, заменик чланице, заменик начелника Градске управе града Смедерева
5. Татјана Павловић Огњановић, чланица, помоћница директора Центра за социјални рад Смедерево
Милош Ђорђевић, заменик чланице, директор Центра за социјални рад Смедерево,
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6. Ивана Дулић, чланица, дипломирана правница у
Одељењу за јавне службе Градске управе града Смедерева
Бојана Радовановић, заменица чланице, шефица
Одсека за нормативно-правне, кадровске и административне послове.
II
Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у ,,Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-69/2021-09
У Смедереву, 25. јуна 2021. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Јован Беч, с.р.
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР
ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА СМЕДЕРЕВА

9. јул 2021. године

Печати су пречника 32мм, обележени римским бројевима I II и III.
Печати су округлог облика, у средини печата је грб
Републике Србије. По спољном ободу печата уписан је
текст: „Република Србија“ и „Смедерево“. У следећем
унутрашњем кругу уписан је текст:Град Смедерево-Изборна комисија за избор одборника Скупштине града
Смедерева“.
Штамбиљ је правоугаоног облика и садржи текст-у
првом реду уписан је текст: „Република Србија“, у другом
реду уписан је текст: „Изборна комисија“, у трећем реду
уписана је реч: „број“ и простор за заводни број предмета,
у четвртом реду: простор за датум и час, а у петом реду: реч
„Смедерево“.
Текст печата и штамбиља је исписан ћириличним
писмом.
Секретар комисије, посебном одлуком одредиће радника Градске управе Смедерево задуженог за руковање и
чување печата и штамбиља комисије.
II-САСТАВ КОМИСИЈЕ
Члан 4.

121.
ПОСЛОВНИК О РАДУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР
ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
На основу члана 15. Закона о локалним изборима („Сл.гласник РС“, бр.129/2007, 34/2010-одлука УС,
54/2011,12/2020,16/2020-аутентично тумачење и 68/2020) и
члана 34. став 2. Закона о избору народних посланика („Сл.
гласник РС“, број 35/2020, 57/2003-одлука УСРС, 72/2003др.закон, 75/2003-испр.др.закона, 18/2004, 101/2002-др.
закон, 85/2005-др.закон, 28/2011-одлука УС, 36/2011,
104/2009-др.закон,12/2020 и 68/2020),
Изборна комисија за избор одборника Скупштине града
Смедерева, дана 29.06.2021. године, донела је:

Комисију чине председник и чланови Комисије у сталном и проширеном саставу.
Члан 5.
Комисију у сталном саставу чине председник, заменик
председника,10 чланова и исто толико заменика чланова,
које именује Скупштина града Смедерева, а у проширеном
саставу и по један опуномоћени представник подносиоца
проглашене изборне листе, који је предложио најмање 2/3
кандидата за одборнике Скупштине града.
Чланови Комисије имају иста права, обавезе и одговорности за рад Комисије.
Чланови Комисије своја права и дужности остварују
активним учешћем у припремању, расправи, раду, одлучивању и спровођењу одлука и закључака Комисије.
Члан 6.

П О С Л О В Н И К О РА Д У
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДА СМЕДЕРЕВА

Комисија има секретара кога именује Скупштина града Смедерева који учествује у раду Комисије без права
одлучивања.

I-УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 7.

Члан 1.
Овим Пословником уређују се питања организације,
начина рада и одлучивања Изборне комисије за избор одборника Скупштине града Смедерева (у даљем тексту: Комисија) као и друга питања од значаја за рад Комисије.
Члан 2.
Седиште комисије је у Смедереву, у згради Градске управе града Смедерева, Омладинска број 1.
Члан 3.
Комисија у свом раду користи три печата и један
штамбиљ.

Председник, чланови Комисије у сталном и проширеном саставу и њен секретар имају заменике.
За председника, заменика председника, секретара и заменика секретара Комисије, именује се лице које је дипломирани правник.
Заменици из става 1. овог члана, имају иста права и
одговорности, као и председник, чланови и секретар које
замењују.
Председник Комисије:
-организује рад Комисије на реализацији послова и задатака из надлежности Комисије;
-сазива седнице Комисије и председава њеним
седницама;
-стара се о примени Пословника о раду Комисије;
-стара се о спровођењу одлука и закључака Комисије;
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-представља Комисију пред надлежним домаћим и
међународним организацијама и органима;
-потписује акта која Комисија доноси, обавља и друге
дужности и послове који су утврђени Законом и Пословником о раду Комисије.
Заменик председника Комисије помаже председнику
у организацији рада Комисије и обавља све дужности и
послове председника Комисије када је он одсутан или спречен да обавља своју дужност.

резултатима избора за одборнике, непосредно по заврштку
избора;
12)доставља решење о проглашењу збирне изборне
листе организационој јединици градске управе надлежној
за послове финансија;
13) обавља и друге послове одређене прописима о избору одборника.

Члан 8.

Члан 11.

Даном проглашења изборне листе, Комисија решењем
утврђује који подносилац изборне листе испуњава услове
за одређивање својих представника у проширени састав
овог органа.
Решење о испуњењу, односно неиспуњењу услова за
одређивање представника подносиоца изборне листе у
проширени састав, Комисија доставља подносиоцу изборне листе, у року од 24 часа од доношења решења.
Комисија утврђује проширени састав у року од 24 часа
од пријема обавештења о лицима која улазе у проширени
састав.
Представник подносиоца проглашене изборне листе
постаје члан Комисије у проширеном саставу, најкасније у
року од 24 часа од доношења решења о утврђивању проширеног састава.

Комисија ради у сталном и проширеном саставу.
Комисија ради у проширеном саставу од дана утврђивања тог састава до завршетка избора, односно до момента
када је Комисија утврдила резултате избора и исте објавила
у „Службеном листу града Смедерева“.

IV-НАЧИН РАДА

Члан 12.
Комисија је самостална у свом раду и ради на основу
закона и прописа донетих на основу закона.
Члан 13.

Састав Комисије објављује се у „Службеном листу града Смедерева“.

Комисија ради у седницама.
Седницу Комисије сазива председник Комисије.
Председник Комисије је дужан да сазове седницу
Комисије у што краћем року, када сазивање затражи најмање трећина чланова Комисије, као и по сопственој
иницијативи.
У раду Комисије учествују: председник, чланови и секретар Комисије и њихови заменици када их замењују.

III-НАДЛЕЖНОСТ КОМИСИЈЕ

Члан 14.

Члан 10.

Седнице Комисије сазивају се у писаном облику, телефонским позивом или на други одговарајући начин.

Члан 9.

Комисија се у оквиру надлежности утврђених Законом
о локалним изборима, Законом о избору народних посланика, Законом о финансирању политичких активности и
применом упутстава и других аката Комисије:
1) стара о законитости спровођења избора одборника
Скупштине града Смедерева;
2) одређује бирачка места, при чему нарочито води рачуна о равномерној распоређености бирача на бирачким
местима и о доступности бирачког места бирачима;
3) одређује бирачке одборе и именује њихове чланове;
4) даје упутства бирачким одборима у погледу спровођења поступака избора одборника;
5)прописује обрасце и организује техничке припреме за
спровођење избора за одборнике;
6) утврђује да ли су изборне листе сачињене и поднете
у складу са прописима о избору одборника;
7) проглашава изборне листе;
8) утврђује облик, изглед и укупан број гласачких листића, број гласачких листића за бирачка места и записнички их предаје бирачким одборима;
9) утврђује и објављује укупне резултате избора
одборника;
10) подноси извештај Скупштини града Смедерева о
спроведеним изборима за одборнике;
11)доставља министарству надлежном за послове државне управе и локалне самоуправе и републичком органу
надлежном за послове статистике, податке о спровођењу и

Члан 15.
Седница може да буде одржана и да пуноважно одлучује када јој присуствује већина од укупног броја чланова, односно њихових заменика.
Комисија одлучује већином гласова присутних чланова
у сталном, односно проширеном саставу.
Уместо члана Комисије који није присутан, гласа његов
заменик.
Члан 16.
Председавајући се стара о реду на седници Комисије и
даје реч члановима и заменицима чланова Комисије ради
учешћа у дискусији по тачкама дневног реда.
По истој тачки дневног реда, члан Комисије, односно
његов заменик, може да дискутује само једном у ограниченом трајању од 5 минута, а други пут по истој тачки дневног реда, може да дискутује, само уз дозволу председника
Комисије у ограниченом трајању од 3 минута.
Председник ће опоменути члана/заменика Комисије
које и после одузимања речи наставља да говори, као и
лице које се непристојно понаша и/или на други начин омета рад на седници.
Ако опоменуто лице и даље наставља да омета рад на седници, на предлог председника или члана/заменика Комисије,
Комисија ће донети одлуку о његовом удаљењу са седнице.
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Лице на које се одлука о удаљењу односи обавезно је
да одмах по изрицању мере удаљења напусти просторију у
којој се седница одржава.
Мера удаљења односи се само на седницу Комисије на
којој је изречена.
Члан 17.
Ради проучавања појединих питања из свог делокруга,
израде предлога аката, извештаја и других докумената, као
и обављања појединих изборних радњи, Комисија формира
радне групе из реда својих чланова, којој помоћ пружају
стручне службе.
Члан 18.
Рад Комисије је јаван.
Јавност рада Комисија обезбеђује путем информација
објављених на сајту града Смедерева, присуством акредитованих представника средстава јавног информисања, давањем саопштења и одржавањем конференције за штампу,
а преко председника или заменика председника Комисије.
Саопштење за јавност даје председник Комисије или
заменик председника Комисије.
Члан 19.
У остваривању својих задатака Комисија, сагласно закону, сарађује са домаћим и страним органима и
организацијама.
V-ПОСТУПАЊЕ ПО ПРИГОВОРИМА
Члан 20.
О приговорима који су упућени Комисији, секретар,
односно заменик секретара, припремиће за потребе Комисије, најкасније у року од 24 часа од часа пријема приговора, стручно мишљење о начину решавања приговора и на
основу тог мишљења, сачиниће нацрт решења или одлуке.
Стручно мишљење из претходног става обухвата садржину приговора, чињенично стање, излагање законских
одредаба на основу којих се приговор решава и предлог
како га треба решити.
Решење по приговору Комисија доноси у року од 48 часова од часа пријема приговора и доставља га подносиоцу.
Члан 21.
Кад је против решења Комисије донетог по приговору
поднета жалба, Комисија доставља жалбу, заједно са оспореним решењем и свим потребним списима, Управном суду
у Београду, одмах а најкасније у року од 12 часова од часа
пријема жалбе.
Члан 22.
У поступку по приговорима, у питањима која нису изричито уређена Законом о локалним изборима, Законом о
избору народних посланика и Законом о финансирању политичких странака и актима донетим у спровођењу тих закона, Комисија сходно примењује одредбе Закона о општем
управном поступку.

9. јул 2021. године

VI-ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ УСЛОВА ЗА РАД КОМИСИЈЕ
Члан 23.
Средства за рад органа за спровођење избора, изборни
материјал и друге трошкове спровођења избора, обезбеђују
се у буџету града.
Члан 24.
Председник, чланови Комисије, секретар, као и њихови
заменици, као и лица ангажована за рад у Комисији имају
право на накнаду за рад у Комисији.
Висину накнаде за рад у Комисији, Комисија одређује
посебном одлуком.
Налогодавци за исплату средстава из члана 23. и члана
24. став 1. су председник и секретар Комисије.
Члан 25.
Стручне и административне послове за комисију врши
Служба за послове органа града Смедерева, а по налогу
председника и секретара Комисије.
По потреби, неопходну административну , техничку и
другу помоћ при обављању задатака Комисије обезбеђују
и пружају запослени из других организационих јединица
Градске управе, у складу са законом и Одлуком о Градској
управи, а по налогу председника и секретара Комисије.
VII-ДОКУМЕНТАЦИЈА О РАДУ КОМИСИЈЕ
Члан 26.
О присуству седници Комисије води се посебна
евиденција.
Записник се води у посебној књизи записника.Записник
садржи главне податке о раду на седници, нарочито о предлозима о којима се расправљало, са именима учесника у
расправи, о одлукама, закључцима и другим актима који су
на седници донети, као и о резултату гласања о појединим
питањима.
О чувању књиге записника стара се секретар Комисије.
Записник се чува трајно.
Записник потписују председник и секретар Комисије.
Члан 27.
Комисија обезбеђује чување изборних аката и извештаја о резултатима избора са изборним материјалима и
руковање тим материјалима, у складу са прописима.
Члан 28.
У Комисији се води деловодни протокол, сређује и чува
документација (архивска грађа Комисије), са којом се поступа у складу са прописима.
VIII-ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 29.
Питања која се односе на рад Комисије, а која нису
уређена овим Пословником, могу се уредити одлуком Комисије, у складу са одредбама овог Пословника.
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Члан 30.

Члан 31.

Мишљење о примени одредаба овог Пословника даје
секретар, односно заменик секретара Комисије.
Аутентично тумачење одредаба овог Пословника утврђује Комисија, на предлог председника или најмање пет
чланова Комисије.

Овај Пословник ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном листу града Смедерева“.
Број:013-4/21
У Смедереву, 29.06.2021.године
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Наташа Величковић, с.р.
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САДРЖАЈ
Рег. бр.

Страна

Рег. бр.

СКУПШТИНА ГРАДА

ГРАДСКО ВЕЋЕ

107.

Решење о потврђивању мандата одборника
изабраног на изборима за одборнике
Скупштине града Смедерева, одржаним
21. јуна 2020. године

1

108.

Одлукa о изменама и допунама Одлуке о
буџету града Смедерева за 2021. годину

2

109.

Измене Кадровског плана Градске управе
града Смедерева за 2021. годину

157

110.

Одлукa о измени и допуни Одлуке
о организовању Центра за културу
Смедерево

158

111.

Одлукa о измени и допуни Одлуке о
организовању Народне библиотеке Смедерево

159

112.

Одлукa о измени и допуни Одлуке о
организовању Историјског архива у
Смедереву

159

Одлукa о измени и допуни Одлуке о
организовању Музеја у Смедереву

160

114.

Решење о давању претходне сагласности
на Предлог Правилника о раду Јавног
предузећа Спортски центар Смедерево

160

115.

Решење о измени Решења о именовању
чланова Школског одбора Основне школе
„Светитељ Сава“ у Друговцу

160

116.

Решење о измени Решења о именовању
чланова Школског одбора Економскотрговинске школе у Смедереву

161

113.

Страна

117.

Решење о давању сагласности на Ценовник
услуга на комплексу базена Јавног
предузећа Спортски центар Смедерево

161

ГРАДОНАЧЕЛНИК
118.

Одлукa о укидању ванредне ситуације на
територији града Смедерева
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119.

Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве
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120.

Решење о измени Решења о образовању
Савета за унапређивање родне равноправности града Смедерева и именовању председника, заменика председника, чланова и
заменика чланова Савета
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ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР
ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА
СМЕДЕРЕВА
121.

Пословник о раду Изборне комисије
за избор одборника Скупштине града
Смедерева

ИЗДАВАЧ: Град Смедерево, Oмладинска бр. 1, Телефон 4621-907 и 4621-917
www.smederevo.org.rs
Штампа: "Делтаграф" д.о.о. Смедерево,
Тираж 30 примерака
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