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ГОДИНА X БРОЈ 6 – Књига 1
СКУПШТИНА ГРАДА

73.
На основу члана 56. Закона о локалним изборима
(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007,
34/2010-Одлука УС и 54/2011),
Скупштина града Смедерева, на 8. седници одржаној 8.
јуна 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИЦИМА
ИЗАБРАНИМ НА ИЗБОРИМА ЗА ОДБОРНИКЕ
СКУПШТИНЕ ГРАДА СМЕДЕРЕВА,
ОДРЖАНИМ 24. АПРИЛА 2016. ГОДИНЕ
I
Потврђују се мандати одборницима изабраним на изборима за одборнике Скупштине града Смедерева, одржаним
24. априла 2016. године, и то:
1. Лидији Ћосо, са Изборне листе Александар Вучић –
Србија побеђује;
2. Дејану Пирићу, са Изборне листе Група грађана
„Доста је било – Саша Радуловић“.
II

СМЕДЕРЕВО, 8. ЈУН 2017. ГОДИНЕ
поступак и Скупштини града Смедерева доставила Извештај о додели одборничких мандата.
Како је Законом о локалним изборима („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 34/2010-одлука УС
и 54/2011) утврђено да о потврђивању мандата одборника,
на основу извештаја Верификационог одбора Скупштина
одлучује јавним гласањем, то је Скупштина образовала
Верификациони одбор за потврђивање мандата од 3 члана
која су предложиле три изборне листе које су добиле највећи број одборничких мандата у Скупштини града.
Након образовања Верификационог одбора, кандидати
за одборнике су предали Одбору своја уверења о избору.
Верификациони одбор је на основу Извештаја Изборне
комисије утврдио да су подаци из уверења о избору сваког
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.
С обзиром на наведено одлучено је као у диспозитиву
овог Решења.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог Решења
може се изјавити жалба Управном суду у Београду у року
од 48 часова од дана доношења Решења.
Број 02-132/2017-07
У Смедереву, 8. јуна 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.

Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“ и на огласној табли Градске управе града Смедерева.
Образложење
На 7. седници Скупштине града Смедерева одржаној
17. марта 2017. године, одборнику Стамену Манчићу изабраном са Изборне листе Александар Вучић – Србија побеђује престао је мандат одборника са 28. децембром 2016.
године, пре истека времена на који је изабран, због наступања смрти одборника.
Такође, на истој седници одборнику Драгану Рудинцу
изабраном са Изборне листе Група грађана „Доста је било
– Саша Радуловић“, престао je мандат одборника са 17.
мартом 2017. године, пре истека времена на који је изабран,
због подношења усмене оставке.
Дана 28. марта 2017. године Изборној комисији за избор
одборника Скупштине града Смедерева од стране секретара Скупштине града Смедерева упућено је обавештење да
је наведеним одборницима престао одборнички мандат.
У складу са Законом о локалним изборима („Службени
гласник Републике Србије“, број 129/2007, 34/2010-Одлука УС и 54/2011), Изборна комисија је спровела прописани

74.
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, 83/2014-др.
закон и 101/2016-др.закон), члана 92. 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 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.
закон, 103/2015 и 99/2016), члана 10. Закона о Државној
ревизорској институцији („Службени гласник Републике
Србије“, број 101/2005, 54/2007 и 36/2010) и члана 19. став
1. тачка 6. Статута града Смедерева (“Службени лист града
Смедерева”, број 12/2016 - пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 8. седници одржаној 8.
јуна 2017. године, донела jе
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

ОД Л У КУ
О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ
ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА
БУЏЕТА ГРАДА СМЕДЕРЕВА ЗА 2016. ГОДИНУ

Скупштина града Смедерева, на 8. седници одржаној 8.
јуна 2017. године, донела jе
ОД Л У КУ
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА
СМЕДЕРЕВА ЗА 2016. ГОДИНУ

Члан 1.
Екстерну ревизију Завршног рачуна буџета града
Смедерева за 2016. годину обавиће лице које испуњава
услове за обављање послова ревизије финансијских
извештаја прописане законом којим се уређује
рачуноводство и ревизија, а у складу са чланом 92. став
4. Закона о буџетском систему, које ће бити изабрано у
поступку јавне набавке.

Члан 1.
Завршни рачун буџета града Смедерева садржи:
- Биланс стања (Образац 1)
- Биланс прихода и расхода (Образац 2)
- Извештај о капиталним издацима и примањима
(Образац 3)
- Извештај о новчаним токовима (Образац 4)
- Извештај о извршењу буџета (Образац 5)
- Извештај о извршењу буџета града Смедерева за
2016. годину
- Објашњење одступања између одобрених средстава
Одлуком о буџету града Смедерева за 2016. годину и
извршења
- Извештај о примљеним донацијама и кредитима,
домаћим и иностраним и извршеним отплатама
дугова у 2016. години
- Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне
буџетске резерве за 2016. годину
- Извештај о гаранцијама датим у току фискалне 2016.
године.

Члан 2.
Одељење за привреду, предузетништво, локални
економски развој и јавне набавке Градске управе града
Смедерева спровешће поступак јавне набавке – услуге
ревизије Завршног рачуна буџета града Смедерева за 2016.
годину у складу са Законом о јавним набавкама.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Члан 4.
Ову Одлуку доставити Министарству финансија
Републике Србије -Управи за трезор и Државној ревизорској
институцији Београд.
Број 400-3337/2017-07
У Смедереву, 8. јуна 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.

8. јун 2017. године

Члан 2.
Остварени текући приходи и примања, као и извршени
текући расходи и издаци у завршном рачуну буџета града
Смедерева за 2016. годину износе у динарима:
I

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

2.852.467
хиљада
динара

II

Кориговани одливи за исплаћена
средства у обрачуну (Ознака ОП у
Обрасцу 4439)

2.899.571
хиљада
динара

Члан 3.
75.
На основу члана 32. став 1. тачка 2., а у вези са чланом
66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије”, број 129/2007, 83/2014 –
др.закон и 101/2016-др.закон), чланова 78. и 79. Закона
о буџетском систему („Службени гласник Републике
Србије”, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011,
93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014,
68/2015- др.закон, 103/2015 и 99/2016), чланова 2, 3. и 5.
Правилника о начину припреме, састављања и подношења
финансијских извештаја корисника буџетских средстава,
корисника средстава организација за обавезно социјално
осигурање и буџетских фондова („Службени гласник
Републике Србије“, број 18/2015) и члана 19. став 1. тачка
2. и члана 77. Статута града Смедерева („Службени лист
града Смедерева“, број 12/2016 - пречишћен текст),

У Билансу стања у периоду од 1. јануара 2016. до 31.
децембра 2016. године (Образац 1) утврђена је укупна
актива у износу од 19.995.312 хиљада динара и укупна
пасива у износу од 19.995.312 хиљада динара. Структура
активе и пасиве на одговарајућим синтетичким контима
дата је по следећим класама и износима:
000000-Нефинансијска имовина у износу од 16.583.553
хиљада динара
100000-Финансијска имовина у износу од 3.411.759
хиљада динара
200000-Обавезе у износу од 2.937.597 хиљада динара
300000-Капитал, утврђивање резултата пословања и
ванбилансна евиденција у износу од 17.057.715 хиљада
динара.
Члан 4.
У Билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара
2016. до 31. децембра 2016. године (Образац 2) утврђени су:

8. јун 2017. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
(у хиљ. динара)

1. Укупно остварени текући приходи и
примања од продаје нефинансијске имовине

2.751.888

2. Укупно извршени текући расходи и издаци
за набавку нефинансијске имовине

2.701.872
3. Вишак прихода и примања – буџетски 50.016
суфицит (ред.бр.1-ред.бр.2)
Структура текућих прихода и примања од продаје
нефинансијске имовине и текућих расхода и издатака за
нефинансијску имовину, утврђивање резултата пословања
на одговарајућим синтетичким контима дата је по следећим
класама и износима:
700000 + 800000 - Текући приходи и примања од
продаје нефинансијске имовине у износу од 2.751.888
хиљада динара
400000 + 500000 - Текући расходи и издаци за
нефинансијску имовину у износу од 2.701.872 хиљада
динара
Вишак прихода и примања – буџетски суфицит у износу
од 50.016 хиљада динара.
Члан 5.
У Извештају о капиталним издацима и примањима у
периоду од 1. јануара 2016. до 31. децембра 2016. године
(Образац 3) утврђени су укупни извори финансирања и
укупни издаци на одговарајућим синтетичким контима, а
по следећим класама и износима:
800000 + 900000 - Примања од продаје нефинансијске
имовине и примања од задуживања и продаје
финансијске имовине у износу од 140.922 хиљада
динара
500000 + 600000 - Издаци за нефинансијску имовину
и издаци за отплату главнице и набавку финансијске
имовине у износу од 610.938 хиљада динара
- Мањак примања у износу од 470.016 хиљада динара
(Ознака ОП у Обрасцу 3163).
Члан 6.
У Извештају о новчаним токовима у периоду од 1.
јануара 2016. до 31. децембра 2016. године (Образац 4)
утврђени су укупни новчани приливи и укупни новчани
одливи и салдо готовине на крају године на одговарајућим
синтетичким контима, а по следећим класама и износима:
700000-Текући приходи у износу од 2.711.545 хиљада
динара
800000-Примања од продаје нефинансијске имовине у
износу од 40.343 хиљада динара
900000-Примања од задуживања и продаје финансијске
имовине у износу од 100.579 хиљада динара
400000-Текући расходи у износу од 2.285.112 хиљада
динара
500000-Издаци за нефинансијску имовину у износу од
416.760 хиљада динарa
600000-Издаци за отплату главнице и набавку
финансијске имовине у износу од 194.178 хиљада
динара
-Салдо готовине на крају године у износу од 33.552
хиљада динара (ознака ОП у Обрасцу 4442).
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Члан 7.

У Извештају о извршењу буџета у периоду од 1. јануара
2016. до 31. децембра 2016. године (Образац 5) утврђена је
укупна разлика између примљених и утрошених средстава,
односно између укупних прихода и примања и укупних
расхода и издатака по нивоима финансирања из Републике,
града, основне организације обавезног социјалног
осигурања, донација и осталих извора:
- Текући приходи и примања од продаје нефинансијске
имовине у износу од 2.751.888 хиљада динара
- Текући расходи и издаци за нефинансијску имовину у
износу од 2.701.872 хиљада динара
- Вишак прихода и примања - буџетски суфицит у
износу од 50.016 хиљада динара (ознака ОП 5438)
- Примања од задуживања и продаје финансијске
имовине у износу од 100.579 хиљада динара
- Издаци за отплату главнице и набавку финансијске
имовине у износу од 194.178 хиљада динара
- Мањак примања у износу од 93.599 хиљада динара
(ознака ОП 5443)
- Мањак новчаних прилива у износу од 43.583 хиљада
динара (ознака ОП 5445)
Члан 8.
Саставни део Одлуке о завршном рачуну буџета града
Смедерева за 2016. годину је и Извештај о извршењу буџета
града Смедерева за 2016. годину са образложењем сачињен
тако да приказује разлике између одобрених средстава и
извршења.
Члан 9.
Стање на рачуну буџета града Смедерева на дан
30.12.2016. године износило је 11.010.877,45 динара.
Средства у износу од 68.690.700,28 динара наменски су
опредељена:
- средства градског самодоприноса остварена по истеку
Одлуке у износу од 14.249.682,57 динара;
- средства самодоприноса остварена по истеку одлука
у сеоским месним заједницама у износу од 1.682.848,06
динара;
- наменска средства самодоприноса из прихода лица
која се баве самосталном делатношћу у износу од
882,00 динара;
- за расподелу сеоског самодоприноса оствареног од
зарада у износу од 16.405.892,15 динара;
- средства пренета са рачуна Фонда за солидарну
стамбену изградњу Смедерево у износу од 11.595.970,12
динара;
- наменска средства за изградњу фекалне канализације
у Горанској улици остварена од игара на срећу у износу
од 801.346,19 динара;
- наменска средства за модернизацију опремљености
локалне самоуправе остварена од игара на срећу у
износу од 57.648,12 динара;
- Музеј у Смедереву – финансирање реконструкције
сталне поставке у износу од 39.686,94 динара;
- средства за Колективни центар „Ора Сартид“ РадинацРаља у износу од 3.453.525,44 динара;
-за уклањање објеката без грађевинске дозволе од
Министарства грађевинарства износ од 818.563,40
динара;
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- средства од Фонда за заштиту животне средине за
суфинансирање уклањања дивље депоније „Дуго поље“
у Радинцу и уређење локације у износу од 871.776,28
динара;
- средства Комесаријата за избеглице у износу од
25.752,76 динара, а односе се на побољшање услова
становања породица интерно расељених лицаграђевински материјал;
-новчани прилози за помоћ и ублажавање насталих
последица и накнаду трошкова услед елементарних
непогода – поплава у мају 2014. године у износу од
4.220.865,76 динара;
-средства за примену института опортунитета у износу
од 3.072.921,80 динара;
-средства Министарства спорта и омладине, реализација
пројекта млади у производњи воћарских производа у
износу од 985.283,29 динара;
-средства Министарства за рад, запошљавање и
социјалну политику за финансирање услуга социјалне
заштите у износу од 6.408.055,40 динара и
-средства Министарства културе за реализацију главног
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пројекта обнове Језавског бедема између куле 7 и куле
10 Смедеревске тврђаве, наставак конзерваторскорестаураторских радова обнове куле 8 и куле 9 у износу
од 4.000.000,00 динара.
Члан 10.
Одлуку о завршном рачуну буџета града Смедерева
за 2016. годину доставити Министарству финансија
Републике Србије - Управи за трезор.
Члан 11.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Смедерева”.
Број 400-3581/2017-07
У Смедереву, 8. јуна 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.
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Страна 5 – Број 6 – Књига 1

Образац 1

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА
7 5 1
1

2

3

0 0 0
4

Врста
посла

5

6

7

0
8

9

0

10 11 12 13 14 15 16 17

Јединствени
број КБС

18 19 20 21 22

23 24 25 26 27

Седиште
УТ

Надлежни
директни

28

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
КОНСОЛИДОВАНИ РАЧУН ТРЕЗОРА ГРАДА СМЕДЕРЕВА
СЕДИШТЕ
ПИБ

СМЕДЕРЕВО

0

МАТИЧНИ БРОЈ

0

БРОЈ ПОДРАЧУНА

0

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
0

(Попуњава само индиректни корисник буџетских средстава)

у ууууууу уу

БИЛАНС СТАЊА
01.01.2016. године до 31.12.2016. године
(У хиљадама динара)

Ознака
ОП

Број
конта

1

2

Опис

3

Износ из
претходне
године
(почетно
стање)
4

Износ текуће године
Бруто
5

АКТИВА

1001

000000

1002

010000

1003

011000

1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010

011100
011200
011300
012000
012100
013000
013100

1011

014000

1012
1013
1014

014100
014200
014300

1015

015000

1016

015100

НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА
(1002 + 1020)
НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У
СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА
(1003 + 1007 + 1009 + 1011 + 1015 + 1018)
НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА
(од 1004 до 1006)
Зграде и грађевински објекти
Опрема
Остале некретнине и опрема
КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (1008)
Култивисана имовина
ДРАГОЦЕНОСТИ (1010)
Драгоцености
ПРИРОДНА ИМОВИНА
(од 1012 до 1014)
Земљиште
Подземна блага
Шуме и воде
НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У
ПРИПРЕМИ И АВАНСИ (1016 + 1017)
Нефинансијска имовина у припреми

Исправка
вредности
6

Нето
(5 - 6)
7

7,073,846 21,645,273

5,061,720 16,583,553

7,064,204 21,580,450

5,005,270 16,575,180

6,405,389 11,507,644

4,543,679

6,963,965

6,327,541 11,184,910
72,745
303,005
5,103
19,729
0
0
0
0
0
0
0
0

4,322,553
218,339
2,787
0
0
0
0

6,862,357
84,666
16,942
0
0
0
0

77,156

9,347,760

6,891

9,340,869

77,156
0
0

9,347,760
0
0

6,891
0
0

9,340,869
0
0

517,895

638,953

437,884

201,069

517,595

638,065

437,296

200,769

Страна 6 – Број 6 – Књига 1

Ознака
ОП

Број
конта

1
1017
1018
1019

2
015200
016000
016100

1020

020000

1021
1022
1023
1024

021000
021100
021200
021300

1025

022000

1026
1027

022100
022200

1028

100000

1029

110000

1030

111000

1031

111100

1032

111200

1033

111300

1034

111400

1035

111500

1036

111600

1037

111700

1038

111800

1039

111900

1040

112000

1041

112100

1042
1043
1044

112200
112300
112400

1045

112500

1046

112600

1047
1048

112700
112800

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Опис
3
Аванси за нефинансијску имовину
НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (1019)
Нематеријална имовина
НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА
(1021 + 1025)
ЗАЛИХЕ (од 1022 до 1024)
Робне резерве
Залихе производње
Роба за даљу продају
ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И
ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА (1026 + 1027)
Залихе ситног инвентара
Залихе потрошног материјала
ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА
(1029 + 1049 + 1067)
ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА
(1030 + 1040)
ДУГОРОЧНА ДОМАЋА ФИНАНСИЈСКА
ИМОВИНА (од 1031 до 1039)
Дугорочне домаће хартије од вредности,
изузев акција
Кредити осталим нивоима власти
Кредити домаћим јавним финансијским
институцијама
Кредити домаћим пословним банкама
Кредити домаћим јавним нефинансијским
институцијама
Кредити физичким лицима и
домаћинствима у земљи
Кредити домаћим невладиним
организацијама
Кредити домаћим нефинансијским
приватним предузећима
Домаће акције и остали капитал
ДУГОРОЧНA СТРАНА ФИНАНСИЈСКА
ИМОВИНА (од 1041 до 1048)
Дугорочне стране хартије од вредности,
изузев акција
Кредити страним владама
Кредити међународним организацијама
Кредити страним пословним банкама
Кредити страним нефинансијским
институцијама
Кредити страним невладиним
организацијама
Стране акције и остали капитал
Страни финансијски деривати

8. јун 2017. године

Износ из
претходне
године
(почетно
стање)
4

Износ текуће године
Исправка
вредности
6

Бруто
5

Нето
(5 - 6)
7

300
63,764
63,764

888
86,093
86,093

588
16,816
16,816

300
69,277
69,277

9,642

64,823

56,450

8,373

2,110
0
645
1,465

26,598
0
22,234
4,364

24,254
0
21,603
2,651

2,344
0
631
1,713

7,532

38,225

32,196

6,029

2,797
4,735

25,575
12,650

23,596
8,600

1,979
4,050

2,000,994

3,411,759

0

3,411,759

25,043

1,362,257

0

1,362,257

25,043

1,362,257

0

1,362,257

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16,213

13,849

0

13,849

0

0

0

0

0

0

0

0

8,830

1,348,408

0

1,348,408

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

8. јун 2017. године

Ознака
ОП

Број
конта

1

2

1049

120000

1050

121000

1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067

121100
121200
121300
121400
121500
121600
121700
121800
121900
122000
122100
123000
123100
123200
123300
123900
130000

1068

131000

1069
1070
1071
1072
1073

131100
131200
131300

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Опис
3

НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ,
ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И
КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (1050 + 1060 + 1062)
НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ,
ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (од 1051 до 1059)
Жиро и текући рачуни
Издвојена новчана средства и акредитиви
Благајна
Девизни рачун
Девизни акредитиви
Девизна благајна
Остала новчана средства
Племенити метали
Хартије од вредности
КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (1061)
Потраживања по основу продаје и друга потраживања
КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (од 1063 до 1066)
Краткорочни кредити
Дати аванси, депозити и кауције
Хартије од вредности намењене продаји
Остали краткорочни пласмани
АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1068)
АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА
(од 1069 до 1071)
Разграничени расходи до једне године
Обрачунати неплаћени расходи и издаци
Остала активна временска разграничења
УКУПНА АКТИВА (1001 + 1028)

351000

ВАНБИЛАНСНА АКТИВА

Страна 7 – Број 6 – Књига 1

Износ из
претходне
године
(почетно
стање)
4

Износ текуће године
Бруто
5

Исправка
вредности
6

Нето
(5 - 6)
7

1,495,407

1,581,417

0

1,581,417

80,665

33,552

0

33,552

80,056
0
6
0
0
0
600
0
3
1,383,170
1,383,170
31,572
0
27,747
3,664
161
480,544

32,683
1
4
0
0
0
861
0
3
1,525,488
1,525,488
22,377
0
18,552
3,664
161
468,085

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

32,683
1
4
0
0
0
861
0
3
1,525,488
1,525,488
22,377
0
18,552
3,664
161
468,085

480,544

468,085

0

468,085

0
0
480,328
468,085
216
0
9,074,840 25,057,032
1,846,122 1,382,032

0
0
0
468,085
0
0
5,061,720 19,995,312
99,381 1,282,651
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Ознака
ОП

Број
конта

Опис

1

2

3

1074

200000

1075

210000

1076

211000

1077

211100

1078

211200

1079

211300

1080

211400

1081

211500

1082

211600

1083

211700

1084
1085
1086

211800
211900
212000

1087

212100

1088

212200

1089

212300

1090

212400

1091

212500

1093

213000

1094

213100

1095

ПАСИВА

ОБАВЕЗЕ (1075 + 1099 + 1118 + 1173 + 1198 + 1212)

8. јун 2017. године

Износ
Претходна година

Текућа година

4

5

2,913,602

2,937,597

1,021,981

925,310

1,021,981

925,310

0

0

0

0

0

0

1,021,981

925,310

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Дугорочне обавезе по основу гаранција

0

0

214000

ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ ГЛАВНИЦЕ ЗА
ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (1096)

0

0

1096

214100

Обавезе по основу отплате главнице зa финансијски лизинг

0

0

1097

215000

0

0

1098

215100

0

0

1099

220000

0

0

1100

221000

0

0

1101

221100

0

0

1102

221200

0

0

1103

221300

0

0

1104

221400

0

0

ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ
(1076 + 1086 + 1093 + 1095 + 1097)
ДОМАЋЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1077 до 1085)
Обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев
акција
Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих
нивоа власти
Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих
јавних финансијских институција
Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих
пословних банака
Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих
домаћих кредитора
Обавезе по основу дугорочних кредита од
домаћинстава у земљи
Дугорочне обавезе по основу домаћих финансијских
деривата
Дугорочне обавезе по основу домаћих меница
Дугорочне обавезе за финансијске лизинге
СТРАНЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1087 до 1092)
Дугорочне стране обавезе по основу емитованих
хартија од вредности, изузев акција
Обавезе по основу дугорочних кредита од страних
влада
Обавезе по основу дугорочних кредита од
мултилатералних институција
Обавезе по основу дугорочних кредита од страних
пословних банака
Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих
страних кредитора
ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ
ГАРАНЦИЈА (1094)

ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО
КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (1098)
Обавезе по основу отплата гаранција по комерцијалним
трансакцијама
КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1100 + 1109 + 1116)
КРАТКОРОЧНЕ ДОМАЋЕ ОБАВЕЗЕ
(од 1101 до 1108)
Краткорочне домаће обавезе по основу емитованих
хартија од вредности, изузев акција
Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих
нивоа власти
Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих јавних
финансијских институција
Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих
пословних банака
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Ознака
ОП

Број
конта

Опис

1

2

3

1105

221500

1106

221600

1107

221700

1108
1109

221800
222000

1110

222100

1111

222200

1112

222300

1113

222400

1114

222500

1115

222600

1116

223000

1117

223100

Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих
домаћих кредитора
Обавезе по основу краткорочних кредита од
домаћинстава у земљи
Краткорочне обавезе по основу домаћих финансијских
деривата
Краткорочне обавезе по основу домаћих меница
КРАТКОРОЧНЕ СТРАНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1110 до 1115)
Краткорочне стране обавезе по основу емитованих
хартија од вредности, изузев акција
Обавезе по основу краткорочних кредита од страних
влада
Обавезе по основу краткорочних кредита од
мултилатералних институција
Обавезе по основу краткорочних кредита од страних
пословних банака
Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих
страних кредитора
Краткорочне обавезе по основу страних финансијских
деривата
КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ
ГАРАНЦИЈА (1117)
Краткорочне обавезе по основу гаранција
ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
(1119 + 1125 + 1131 + 1137 + 1141+ 1147 + 1153 + 1161 +
1167)

1118

230000

1119
1120
1121

231000
231100
231200

1122

231300

1123

231400

1124

231500

1125

232000

1126

232100

Обавезе по основу доприноса за незапосленост на
плате и додатке
ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА
(од 1126 до 1130)
Обавезе по основу нето накнада запосленима

1127

232200

Обавезе по основу пореза на плате за накнаде запосленима

1128

232300

1129

232400

1130

232500

1131

233000

1132

233100

1133

233200

ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАТЕ И ДОДАТКЕ (од 1120 до 1124)
Обавезе за нето плате и додатке
Обавезе по основу пореза на плате и додатке
Обавезе по основу доприноса за пензијско и
инвалидско осигурање на плате и додатке
Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање
на плате и додатке

Обавезе по основу доприноса за пензијско и
инвалидско осигурање за накнаде запосленима
Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање
за накнаде запосленима
Обавезе по основу доприноса за незапосленост за
накнаде запосленима
ОБАВЕЗЕ ЗА НАГРАДЕ И ОСТАЛЕ ПОСЕБНЕ
РАСХОДЕ (од 1132 до 1136)
Обавезе по основу нето исплата награда и осталих посебних
расхода
Обавезе по основу пореза на награде и остале посебне
расходе

Страна 9 – Број 6 – Књига 1

Износ
Претходна година

Текућа година

4

5

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40,262

46,700

31,102
21,523
2,726

31,278
21,786
2,689

4,803

4,787

1,792

1,760

258

256

21

20

21

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,131

0

3,844

0

287

Страна 10 – Број 6 – Књига 1

Ознака
ОП

Број
конта

1

2

1134

233300

1135

233400

1136

233500

1137

234000

1138

234100

1139

234200

1140

234300

1141

235000

1142
1143

235100
235200

1144

235300

1145

235400

1146

235500

1147

236000

1148

236100

1149

236200

1150

236300

1151

236400

1152

236500

1153

237000

1154

237100

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

8. јун 2017. године

Износ

Опис
3
Обавезе по основу доприноса за пензијско и
инвалидско осигурање за награде и остале посебне
расходе
Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање
за награде и остале посебне расходе
Обавезе по основу доприноса за случај незапослености
за награде и остале посебне расходе
ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНИХ ДОПРИНОСА
НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
(од 1138 до 1140)
Обавезе по основу доприноса за пензијско и
инвалидско осигурање на терет послодавца
Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање
на терет послодавца
Обавезе по основу доприноса за случај незапослености
на терет послодавца
ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА У НАТУРИ
(од 1142 до 1146)
Обавезе по основу нето накнада у натури
Обавезе по основу пореза на накнаде у натури
Обавезе по основу доприноса за пензијско и
инвалидско осигурање за накнаде у натури

Претходна година

Текућа година

4

5

0

0

0

0

0

0

6,157

6,117

4,130

4,103

1,770

1,758

257

256

0

33

0
0

33
0

0

0

0

0

0

0

1,650

2,321

1,017

1,420

104

146

Обавезе по основу доприноса за пензијско и
инвалидско осигурање за социјалну помоћ запосленима

365

517

Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање
за социјалну помоћ запосленима

143

208

21

30

1,332

944

0

0

0

0

43

8

574

428

706

495

Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање
за накнаде у натури
Обавезе по основу доприноса за случај незапослености
за накнаде у натури
ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ
ЗАПОСЛЕНИМА (од 1148 до 1152)
Обавезе по основу нето исплата социјалне помоћи
запосленима
Обавезе по основу пореза на социјалну помоћ
запосленима

Обавезе по основу доприноса за случај незапослености
за социјалну помоћ запосленима
СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА И УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
(од 1154 до 1160)
Обавезе по основу нето исплата за службена путовања
Обавезе по основу пореза на исплате за службена
путовања
Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору
Обавезе по основу пореза на исплате за услуге по
уговору
Обавезе по основу доприноса за пензијско и
инвалидско осигурање за услуге по уговору

1155

237200

1156

237300

1157

237400

1158

237500

1159

237600

Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање
за услуге по уговору

9

13

1160

237700

Обавезе по основу доприноса за случај незапослености
за услуге по уговору

0

0

8. јун 2017. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 11 – Број 6 – Књига 1

Износ

Ознака
ОП

Број
конта

1

2

3

1161

238000

ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОСЛАНИЧКИХ ДОДАТАКА
(од 1162 до 1166)

0

1,856

1162

238100

Обавезе за нето исплаћени посланички додатак

0

1,141

1163

238200

Обавезе по основу пореза на исплаћени посланички додатак

0

310

1164

238300

Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско
осигурање за посланички додатак

0

373

1165

238400

0

32

1166

238500

0

0

1167

239000

ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУДИЈСКИХ ДОДАТАКА (од
1168 до 1172)

0

0

1168

239100

Обавезе за нето исплаћени судијски додатак

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13,383

58,180

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

45,203

0

45,203

0

0

0

0

0

0

2,662

2,050

0

0

0

0

2,662

2,050

0

0

0

0

0

0

1169

239200

1170

239300

1171

239400

1172

239500

1173

240000

1174

241000

1175
1176
1177
1178

241100
241200
241300
241400

1179

242000

1180

242100

1181

242200

1182

242300

1183

242400

1184

243000

1185

243100

1186

243200

1187

243300

1188

243400

1189

244000

1190

244100

Опис

Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање
за посланички додатак
Обавезе по основу доприноса за случај незапослености
за посланички додатак

Обавезе по основу пореза на исплаћени судијски
додатак
Обавезе по основу доприноса за пензијско и
инвалидско осигурање за судијски додатак
Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање
за судијски додатак
Обавезе по основу доприноса за случај незапослености
за судијски додатак
ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДА,
ИЗУЗЕВ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
(1174 + 1179 + 1184 + 1189 + 1192)
ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КАМАТА И
ПРАТЕЋИХ ТРОШКОВА ЗАДУЖИВАЊА
(од 1175 до 1178)
Обавезе по основу отплате домаћих камата
Обавезе по основу отплате страних камата
Обавезе по основу отплате камата по гаранцијама
Обавезе по основу пратећих трошкова задуживања
ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУБВЕНЦИЈА
(од 1180 до 1183)
Обавезе по основу субвенција нефинансијским предузећима
Обавезе по основу субвенција приватним
финансијским предузећима
Обавезе по основу субвенција јавним финансијским
установама
Обавезе по основу субвенција приватним предузећима
ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ДОНАЦИЈА, ДОТАЦИЈА И
ТРАНСФЕРА (од 1185 до 1188)
Обавезе по основу донација страним владама
Обавезе по основу дотација међународним
организацијама
Обавезе по основу трансфера осталим нивоима власти
Обавезе по основу дотација организацијама обавезног
социјалног осигурања
ОБАВЕЗЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ
(1190 + 1191)
Обавезе по основу права из социјалног осигурања код
организација обавезног социјалног осигурања

Претходна година

Текућа година

4

5

Страна 12 – Број 6 – Књига 1

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Ознака
ОП

Број
конта

Опис

1

2

3

1191

244200

Обавезе по основу социјалне помоћи из буџета

1192

245000

ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ РАСХОДЕ (од 1193 до 1197)

1193

245100

Обавезе по основу дотација невладиним
организацијама

1194

245200

Обавезе за остале порезе, обавезне таксе и казне

1195

245300

1196

245400

1197

245500

Обавезе по основу казни и пенала по решењима судова
Обавезе по основу накнаде штете за повреде и штете
услед елементарних непогода
Обавезе по основу накнаде штете или повреда нанетих
од стране државних органа

1198

250000

ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА
(1199 + 1203 + 1206 + 1208)

1199

251000

1200

8. јун 2017. године

Износ
Претходна година

Текућа година

4

5

0

0

10,721

10,927

138

56

10,333

10,411

0

0

0

0

250

460

437,518

370,662

ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ
(од 1200 до 1202)

287

2,010

251100

Примљени аванси

247

402

1201

251200

Примљени депозити

40

1,608

1202
1203
1204
1205

251300
252000
252100
252200

Примљене кауције

0
243,827
243,827
0

0
295,372
295,372
0

1206

253000

ОБАВЕЗЕ ЗА ИЗДАТЕ ЧЕКОВЕ И ОБВЕЗНИЦЕ (1207)

0

0

1207
1208
1209
1210
1211
1212

253100
254000
254100
254200
254900
290000

Обавезе за издате чекове и обвезнице
ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ (1209 до 1211)
Обавезе из односа буџета и буџетских корисника
Остале обавезе буџета
Остале обавезе из пословања

0
193,404
188,039
0
5,365
1,400,458

0
73,280
68,859
0
4,421
1,536,745

1213

291000

1,400,458

1,536,745

1214
1215
1216
1217

291100
291200
291300
291900

0
27,909
1,316,643
55,906

21
18,552
1,516,146
2,026

1218

300000

6,161,238

17,057,715

1219

310000

6,117,999

17,024,280

1220

311000

6,117,999

17,024,280

1221
1222

311100
311200

7,064,205
9,644

16,575,180
8,372

1223

311300

Исправка вредности сопствених извора нефинансијске
имовине, у сталним средствима, за набавке из кредита

1,021,981

925,310

1224
1225

311400
311500

Финансијска имовина
Извори новчаних средстава

28,706
0

1,365,921
66

1226

311600

Утрошена средства текућих прихода и примања од
продаје нефинансијске имовине у току једне године

0

0

ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА (1204 + 1205)
Добављачи у земљи
Добављачи у иностранству

ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1213)
ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА
(од 1214 до 1217)
Разграничени приходи и примања
Разграничени плаћени расходи и издаци
Обрачунати ненаплаћени приходи и примања
Остала пасивна временска разграничења
КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА
ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА
(1219 + 1229 - 1230 + 1231 - 1232 + 1233 - 1234)
КАПИТАЛ (1220)
КАПИТАЛ
(1221 + 1222 - 1223 + 1224 + 1225 - 1226 + 1227 + 1228)
Нефинансијска имовина у сталним средствима
Нефинансијска имовина у залихама

8. јун 2017. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 13 – Број 6 – Књига 1

Износ

Ознака
ОП

Број
конта

Опис

1

2

3

1227

311700

Пренета неутрошена средства из ранијих година

1228

311900

Остали сопствени извори

1229

321121

1230

Претходна година

Текућа година

4

5

37,374

0

51

51

Вишак прихода и примања – суфицит

43,239

33,435

321122

Мањак прихода и примања – дефицит

0

0

1231

321311

Нераспоређени вишак прихода и примања из
ранијих година

0

0

1232

321312

Дефицит из ранијих година

0

0

ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

УКУПНА ПАСИВА (1074 + 1218)

9,074,840

19,995,312

ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА

1,846,122

1,282,651

1233
1234
1235

330000

1236

330000

1237

340000

1238

340000

1239
1240

352000

ПОЗИТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ
(1235 + 1237 - 1236 - 1238)
НЕГАТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ
(1236 + 1238 - 1235 - 1237)
ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ
ВРЕДНОСТИ - ПОТРАЖНИ САЛДО
ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ
ВРЕДНОСТИ - ДУГОВНИ САЛДО
ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ - ПОТРАЖНИ
САЛДО
ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ - ДУГОВНИ САЛДО

Датум, 12.05.2017. . године

Лице одговорно за
попуњавање обрасца

Наредбодавац

Страна 14 – Број 6 – Књига 1

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

8. јун 2017. године

Образац 2

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА
7 5 2

0 0 0 0

1

4

2

3

Врста
посла

5

6

7

0 0
8

9

Јединствени
број КБС

10 11 12 13 14 15 16 17

18 19 20

21

Седиште
УТ

22

23 24 25 26 27

28

Надлежни
директни

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
КОНСОЛИДОВАНИ РАЧУН ТРЕЗОРА ГРАДА СМЕДЕРЕВА
СЕДИШТЕ
ПИБ

СМЕДЕРЕВО

0

МАТИЧНИ БРОЈ

0

БРОЈ ПОДРАЧУНА

0

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
0

(Попуњава само индиректни корисник буџетских средстава)

БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА
у периоду од 01.01.2016.
до 31.12.2016. године
(У хиљадама динара)
Ознака
ОП

Број
конта

1

2

2001
2002

700000

2003

710000

2004

711000

2005

711100

2006

711200

2007

711300

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

712000
712100
713000
713100
713200
713300
713400
713500
713600
714000
714100
714300
714400

2021

714500

2022

714600

Опис
3
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2106)
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
(2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103)
ПОРЕЗИ (2004 + 2008 + 2010 + 2017 + 2023 + 2030 + 2033 +
2040)
ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ
ДОБИТКЕ (од 2005 до 2007)
Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају
физичка лица
Порези на добит и капиталне добитке које плаћају
предузећа и друга правна лица
Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се
не могу разврстати између физичких и правних лица
ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (2009)
Порез на фонд зарада
ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 2011 до 2016)
Периодични порези на непокретности
Периодични порези на нето имовину
Порези на заоставштину, наслеђе и поклон
Порези на финансијске и капиталне трансакције
Други једнократни порези на имовину
Други периодични порези на имовину
ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 2018 до 2022)
Општи порези на добра и услуге
Добит фискалних монопола
Порези на појединачне услуге
Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу
да се добра употребљавају или делатности обављају
Други порези на добра и услуге

Износ
Претходна година

Текућа година

4

5

2,697,084

2,751,888

2,465,904

2,711,545

1,654,747

1,873,434

1,183,189

1,347,271

1,183,189

1,347,271

0

0

0

0

206
206
298,903
245,289
0
1,403
52,206
0
5
104,701
0
0
4,866

2
2
360,594
297,761
0
2,831
60,002
0
0
104,743
0
0
5,437

99,835

99,306

0

0

8. јун 2017. године

Ознака
ОП

Број
конта

1

2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Опис
3

2023

715000

2024
2025
2026

715100
715200
715300

2027

715400

2028
2029
2030

715500
715600
716000

2031

716100

2032

716200

2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039

717000
717100
717200
717300
717400
717500
717600

2040

719000

2041

719100

2042

719200

2043

719300

2044

719400

2045

719500

2046

719600

2047

720000

2048

721000

2049

721100

ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И
ТРАНСАКЦИЈЕ (од 2024 до 2029)
Царине и друге увозне дажбине
Порези на извоз
Добит извозних или увозних монопола
Добит по основу разлике између куповног и продајног
девизног курса
Порези на продају или куповину девиза
Други порези на међународну трговину и трансакције
ДРУГИ ПОРЕЗИ (2031 + 2032)
Други порези које искључиво плаћају предузећа,
односно предузетници
Други порези које плаћају остала лица или који се не
могу идентификовати
АКЦИЗЕ (од 2034 до 2039)
Акцизе на деривате нафте
Акцизе на дуванске прерађевине
Акцизе на алкохолна пића
Акцизе на освежавајућа безалкохолна пића
Акциза на кафу
Друге акцизе
ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И
ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ
ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 2041 до 2046)
Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких
лица
Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет
предузећа и осталих правних лица
Порез на доходак, добит и капиталну добит
нераспоредив између физичких и правних лица
Остали једнократни порези на имовину
Остали порези које плаћају искључиво предузећа и
предузетници
Остали порези које плаћају друга или
неидентификована лица
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (2048 + 2053)
ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ
(од 2049 до 2052)
Доприноси за социјално осигурање на терет запослених

2050

721200

Доприноси за социјално осигурање на терет послодаваца

2051

721300

2052

721400

2053

722000

2054
2055
2056

722100
722200
722300

2057

730000

2058

731000

2059
2060

731100
731200

Доприноси за социјално осигурање лица која обављају
самосталну делатност и незапослених лица
Доприноси за социјално осигурање који се не могу
разврстати
ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ
(од 2054 до 2056)
Социјални доприноси на терет осигураника
Социјални доприноси послодаваца
Импутирани социјални доприноси
ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ
(2058 + 2061 + 2066)
ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА
(2059 + 2060)
Текуће донације од иностраних држава
Капиталне донације од иностраних држава

Страна 15 – Број 6 – Књига 1

Износ
Претходна година

Текућа година

4

5

0

0

0
0
0

0
0
0

0

0

0
0
67,748

0
0
60,824

67,748

60,824

0

0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

439,522

427,864

0

0

0
0

0
0
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2061

732000

2062
2063
2064
2065

732100
732200
732300
732400

ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ
ОРГАНИЗАЦИЈА (од 2062 до 2065)
Текуће донације од међународних организација
Капиталне донације од међународних организација
Текуће помоћи од ЕУ
Капиталне помоћи од ЕУ

2066

733000

2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073

733100
733200
740000
741000
741100
741200
741300

2074

741400

2075
2076

741500
741600

2077

742000

2078

742100

2079

742200

2080

742300

2081

742400

2082

743000

2083
2084
2085
2086
2087

743100
743200
743300
743400
743500

2088

743900

2089

744000

2090

744100

2091

744200

2092
2093

745000
745100

2094

770000

2095

771000

2096

771100

2097

772000

2098

772100

2099

780000
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Износ
Претходна година

Текућа година

4

5

351

6,363

351
0
0
0

0
6,363
0
0

ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (2067 + 2068)

439,171

421,501

Текући трансфери од других нивоа власти
Капитални трансфери од других нивоа власти
ДРУГИ ПРИХОДИ (2070 + 2077 + 2082 + 2089 + 2092)
ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 2071 до 2076)
Камате
Дивиденде
Повлачење прихода од квази корпорација
Приход од имовине који припада имаоцима полиса
осигурања
Закуп непроизведене имовине
Финансијске промене на финансијским лизинзима
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 2078 до
2081)
Приходи од продаје добара и услуга или закупа од
стране тржишних организација
Таксе и накнаде
Споредне продаје добара и услуга које врше државне
нетржишне јединице
Импутиране продаје добара и услуга
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ
(од 2083 до 2088)
Приходи од новчаних казни за кривична дела
Приходи од новчаних казни за привредне преступе
Приходи од новчаних казни за прекршаје
Приходи од пенала
Приходи од одузете имовинске користи
Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете
имовинске користи
ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И
ПРАВНИХ ЛИЦА (2090 + 2091)
Текући добровољни трансфери од физичких и правних
лица
Капитални добровољни трансфери од физичких и
правних лица
МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (2093)
Мешовити и неодређени приходи
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ
РАСХОДА (2095 + 2097)
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ
РАСХОДА (2096)
Меморандумске ставке за рефундацију расхода
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ
РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (2098)
Меморандумске ставке за рефундацију расхода из
претходне године
ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА
ИСТОМ НИВОУ (2100)

410,836
28,335
332,307
50,814
499
0
0

409,327
12,174
374,111
49,618
154
0
0

487

0

49,828
0

49,464
0

229,074

278,304

189,389

251,462

26,431

17,755

13,254

9,087

0

0

16,532

27,700

532
0
15,419
0
0

0
0
27,359
0
0

581

341

12,908

6,153

11,681

5,663

1,227

490

22,979
22,979

12,336
12,336

12,042

9,064

5,990

5,340

5,990

5,340

6,052

3,724

6,052

3,724

380

240
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2100

781000

2101

781100

2102

781300

2103
2104
2105

790000
791000
791100

2106

800000

2107

810000

2108

811000

2109
2110
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ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА
ИСТОМ НИВОУ (2101 + 2102)
Трансфери између буџетских корисника на истом
нивоу
Трансфери између организација обавезног социјалног
осигурања
ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2104)
ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2105)
Приходи из буџета
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ (2107 + 2114 + 2121 + 2124)
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА
(2108 + 2110 + 2112)
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Износ
Претходна година

Текућа година

4

5

380

240

380

240

0

0

26,906
26,906
26,906

26,832
26,832
26,832

231,180

40,343

512

0

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (2109)

512

0

811100

Примања од продаје непокретности

512

0

812000

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (2111)

0

0

2111

812100

0

0

2112

813000

0

0

2113

813100

Примања од продаје покретне имовине
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ
СРЕДСТАВА (2113)
Примања од продаје осталих основних средстава

2114

820000

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (2115 + 2117 + 2119)

2115
2116

821000
821100

2117

0

0

1,415

1,630

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (2116)
Примања од продаје робних резерви

0
0

0
0

822000

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (2118)

0

0

2118

822100

0

0

2119

823000

1,415

1,630

2120
2121
2122
2123

823100
830000
831000
831100

1,415
0
0
0

1,630
0
0
0

2124

840000

229,253

38,713

2125
2126

841000
841100

Примања од продаје залиха производње
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ
(2120)
Примања од продаје робе за даљу продају
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (2122)
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (2123)
Примања од продаје драгоцености
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (2125
+ 2127 + 2129)
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (2126)
Примања од продаје земљишта

229,253
229,253

38,713
38,713

2127

842000

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (2128)

0

0

2128
2129
2130

842100
843000
843100

Примања од продаје подземних блага
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (2130)
Примања од продаје шума и вода
ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ
ИМОВИНУ (2132 + 2300)
ТЕКУЋИ РАСХОДИ (2133 + 2155 + 2200 + 2215 + 2239 +
2252 + 2268 + 2283)
РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2134 + 2136 + 2140 + 2142 +
2147 + 2149 + 2151 + 2153)
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)
(2135)
Плате, додаци и накнаде запослених
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ
ПОСЛОДАВЦА (од 2137 до 2139)
Допринос за пензијско и инвалидско осигурање

0
0
0

0
0
0

2,816,792

2,701,872

2,324,563

2,285,112

661,803

659,508

509,293

523,632

509,293

523,632

91,522

93,704

61,391

62,840

2131
2132

400000

2133

410000

2134

411000

2135

411100

2136

412000

2137

412100
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Број
конта

1
2138
2139
2140
2141

2
412200
412300
413000
413100

2142

414000

2143

414100

2144
2145

414200
414300

2146

414400

2147
2148

415000
415100

2149

416000

2150
2151
2152
2153
2154

416100
417000
417100
418000
418100

2155

420000

2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183

421000
421100
421200
421300
421400
421500
421600
421900
422000
422100
422200
422300
422400
422900
423000
423100
423200
423300
423400
423500
423600
423700
423900
424000
424100
424200
424300
424400

2184

424500
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Допринос за здравствено осигурање
Допринос за незапосленост
НАКНАДЕ У НАТУРИ (2141)
Накнаде у натури
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА
(од 2143 до 2146)
Исплата накнада за време одсуствовања с посла на
терет фондова
Расходи за образовање деце запослених
Отпремнине и помоћи
Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова
уже породице и друге помоћи запосленом
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2148)
Накнаде трошкова за запослене
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ
ПОСЕБНИ РАСХОДИ (2150)
Награде запосленима и остали посебни расходи
ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (2152)
Посланички додатак
СУДИЈСКИ ДОДАТАК (2154)
Судијски додатак
КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА
(2156 + 2164 + 2170 + 2179 + 2187 + 2190)
СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 2157 до 2163)
Трошкови платног промета и банкарских услуга
Енергетске услуге
Комуналне услуге
Услуге комуникација
Трошкови осигурања
Закуп имовине и опреме
Остали трошкови
ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 2165 до 2169)
Трошкови службених путовања у земљи
Трошкови службених путовања у иностранство
Трошкови путовања у оквиру редовног рада
Трошкови путовања ученика
Остали трошкови транспорта
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 2171 до 2178)
Административне услуге
Компјутерске услуге
Услуге образовања и усавршавања запослених
Услуге информисања
Стручне услуге
Услуге за домаћинство и угоститељство
Репрезентација
Остале опште услуге
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 2180 до 2186)
Пољопривредне услуге
Услуге образовања, културе и спорта
Медицинске услуге
Услуге одржавања аутопутева
Услуге одржавања националних паркова и природних
површина
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Износ
Претходна година

Текућа година

4

5

26,300
3,831
9,073
9,073

26,942
3,922
8,239
8,239

11,463

19,642

8,219

6,391

0
2,664

0
12,461

580

790

7,821
7,821

9,741
9,741

7,416

4,550

7,416
25,215
25,215
0
0

4,550
0
0
0
0

807,335

857,963

259,435
4,764
204,711
32,660
12,625
3,338
601
736
5,680
1,805
670
1,962
1,243
0
79,570
758
2,404
992
26,748
21,564
1,145
4,971
20,988
99,639
0
38,917
2,348
0

222,029
5,136
153,310
48,365
10,968
2,097
1,432
721
6,718
1,434
298
2,763
2,223
0
71,218
458
2,247
792
8,118
39,874
405
5,788
13,536
119,176
0
49,079
2,608
0

0

0
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2185

424600

2186

424900

2187

425000

2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199

425100
425200
426000
426100
426200
426300
426400
426500
426600
426700
426800
426900

2200

430000

2201

431000

2202
2203
2204

431100
431200
431300

Услуге очувања животне средине, науке и геодетске
услуге
Остале специјализоване услуге
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И
МАТЕРИЈАЛИ) (2188 + 2189)
Текуће поправке и одржавање зграда и објеката
Текуће поправке и одржавање опреме
МАТЕРИЈАЛ (од 2191 до 2199)
Административни материјал
Материјали за пољопривреду
Материјали за образовање и усавршавање запослених
Материјали за саобраћај
Материјали за очување животне средине и науку
Материјали за образовање, културу и спорт
Медицински и лабораторијски материјали
Материјали за одржавање хигијене и угоститељство
Материјали за посебне намене
АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД
(2201 + 2205 + 2207 + 2209 + 2213)
АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ
(од 2202 до 2204)
Амортизација зграда и грађевинских објеката
Амортизација опреме
Амортизација осталих некретнина и опреме

2205

432000

2206
2207
2208

Страна 19 – Број 6 – Књига 1

Износ
Претходна година

Текућа година

4

5

33,254

41,103

25,120

26,386

309,376

385,525

301,468
7,908
53,635
7,707
16
1,779
8,112
16
4,665
24
26,227
5,089

378,687
6,838
53,297
7,795
8
1,905
8,513
0
4,841
22
22,356
7,857

0

35

0

35

0
0
0

0
35
0

АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ОПРЕМЕ (од 2206)

0

0

432100
433000
433100

Амортизација култивисане опреме
УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (2208)
Употреба драгоцености

0
0
0

0
0
0

2209

434000

УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 2210 до 2212)

0

0

2210
2211
2212

434100
434200
434300

0
0
0

0
0
0

2213

435000

0

0

2214

435100

0

0

2215

440000

51,223

58,529

2216
2217
2218

441000
441100
441200

50,632
0
0

48,421
0
0

2219

441300

0

0

2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226

441400
441500
441600
441700
441800
441900
442000

49,169
1,463
0
0
0
0
0

46,897
1,524
0
0
0
0
0

2227

442100

0

0

2228
2229

442200
442300

Употреба земљишта
Употреба подземног блага
Употреба шума и вода
АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ
(2214)
Амортизација нематеријалне имовине
ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ
ЗАДУЖИВАЊА (2216 + 2226 + 2233 + 2235)
ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА (од 2217 до 2225)
Отплата камата на домаће хартије од вредности
Отплата камата осталим нивоима власти
Отплата камата домаћим јавним финансијским
институцијама
Отплата камата домаћим пословним банкама
Отплата камата осталим домаћим кредиторима
Отплата камата домаћинствима у земљи
Отплата камата на домаће финансијске деривате
Отплата камата на домаће менице
Финансијске промене на финансијским лизинзима
ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 2227 до 2232)
Отплата камата на хартије од вредности емитоване на
иностраном финансијском тржишту
Отплата камата страним владама
Отплата камата мултилатералним институцијама

0
0

0
0

Страна 20 – Број 6 – Књига 1

Ознака
ОП

Број
конта

1
2230
2231
2232
2233
2234

2
442400
442500
442600
443000
443100

2235

444000

2236
2237
2238
2239

444100
444200
444300
450000

2240

451000

2241

451100

2242

451200

2243

452000

2244

452100

2245

452200

2246

453000

2247

453100

2248

453200

2249

454000

2250
2251

454100
454200

2252

460000

2253
2254
2255

461000
461100
461200

2256

462000

2257
2258

462100
462200

2259

463000

2260
2261

463100
463200

2262

464000

2263

464100

2264

464200

2265
2266
2267

465000
465100
465200

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Опис
3
Отплата камата страним пословним банкама
Отплата камата осталим страним кредиторима
Отплата камата на стране финансијске деривате
ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (2234)
Отплата камата по гаранцијама
ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА
(од 2236 до 2238)
Негативне курсне разлике
Казне за кашњење
Остали пратећи трошкови задуживања
СУБВЕНЦИЈЕ (2240 + 2243 + 2246 + 2249)
СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ
ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2241 + 2242)
Текуће субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама
Капиталне субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама
СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ
ИНСТИТУЦИЈАМА (2244 + 2245)
Текуће субвенције приватним финансијским
институцијама
Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама
СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ
ИНСТИТУЦИЈАМА (2247 + 2248)
Текуће субвенције јавним финансијским институцијама
Капиталне субвенције јавним финансијским
институцијама
СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА
(2250 + 2251)
Текуће субвенције приватним предузећима
Капиталне субвенције приватним предузећима
ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
(2253 + 2256 + 2259 + 2262 + 2265)
ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (2254 + 2255)
Текуће донације страним владама
Капиталне донације страним владама
ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2257 + 2258)
Текуће дотације међународним организацијама
Капиталне дотације међународним организацијама
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ
(2260 + 2261)
Текући трансфери осталим нивоима власти
Капитални трансфери осталим нивоима власти
ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ
СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (2263 + 2264)
Текуће дотације организацијама обавезног социјалног
осигурања
Капиталне дотације организацијама обавезног
социјалног осигурања
ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2266 + 2267)
Остале текуће дотације и трансфери
Остале капиталне дотације и трансфери

8. јун 2017. године

Износ
Претходна година

Текућа година

4

5

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

591

10,108

0
24
567
135,273

9,796
231
81
67,164

135,273

67,164

83,544

64,084

51,729

3,080

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

500,550

424,832

0
0
0

0
0
0

0

0

0
0

0
0

429,826

338,109

423,072
6,754

334,760
3,349

15,000

32,751

15,000

31,459

0

1,292

55,724
55,724
0

53,972
53,972
0

8. јун 2017. године

Ознака
ОП

Број
конта

1

2

2268

470000

2269

471000

2270

471100

2271

471200

2272

471900

2273

472000

2274
2275
2276
2277
2278
2279

472100
472200
472300
472400
472500
472600

2280

472700

2281
2282

472800
472900

2283

480000

2284

481000

2285

481100

2286

481900

2287

482000

2288
2289
2290

482100
482200
482300

2291

483000

2292

483100

2293

484000

2294

484100

2295

484200

2296

485000

2297

485100

2298

489000

2299

489100

2300

500000

2301

510000

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Опис
3
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА
ЗАШТИТА (2269 + 2273)
ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА
(ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ
ОСИГУРАЊА) (од 2270 до 2272)
Права из социјалног осигурања која се исплаћују
непосредно домаћинствима
Права из социјалног осигурања која се исплаћују
непосредно пружаоцима услуга
Трансфери другим организацијама обавезног
социјалног осигурања за доприносе за осигурање
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ
БУЏЕТА (од 2274 до 2282)
Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности
Накнаде из буџета за породиљско одсуство
Накнаде из буџета за децу и породицу
Накнаде из буџета за случај незапослености
Старосне и породичне пензије из буџета
Накнаде из буџета у случају смрти
Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и
спорт
Накнаде из буџета за становање и живот
Остале накнаде из буџета
ОСТАЛИ РАСХОДИ
(2284 + 2287 + 2291 + 2293 + 2296 + 2298)
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
(2285 + 2286)
Дотације непрофитним организацијама које пружају
помоћ домаћинствима
Дотације осталим непрофитним институцијама
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ
(од 2288 до 2290)
Остали порези
Обавезне таксе
Новчане казне и пенали
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ
СУДОВА (2292)
Новчане казне и пенали по решењу судова
НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ
НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ
ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (2294 + 2295)
Накнада штете за повреде или штету услед
елементарних непогода
Накнада штете од дивљачи
НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ
НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (2297)
Накнада штете за повреде или штету нанету од стране
државних органа
РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ
СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2299)
Расходи који се финансирају из средстава за
реализацију националног инвестиционог плана
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
(2301 + 2323 + 2332 + 2335 + 2343)
ОСНОВНА СРЕДСТВА
(2302 + 2307 + 2317 + 2319 + 2321)

Страна 21 – Број 6 – Књига 1

Износ
Претходна година

Текућа година

4

5

63,699

98,403

809

962

809

962

0

0

0

0

62,890

97,441

0
0
30,628
0
0
0

0
0
67,121
0
0
0

27,189

26,568

3,112
1,961

2,364
1,388

104,680

118,678

71,817

83,281

182

15

71,635

83,266

18,148

8,290

6,862
11,101
185

6,699
1,499
92

2,068

10,992

2,068

10,992

0

5,858

0

5,858

0

0

12,647

10,257

12,647

10,257

0

0

0

0

492,229

416,760

478,218

413,461

Страна 22 – Број 6 – Књига 1

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

8. јун 2017. године

Износ

Ознака
ОП

Број
конта

Опис

1

2

3

2302

511000

ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 2303 до 2306)

463,059

370,151

2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315

511100
511200
511300
511400
512000
512100
512200
512300
512400
512500
512600
512700
512800

736
440,159
20,496
1,668
13,646
4,485
5,676
0
310
95
1,317
0
0

691
340,369
22,863
6,228
40,551
0
7,792
0
0
0
2,500
0
9,315

2316

512900

1,763

20,944

2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342

513000
513100
514000
514100
515000
515100
520000
521000
521100
522000
522100
522200
522300
523000
523100
530000
531000
531100
540000
541000
541100
542000
542100
543000
543100
543200

0
0
0
0
1,513
1,513
1,092
0
0
0
0
0
0
1,092
1,092
0
0
0
12,919
12,919
12,919
0
0
0
0
0

0
0
0
0
2,759
2,759
1,308
0
0
0
0
0
0
1,308
1,308
0
0
0
1,991
1,991
1,991
0
0
0
0
0

2343

550000

0

0

2344

551000

0

0

2345

551100

Куповина зграда и објеката
Изградња зграда и објеката
Капитално одржавање зграда и објеката
Пројектно планирање
МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 2308 до 2316)
Опрема за саобраћај
Административна опрема
Опрема за пољопривреду
Опрема за заштиту животне средине
Медицинска и лабораторијска опрема
Опрема за образовање, науку, културу и спорт
Опрема за војску
Опрема за јавну безбедност
Опрема за производњу, моторна, непокретна и
немоторна опрема
ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (2318)
Остале некретнине и опрема
КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (2320)
Култивисана имовина
НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (2322)
Нематеријална имовина
ЗАЛИХЕ (2324 + 2326 + 2330)
РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (2325)
Робне резерве
ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 2327 до 2329)
Залихе материјала
Залихе недовршене производње
Залихе готових производа
ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2331)
Залихе робе за даљу продају
ДРАГОЦЕНОСТИ (2333)
ДРАГОЦЕНОСТИ (2334)
Драгоцености
ПРИРОДНА ИМОВИНА (2336 + 2338 + 2340)
ЗЕМЉИШТЕ (2337)
Земљиште
РУДНА БОГАТСТВА (2339)
Копови
ШУМЕ И ВОДЕ (2341 + 2342)
Шуме
Воде
НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ
ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2344)
НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА
ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ
ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2345)
Нефинансијска имовина која се финансира из средстава
за реализацију националног инвестиционог плана
УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА
Вишак прихода и примања - буџетски суфицит
(2001 - 2131) > 0

0

0

0

0

0

50,016

2346

Претходна година

Текућа година

4

5

8. јун 2017. године

Ознака
ОП

Број
конта

1

2

2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357

321121

2358

321122

2359
2360
2361

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Опис
3
Мањак прихода и примања - буџетски дефицит
(2131 - 2001) > 0
КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА
И ПРИМАЊА (од 2349 до 2353)
Део нераспоређеног вишка прихода и примања из
ранијих година који је коришћен за покриће расхода и
издатака текуће године
Део новчаних средстава амортизације који је коришћен
за набавку нефинансијске имовине
Део пренетих неутрошених средстава из ранијих
година коришћен за покриће расхода и издатака текуће
године
Износ расхода и издатака за нефинансијску имовину,
финансираних из кредита
Износ приватизационих примања и примања од отплате датих
кредита коришћен за покриће расхода и издатака текуће
године
ПОКРИЋЕ ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ИЗ
ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА (2355 + 2356)
Утрошена средства текућих прихода и примања од
продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по
кредитима
Утрошена средства текућих прихода и примања од
продаје нефинансијске имовине за набавку финансијске
имовине
ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ
(2346 + 2348 - 2354) > 0 или (2348 - 2347 - 2354) > 0
МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА - ДЕФИЦИТ
(2347 - 2348 + 2354) > 0
ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (ЗА
ПРЕНОС У НАРЕДНУ ГОДИНУ) (2360 + 2361 = 2357)
Део вишка прихода и примања наменски опредељен за наредну
годину
Нераспоређени део вишка прихода и примања за
пренос у наредну годину

Датум, 12.05.2017. . године

Лице одговорно за
попуњавање обрасца
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Износ
Претходна година

Текућа година

4

5

119,708

0

298,243

177,597

0

79,636

0

0

0

0

298,243

97,961

0

0

135,296

194,178

135,265

190,178

31

4,000

43,239

33,435

0

0

0

0

0

0

0

0
Наредбодавац
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Образац 3

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА
7 5 3

0 0 0 0

1

4

2

3

Врста
посла

5

6

7

0 0
8

9

Јединствени
број КБС

10 11 12 13 14 15 16 17

18 19 20

21

Седиште
УТ

22

23 24 25 26 27

Надлежни
директни

28

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
КОНСОЛИДОВАНИ РАЧУН ТРЕЗОРА ГРАДА СМЕДЕРЕВА
СЕДИШТЕ
ПИБ

СМЕДЕРЕВО

0

МАТИЧНИ БРОЈ

0

БРОЈ ПОДРАЧУНА

0

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
0
(Попуњава само индиректни корисник буџетских средстава)

ИЗВЕШТАЈ О КАПИТАЛНИМ ИЗДАЦИМА И ПРИМАЊИМА
у периоду од 01.01.2016. до 31.12.2016. године
(У хиљадама динара)
Ознака
ОП

Број
конта

1
3001

2

3002

800000

Опис
3
ПРИМАЊА (3002 + 3027)
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ (3003 + 3010 + 3017 + 3020)

3003

810000

3004

811000

3005

811100

3006

812000

3007

812100

3008

813000

3009

813100

3010

820000

3011

821000

3012

821100

3013

822000

3014

822100

3015

823000

3016

823100

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ
СРЕДСТАВА (3004 + 3006 + 3008)
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ
(3005)
Примања од продаје непокретности
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ
(3007)
Примања од продаје покретне имовине
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ
СРЕДСТАВА (3009)
Примања од продаје осталих основних средстава
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА
(3011 + 3013 + 3015)
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ
(3012)
Примања од продаје робних резерви
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА
ПРОИЗВОДЊЕ (3014)
Примања од продаје залиха производње
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ
ПРОДАЈУ (3016)
Примања од продаје робе за даљу продају

3017

830000

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (3018)

3018

831000

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (3019)

3019

831100

3020

840000

Примања од продаје драгоцености
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ
(3021 + 3023 + 3025)

Износ
Претходна година

Текућа година

4

5
529,423

140,922

231,180

40,343

512

0

512
512

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1,415

1,630

0
0

0
0

0
0

0
0

1,415
1,415

1,630
1,630

0

0

0
0

0
0

229,253

38,713

8. јун 2017. године
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Ознака
ОП

Број
конта

Опис

1

2

3

3021

841000

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (3022)

3022

841100

3023

842000

3024

842100

Примања од продаје земљишта
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА
(3024)
Примања од продаје подземних блага

3025

843000

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (3026)

3026

843100

Примања од продаје шума и вода

3027

900000

ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3028 + 3047)

3028

910000

3029

911000

3030

911100

3031

911200

3032

911300

3033

911400

3034

911500

3035
3036
3037
3038

911600
911700
911800
911900

3039

912000

3040

912100

3041

912200

3042

912300

3043

912400

3044

912500

3045
3046

912600
912900

3047

920000

3048

921000

3049

921100

3050

921200

3051

921300

3052

921400

3053

921500

ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (3029 + 3039)
ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА
(од 3030 до 3038)
Примања од емитовања домаћих хартија од вредности,
изузев акција
Примања од задуживања од осталих нивоа власти
Примања од задуживања од јавних финансијских
институција у земљи
Примања од задуживања од пословних банака у земљи
Примања од задуживања од осталих поверилаца у
земљи
Примања од задуживања од домаћинстава у земљи
Примања од домаћих финансијских деривата
Примања од домаћих меница
Исправка унутрашњег дуга
ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА (од
3040 до 3046)
Примања од емитовања хартија од вредности, изузев
акција, на иностраном финансијском тржишту
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Износ
Претходна година

Текућа година

4

5
229,253
229,253

38,713
38,713

0
0

0
0

0
0

0
0

298,243

100,579

283,692

97,961

283,692

97,961

0
0

0
0

0

0

283,692

97,961

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0

0

0
0

0
0

0

0

0

0

Примања од задуживања од иностраних држава
Примања од задуживања од мултилатералних
институција
Примања од задуживања од иностраних пословних
банака
Примања од задуживања од осталих иностраних
поверилаца
Примања од иностраних финансијских деривата
Исправка спољног дуга
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ (3048 + 3058)

0
0
0

0
0
0

14,551

2,618

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3049 до 3057)

14,551

2,618

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Примања од продаје домаћих хартија од вредности,
изузев акција
Примања од отплате кредита датих осталим нивоима
власти
Примања од отплате кредита датих домаћим јавним
финансијским институцијама
Примања од отплате кредита датих домаћим пословним
банкама
Примања од отплате кредита датих домаћим јавним
нефинансијским институцијама
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Ознака
ОП

Број
конта

1

2

3054

921600

3055

921700

3056

921800

3057

921900

3058

922000

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Опис
3
Примања од отплате кредита датих физичким лицима и
домаћинствима у земљи
Примања од отплате кредита датих удружењима
грађана у земљи
Примања од отплате кредита датих нефинансијским
приватним предузећима у земљи
Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3059 до 3066)
Примања од продаје страних хартија од вредности,
изузев акција
Примања од отплате кредита датих страним владама
Примања од отплате кредита датих међународним
организацијама
Примања од отплате кредита датих страним пословним
банкама
Примања од отплате кредита датих страним
нефинансијским институцијама
Примања од отплате кредита датих страним
невладиним организацијама

8. јун 2017. године

Износ
Претходна година

Текућа година

4

5
14,551

2,618

0

0

0
0

0
0

0

0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

3059

922100

3060

922200

3061

922300

3062

922400

3063

922500

3064

922600

3065

922700

Примања од продаје страних акција и осталог капитала

3066
3067

922800

Примања од продаје стране валуте
ИЗДАЦИ (3068 + 3114)

0
0
627,525

0
0
610,938

3068

500000

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
(3069 + 3091 + 3100 + 3103 + 3111)

492,229

416,760

478,218

413,461

463,059
736
440,159
20,496
1,668
13,646
4,485
5,676
0
310
95
1,317
0
0

370,151
691
340,369
22,863
6,228
40,551
0
7,792
0
0
0
2,500
0
9,315

1,763
0
0
0
0
1,513
1,513
1,092
0
0
0

20,944
0
0
0
0
2,759
2,759
1,308
0
0
0

3069

510000

3070

511000

3071
3072
3073
3074
3075
3076
3077
3078
3079
3080
3081
3082
3083

511100
511200
511300
511400
512000
512100
512200
512300
512400
512500
512600
512700
512800

3084

512900

3085
3086
3087
3088
3089
3090
3091
3092
3093
3094

513000
513100
514000
514100
515000
515100
520000
521000
521100
522000

ОСНОВНА СРЕДСТВА
(3070 + 3075 + 3085 + 3087 + 3089)
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ
(од 3071 до 3074)
Куповина зграда и објеката
Изградња зграда и објеката
Капитално одржавање зграда и објеката
Пројектно планирање
МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 3076 до 3084)
Опрема за саобраћај
Административна опрема
Опрема за пољопривреду
Опрема за заштиту животне средине
Медицинска и лабораторијска опрема
Опрема за образовање, културу и спорт
Опрема за војску
Опрема за јавну безбедност
Опрема за производњу, моторна, непокретна и
немоторна опрема
ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (3086)
Остале некретнине и опрема
КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (3088)
Култивисана имовина
НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (3090)
Нематеријална имовина
ЗАЛИХЕ (3092 + 3094 + 3098)
РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (3093)
Робне резерве
ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 3095 до 3097)

8. јун 2017. године
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Ознака
ОП

Број
конта

1
3095
3096
3097
3098
3099
3100
3101
3102

2
522100
522200
522300
523000
523100
530000
531000
531100

3
Залихе материјала
Залихе недовршене производње
Залихе готових производа
ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (3099)
Залихе робе за даљу продају
ДРАГОЦЕНОСТИ (3101)
ДРАГОЦЕНОСТИ (3102)
Драгоцености

3103

540000

ПРИРОДНА ИМОВИНА (3104 + 3106 + 3108)

3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110

541000
541100
542000
542100
543000
543100
543200

3111

550000

ЗЕМЉИШТЕ (3105)
Земљиште
РУДНА БОГАТСТВА (3107)
Копови
ШУМЕ И ВОДЕ (3109 + 3110)
Шуме
Воде
НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ
ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА
РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ
ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (3112)
НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ
ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА
РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ
ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (3113)
Нефинансијска имовина која се финансира из средстава
за реализацију националног инвестиционог плана

3112

551000

3113

551100

3114

600000

Опис

ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3115 + 3140)

3115

610000

3116

611000

3117

611100

3118

611200

3119

611300

3120
3121
3122

611400
611500
611600

ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ
(3116 + 3126 + 3134 + 3136 + 3138)
ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ
КРЕДИТОРИМА (од 3117 до 3125)
Отплата главнице на домаће хартије од вредности,
изузев акција
Отплата главнице осталим нивоима власти
Отплата главнице домаћим јавним финансијским
институцијама
Отплата главнице домаћим пословним банкама
Отплата главнице осталим домаћим кредиторима
Отплата главнице домаћинствима у земљи

3123

611700

Отплата главнице на домаће финансијске деривате

3124
3125

611800
611900

3126

612000

3127

612100

3128
3129
3130
3131
3132

612200
612300
612400
612500
612600

Отплата домаћих меница
Исправка унутрашњег дуга
ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ
КРЕДИТОРИМА (од 3127 до 3133)
Отплата главнице на хартије од вредности, изузев
акција, емитоване на иностраном финансијском
тржишту
Отплата главнице страним владама
Отплата главнице мултилатералним институцијама
Отплата главнице страним пословним банкама
Отплата главнице осталим страним кредиторима
Отплата главнице на стране финансијске деривате
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Износ
Претходна година

Текућа година

4

5
0
0
0
1,092
1,092
0
0
0

0
0
0
1,308
1,308
0
0
0

12,919
12,919
12,919
0
0
0
0
0

1,991
1,991
1,991
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

135,296

194,178

135,265

190,178

135,265

190,178

0
0

0
0

0
135,265
0
0

0
190,178
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
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Ознака
ОП

Број
конта

1
3133

2
612900

Исправка спољног дуга

3134

613000

ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (3135)

3135

613100

3136

614000

3137

614100

Отплата главнице по гаранцијама
ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ
ЛИЗИНГ (3137)
Отплата главнице за финансијски лизинг

3138

615000

3139

615100

Опис
3

ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ
ТРАНСАКЦИЈАМА (3139)
Отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама
НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
(3141 + 3151 + 3160)
НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
(од 3142 до 3150)

3140

620000

3141

621000

3142

621100

Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција

3143

621200

Кредити осталим нивоима власти

3144

621300

Кредити домаћим јавним финансијским институцијама

3145

621400

3146

621500

Кредити домаћим пословним банкама
Кредити домаћим нефинансијским јавним
институцијама

3147

621600

Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи

3148

621700

3149

621800

3150

621900

3151

622000

Кредити невладиним организацијама у земљи
Кредити домаћим нефинансијским приватним
предузећима
Набавка домаћих акција и осталог капитала
НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
(од 3152 до 3159)

3152

622100

Набавка страних хартија од вредности, изузев акција

3153
3154
3155
3156
3157
3158
3159

622200
622300
622400
622500
622600
622700
622800

3160

623000

Кредити страним владама
Кредити међународним организацијама
Кредити страним пословним банкама
Кредити страним нефинансијским институцијама
Кредити страним невладиним организацијама
Набавка страних акција и осталог капитала
Куповина стране валуте
НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ
ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
НАЦИОНАЛНОГ
ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (3161)
Набавка финансијске имовине која се финансира из
средстава за реализацију националног инвестиционог
плана
ВИШАК ПРИМАЊА (3001 – 3067)
МАЊАК ПРИМАЊА (3067 – 3001)

3161
3162
3163

623100

Датум, 12.05.2017. . године

Лице одговорно за
попуњавање обрасца

8. јун 2017. године

Износ
Текућа година

Претходна година
4

5
0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

31

4,000

31

4,000

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0
0

0
0

0
31

0
4,000

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0
0
98,102

0
0
470,016

Наредбодавац

8. јун 2017. године
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Страна 29 – Број 6 – Књига 1

Образац 4

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА
7 5 4

0 0 0 0

1

4

2

3

Врста
посла

5

6

7

0 0
8

9

Јединствени
број КБС

10 11 12 13 14 15 16 17

18 19 20

21

Седиште
УТ

22

23 24 25 26 27

28

Надлежни
директни

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
КОНСОЛИДОВАНИ РАЧУН ТРЕЗОРА ГРАДА СМЕДЕРЕВА
СЕДИШТЕ
ПИБ

СМЕДЕРЕВО

0

МАТИЧНИ БРОЈ

0

БРОЈ ПОДРАЧУНА

0

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
0
(Попуњава само индиректни корисник буџетских средстава)

ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА
у периоду од 01.01.2016. до 31.12.2016. године
(У хиљадама динара)
Ознака
ОП

Број
конта

1
4001

2

4002

700000

4003

710000

4004

711000

4005

711100

4006

711200

4007

711300

4008
4009
4010
4011
4012
4013
4014
4015
4016
4017
4018
4019
4020

712000
712100
713000
713100
713200
713300
713400
713500
713600
714000
714100
714300
714400

4021

714500

4022

714600

4023

715000

4024

715100

Опис
3
Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И (4002 + 4106 + 4131)
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
(4003 + 4047 + 4057 + 4069 + 4094 + 4099 + 4103)
ПОРЕЗИ (4004 + 4008 + 4010 + 4017 + 4023 + 4030 + 4033 +
4040)
ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ
ДОБИТКЕ (од 4005 до 4007)
Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају
физичка лица
Порези на добит и капиталне добитке које плаћају
предузећа и друга правна лица
Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не
могу разврстати између физичких и правних лица
ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (4009)
Порез на фонд зарада
ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 4011 до 4016)
Периодични порези на непокретности
Периодични порези на нето имовину
Порези на заоставштину, наслеђе и поклон
Порези на финансијске и капиталне трансакције
Други једнократни порези на имовину
Други периодични порези на имовину
ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 4018 до 4022)
Општи порези на добра и услуге
Добит фискалних монопола
Порези на појединачне услуге
Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу
да се добра употребљавају или делатности обављају
Други порези на добра и услуге
ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И
ТРАНСАКЦИЈЕ (од 4024 до 4029)
Царине и друге увозне дажбине

Износ
Претходна година

Текућа година

4

5
2,995,327

2,852,467

2,465,904

2,711,545

1,654,747

1,873,434

1,183,189

1,347,271

1,183,189

1,347,271

0

0

0

0

206
206
298,903
245,289
0
1,403
52,206
0
5
104,701
0
0
4,866

2
2
360,594
297,761
0
2,831
60,002
0
0
104,743
0
0
5,437

99,835

99,306

0

0

0

0

0

0

Страна 30 – Број 6 – Књига 1

Ознака
ОП

Број
конта

1
4025
4026

2
715200
715300

4027

715400

4028
4029
4030

715500
715600
716000

4031

716100

4032

716200

4033
4034
4035
4036
4037
4038
4039

717000
717100
717200
717300
717400
717500
717600

4040

719000

4041

719100

4042

719200

4043

719300

4044

719400

4045

719500

4046

719600

4047

720000

4048

721000

4049
4050

721100
721200

4051

721300

4052

721400

4053

722000

4054
4055
4056

722100
722200
722300

4057

730000

4058

731000

4059
4060

731100
731200

4061

732000

4062
4063

732100
732200

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Опис
3
Порези на извоз
Добит извозних или увозних монопола
Добит по основу разлике између куповног и продајног
девизног курса
Порези на продају или куповину девиза
Други порези на међународну трговину и трансакције
ДРУГИ ПОРЕЗИ (4031 + 4032)
Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно
предузетници
Други порези које плаћају остала лица или који се не
могу идентификовати
АКЦИЗЕ (од 4034 до 4039)
Акцизе на деривате нафте
Акцизе на дуванске прерађевине
Акцизе на алкохолна пића
Акцизе на освежавајућа безалкохолна пића
Акцизе на кафу
Друге акцизе
ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И
ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ
ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 4041 до 4046)
Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет
физичких лица
Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет
предузећа и осталих правних лица
Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив
између физичких и правних лица
Остали једнократни порези на имовину
Остали порези које плаћају искључиво предузећа и
предузетници
Остали порези које плаћају друга или неидентификована
лица
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (4048 + 4053)
ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ
(од 4049 до 4052)
Доприноси за социјално осигурање на терет запослених
Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца
Доприноси за социјално осигурање лица која обављају
самосталну делатност и незапослених лица
Доприноси за социјално осигурање који се не могу
разврстати
ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ
(од 4054 до 4056)
Социјални доприноси на терет осигураника
Социјални доприноси на терет послодаваца
Импутирани социјални доприноси
ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ
(4058 + 4061 + 4066)
ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА
(од 4059 + 4060)
Текуће донације од иностраних држава
Капиталне донације од иностраних држава
ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ
ОРГАНИЗАЦИЈА (од 4062 до 4065)
Текуће донације од међународних организација
Капиталне донације од међународних организација

8. јун 2017. године

Износ
Претходна година

Текућа година

4

5
0
0

0
0

0

0

0
0
67,748

0
0
60,824

67,748

60,824

0

0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

439,522

427,864

0

0

0
0

0
0

351

6,363

351
0

0
6,363

8. јун 2017. године

Ознака
ОП

Број
конта

1
4064
4065

2
732300
732400

4066

733000

4067
4068

733100
733200

4069

740000

4070
4071
4072
4073

741000
741100
741200
741300

4074

741400

4075
4076

741500
741600

4077

742000

4078

742100

4079

742200

4080

742300

4081

742400

4082

743000

4083
4084
4085
4086
4087

743100
743200
743300
743400
743500

4088

743900

4089

744000

4090

744100

4091

744200

4092
4093

745000
745100

4094

770000

4095

771000

4096

771100

4097

772000

4098

772100

4099

780000

4100

781000

4101

781100

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Опис
3
Текуће помоћи од ЕУ
Капиталне помоћи од ЕУ
ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ
(4067 + 4068)
Текући трансфери од других нивоа власти
Капитални трансфери од других нивоа власти
ДРУГИ ПРИХОДИ
(4070 + 4077 + 4082 + 4089 + 4092)
ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 4071 до 4076)
Камате
Дивиденде
Повлачење прихода од квази корпорација
Приход од имовине који припада имаоцима полиса
осигурања
Закуп непроизведене имовине
Финансијске промене на финансијским лизинзима
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА
(од 4078 до 4081)
Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране
тржишних организација
Таксе и накнаде
Споредне продаје добара и услуга које врше државне
нетржишне јединице
Импутиране продаје добара и услуга
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА
КОРИСТ (од 4083 до 4088)
Приходи од новчаних казни за кривична дела
Приходи од новчаних казни за привредне преступе
Приходи од новчаних казни за прекршаје
Приходи од пенала
Приходи од одузете имовинске користи
Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете
имовинске користи
ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И
ПРАВНИХ ЛИЦА (4090 + 4091)
Текући добровољни трансфери од физичких и правних
лица
Капитални добровољни трансфери од физичких и
правних лица
МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (4093)
Мешовити и неодређени приходи
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ
РАСХОДА (4095 + 4097)
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ
РАСХОДА (4096)
Меморандумске ставке за рефундацију расхода
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ
РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (4098)
Меморандумске ставке за рефундацију расхода из
претходне године
ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА
НА ИСТОМ НИВОУ (4100)
ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА
НА ИСТОМ НИВОУ (4101 + 4102)
Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу

Страна 31 – Број 6 – Књига 1

Износ
Претходна година

Текућа година

4

5
0
0

0
0

439,171

421,501

410,836
28,335

409,327
12,174

332,307

374,111

50,814
499
0
0

49,618
154
0
0

487

0

49,828
0

49,464
0

229,074

278,304

189,389

251,462

26,431

17,755

13,254

9,087

0

0

16,532

27,700

0
532
15,419
0
0

0
0
27,359
0
0

581

341

12,908

6,153

11,681

5,663

1,227

490

22,979
22,979

12,336
12,336

12,042

9,064

5,990

5,340

5,990

5,340

6,052

3,724

6,052

3,724

380

240

380

240

380

240
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Ознака
ОП

Број
конта

1

2

4102

781300

4103
4104
4105

790000
791000
791100

4106

800000

4107

810000

4108

811000

4109

811100

4110

812000

4111

812100

4112

813000

4113

813100

4114

820000

4115
4116

821000
821100

4117

822000

4118

822100

4119

823000

4120
4121
4122
4123

823100
830000
831000
831100

4124

840000

4125
4126

841000
841100

4127

842000

4128
4129
4130

842100
843000
843100

4131

900000

4132

910000

4133

911000

4134

911100

4135

911200

4136

911300

4137

911400

4138

911500

4139
4140
4141

911600
911700
911800

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Опис
3
Трансфери између организација обавезног социјалног
осигурања
ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4104)
ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4105)
Приходи из буџета
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ (4107 + 4114 + 4121 + 4124)
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ
СРЕДСТАВА (4108 + 4110 + 4112)
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ
(4109)
Примања од продаје непокретности
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ
(4111)
Примања од продаје покретне имовине
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ
СРЕДСТАВА (4113)
Примања од продаје осталих основних средстава
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА
(4115 + 4117 + 4119)
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (4116)
Примања од продаје робних резерви
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ
(4118)
Примања од продаје залиха производње
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ
ПРОДАЈУ (4120)
Примања од продаје робе за даљу продају
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (4122)
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (4123)
Примања од продаје драгоцености
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ
(4125 + 4127 + 4129)
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (4126)
Примања од продаје земљишта
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА
(4128)
Примања од продаје подземних блага
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (4130)
Примања од продаје шума и вода
ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4132 + 4151)
ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (4133 + 4143)
ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА
(од 4134 до 4142)
Примања од емитовања домаћих хартија од вредности,
изузев акција
Примања од задуживања од осталих нивоа власти
Примања од задуживања од јавних финансијских
институција у земљи
Примања од задуживања од пословних банака у земљи
Примања од задуживања од осталих поверилаца у
земљи
Примања од задуживања од домаћинстава у земљи
Примања од домаћих финансијских деривата
Примања од домаћих меница

8. јун 2017. године

Износ
Претходна година

Текућа година

4

5
0

0

26,906
26,906
26,906

26,832
26,832
26,832

231,180

40,343

512

0

512

0

512

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,415

1,630

0
0

0
0

0

0

0

0

1,415

1,630

1,415
0
0
0

1,630
0
0
0

229,253

38,713

229,253
229,253

38,713
38,713

0

0

0
0
0

0
0
0

298,243

100,579

283,692

97,961

283,692

97,961

0

0

0

0

0

0

283,692

97,961

0

0

0
0
0

0
0
0

8. јун 2017. године

Ознака
ОП

Број
конта

1
4142

2
911900

4143

912000

4144

912100

4145

912200

4146

912300

4147

912400

4148

912500

4149
4150

912600
912900

4151

920000

4152

921000

4153

921100

4154

921200

4155

921300

4156

921400

4157

921500

4158

921600

4159

921700

4160

921800

4161

921900

4162

922000

4163

922100

4164

922200

4165

922300

4166

922400

4167

922500

4168

922600

4169
4170
4171

922700
922800

4172

400000

4173

410000

4174

411000

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Опис
3
Исправка унутрашњег дуга
ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА
(од 4144 до 4150)
Примања од емитовања хартија од вредности, изузев акција,
на иностраном финансијском тржишту
Примања од задуживања од иностраних држава
Примања од задуживања од мултилатералних
институција
Примања од задуживања од иностраних пословних
банака
Примања од задуживања од осталих иностраних
поверилаца
Примања од иностраних финансијских деривата
Исправка спољног дуга
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ (4152 + 4162)
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4153 до 4161)
Примања од продаје домаћих хартија од вредности,
изузев акција
Примања од отплате кредита датих осталим нивоима
власти
Примања од отплате кредита датих домаћим јавним
финансијским институцијама
Примања од отплате кредита датих домаћим пословним
банкама
Примања од отплате кредита датих домаћим јавним
нефинансијским институцијама
Примања од отплате кредита датих физичким лицима и
домаћинствима у земљи
Примања од отплате кредита датих удружењима грађана
у земљи
Примања од отплате кредита датих нефинансијским
приватним предузећима у земљи
Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4163 до 4170)
Примања од продаје страних хартија од вредности,
изузев акција
Примања од отплате кредита датих страним владама
Примања од отплате кредита датих међународним
организацијама
Примања од отплате кредита датих страним пословним
банкама
Примања од отплате кредита датих страним
нефинансијским институцијама
Примања од отплате кредита датих страним невладиним
организацијама
Примања од продаје страних акција и осталог капитала
Примања од продаје стране валуте
НОВЧАНИ ОДЛИВИ (4172 + 4340 + 4386)
ТЕКУЋИ РАСХОДИ (4173 + 4195 + 4240 + 4255 + 4279 +
4292 + 4308 + 4323)
РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4174 + 4176 + 4180 + 4182 +
4187 + 4189 + 4191 + 4193)
ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ
(ЗАРАДЕ) (4175)

Страна 33 – Број 6 – Књига 1

Износ
Претходна година

Текућа година

4

5
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

14,551

2,618

14,551

2,618

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14,551

2,618

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
2,952,088

0
0
2,896,050

2,324,563

2,285,112

661,803

659,508

509,293

523,632

Страна 34 – Број 6 – Књига 1

Ознака
ОП

Број
конта

1
4175

2
411100

4176

412000

4177
4178
4179
4180
4181

412100
412200
412300
413000
413100

4182

414000

4183

414100

4184
4185

414200
414300

4186

414400

4187
4188

415000
415100

4189

416000

4190
4191
4192
4193
4194

416100
417000
417100
418000
418100

4195

420000

4196
4197
4198
4199
4200
4201
4202
4203
4204
4205
4206
4207
4208
4209
4210
4211
4212
4213
4214
4215
4216
4217
4218
4219
4220
4221
4222
4223

421000
421100
421200
421300
421400
421500
421600
421900
422000
422100
422200
422300
422400
422900
423000
423100
423200
423300
423400
423500
423600
423700
423900
424000
424100
424200
424300
424400

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Опис
3
Плате, додаци и накнаде запослених
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ
ПОСЛОДАВЦА (од 4177 до 4179)
Допринос за пензијско и инвалидско осигурање
Допринос за здравствено осигурање
Допринос за незапосленост
НАКНАДЕ У НАТУРИ (4181)
Накнаде у натури
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА
(од 4183 до 4186)
Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет
фондова
Расходи за образовање деце запослених
Отпремнине и помоћи
Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова
уже породице и друге помоћи запосленом
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4188)
Накнаде трошкова за запослене
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ
РАСХОДИ (4190)
Награде запосленима и остали посебни расходи
ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (4192)
Посланички додатак
СУДИЈСКИ ДОДАТАК (4194)
Судијски додатак
КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА
(4196 + 4204 + 4210 + 4219 + 4227 + 4230)
СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 4197 до 4203)
Трошкови платног промета и банкарских услуга
Енергетске услуге
Комуналне услуге
Услуге комуникација
Трошкови осигурања
Закуп имовине и опреме
Остали трошкови
ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 4205 до 4209)
Трошкови службених путовања у земљи
Трошкови службених путовања у иностранство
Трошкови путовања у оквиру редовног рада
Трошкови путовања ученика
Остали трошкови транспорта
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 4211 до 4218)
Административне услуге
Компјутерске услуге
Услуге образовања и усавршавања запослених
Услуге информисања
Стручне услуге
Услуге за домаћинство и угоститељство
Репрезентација
Остале опште услуге
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 4220 до 4226)
Пољопривредне услуге
Услуге образовања, културе и спорта
Медицинске услуге
Услуге одржавања аутопутева

8. јун 2017. године

Износ
Претходна година

Текућа година

4

5
509,293

523,632

91,522

93,704

61,391
26,300
3,831
9,073
9,073

62,840
26,942
3,922
8,239
8,239

11,463

19,642

8,219

6,391

0
2,664

0
12,461

580

790

7,821
7,821

9,741
9,741

7,416

4,550

7,416
25,215
25,215
0
0

4,550
0
0
0
0

807,335

857,963

259,435
4,764
204,711
32,660
12,625
3,338
601
736
5,680
1,805
670
1,962
1,243
0
79,570
758
2,404
992
26,748
21,564
1,145
4,971
20,988
99,639
0
38,917
2,348
0

222,029
5,136
153,310
48,365
10,968
2,097
1,432
721
6,718
1,434
298
2,763
2,223
0
71,218
458
2,247
792
8,118
39,874
405
5,788
13,536
119,176
0
49,079
2,608
0

8. јун 2017. године

Ознака
ОП

Број
конта

1

2

4224

424500

4225

424600

4226

424900

4227

425000

4228
4229
4230
4231
4232
4233
4234
4235
4236
4237
4238
4239

425100
425200
426000
426100
426200
426300
426400
426500
426600
426700
426800
426900

4240

430000

4241

431000

4242
4243
4244

431100
431200
431300

4245

432000

4246
4247
4248

432100
433000
433100

4249

434000

4250
4251
4252

434100
434200
434300

4253

435000

4254

435100

4255

440000

4256
4257
4258

441000
441100
441200

4259

441300

4260
4261
4262
4263
4264
4265
4266

441400
441500
441600
441700
441800
441900
442000

4267

442100

4268

442200

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Опис
3
Услуге одржавања националних паркова и природних
површина
Услуге очувања животне средине, науке и геодетске
услуге
Остале специјализоване услуге
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И
МАТЕРИЈАЛИ) (4228 + 4229)
Текуће поправке и одражавање зграда и објеката
Текуће поправке и одржавање опреме
МАТЕРИЈАЛ (од 4231 до 4239)
Административни материјал
Материјали за пољопривреду
Материјали за образовање и усавршавање запослених
Материјали за саобраћај
Материјали за очување животне средине и науку
Материјали за образовање, културу и спорт
Медицински и лабораторијски материјали
Материјали за одржавање хигијене и угоститељство
Материјали за посебне намене
АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА
РАД (4241 + 4245 + 4247 + 4249 + 4253)
АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ
(од 4242 до 4244)
Амортизација зграда и грађевинских објеката
Амортизација опреме
Амортизација осталих некретнина и опреме
АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ИМОВИНЕ
(4246)
Амортизација култивисане имовине
УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (4248)
Употреба драгоцености
УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ
(од 4250 до 4252)
Употреба земљишта
Употреба подземног блага
Употреба шума и вода
АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ
(4254)
Амортизација нематеријалне имовине
ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ
ЗАДУЖИВАЊА (4256 + 4266 + 4273 + 4275)
ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА (од 4257 до 4265)
Отплата камата на домаће хартије од вредности
Отплата камата осталим нивоима власти
Отплата камата домаћим јавним финансијским
институцијама
Отплата камата домаћим пословним банкама
Отплата камата осталим домаћим кредиторима
Отплата камата домаћинствима у земљи
Отплата камата на домаће финансијске деривате
Отплата камата на домаће менице
Финансијске промене на финансијским лизинзима
ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 4267 до 4272)
Отплата камата на хартије од вредности емитоване на
иностраном финансијском тржишту
Отплата камата страним владама

Страна 35 – Број 6 – Књига 1

Износ
Претходна година

Текућа година

4

5
0

0

33,254

41,103

25,120

26,386

309,376

385,525

301,468
7,908
53,635
7,707
16
1,779
8,112
16
4,665
24
26,228
5,088

378,687
6,838
53,297
7,795
8
1,905
8,513
0
4,841
22
22,356
7,857

0

35

0

35

0
0
0

0
35
0

0

0

0
0
0

0
0
0

0

0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

51,225

58,529

50,633
0
0

48,421
0
0

0

0

49,170
1,463
0
0
0
0
0

46,897
1,524
0
0
0
0
0

0

0

0

0

Страна 36 – Број 6 – Књига 1

Ознака
ОП

Број
конта

1
4269
4270
4271
4272
4273
4274

2
442300
442400
442500
442600
443000
443100

4275

444000

4276
4277
4278
4279

444100
444200
444300
450000

4280

451000

4281

451100

4282

451200

4283

452000

4284

452100

4285

452200

4286

453000

4287

453100

4288

453200

4289

454000

4290
4291

454100
454200

4292

460000

4293
4294
4295

461000
461100
461200

4296

462000

4297
4298

462100
462200

4299

463000

4300
4301

463100
463200

4302

464000

4303

464100

4304

464200

4305
4306
4307

465000
465100
465200

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Опис
3
Отплата камата мултилатералним институцијама
Отплата камата страним пословним банкама
Отплата камата осталим страним кредиторима
Отплата камата на стране финансијске деривате
ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (4274)
Отплата камата по гаранцијама
ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА
(од 4276 до 4278)
Негативне курсне разлике
Казне за кашњење
Остали пратећи трошкови задуживања
СУБВЕНЦИЈЕ (4280 + 4283 + 4286 + 4289)
СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ
ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА
(4281 + 4282)
Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима
и организацијама
Капиталне субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама
СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ
ИНСТИТУЦИЈАМА (4284 + 4285)
Текуће субвенције приватним финансијским
институцијама
Капиталне субвенције приватним финансијским
институцијама
СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ
ИНСТИТУЦИЈАМА (4287 + 4288)
Текуће субвенције јавним финансијским институцијама
Капиталне субвенције јавним финансијским
институцијама
СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА
(4290 + 4291)
Текуће субвенције приватним предузећима
Капиталне субвенције приватним предузећима
ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
(4293 + 4296 + 4299 + 4302 + 4305)
ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (4294 + 4295)
Текуће донације страним владама
Капиталне донације страним владама
ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4297 + 4298)
Текуће дотације међународним организацијама
Капиталне дотације међународним организацијама
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ
(4300 + 4301)
Текући трансфери осталим нивоима власти
Капитални трансфери осталим нивоима власти
ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ
СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (4303 + 4304)
Текуће дотације организацијама обавезног социјалног
осигурања
Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног
осигурања
ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4306 + 4307)
Остале текуће дотације и трансфери
Остале капиталне дотације и трансфери

8. јун 2017. године

Износ
Претходна година

Текућа година

4

5
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

592

10,108

0
25
567
135,272

9,796
231
81
67,164

135,272

67,164

83,543

64,084

51,729

3,080

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

500,550

424,832

0
0
0

0
0
0

0

0

0
0

0
0

429,826

338,109

423,072
6,754

334,760
3,349

15,000

32,751

15,000

31,459

0

1,292

55,724
55,724
0

53,972
53,972
0

8. јун 2017. године

Ознака
ОП

Број
конта

1

2

4308

470000

4309

471000

4310

471100

4311

471200

4312

471900

4313

472000

4314
4315
4316
4317
4318
4319
4320
4321
4322

472100
472200
472300
472400
472500
472600
472700
472800
472900

4323

480000

4324

481000

4325

481100

4326

481900

4327

482000

4328
4329
4330

482100
482200
482300

4331

483000

4332

483100

4333

484000

4334

484100

4335

484200

4336

485000

4337

485100

4338

489000

4339

489100

4340

500000

4341

510000

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Опис
3
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА
ЗАШТИТА (4309 + 4313)
ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА
(ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ
ОСИГУРАЊА) (од 4310 до 4312)
Права из социјалног осигурања која се исплаћују
непосредно домаћинствима
Права из социјалног осигурања која се исплаћују
непосредно пружаоцима услуга
Трансфери другим организацијама обавезног социјалног
осигурања за доприносе за осигурање
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ
БУЏЕТА (од 4314 до 4322)
Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности
Накнаде из буџета за породиљско одсуство
Накнаде из буџета за децу и породицу
Накнаде из буџета за случај незапослености
Старосне и породичне пензије из буџета
Накнаде из буџета у случају смрти
Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт
Накнаде из буџета за становање и живот
Остале накнаде из буџета
ОСТАЛИ РАСХОДИ
(4324 + 4327 + 4331 + 4333 + 4336 + 4338)
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
(4325 + 4326)
Дотације непрофитним организацијама које пружају
помоћ домаћинствима
Дотације осталим непрофитним институцијама
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 4328 до
4330)
Остали порези
Обавезне таксе
Новчане казне и пенали
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ
СУДОВА (4332)
Новчане казне и пенали по решењу судова
НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ
НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА
ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (4334 + 4335)
Накнада штете за повреде или штету насталу услед
елементарних непогода
Накнада штете од дивљачи
НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ
ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (4337)
Накнада штете за повреде или штету нанету од стране
државних органа
РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ
СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ
ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4339)
Расходи који се финансирају из средстава за реализацију
националног инвестиционог плана
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
(4341 + 4363 + 4372 + 4375 + 4383)
ОСНОВНА СРЕДСТВА
(4342 + 4347 + 4357 + 4359 + 4361)

Страна 37 – Број 6 – Књига 1

Износ
Претходна година

Текућа година

4

5
63,699

98,403

809

962

809

962

0

0

0

0

62,890

97,441

0
0
30,628
0
0
0
27,189
3,112
1,961

0
0
67,121
0
0
0
26,568
2,364
1,388

104,679

118,678

71,817

83,281

182

15

71,635

83,266

18,147

8,290

6,862
11,100
185

6,699
1,499
92

2,068

10,992

2,068

10,992

0

5,858

0

5,858

0

0

12,647

10,257

12,647

10,257

0

0

0

0

492,229

416,760

478,218

413,461

Страна 38 – Број 6 – Књига 1

Ознака
ОП

Број
конта

1

2

4342

511000

4343
4344
4345
4346
4347
4348
4349
4350
4351
4352
4353
4354
4355

511100
511200
511300
511400
512000
512100
512200
512300
512400
512500
512600
512700
512800

4356

512900

4357
4358
4359
4360
4361
4362
4363
4364
4365
4366
4367
4368
4369
4370
4371
4372
4373
4374
4375
4376
4377
4378
4379
4380
4381
4382

513000
513100
514000
514100
515000
515100
520000
521000
521100
522000
522100
522200
522300
523000
523100
530000
531000
531100
540000
541000
541100
542000
542100
543000
543100
543200

4383

55000

4384

551000

4385

551100

4386

600000

4387

610000

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Опис
3
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ
(од 4343 до 4346)
Куповина зграда и објеката
Изградња зграда и објеката
Капитално одржавање зграда и објеката
Пројектно планирање
МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 4348 до 4356)
Опрема за саобраћај
Административна опрема
Опрема за пољопривреду
Опрема за заштиту животне средине
Медицинска и лабораторијска опрема
Опрема за образовање, науку, културу и спорт
Опрема за војску
Опрема за јавну безбедност
Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна
опрема
ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (4358)
Остале некретнине и опрема
КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (4360)
Култивисана имовина
НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (4362)
Нематеријална имовина
ЗАЛИХЕ (4364 + 4366 + 4370)
РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (4365)
Робне резерве
ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 4367 до 4369)
Залихе материјала
Залихе недовршене производње
Залихе готових производа
ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (4371)
Залихе робе за даљу продају
ДРАГОЦЕНОСТИ (4373)
ДРАГОЦЕНОСТИ (4374)
Драгоцености
ПРИРОДНА ИМОВИНА (4376 + 4378 + 4380)
ЗЕМЉИШТЕ (4377)
Земљиште
РУДНА БОГАТСТВА (4379)
Копови
ШУМЕ И ВОДЕ (4381 + 4382)
Шуме
Воде
НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ
ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4384)
НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ
ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4385)
Нефинансијска имовина која се финансира из средстава
за реализацију националног инвестиционог плана
ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4387 + 4412)
ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ
(4388 + 4398 + 4406 + 4408 + 4410)

8. јун 2017. године

Износ
Претходна година

Текућа година

4

5
463,059

370,151

736
440,159
20,496
1,668
13,646
4,485
5,676
0
310
95
1,317
0
0

691
340,369
22,863
6,228
40,551
0
7,792
0
0
0
2,500
0
9,315

1,763

20,944

0
0
0
0
1,513
1,513
1,092
0
0
0
0
0
0
1,092
1,092
0
0
0
12,919
12,919
12,919
0
0
0
0
0

0
0
0
0
2,759
2,759
1,308
0
0
0
0
0
0
1,308
1,308
0
0
0
1,991
1,991
1,991
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

135,296

194,178

135,265

190,178

8. јун 2017. године

Ознака
ОП

Број
конта

1

2

4388

611000

4389

611100

4390

611200

4391

611300

4392
4393
4394
4395
4396
4397

611400
611500
611600
611700
611800
611900

4398

612000

4399

612100

4400
4401
4402
4403
4404
4405
4406
4407

612200
612300
612400
612500
612600
612900
613000
613100

4408

614000

4409

614100

4410

615000

4411

615100

4412

620000

4413

621000

4414
4415
4416
4417
4418
4419
4420

621100
621200
621300
621400
621500
621600
621700

4421

621800

4422

621900

4423

622000

4424
4425
4426
4427
4428
4429
4430
4431

622100
622200
622300
622400
622500
622600
622700
622800

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Опис
3
ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ
КРЕДИТОРИМА (од 4389 до 4397)
Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев
акција
Отплата главнице осталим нивоима власти
Отплата главнице домаћим јавним финансијским
институцијама
Отплата главнице домаћим пословним банкама
Отплата главнице осталим домаћим кредиторима
Отплата главнице домаћинствима у земљи
Отплата главнице на домаће финансијске деривате
Отплата домаћих меница
Исправка унутрашњег дуга
ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА
(од 4399 до 4405)
Отплата главнице на хартије од вредности, изузев акција,
емитоване на иностраном финансијском тржишту
Отплата главнице страним владама
Отплата главнице мултилатералним институцијама
Отплата главнице страним пословним банкама
Отплата главнице осталим страним кредиторима
Отплата главнице на стране финансијске деривате
Исправка спољног дуга
ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (4407)
Отплата главнице по гаранцијама
ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ
ЛИЗИНГ (4409)
Отплата главнице за финансијски лизинг
ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ
ТРАНСАКЦИЈАМА (4411)
Отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама
НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
(4413 + 4423 + 4432)
НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
(од 4414 до 4422)
Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција
Кредити осталим нивоима власти
Кредити домаћим јавним финансијским институцијама
Кредити домаћим пословним банкама
Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама
Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи
Кредити невладиним организацијама у земљи
Кредити домаћим нефинансијским приватним
предузећима
Набавка домаћих акција и осталог капитала
НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
(од 4424 до 4431)
Набавка страних хартија од вредности, изузев акција
Кредити страним владама
Кредити међународним организацијама
Кредити страним пословним банкама
Кредити страним нефинансијским институцијама
Кредити страним невладиним организацијама
Набавка страних акција и осталог капитала
Куповина стране валуте

Страна 39 – Број 6 – Књига 1

Износ
Претходна година

Текућа година

4

5
135,265

190,178

0

0

0

0

0

0

135,265
0
0
0
0
0

190,178
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

31

4,000

31

4,000

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0

0

31

4,000

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

Страна 40 – Број 6 – Књига 1

Ознака
ОП

Број
конта

1

2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Опис
3

4432

623000

НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ
ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (4433)

4433

623100

Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава
за реализацију националног инвестиционог плана

4434
4435
4436
4437
4438
4439
4440

ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА
(4001 – 4171) > 0
МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА
(4171 – 4001) > 0
САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ
КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА
У ОБРАЧУНУ (4001 + 4438)
Корекција новчаних прилива за наплаћена средства којa се не
евидентирају преко класа 700000, 800000 и 900000
КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА
У ОБРАЧУНУ (4171 – 4440 + 4441)
Корекција новчаних одлива за износ обрачунате амортизације
књижене на терет сопствених прихода

8. јун 2017. године

Износ
Претходна година

Текућа година

4

5
0

0

0

0

43,239

0

0

43,583

52,098

80,656

2,995,327

2,852,467

0

0

2,966,769

2,899,571

0

0

4441

Корекција новчаних одлива за износ плаћених расхода који се
не евидентирају преко класе 400000, 500000 и 600000

14,681

3,521

4442

САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ (4436 + 4437 –
4439)

80,656

33,552

Датум, 12.05.2017. . године

Лице одговорно за
попуњавање обрасца

Наредбодавац

7

8

9

Јединствени
број КБС

6

0 0

10 11 12 13 14 15 16 17

21

Седиште
УТ

18 19 20

22

0

СМЕДЕРЕВО
БРОЈ ПОДРАЧУНА

МАТИЧНИ БРОЈ
0

0

Надлежни
директни

23 24 25 26 27

28

3,428,423
2,934,923
1,941,085
1,370,950
1,370,950

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
(5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)

ПОРЕЗИ (5004 + 5008 + 5010 + 5017 + 5023 + 5030 +
5033 + 5040)

ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И
КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 5005 до 5007)

Порези на доходак и капиталнe добиткe које
плаћају физичка лица

700000

710000

711000

711100

5002

5003

5004

5005

3

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5002 + 5106)

2

1

Опис

Износ
планираних
прихода и
примања
4

5001

Број
конта

Ознака
ОП

I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

1,347,271

1,347,271

1,873,434

0

0

0

34,996

0

0

0

0

0

1,347,228

1,347,228

1,873,391

2,551,655

2,590,368

0

0

0

445

445

0

0

0

607

607

Из
донација и
помоћи
10

43

43

43

123,842

125,472

Из
осталих
извора
11

(У хиљадама динара)

Образац 5

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

2,711,545

34,996

Износ остварених прихода и примања
Приходи и примања из буџета
Аутономне Општине /
Републике
ООСО
покрајине
града
6
7
8
9

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

2,751,888

5

Укупно
(од 6 до 11)

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА
у периоду од 01.01.2016. до 31.12.2016. године

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
0
(Попуњава само индиректни корисник буџетских средстава)

ПИБ

СЕДИШТЕ

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
КОНСОЛИДОВАНИ РАЧУН ТРЕЗОРА ГРАДА СМЕДЕРЕВА

Врста
посла

4

5

3

0 0 0

2

7 5 5

1

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА
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715100

715200

715300

715400

5024

5026

5027

715000

5023

5025

714600

5022

714000

5017

714500

713600

5016

5021

0

713500

714400

Добит фискалних монопола

713400

5014

5015

5020

0

Општи порези на добра и услуге

713300

5013

714100

ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ
(од 5018 до 5022)

713200

5012

714300

95,730

Други периодични порези на имовину

712000
712100
713000
713100

5008
5009
5010
5011

5018

375

Други једнократни порези на имовину

711300

5007

5019

0

Порези на финансијске и капиталне трансакције

711200

5006

0

0
0
0
0
0
0

ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И
ТРАНСАКЦИЈЕ (од 5024 до 5029)

Царине и друге увозне дажбине

Порези на извоз

Добит извозних или увозних монопола

Добит по основу разлике између куповног и продајног
девизног курса

87,903

7,827

72,520

3,500

Други порези на добра и услуге

Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу
да се добра употребљавају или
делатности обављају

Порези на појединачне услуге

Порези на заоставштину, наслеђе и поклон

Периодични порези на нето имовину

Периодични порези на непокретности

ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 5011 до 5016)

Порез на фонд зарада

10
10
411,395
335,000

0

Порези на доходак, добит и капиталне добитке
који се не могу разврстати између физичких и правних
лица

ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (5009)

0

Порези на добит и капиталне добитке које
плаћају предузећа и друга правна лица

3

2

1

Опис

Износ
планираних
прихода и
примања
4

Број
конта

Ознака
ОП

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

99,306

5,437

0

0

104,743

0

0

60,002

2,831

0

2
2
360,594
297,761

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0

0

0

Из
донација и
помоћи
10

Из
осталих
извора
11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0

0

0

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

0

0

0

0

0

0

99,306

5,437

0

0

104,743

0

0

60,002

2,831

0

2
2
360,594
297,761

5

Укупно
(од 6 до 11)

Износ остварених прихода и примања
Приходи и примања из буџета
Аутономне Општине /
ООСО
Републике
покрајине
града
6
7
8
9
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0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

Акцизе на дуванске прерађевине

Акцизе на алкохолна пића

Акцизе на освежавајућа безалкохолна пића

Акциза на кафу

Друге акцизе

ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА
ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ
СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ
ПОГОДНОСТИ (од 5041 до 5046)

Порез на доходак, добит и капиталну добит на
терет физичких лица

Порез на доходак, добит и капиталну добит на
терет предузећа и осталих правних лица

Порез на доходак, добит и капиталну добит
нераспоредив између физичких и правних лица

Остали једнократни порези на имовину

Остали порези које плаћају искључиво
предузећа и предузетници

Остали порези које плаћају друга или неидентификована
лица

0
0

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (5048 + 5053)

ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО
ОСИГУРАЊЕ (од 5049 до 5052)

717500

717600

719000

719100

719200

719300

719400

719500

719600

720000

721000

5039

5040

5041

5042

5043

5044

5045

5046

5047

5048

Акцизе на деривате нафте

АКЦИЗЕ (од 5034 до 5039)

0

5038

717000
717100

5033
5034

Други порези које плаћају остала лица или који се не
могу идентификовати

717400

716200

5032

63,000

Други порези које искључиво плаћају
предузећа, односно предузетници

5037

716100

5031

63,000

ДРУГИ ПОРЕЗИ (5031 + 5032)

717200

716000

5030

0

Други порези на међународну трговину и трансакције

717300

715600

5029

0

3

Порези на продају или куповину девиза

5035

2
715500

1
5028

Опис

Износ
планираних
прихода и
примања
4

5036

Број
конта

Ознака
ОП
5
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

60,824

60,824

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

Из
осталих
извора
11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

60,824

0

0

Износ остварених прихода и примања
Из
Приходи и примања из буџета
Аутономне Општине /
донација и
Републике
ООСО
покрајине
града
помоћи
6
7
8
9
10
0
0
0
0
0
0

60,824

Укупно
(од 6 до 11)
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732300

732400

733000

5064

5065

5066

740000

741000
741100

741200

5069

5072

0
0
0
0
0
0

Доприноси за социјално осигурање лица која обављају
самосталну делатност и незапослених
лица

Доприноси за социјално осигурање који се не
могу разврстати

ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ
(од 5054 до 5056)

Социјални доприноси на терет осигураника

Социјални доприноси на терет послодаваца

Импутирани социјални доприноси

Дивиденде

Камате

ДРУГИ ПРИХОДИ
(5070 + 5077 + 5082 + 5089 + 5092)
ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 5071 до 5076)

0

87,925
500

508,911

20,000

413,106

Текући трансфери од других нивоа власти

Капитални трансфери од других нивоа власти

433,106

0

Капиталне помоћи од ЕУ

ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА
ВЛАСТИ (5067 + 5068)

0

7,263

300

Текуће помоћи од ЕУ

Капиталне донације од међународних
организација

Текуће донације од међународних организација

7,563

0

Капиталне донације од иностраних држава

ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ
ОРГАНИЗАЦИЈА (од 5062 до 5065)

0

Текуће донације од иностраних држава

0

440,669

0

Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца

ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ
(5058 + 5061 + 5066)
ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА
(5059 + 5060)

0

Доприноси за социјално осигурање на терет запослених

3

Опис

Износ
планираних
прихода и
примања
4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49,618
154

374,111

12,174

409,327

421,501

0

0

6,363

0

6,363

0

0

0

427,864

5

Укупно
(од 6 до 11)

0

0
0

750

0

7,414

7,414

0

0

0

0

0

0

0

0

7,414

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49,464
0

255,913

12,174

401,312

413,486

0

0

6,363

0

6,363

0

0

0

419,849

0

0

0

0

0

0

0

0

Износ остварених прихода и примања
Приходи и примања из буџета
Аутономне Општине /
Републике
ООСО
покрајине
града
6
7
8
9

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

6

0

601

601

0

0

0

0

0

0

0

0

601

0

0

0

0

0

0

0

0

Из
донација и
помоћи
10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

154
154

117,442

Из
осталих
извора
11

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

5070
5071

733100

732200

5063

733200

732100

5062

5067

732000

5061

5068

731100

731200

5059

731000

5058

5060

730000

5057

722000

5053

722300

721400

5052

5056

721300

5051

722100

721200

5050

722200

721100

5049

5054

2

1

5055

Број
конта

Ознака
ОП
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10,873

21,993
0
0
21,143
0
0

5,506
5,506

12,478
12,478

Споредне продаје добара и услуга које врше
државне нетржишне јединице

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА
ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 5083 до 5088)

Приходи од новчаних казни за кривична дела

Приходи од новчаних казни за привредне
преступе

Приходи од новчаних казни за прекршаје

Приходи од пенала

Приходи од одузете имовинске користи

ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД
ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА
(5090 + 5091)

Текући добровољни трансфери од физичких и
правних лица

Капитални добровољни трансфери од физичких
и правних лица

МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (5093)

Мешовити и неодређени приходи

742300

742400

743000

743100

743200

743300

743400

743500

743900

744000

744100

744200

745000

745100

5080

5081

5082

5083

5084

5085

5086

5087

5088

5089

5090

5091

5092

5093

Остале новчане казне, пенали и приходи од
одузете имовинске користи

0

49,464

0

0

12,336

12,336

490

5,663

6,153

341

0

0

27,359

0

0

27,700

0

9,087

17,755

251,462

278,304

5

Укупно
(од 6 до 11)

0

0

0

750

750

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6,311

6,311

490

4,331

4,821

341

0

0

27,359

0

0

27,700

0

0

17,755

149,862

167,617

0

49,464

0

0

Износ остварених прихода и примања
Приходи и примања из буџета
Аутономне Општине /
Републике
ООСО
покрајине
града
6
7
8
9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Из
донација и
помоћи
10

0

0

0

0

6,025

6,025

0

576

576

0

0

0

0

0

0

0

0

9,087

0

101,600

110,687

Из
осталих
извора
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

0

850

0

89,066

Таксе и накнаде

742200

5079

Импутиране продаје добара и услуга

281,070

Приходи од продаје добара и услуга или закупа
од стране тржишних организација

742100

5078

381,009

742000

5077

87,425

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И
УСЛУГА (од 5078 до 5081)

741600

5076

Закуп непроизведене имовине

0

741500

5075

0

Приход од имовине који припада имаоцима
полиса осигурања

Финансијске промене на финансијским
лизинзима

741400

5074

0

Износ
планираних
прихода и
примања
4

Повлачење прихода од квази корпорација

3

2

741300

1

Опис

Број
конта

5073

Ознака
ОП
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10,000
10,000
2,000
2,000
0

0
0
0
32,258
32,258
32,258

МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ
РАСХОДА (5096)

Меморандумске ставке за рефундацију расхода

МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ
РАСХОДА ИЗ
ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (5098)

Меморандумске ставке за рефундацију расхода
из претходне године

ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ
КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ
(5100)

ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ
КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ
(5101 + 5102)

Трансфери између буџетских корисника на
истом нивоу

Трансфери између организација обавезног социјалног
осигурања

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5104)

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5105)

Приходи из буџета

771000

771100

772000

772100

780000

781000

781100

781300

790000

791000

791100

800000

810000

5095

5096

5097

5098

5099

5100

5101

5102

5103

5104

5105

5106

5107

5108

0
0
0
0
0
0
0

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ
СРЕДСТАВА (5108 + 5110 + 5112)

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
НЕПОКРЕТНОСТИ (5109)

Примања од продаје непокретности

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ
(5111)

Примања од продаје покретне имовине

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ
СРЕДСТАВА (5113)

Примања од продаје осталих основних
средстава

811000

811100

812000

812100

813000

813100

5109

5110

5111

5112

5113

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
(5107 + 5114 + 5121 + 5124)

493,500

12,000

770000

5094

3

МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ
РАСХОДА (5095 + 5097)

2

Износ
планираних
прихода и
примања
4

1

Опис

Број
конта

Ознака
ОП
5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26,832

26,832

26,832

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38,713

0

0

0

0

0

0

0

1,549

1,549

953

953

2,502

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

445

445

445

Износ остварених прихода и примања
Приходи и примања из буџета
Аутономне Општине /
Републике
ООСО
покрајине
града
6
7
8
9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Из
донација и
помоћи
10

0

0

0

0

0

0

0

1,630

0

0

0

0

240

240

240

2,175

2,175

3,942

3,942

6,117
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осталих
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0

0

0

0

0

40,343

26,832

26,832

26,832

0

240

240

240

3,724

3,724

5,340

5,340

9,064

Укупно
(од 6 до 11)
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Број
конта

2

820000

821000

821100

822000

822100

823000

823100

830000

831000

831100

840000

841000

841100

842000

842100

843000

843100

900000

910000

911000

911100

Ознака
ОП

1

5114

5115

5116

5117

5118

5119

5120

5121

5122

5123

5124

5125

5126

5127

5128

5129

5130

5131

5132

5133

5134

0

Примања од продаје залиха производње

0

Примања од продаје шума и вода

Примања од емитовања домаћих хартија од вредности,
изузев акција

0

110,250

110,250

116,250

0

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА
(5130)

0

0

0

0

38,713

38,713

38,713

0

0

0

1,630

1,630

0

0

0

0

1,630

0

97,961

97,961

100,579

5

Укупно
(од 6 до 11)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

202

0

0

0

0

38,713

38,713

38,713

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Износ остварених прихода и примања
Приходи и примања из буџета
Аутономне Општине /
Републике
ООСО
покрајине
града
6
7
8
9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Из
донација и
помоћи
10

0

97,961

97,961

100,377

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,630

1,630

0

0

0

0

1,630

Из
осталих
извора
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ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И
ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
(5132 + 5151)
ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА
(5133 + 5143)
ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ
ЗАДУЖИВАЊА (од 5134 до 5142)

0

Примања од продаје подземних блага

492,000

Примања од продаје земљишта

0

492,000

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА
(5126)

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ
БЛАГА (5128)

492,000

0

0

0

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ
ИМОВИНЕ (5125 + 5127 + 5129)

Примања од продаје драгоцености

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
ДРАГОЦЕНОСТИ (5122)
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
ДРАГОЦЕНОСТИ (5123)

1,500

0

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ
(5118)

Примања од продаје робе за даљу продају

0

Примања од продаје робних резерви

1,500

0

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ
РЕЗЕРВИ (5116)

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ
ПРОДАЈУ (5120)

1,500

Износ
планираних
прихода и
примања
4

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА
(5115 + 5117 + 5119)

3

Опис

8. јун 2017. године
Страна 47 – Број 6 – Књига 1

911500

911600

911700
911800

5138

5139

5140
5141

5142

0
0

Примања од иностраних финансијских деривата

Исправка спољног дуга

912500

5148

6,000
6,000
0
0
0

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ (5152 + 5162)

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
(од 5153 до 5161)

Примања од продаје домаћих хартија од
вредности, изузев акција

Примања од отплате кредита датих осталим нивоима
власти

Примања од отплате кредита датих домаћим
јавним финансијским институцијама

921000

921100

921200

921300

5153

5154

5155

5152

0

Примања од задуживања од осталих
иностраних поверилаца

912400

5147

920000

0

Примања од задуживања од иностраних
пословних банака

912300

5146

5151

0

Примања од задуживања од мултилатералних
институција

912200

5145

912600

0

Примања од задуживања од иностраних држава

912100

5144

912900

0

Примања од емитовања хартија од вредности, изузев
акција, на иностраном финансијском тржишту

912000

5143

5150

0

ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ
ЗАДУЖИВАЊА (од 5144 до 5150)

5149

0

Исправка унутрашњег дуга

911900

Примања од домаћих меница

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

202

202

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

Износ остварених прихода и примања
Приходи и примања из буџета
Аутономне Општине /
Републике
ООСО
покрајине
града
6
7
8
9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

Из
донација и
помоћи
10

0

0

0

0

0

2,416

2,416

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

97,961
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0

2,618

2,618

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

97,961

0

0

0

5

Укупно
(од 6 до 11)

0

Примања од домаћих финансијских деривата

Примања од задуживања код осталих
поверилаца у земљи
Примања од задуживања од домаћинстава у
земљи

Примања од задуживања од пословних банака у земљи

911400

5137

110,250

0

Примања од задуживања од јавних
финансијских институција у земљи

5136

911300

911200

5135

3
0

2

1

Опис

Износ
планираних
прихода и
примања
4

Примања од задуживања од осталих нивоа
власти

Број
конта

Ознака
ОП

Страна 48 – Број 6 – Књига 1
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2

921400

921500

921600

921700

921800

921900

922000

922100

922200

922300

922400

922500

922600

922700

922800

1

5156

5157

5158

5159

5160

5161

5162

5163

5164

5165

5166

5167

5168

5169

5170

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
(од 5163 до 5170)

Примања од продаје страних хартија од
вредности, изузев акција

Примања од отплате кредита датих страним
владама

Примања од отплате кредита датих
међународним организацијама

Примања од отплате кредита датих страним пословним
банкама

Примања од отплате кредита датих страним
нефинансијским институцијама

Примања од отплате кредита датих страним невладиним
организацијама

Примања од продаје страних акција и осталог капитала

Примања од продаје стране валуте

3,544,673

0

Примања од отплате кредита датих
нефинансијским приватним предузећима у
земљи

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА
(5001 + 5131)

0

Примања од отплате кредита датих
удружењима грађана у земљи

6,000

0

Примања од отплате кредита датих домаћим
јавним нефинансијским институцијама

Примања од отплате кредита датих физичким лицима и
домаћинствима у земљи

0

Примања од отплате кредита домаћим
пословним банкама

3

Опис

Износ
планираних
прихода и
примања
4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,618

0

0

2,852,467

5

Укупно
(од 6 до 11)

34,996

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,590,570

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

202

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

445

Износ остварених прихода и примања
Приходи и примања из буџета
Аутономне Општине /
Републике
ООСО
покрајине
града
6
7
8
9

607

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Из
донација и
помоћи
10

0

0

225,849

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,416
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5171

Број
конта

Ознака
ОП

8. јун 2017. године
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9,316
9,316
25,685
10,100

1,232
10,774
10,774

НАКНАДЕ У НАТУРИ (5182)

Накнаде у натури

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА
(од 5184 до 5187)

Исплата накнада за време одсуствовања с посла
на терет фондова

Помоћ у медицинском лечењу запосленог или
чланова уже породице и друге помоћи
запосленом

НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
(5189)

Накнаде трошкова за запослене

413000

413100

414000

414100

414200

414300

414400

415000

415100

416000

5181

5183

5184

5185

5186

5187

5188

5189

5190

4,871

14,293

60

4,550

9,741

9,741

790

12,461

0

6,391

19,642

8,239

8,239

3,922

26,942

62,840

93,704

523,631

523,631

659,507

2,285,112

2,701,872

5

Укупно
(од 6 до 11)

0

0

0

0

0

0

0

0

2,104

2,104

107

732

1,721

2,560

14,485

14,485

19,149

30,514

31,323

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,796

9,165

9,165

737

11,539

0

900

13,176

5,022

5,022

3,667

25,195

58,770

87,632

489,709

489,709

608,500

2,129,758

2,540,543

0

0

0

0

0

0

445

445

0

0

0

0

0

0

0

0

445

445

445

Износ извршених расхода и издатака
Расходи и издаци на терет буџета
Аутономне Општине /
Републике
ООСО
покрајине
града
6
7
8
9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

261

727

Из
донација и
помоћи
10

754

576

576

53

922

0

5,046

6,021

1,113

1,113

148

1,015

2,349

3,512

19,437

19,437

31,413

124,134

128,834
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НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ
РАСХОДИ (5191)

Отпремнине и помоћи

Расходи за образовање деце запослених

3,958

5182

Допринос за незапосленост

412200

412300

5179

5180

27,184

412100

5178

Допринос за здравствено осигурање

412000

5177
63,433

528,364

Плате, додаци и накнаде запослених

411100

5176

Допринос за пензијско и инвалидско осигурање

528,364

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ
ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176)

411000

5175

94,575

673,585

РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 +
5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)

410000

5174

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ
ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180)

2,828,906

ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 +
5280 + 5293 + 5309 + 5324)

400000

5173

3
3,388,978

4

Опис

5172

2

1

Износ
одобрених
апропријација

ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173 + 5341)

Број
конта

Ознака
ОП

II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Страна 50 – Број 6 – Књига 1
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423100

423200

423300

423400

5213

5214

5215

422000

5205

423000

421900

5204

5212

421600

5203

5211

421500

5202

422900

421400

5201

422400

421300

5200

5210

421200

5199

5209

421100

5198

422300

421000

5197

5208

420000

5196

422100

418100

5195

422200

418000

5194

5206

417100

5193

5207

417000

5192

13,857
3,112
1,432

Услуге комуникација

Трошкови осигурања

Закуп имовине и опреме

2

Остали трошкови транспорта

10,714

1,250

Услуге информисања

3,168

Услуге образовања и усавршавања запослених

613

Компјутерске услуге

Административне услуге

90,309

2,550

Трошкови путовања ученика

0

0

0

0

4,550

8,118

792

2,247

458

71,218

0

2,223

2,763

298

1,434

6,718

721

1,432

2,096

10,969

48,365

153,310

5,136

222,029

857,963

5

Укупно
(од 6 до 11)

104

0

0

0

854

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,991

275

3,266

9,459

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6,769

408

1,679

125

58,887

0

2,108

10

210

435

2,763

149

187

1,746

8,579

46,864

141,345

3,643

202,513

765,582

0

0

0

0

3,796

Износ извршених расхода и издатака
Расходи и издаци на терет буџета
Аутономне Општине /
Републике
ООСО
покрајине
града
6
7
8
9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

261

0

0

0

0

0

Из
донација и
помоћи
10

1,245

384

568

333

11,477

0

115

2,753

88

999

3,955

572

1,245

350

2,390

1,501

8,974

1,216

16,248

82,661

0

0

0

0

754
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УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219)

2,800

Трошкови путовања у оквиру редовног рада

620

1,960

Трошкови службених путовања у земљи

Трошкови службених путовања у иностранство

7,932

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210)

729

54,367

Остали трошкови

202,239

Комуналне услуге

6,124

281,860

Енергетске услуге

Трошкови платног промета и банкарских услуга

СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204)

1,120,035

0

Судијски додатак

КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА
(5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)

0

0

Посланички додатак

СУДИЈСКИ ДОДАТАК (5195)

0

ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (5193)

4,871

4

Награде запосленима и остали посебни расходи

3

2

416100

Опис

1

Износ
одобрених
апропријација

Број
конта

5191

Ознака
ОП

8. јун 2017. године
Страна 51 – Број 6 – Књига 1

426300

426400

426500

426600

426700

5234

5235

5236

5237

5238

4,842
21

Медицински и лабораторијски материјали

0

11,429

13,536

5,788

405

39,874

21

4,842

0

8,513

1,905

8

7,795

53,298

6,838

378,687

385,525

26,385

41,103

0

0

2,608

49,079

0

119,175

5

Укупно
(од 6 до 11)

0

513

0

0

0

0

0

3,477

0

1,466

1,466

396

0

0

0

0

0

0

396

0

0

0

750

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1,264

0

7,116

1,563

0

5,905

28,348

5,175

368,912

374,087

22,074

41,034

0

0

699

35,177

0

98,984

6,939

4,441

273

38,253

Износ извршених расхода и издатака
Расходи и издаци на терет буџета
Аутономне Општине /
Републике
ООСО
покрајине
града
6
7
8
9
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

259

0

0

0

0

0

259

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Из
донација и
помоћи
10

19

2,806

0

1,397

342

8

1,890

21,214

1,663

8,309

9,972

3,915

69

0

0

1,909

13,902

0

19,795

6,597

1,347

132

871
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Материјали за образовање, културу и спорт

Материјали за очување животне средине и науку

Материјали за саобраћај

2,554

8

Материјали за пољопривреду

426200

5233

Материјали за образовање и усавршавање запослених

12,892

Административни материјал

426100

5232

10,224
67,409

Текуће поправке и одржавање опреме

507,457

Текуће поправке и одржавање зграда и објеката

МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240)

425100

5229

517,681

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ
(5229 + 5230)

425200

425000

5228

44,103

Остале специјализоване услуге

426000

424900

5227

55,458

Услуге очувања животне средине, науке и
геодетске услуге

0

Услуге одржавања националних паркова и природних
површина

5231

424600

5226

0

2,985

52,298

0

154,844

Услуге одржавања аутопутева

Медицинске услуге

Услуге образовања, културе и спорта

Пољопривредне услуге

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
(од 5221 до 5227)

21,998

7,280

695

5230

424500

5225

424200

5222

424300

424100

5221

424400

424000

5220

5223

423900

5219

5224

Репрезентација

423700

5218

Остале опште услуге

Услуге за домаћинство и угоститељство

423600

44,591

4

3

5217

Стручне услуге

2
423500

Опис

1
5216

Износ
одобрених
апропријација

Број
конта

Ознака
ОП

Страна 52 – Број 6 – Књига 1
8. јун 2017. године

0
0

Отплата камата на домаће хартије од вредности

Отплата камата осталим нивоима власти

426900

430000

431000

431100

431200

431300

432000

432100

433000

433100

434000

434100

434200

434300

435000

435100

440000

441000

441100

441200

5240

5241

5242

5243

5244

5245

5246

5247

5248

5249

5250

5251

5252

5253

5254

5255

5256

5257

5258

5259

0

Амортизација нематеријалне имовине

49,423

0

АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ
(5255)

ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА
(од 5258 до 5266)

0

Употреба шума и вода

59,600

0

Употреба подземног блага

5

0

0

48,421

58,529

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35

0

35

35

7,858

22,356

Укупно
(од 6 до 11)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

760

2,204

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48,421

58,529

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,893

8,605

Износ извршених расхода и издатака
Расходи и издаци на терет буџета
Аутономне Општине /
Републике
ООСО
покрајине
града
6
7
8
9
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Из
донација и
помоћи
10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35

0

35

35

3,205

11,547
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ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ
ЗАДУЖИВАЊА (5257 + 5267 + 5274 + 5276)

0

Употреба земљишта

0

Амортизација култивисане опреме

0

0

АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ
ИМОВИНЕ (5247)

УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ
(од 5251 до 5253)

0

Амортизација осталих некретнина и опреме

0

0

Амортизација опреме

0

0

Амортизација зграда и грађевинскиx објеката

Употреба драгоцености

0

АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ
(од 5243 до 5245)

УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (5249)

0

9,062

АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА
РАД (5242 + 5246 + 5248 + 5250 + 5254)

Материјали за посебне намене

26,601

426800

5239

4

3

Материјали за одржавање хигијене и угоститељство

2

Опис

1

Износ
одобрених
апропријација

Број
конта

Ознака
ОП

8. јун 2017. године
Страна 53 – Број 6 – Књига 1

137,021
137,021

СУБВЕНЦИЈЕ (5281 + 5284 + 5287 + 5290)

СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ
НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И
ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5282 + 5283)

441400

441500

441600

441700

441800

441900

442000

442100

442200

442300

442400

442500

442600

443000

443100

444000

444100

444200

444300

450000

451000

5261

5262

5263

5264

5265

5266

5267

5268

5269

5270

5271

5272

5273

5274

5275

5276

5277

5278

5279

5280

5281

0

441300

5260

4

3

0
0

Отплата камата осталим страним кредиторима

Отплата камата на стране финансијске деривате

Остали пратећи трошкови задуживања

Казне за кашњење

Негативне курсне разлике

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА
(од 5277 до 5279)

81

300

9,796

10,177

0

0

Отплата камата страним пословним банкама

Отплата камата по гаранцијама

0

Отплата камата мултилатералним институцијама

0

0

Отплата камата страним владама

ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (5275)

0

0

Финансијске промене на финансијским лизинзима

Отплата камата на хартије од вредности емитоване на
иностраном финансијском тржишту

0

Отплата камата на домаће менице

0

0

Отплата камата на домаће финансијске деривате

ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 5268 до 5273)

0

1,600

Отплата камата осталим домаћим кредиторима

Отплата камата домаћинствима у земљи

47,823

Отплата камата домаћим пословним банкама

Отплата камата домаћим јавним финансијским
институцијама

2

Опис

1

Износ
одобрених
апропријација

Број
конта

Ознака
ОП
5
0

67,164

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

62,736

62,736

81

231

9,796

10,108

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,524

46,897

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Из
донација и
помоћи
10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,428

4,428
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67,164

81

231

9,796

10,108

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,524

46,897

Укупно
(од 6 до 11)

Износ извршених расхода и издатака
Расходи и издаци на терет буџета
Аутономне Општине /
Републике
ООСО
покрајине
града
6
7
8
9

Страна 54 – Број 6 – Књига 1
8. јун 2017. године

Број
конта

2

451100

451200

452000

452100

452200

453000

453100

453200

454000

454100

454200

460000

461000

461100

461200

462000

462100

462200

463000

463100

Ознака
ОП

1

5282

5283

5284

5285

5286

5287

5288

5289

5290

5291

5292

5293

5294

5295

5296

5297

5298

5299

5300

5301

0
0
0
0
0
0
0

Капиталне субвенције приватним финансијским
институцијама

СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ
ИНСТИТУЦИЈАМА (5288 + 5289)

Текуће субвенције јавним финансијским институцијама

Капиталне субвенције јавним финансијским
институцијама

СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ
ПРЕДУЗЕЋИМА (5291 + 5292)

Текуће субвенције приватним предузећима

Капиталне субвенције приватним предузећима

0
0

Текуће дотације међународним организацијама

Капиталне дотације међународним
организацијама

379,632

0

ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5298 + 5299)

Текући трансфери осталим нивоима власти

0

Капиталне донације страним владама

386,366

0

Текуће донације страним владама

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,080

64,084

334,760

338,109

0

0

0

0

0

0

424,832

5

Укупно
(од 6 до 11)

0

0

0

0

0

0

0

0

944

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

334,748

338,097

0

0

0

0

0

0

421,886

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,080

59,656

Износ извршених расхода и издатака
Расходи и издаци на терет буџета
Аутономне Општине /
Републике
ООСО
покрајине
града
6
7
8
9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Из
донација и
помоћи
10

12

12

0

0

0

0

0

0

2,002

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,428
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ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА
ВЛАСТИ (5301 + 5302)

0

ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (5295 + 5296)

492,499

0

Текуће субвенције приватним финансијским
институцијама

ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
(5294 + 5297 + 5300 + 5303 + 5306)

0

25,900

СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ
ИНСТИТУЦИЈАМА (5285 + 5286)

Капиталне субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама

111,121

4

3

Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима
и организацијама

Износ
одобрених
апропријација

Опис

8. јун 2017. године
Страна 55 – Број 6 – Књига 1

4

Опис

3

61,533
61,533

Капиталне дотације организацијама обавезног
социјалног осигурања

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
(5307 + 5308)

Остале текуће дотације и трансфери

Остале капиталне дотације и трансфери

СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА
ЗАШТИТА (5310 + 5314)

464000

464100

464200

465000

465100

465200

470000

471000

471100

471200

5303

5304

5305

5306

5307

5308

5309

5310

5311

5312

5313

38,700

Текуће дотације организацијама обавезног социјалног
осигурања

472600

472300

5317

5320

Накнаде из буџета за породиљско одсуство

472200

5316

472400

0

Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности

472100

5315

472500

0

НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ
БУЏЕТА (од 5315 до 5323)

472000

5314

5319

0

Трансфери другим организацијама обавезног социјалног
осигурања за доприносе за
осигурање

471900

0
0
0

Накнаде из буџета за случај незапослености

Старосне и породичне пензије из буџета

Накнаде из буџета у случају смрти

115,842

5

0

0

0

67,121

0

0

97,441

0

0

962

962

98,403

0

53,972

53,972

1,292

31,459

32,751

3,349

Укупно
(од 6 до 11)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

962

962

962

0

944

944

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67,121

0

0

97,435

0

0

0

0

97,435

0

51,038

51,038

1,292

31,459

32,751

3,349

Износ извршених расхода и издатака
Расходи и издаци на терет буџета
Аутономне Општине /
ООСО
Републике
покрајине
града
6
7
8
9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Из
донација и
помоћи
10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

0

0

0

0

6

0

1,990

1,990
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5318

0

Права из социјалног осигурања која се
исплаћују непосредно пружаоцима услуга

Накнаде из буџета за децу и породицу

0

Права из социјалног осигурања која се
исплаћују непосредно домаћинствима

161,350

0

ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА
(ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ
ОСИГУРАЊА) (од 5311 до 5313)

161,350

0

5,900

44,600

ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ
ОСИГУРАЊА (5304 + 5305)

Капитални трансфери осталим нивоима власти

2

463200

1
6,734

Износ
одобрених
апропријација

Број
конта

5302

Ознака
ОП

Страна 56 – Број 6 – Књига 1
8. јун 2017. године

91,107
62,211

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
(5326 + 5327)

Дотације непрофитним организацијама које
пружају помоћ домаћинствима

Дотације осталим непрофитним институцијама

ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ
(од 5329 до 5331)

480000

481000

481100

481900

482000

482100

482200

482300

483000

483100

484000

484100

484200

485000

485100

5324

5325

5326

5327

5328

5329

5330

5331

5332

5333

5334

5335

5336

5337

5338

13,325
13,325

НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ
ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ
ОРГАНА (5338)

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране
државних органа

0

5,868

Накнада штете за повреде или штету насталу
услед елементарних непогода

1,388

2,364

26,568

10,257

10,257

0

5,858

5,858

10,993

10,993

92

1,499

6,699

8,290

83,266

15

83,281

118,679

5

Укупно
(од 6 до 11)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10,134

10,134

0

5,858

5,858

10,397

10,397

0

1,378

6,559

7,937

80,764

0

80,764

115,090

1,382

2,364

26,568

Износ извршених расхода и издатака
Расходи и издаци на терет буџета
Аутономне Општине /
Републике
ООСО
покрајине
града
6
7
8
9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Из
донација и
помоћи
10

6

0

0

123

123

0

0

0

596

596

92

121

140

353

2,502

15

2,517

3,589
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Накнада штете од дивљачи

5,868

12,290

Новчане казне и пенали по решењу судова

НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ
НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА
ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (5335 + 5336)

12,290

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО
РЕШЕЊУ СУДОВА (5333)

92

Обавезне таксе

Новчане казне и пенали

6,905
55,214

Остали порези

15

91,122

184,816

9,494

ОСТАЛИ РАСХОДИ
(5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337 + 5339)

Остале накнаде из буџета

472900

5323

3,100

Накнаде из буџета за становање и живот

472800

5322

32,914

472700

5321

4

3

Накнаде из буџета за образовање, културу,
науку и спорт

2

Опис

1

Износ
одобрених
апропријација

Број
конта

Ознака
ОП
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512100

512200

512300

512400

512500

5349

5350

5351

5352

5353

513100

512000

5348

513000

511400

5347

5358

511300

5346

5359

511200

5345

512900

511100

5344

5357

511000

5343

512800

510000

5342

5356

500000

5341

512600

489100

5340

512700

489000

5339

5354

2

1

5355

Број
конта

Ознака
ОП

0
0

Медицинска и лабораторијска опрема

0
0

Остале некретнине и опрема

21,535

Опрема за производњу, моторна, непокретна и
немоторна опрема

0

0

0

0

20,944

9,315

0

2,500

0

0

0

7,792

0

40,551

6,228

22,863

340,369

691

370,151

413,461

416,760

5

Укупно
(од 6 до 11)

0

0

0

0

0

673

0

0

0

136

0

809

0

0

0

0

0

809

809

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20,909

9,315

0

1,457

0

0

0

5,145

0

36,826

6,156

22,700

340,167

691

369,714

408,794

410,785

0

0

Износ извршених расхода и издатака
Расходи и издаци на терет буџета
Аутономне Општине /
Републике
ООСО
покрајине
града
6
7
8
9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

0

0

0

460

0

466

0

0

0

0

0

466

466

0

0

Из
донација и
помоћи
10

0

0

0

0

35

0

0

364

0

0

0

2,051

0

2,450

72

163

202

0

437

3,392

4,700
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ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (5359)

15,600

0

Опрема за јавну безбедност

Опрема за војску

2,803

0

Опрема за заштиту животне средине

Опрема за образовање, културу и спорт

14,866

Опрема за пољопривреду

0

Административна опрема

Опрема за саобраћај

54,804

24,395

МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5349 до 5357)

68,909

Пројектно планирање

401,168

Изградња зграда и објеката

Капитално одржавање зграда и објеката

700

495,172

554,972

560,072

Куповина зграда и објеката

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ
ИМОВИНУ (5342 + 5364 + 5373 + 5376 + 5384)
ОСНОВНА СРЕДСТВА
(5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ
(од 5344 до 5347)

0

Расходи који се финансирају из средстава
за реализацију националног инвестиционог плана

3
0

4

Опис

РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ
ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ
ПЛАНА (5340)

Износ
одобрених
апропријација

Страна 58 – Број 6 – Књига 1
8. јун 2017. године

522300

523000

523100

530000

531000

531100

5370

5371

5372

5373

5374

5375

542000

542100

543000

543100

543200

5379

5381

5382

5383

0
0
0

ШУМЕ И ВОДЕ (5382 + 5383)

Шуме

Воде

0
0

Копови

3,600

Земљиште

РУДНА БОГАТСТВА (5380)

3,600

ЗЕМЉИШТЕ (5378)

3,600

0

Драгоцености

ПРИРОДНА ИМОВИНА (5377 + 5379 + 5381)

0

0

ДРАГОЦЕНОСТИ (5375)

ДРАГОЦЕНОСТИ (5374)

1,500

0

Залихе готових производа

1,500

0

Залихе недовршене производње

Залихе робе за даљу продају

0

Залихе материјала

ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5372)

0

0

Робне резерве

ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 5368 до 5370)

0

РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (5366)

1,500

4,996

Нематеријална имовина

ЗАЛИХЕ (5365 + 5367 + 5371)

4,996

0

НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (5363)

0

3

Култивисана имовина

4

Опис

КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (5361)

Износ
одобрених
апропријација

5
0

0

0

0

0

0

0

1,991

1,991

1,991

0

0

0

1,308

1,308

0

0

0

0

0

0

1,308

2,759

2,759

Укупно
(од 6 до 11)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,991

1,991

1,991

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,254

2,254

0

0

Износ извршених расхода и издатака
Расходи и издаци на терет буџета
Аутономне Општине /
Републике
ООСО
покрајине
града
6
7
8
9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Из
донација и
помоћи
10
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,308

1,308

0

0

0

0

0

0

1,308

505

505
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5380

541100

522200

5369

5378

522100

5368

540000

522000

5367

541000

521100

5366

5376

521000

5365

5377

515100

520000

5363

515000

5362

5364

514000

514100

5361

2

1

5360

Број
конта

Ознака
ОП

8. јун 2017. године
Страна 59 – Број 6 – Књига 1

0
0
0
0
0
0

0
0

Отплата главнице домаћим пословним банкама

Отплата главнице осталим домаћим
кредиторима

Отплата главнице домаћинствима у земљи

Отплата главнице на домаће финансијске
деривате

Отплата домаћих меница

Исправка унутрашњег дуга

ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ
КРЕДИТОРИМА (од 5400 до 5406)

Отплата главнице на хартије од вредности, изузев
акција, емитоване на иностраном финансијском
тржишту

Отплата главнице страним владама

600000

610000

611000

611100

611200

611300

611400

611500

611600

611700

611800

611900

612000

612100

612200

5387

5388

5389

5390

5391

5392

5393

5394

5395

5396

5397

5398

5399

5400

5401

191,500
191,500
0
0
0

ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ
(5389 + 5399 + 5407 + 5409 + 5411)

ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ
КРЕДИТОРИМА (од 5390 до 5398)

Отплата главнице на домаће хартије од
вредности, изузев акција

Отплата главнице осталим нивоима власти

Отплата главнице домаћим јавним
финансијским институцијама

191,500

195,500

ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5388 + 5413)

0

Нефинансијска имовина која се финансира из средстава
за реализацију националног инвестиционог плана

551100

5386

0

551000

НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ
ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА
(5386)

5385

0

550000

5384

4

3

НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ
ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА
(5385)

2

Опис

1

Износ
одобрених
апропријација

Број
конта

Ознака
ОП

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

190,178

0

0

0

190,178

190,178

194,178

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Из
донација и
помоћи
10
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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0

0

0

0

0

0

190,178

0

0

0

190,178

190,178

194,178

5

Укупно
(од 6 до 11)

Износ извршених расхода и издатака
Расходи и издаци на терет буџета
Аутономне Општине /
Републике
ООСО
покрајине
града
6
7
8
9
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0
0

Набавка домаћих акција и осталог капитала

НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
(од 5425 до 5432)

Набавка страних хартија од вредности, изузев акција

621500

621600

621700

621800

621900

622000

622100

5419

5420

5421

5422

5423

5424

5425

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,000

0

0

0

0

0

0

0

0

4,000

4,000

Укупно
(од 6 до 11)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,000

0

0

0

0

0

0

0

0

4,000

4,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Износ извршених расхода и издатака
Расходи и издаци на терет буџета
Аутономне Општине /
Републике
ООСО
покрајине
града
6
7
8
9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Из
донација и
помоћи
10

Из
осталих
извора
11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

4,000

0

621400

5418

Кредити домаћим нефинансијским приватним
предузећима

621300

5417

0

621200

5416

Кредити невладиним организацијама у земљи

621100

5415

0

621000

5414

Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи

4,000

НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
(од 5415 до 5423)

620000

5413

0

4,000

НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
(5414 + 5424 + 5433)

615100

5412

Кредити домаћим нефинансијским јавним
институцијама

0

Отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама

615000

5411

0

0

ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ
ТРАНСАКЦИЈАМА (5412)

614100

5410

Кредити домаћим пословним банкама

0

Отплата главнице за финансијски лизинг

614000

5409

0

0

ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА
ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (5410)

613100

5408

Кредити домаћим јавним финансијским институцијама

0

Отплата главнице по гаранцијама

613000

5407

0

0

ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО
ГАРАНЦИЈАМА (5408)

Кредити осталим нивоима власти

0

Исправка спољног дуга

612900

5406

0

0

Отплата главнице на стране финансијске деривате

612600

5405

Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција

0

Отплате главнице осталим страним кредиторима

612500

5404

0

Отплате главнице страним пословним банкама

612400

0

5403

4

3

Отплата главнице мултилатералним институцијама

2

612300

Опис

1

Износ
одобрених
апропријација

Број
конта

5402

Ознака
ОП
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623100

5434
3,584,478

0

Набавка финансијске имовине која се
финансира из средстава за реализацију
националног инвестиционог плана

623000

5433

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387)

0

НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА
РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ
ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5434)

5435

0

Куповина стране валуте

622800

5432

0

Набавка страних акција и осталог капитала

622700

5431

0

Кредити страним невладиним организацијама

622600

0

5430

0

Кредити страним нефинансијским институцијама

622500

5429

Кредити страним пословним банкама

622400

5428

0

622300

5427

Кредити међународним организацијама

622200

5426

4

3
0

2

1

Износ
одобрених
апропријација

Опис

Кредити страним владама

Број
конта

Ознака
ОП

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,896,050

5

Укупно
(од 6 до 11)

31,323

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,734,721

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

445

Износ извршених расхода и издатака
Расходи и издаци на терет буџета
Аутономне Општине /
Републике
ООСО
покрајине
града
6
7
8
9

727

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Из
донација и
помоћи
10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

128,834

Из
осталих
извора
11
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39,805

0

79,250

0

195,500

0

3,673

0

0

0

0

0

3,673

31,323

Лице одговорно за
попуњавање обрасца

43,583

0

93,599

0

194,178

100,579

0

50,016

2,701,872

34,996

6

5
2,751,888

Републике

Укупно
(од 6 до 11)
7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Аутономне
покрајине

144,151

0

193,976

0

194,178

202

0

49,825

2,540,543

2,590,368

8

Општине /
града
9

0

0

0

0

0

0

0

0

445

445

ООСО

120

0

0

0

0

0

120

0

727

607

0

97,015

0

100,377

0

100,377

3,362

0

128,834

125,472

11

Из
осталих
извора

Наредбодавац

10

Из
донација и
помоћи

Остварени приходи и примања / расходи и издаци
Из буџета

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Датум, 12.05.2017. . године

5445

5444

МАЊАК ПРИМАЊА (5441 – 5440) > 0

5443

ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА
(5171 - 5435) > 0
МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА
(5435 - 5171) > 0

ВИШАК ПРИМАЊА (5440 – 5441) > 0

5442

600000

5441

116,250

0

Мањак прихода и примања – буџетски дефицит
(5437 – 5436) > 0

5439

ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5131)
ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5387)

39,445

Вишак прихода и примања – буџетски суфицит
(5436 – 5437) > 0

5438

900000

3,388,978

ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА
НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5172)

5437

5440

3,428,423

4

3

5436

2

1

Опис

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5001)

Број
конта

Ознака
ОП

Планирани
приходи и
примања /
расходи и издаци

III. УТВРЂИВАЊЕ РАЗЛИКЕ ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА
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ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА
СМЕДЕРЕВА ЗА 2016. ГОДИНУ

Финансирање локалне самоуправе у току 2016. годинe вршено је на основу Одлуке о
буџету града Смедерева за 2016. годину („Службени лист града Смедерева“, број 9/2015),
Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 1/2016), Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 9/2016) и Одлуке о изменама и допунама Одлуке о
буџету града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 11/2016).
Основном Одлуком о буџету града Смедерева за 2016. годину која је усвојена на 32.
седници Скупштине града Смедерева одржаној 24. децембра 2015. године укупни приходи и
примања буџета града Смедерева (са планираним средствима по основу задуживања од
пословних банака у земљи у износу од 95.550.000 динара) планирани су у износу од
3.438.994.000 динара, а са планираним приходима и примањима индиректних корисника из
сопствених и других прихода у износу од 179.137.057 динара планирани су у укупном износу
од 3.618.131.057 динара и уравнотежени су са планираним расходима и издацима. Одлуком о
изменама и допунама Одлуке о буџету града Смедерева која је усвојена на 33. седници
Скупштине града Смедерева одржаној 11. фебруара 2016. године укупни приходи и примања
буџета града Смедерева (са планираним средствима по основу задуживања од пословних
банака у земљи у износу од 110.250.000 динара) планирани су у износу од 3.446.400.000
динара, а са планираним приходима и примањима индиректних корисника из сопствених и
других прихода у износу од 179.257.057 динара планирани су у укупном износу од
3.625.657.057 динара и уравнотежени су са планираним расходима и издацима. Одлуком о
изменама и допунама Одлуке о буџету града Смедерева која је усвојена 3. седници Скупштине
града Смедерева одржаној 22. септембра 2016. године укупни приходи и примања буџета
града Смедерева (са планираним средствима по основу задуживања од пословних банака у
земљи у износу од 110.250.000 динара) планирани су у износу од 3.478.800.000 динара, а са
планираним приходима и примањима индиректних корисника из сопствених и других прихода
у износу од 178.760.469 динара, планирани су у укупном износу од 3.657.560.469 динара и
уравнотежени су са планираним расходима и издацима. Одлуком о изменама и допунама
Одлуке о буџету града Смедерева која је усвојена на 5. седници Скупштине града Смедерева
одржаној 30. новембра 2016. године укупни приходи и примања буџета града Смедерева (са
планираним средствима по основу задуживања од пословних банака у земљи у износу од
110.250.000 динара) планирани су у износу од 3.425.000.000 динара, а са планираним
приходима и примањима индиректних корисника из сопствених и других прихода у износу од
177.538.987 динара, планирани су у укупном износу од 3.602.538.987 динара и уравнотежени
су са планираним расходима и издацима.
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ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Укупно остварени приходи и примања буџета града Смедерева за 2016. годину са
пренетим средствима из претходне године износе 2.746.398.395 динара, што је 80,19%
планираног годишњег износа средстава.
Приходи и примања по основним групама дати су следећим прегледом:

Редни Екон.
број класиф.
1

2

Врста прихода и примања
3
I
ПРЕНЕТА СРЕДСТВА
ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ

Планирано
за 2016.
годину
4
57.866.106

Остварено у
2016. години
5

% остварења
6(5/4*100)

57.866.106

100,00

1.370.880.000

1.347.228.386

98,28

10.000
411.395.000
95.730.000
63.000.000

1.842
360.594.912
104.743.302
60.824.494

18,42
87,66
109,42
96,55

I I ПРИХОДИ У
ТЕКУЋОЈ ГОДИНИ
1.

711

2.
3.
4.
5.

712
713
714
716

6.

732

7.

733

8.

740741

9.

742

10.

743

11.

744

12.

745

13.

771

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

87,61
7.262.576

6.362.576

433.106.301

413.486.159

95,47

87.924.848

49.464.184

56,26

252.782.169

167.617.491

66,31

21.993.000

27.700.229

125,95

5.000.000

4.820.495

96,41

10.300.000

6.310.604

61,27

3.500.000

952.963

27,23
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14.

772

Меморандумске ставке за
рефундацију расхода из
претходне године

15.

841

16.

17.

2.000.000

1.549.147

77.46

Примања од продаје
земљишта

492.000.000

38.712.917

7,87

911

Примања од домаћих
задуживања

110.250.000

97.960.992

88,85

921

Примања од продаје
финансијске имовине

II СВЕГА ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА У ТЕКУЋОЈ ГОДИНИ

III У К У П Н О
ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ( I + II )

201.597
3.367.133.894

2.688.532.290

3.425.000.000

2.746.398.395

80,19

Приходи од пореза на доходак, добит и капиталне добитке чине највећу групу
буџетских прихода и остварени су у износу од 1.347.228.386 динара односно 98,28%
годишњег плана. У оквиру ове групе прихода највећи износ остварен је од прихода по
основу пореза на зараде (јединици локалне самоуправе припада 80% од пореза на зараде који
се плаћа према пребивалишту запосленог, а на основу Закона о изменама и допунама Закона о
финансирању локалне самоуправе) и то у укупном износу од 1.175.907.250 динара. Затим
следи порез на остале приходе у износу од 85.085.416 динара, порез на приходе од
самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем
у износу од 49.830.549 динара, порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа
према паушално одређеном нето приходу у износу од 20.193.635 динара, приходи по основу
самодоприноса у износу од 12.029.725 динара, затим порез на земљиште, порез на приходе од
давања у закуп покретних ствари и порез на приходе од пољопривреде и шумарства у
укупном износу од 2.361.055 динара и порез на приходе спортиста и спортских стручњака у
износу од 2.247.554 динара. Стање на рачуну јавног прихода порез на приходе од самосталних
делатности који се плаћа према стварно оствареном нето приходу на дан 31.12.2016. године
износи -276.456 динара, из разлога прекњижавања погрешно уплаћених прихода са једног
уплатног рачуна на други у складу са члановима 10., 11. и 160. Закона о пореском поступку и
пореској администрацији, као и порез на приходе од непокретности који износи -150.342
динара.
Порез на фонд зарада остварен је у износу од 1.842 динара.
Порези на имовину остварени су у укупном износу од 360.594.912 динара, односно
87,66% од годишњег плана. У оквиру ове групе прихода највише су остварени приходи од
пореза на имовину од физичких лица у износу од 193.925.537 динара, пореза на имовину од
правних лица у износу од 103.835.840 динара, приход од пореза на пренос апсолутних права на
непокретностима у износу од 40.912.504 динарa, пореза на пренос апсолутних права на
половним моторним возилима и пловним објектима у износу од 18.914.871 динара, порез на
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наслеђе и поклон у износу од 2.831.161 динара и други порези у укупнпм износу од 175.000
динара.
Приходи од пореза на добра и услуге остварени су у износу од 104.743.302 динара,
односно 109,42% од планираних средстава за текућу годину. Ови приходи се углавном односе
на комуналну таксу за држање моторних друмских и прикључних возила, осим
пољопривредних возила и машина у износу од 40.211.902 динара, комуналну таксу за
коришћење рекламних паноа у износу од 5.437.432 динара, посебну накнаду за заштиту и
унапређење животне средине у износу од 53.888.968 динара, накнада од емисије SO2, NО2,
прашкастих материја и одложеног отпада у износу од 2.560.955 динара, накнада за промену
намене обрадивог пољопривредног земљишта у износу од 1.593.744 динара, боравишна такса
у износу од 882.410 динара и друге таксе и накнаде у износу од 167.891 динара.
Други порези остварени су у износу од 60.824.494 динара, односно 96,55% од
планираног износа средстава за 2016. годину, а односи се на комуналну таксу за истицање
фирме на пословном простору.
Донације од међународних организација остварене су у износу од 6.362.576 динара,
односно 87,61% од планираног годишњег плана за 2016. годину, а односе се на уплату
последње транше средстава од Аустријске развојне агенције Ада за Пројекат „Систем за
сакупљање споредних производа животињског порекла на територији града Смедерева и
општине Ковин“. Наиме, након успешно завршеног наведеног Пројекта и усвојеног
финансијског извештаја о трошењу наменских средстава из донације, Аустријска агенција за
развој уплатила је 22. јануара 2016. године последњу траншу средстава у износу од 51.970,92
еур-а, односно 6.362.576 динара на девизни рачун буџета града Смедерева, који се води код
НБС, као што је и дефинисано Уговором о донацији између града Смедерева и Аустријске
развојне агенције.
Трансфери од других нивоа власти
остварени су у износу од 413.486.159 динара,
односно 95,47% од планираног годишњег износа. Ово су највећим делом ненаменска
трансферна средства из буџета Републике у корист нивоа градова за 2016. годину и остварена
су у износу од 371.947.860 динара.
На име капиталног наменског трансфера, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа
градова остварен је укупном износу од 12.174.117 динара и то: износ од 4.500.000 динара од
Националне агенције за регионални развој (део од укупног износа од 9.000.000 динара,
4.500.000 динара уплаћено 2015. године), а на основу Споразума о суфинансирању пројекта –
Реконструкција, доградња и адаптација хале на катастарској парцели 233/70 и износ од
7.674.117 динара уплатила је РС Министарство пољопривреде и заштите животне срединеУправа за пољопривредно земљиште на основу Уговора о коришћњу средстава за уређење
(ревитализацију ) пољских путева-атарских. На основу Уговора број 401-00-01462/22016-14 од
12.06.2016. године, број Министарства, односно наш број 400-4811/2016-08 од 12.07.2016.
године средства су уплаћена 19. и 20. децембра 2016. године.
Текући наменски трансфери, у ужем смислу од Републике у корист нивоа градова
остварен је укупном у износу од 29.364.181 динара и односи се на следеће кориснике
буџетских средстава:
- износ од 450.000 динара за Народну библиотеку Смедерево – Уговор о суфинансирању
матичних функција у 2016. години (заводни број код Народне библиотеке Смедерево, 86 од
01.03.2016. године),
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- износ од 8.238.077 динара (823.807,74 динара – десет месечних рата) за социјалну
заштиту из надлежности јединице локалне самоуправе, у складу са законом, а на основу
Уговора о наменском трансферу, наш број 400-1925/2016-08 од 23.03.2016. године између
Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и града Смедерева којим су
опредељена средства у укупном износу од 8.238.077,45 динара,
- износ од 12.000.000 динара за Регионални завод за заштиту споменика културе – Уговор
о суфинансирању пројекта бр. 85/8-2016 од 20.05.2016. године – реализација главног пројекта
обнове Језавског бедема између куле 7 и куле 10 Смедеревске тврђаве – наставак
конзерваторско-рестаураторских радова обнове куле 8 и куле 9,
- износ од 1.400.000 динара за Регионални завод за заштиту споменика културе – Уговор о
суфинансирању пројекта бр. 86/7-2016 од 20.05.2016. године – израда главног грађевинског
пројекта статичке санације и стабилизације куле 11 Смедеревске тврђаве,
- износ од 1.000.000 динара за Регионални завод за заштиту споменика културе – Уговор о
финансирању пројекта бр. 105/5-2016 од 20.05.2016. године – друга фаза системских
археолошких истраживања Тврђаве Рам у оквиру реализације Главног пројекта обнове
Тврђаве Рам,
- износ од 560.000 динара за Центар за културу – Уговор о суфинансирању пројекта под
називом exPERIMEnt закључен између Министарства културе и информисања и Центра за
културу Смедерево, број 316/16 од 13.05.2016. године,
- износ од 2.500.000 динара на основу Уговора о реализацији пројекта „Млади у
производњи воћарских производа“ закључен између Министарства омладине и спорта и града
Смедерева, број 401-01-61/2/2016-04 од 26. маја 2016. године, а чији је предмет реализација
Пројекта, одобреног на основу Јавног конкурса за подршку јединицама локалне самоуправе у
спровођењу омладинске политике на локалном нивоу,
- износ од 1.000.000 динара за Народну библиотеку Смедерево на основу Уговора о
суфинансирању пројекта: Читалиште, читаоница, књижница: 170 година Смедеревске
библиотеке између Министарства културе и информисања и Народне библиотеке Смедерево,
бр.451-04-1013/2016-02 од 16.06.2016 године (заводни број код Народне библиотеке
Смедерево, 276 од 16.06.2016. године),
- износ од 600.000 динара за Музеј у Смедереву на основу Уговора о суфинансирању
пројекта под називом „Годишњи програм Галерије савремене уметности“ између
Министарства културе и информисања и Музеја у Смедереву, бр.451-04-4399/2016-03 од
14.јуна 2016 године (заводни број код Музеја Смедерево, 104 од 15.06.2016. године),
- износ од 16.104 динара за Народну библиотеку Смедерево на основу Уговора о откупу
публикација између Министарства културе и информисања и Народне библиотеке Смедерево,
бр.650-01-245/2016-03 од 04.07.2016 године (заводни број код Народне библиотеке Смедерево,
302 од 15.07.2016. године),
- износ од 400.000 динара за Музеј у Смедереву на основу Уговора о суфинансирању
пројекта под називом „Кула са текстом, Владан Радовановић“ између Министарства културе и
информисања и Музеја у Смедереву, број 451-04-4527/2016-03 од 29. јула 2016 године
(заводни број код Музеја Смедерево, 131 од 04.08.2016. године),
- износ од 150.000 динара за Музеј у Смедереву на основу Уговора о суфинансирању
пројекта под називом „КМ-01и Км-03, Милета Продановић“ између Министарства културе и
информисања и Музеја у Смедереву, број 451-04-4528/2016-03 од 29. јула 2016 године
(заводни број код Музеја Смедерево, 133 од 04.08.2016. године).
- износ од 250.000 динара за Народну библиотеку Смедерево на основу Уговора о
суфинансирању пројекта „Часопис за културу, уметност и друштвена питања Mons Aureus“
између Министарства културе и информисања и Народне библиотеке Смедерево, бр.451-04-
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185/2016-03 од 15.09.07.2016 године (заводни број код Народне библиотеке Смедерево, 383 од
19.09.2016. године),
- износ од 800.000 динара за Музеј у Смедереву на основу Уговора о суфинансирању
пројекта под називом „Осавремењивање збирке“ између Министарства културе и
информисања и Музеја у Смедереву, број 451-04-4529/2016-03 од 21.09.2016 године (заводни
број код Музеја Смедерево, 169 од 21.09.2016. године).
Други приходи – приходи од имовине остварени су у износу од 49.464.184 динара,
односно 56,26%, а односе се углавном на накнаде, поједине комуналне таксе, приходе од
камата, допринос за уређивање грађевинског земљишта и друго. Највећи износ у оквиру ове
групе прихода чини допринос за уређивање грађевинског земљишта у износу од 13.330.403
динара, накнада за коришћење грађевинског земљишта остварена је у износу од 5.942.009
динара, средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно
пољопривредног објекта у државној својини остварена су у износу од 10.325.922 динара,
комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног
простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа
старих и уметничких заната и домаће радиности у износу од 19.082.875 динара, комунална
такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на
уређеним и обележеним местима у износу од 88.050 динара, комунална такса за заузеће јавне
површине грађевинским материјалом у износу од 517.157 и накнада за коришћење шума и
шумског земљиштау износу од 177.768 динара.
Приходи од продаје добара и услуга остварени су у износу од 167.617.491 динара,
односно 66,31% од годишњег плана, а односе се највећим делом на приход од давања у закуп,
односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни
корисници њихових буџета у износу од 117.678.892 динара и то од следећих закупаца:
- на основу Уговора о закупу број 400-1418/2014-08 од 3. марта 2014. године, град Смедерево
2
фактурише закуп пословног простора производне хале површине 18.478,43 m почев од 13.
фебруара 2015. године закупцу PKC Wiring Systems Oy, тако да је по наведеном основу
остварен приход у износу од 86.463.949 динара,
- на основу Уговора о закупу са ServFood d.o.o. остварен је приход у износу од 5.415.652
динара,
- од привредног друштва Smotech d.o.o. и TeknoMak d.o.o. остварен је приход у износу од
558.837 динара.
-по основу осталог закупа остварен је приход у износу од 25.240.454 динара.
Накнада за уређивање грађевинског земљишта остварена је у износу од 7.924.109 динара,
накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист Републике у износу
од 10.608.255 динара, накнада-конверзија права коришћења у право својине у корист нивоа
градова у износу од 11.786.950 динара, градске административне таксе у износу од 4.906.983
динара, приход од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова у износу од
9.788.082 динара, такса за озакоњење објеката у износу од 4.923.800 динара и приход који
својом делатношћу остваре органи и организације градова у износу од 420 динара.
Новчане казне и одузета имовинска корист остварени су у износу од 27.700.229
динара, односно 125,95% годишњег плана, а највећим делом се односе на приходе од
новчаних казни за саобраћајне прекршаје у износу од 24.454.001 динара, приходе од новчаних
казни у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине града, као и одузета
имовинска користу том поступку у износу од 2.685.755 динара, остале новчане казне, пенали
и приходи од одузете имовинске користи у износу од 341.473 динара, као и на приходе од
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мандатних казни и казни изречених у управном поступкуу корист нивоа градова у износу од
219.000 динара
Добровољни трансфери од физичких и правних лица остварени су у укупном износу
од 4.820.495 динара односно 96,41% годишњег плана. Износ од 3.830.495 динара односи се на
добровољне трансфере по Уговорима о донацији за 129. Туристичко-привредну
манифестацију „Смедеревска јесен“. Износ од 500.000 динара уплаћен је на основу Уговора о
накнади дела трошкова чишћења дренажног колектора у улици Ђуре Салаја у Смедереву наш
број 400-3199/2016-05 од 06. маја 2016. године између Града Смедерева и Lidl Srbija KD Novi
Beograd, а којим се Lidl обавезује да ће у року од 20 дана од чишћења колектора, прикључења
објекта и констатовања да исти несметано функционише и одводи атмосферску воду са
парцеле Lidl и улице Хајдук Станка, граду Смедереву једнократно, без обавезе поновног
учешћа, уплати наведени износ на име надокнаде дела трошкова чишћења, на уплатни рачун
број 840-744141843-14. и исти је уплаћен 21.10.2016. године, чиме је фирма Lidl у потпуности
испунила своје обавезе из наведеног Уговора према граду Смедереву.
Износ од 490.000 динара уплаћен је на основу Уговора о донацији између града
Смедерева, наш број 400-8764/2016-08. од 16.децембра 2016. године (прималац донације) и
донатора Акционарско друштво «Електромрежа Србије» Београд, њихов број У-17 од 29.
новембра 2016. године (донатор) на уплатни рачун јавног прихода број 840-744241843-35 дана
29. децембра 2016. године. Уговорене стране закључују уговор у циљу пружања финансијске
помоћи Примаоцу донације за набавку медицинског апарата за Општу болницу у Смедереву.
Наведени износ средстава је на рачуну буџета града Смедерева у 2016. години.
Мешовити и неодређени приходи oстварени су у износу од 6.310.604 динара, односно
61,27% годишњег плана. Износ од 6.058.117 динара односи се на остале приходе у корист
нивоа градова, а износ од 252.487 динара на закупнину за станове у државној својини у корист
нивоа градова.
Меморандумске ставке за рефундацију расхода остварене су у износу од 952.963
динара, односно 27,23%, а односе се на уплату рефундације боловања преко 30 дана од стране
РФЗО-Филијала за Подунавски округ-Смедерево, а са подрачуна Градске Управе Смедерево –
боловање бр.840-1576741-13, обуставе од зарада и рефундацију накнада пријема предмета од
Агенције за привредне регистре.
Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године остварене су у
износу од 1.549.147 динара, односно 77,46% а односе се на рефундације трошкова који су
извршени са рачуна буџета града Смедерева у претходним годинама и у 2015. години и то за
закуп и друге материјалне трошкове, рефундацију породиљског боловања, повраћај средстава
на име вантелесне оплодње, повраћај неутрошених средстава од Националне службе за
запошљавање на име Споразума из 2015. године за самозапошљавање и јавне радове и друге
рефундације из претходних године.
Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова остварена су у износу од
38.712.917 динара, односно 7,87% од продаје грађевинског земљишта у јавној својини града
Смедерева и то:
- На основу Уговора ОПУ 395-2016 од 16.05.2016. године о купопродаји грађевинског
земљишта катастарске парцеле број 233/100 КО Смедерево између града Смедерева, (у чије
име и за чији рачун уговор закључује Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско
земљиште Смедерево ЈП), по Одлуци градоначелнице града Смедерева број 463-46/2016-07 од
05.05.2016. године и „Ракић Лтд д.о.о. Радинац Смедерево“, а предмет овог је купопродаја
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грађевинског земљишта катастарске парцеле број 233/100 КО Смедерево, уписане у лист
непокретности број 14991 КО Смедерево, површине 84а 00м2 у јавној својини града
Смедерева, купопродајне цене у износу од 134.500 евра. Депозит за јавно надметање у износу
од 26.800 евра уплаћен је 19.05.2016. године - противвредност 3.303.111 динара, а разлика од
107.700 евра уплаћена је 25.05.2016. године и износи 13.237.267 динара.
-На основу Уговора о купопродаји грађевинског земљишта катастарске парцеле број
1356/1 КО Колари између града Смедерева (у чије име и за чији рачун уговор закључује
Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево ЈП), а по Одлуци
градоначелнице града Смедерева број 463-146/2016-07 од 05.10.2016. године и Asterie д.о.о.
Београд, а предмет је купопродаја грађевинског земљишта катастарске парцеле број 1356/1
уписана у лист непокретности број 1445 КО Колари, површине 03ха 45а и 36m2, у јавној
својини града Смедерева, који се налази на локацији у обухвату грађевинског подручја
насељеног места Колари. Купопродајна цена за предметно земљиште износи 180.000 евра.
Продавац је од купца примио депозит за јавно надметање у износу од 35.800 евра противвредност 4.410.170 динара дана 28.09.2016. године. Разлику од 144.200 евра –
противвредност од 17.762.369 динара купац је уплатио 30.11.2016. године.
Примања од домаћих задуживања остварена су у укупном износу од 97.960.992
динара, односно 88,85% од планираног износа. Наведени износ кредитних средстава повучен
је на основу Одлуке о задуживању града Смедерева број 400-292/2016-07, коју је донела
Скупштина града Смедерева, на 33. седници одржаној 11. фебруара 2016. године, за следеће
инвестиционе радове:
- износ од 1.320.795 динара за санацију дела равног крова објекта Центра за културу
Смедерево,
- износ од 59.400.000 динара за израду техничке документације и извођење радова на
надзиђивању зграде Градске управе Смедерево и реконструкцију фасаде са заменом
прозорских отвора у циљу побољшања енергетских својстава објекта – за исплату по I, II, III и
IV привременој ситуацији,
- износ од 11.555.902 динара за уградњу котла на биомасу (пелет) у котларници Градске
управе Смедерево – I и II привремена ситуација,
- износ од 3.979.246 динара за радове на санацији котларнице „МАЈДАН“ у Смедереву
– I и II привремена ситуација,
- износ од 4.999.744 динара за реконструкцију унутрашњег осветљења на комплексу
зграде Градске управе Смедерево - за замену FLUO расвете са LED расветом – окончана
ситуација,
-износ од 4.762.368 динара и то: за радове на инвестиционом одржавању блока „V“
објекта Градске управе износ од 3.450.020 динара по окончаној ситуацији и износ од 1.312.348
динара за котларницу Градске управе-окончана ситуација,
-износ од 11.500.000 динара и то: за израду техничке документације и извођење на
надзиђивању зграде Градске управе Смедерево и реконструкцији фасаде са заменом
прозорских отвора у циљу побољшања енергетских својстава објекта у износу од 6.600.000
динара –окончана ситуација и износ од 4.900.000 динара за израду техничке документације и
уградња хидрауличног путничког лифта са припадајућим инсталацијама и конструкцијом
лифтовског окна Градске управе Смедерево Ламела А-окончана ситуација.
-износ од 442.936 динара за радове на санацији котларнице „Мајдан“ у Смедеревуокончана ситуација.
Примања од продаје домаће финансијске имовине остварена су у укупном износу од
201.597 динара.
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РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Укупни расходи и издаци буџета града Смедерева извршени су у износу од
2.735.387.518 динара, односно 79,87% планираних средстава по Одлуци о буџету града
Смедерева за 2016. годину.
Извршени расходи и издаци буџета града Смедерева за 2016. године у односу на план
исказани су следећом табелом:
Ред.
број

ОПИС

1
1.
2.

2
Раздео 1 - Скупштина града
Раздео 2 - Градоначелник

3.

Раздео 3 - Градско веће

4.

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

5.

План
за 2016. годину

Извршење
за 2016. годину

%
извршења

3
40.975.251
23.862.978

4
37.175.567
19.392.464

5(4/3*100)
90,73
81,27

7.424.300

6.088.076

82,00

3.325.267.675

2.649.216.283

79,67

27.469.796

23.515.128

85,60

3.425.000.000

2.735.387.518

79,87

На основу члана 112. Закона о буџетском систему програмски буџет je примењен у
целини на доношење Закона о буџету Републике Србије и одлука о буџетима локалне власти
за 2016. годину. У вези са поменутим, програмска структура је успостављена на два
хијерархијска нивоа, тако да су на вишем нивоу програми, док су на нижем нивоу програмске
активности и пројекти. Програмско буџетирање је инструмент који представља већу
одговорност корисника буџета, као и транспарентност потрошње јавних средстава.
Одлуком о буџету града Смедерева за 2016. годину расходи и издаци буџета
распоређени су у оквиру пет раздела, и то: Скупштина града, Градоначелник, Градско веће,
Градска управа и Градско правобранилаштво и извршени износи су дати по програмском
буџету, како су и планирана средства.
У оквиру РАЗДЕЛА 1 – СКУПШТИНА ГРАДА - Одлуком о буџету града Смедерева
за 2016. годину („Службени лист града Смедерева“, број 9/2015, 1/2016, 9/2016 и 11/2016)
планирана су средства у износу од 40.975.251 динарa. У буџетској 2016. години утрошена су
средства у износу од 37.175.567 динара, односно 90,73% од плана за текућу годину.
Програм 15: Локална самоуправа, програмска класификација 0602-0001 –
Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 111 - Извршни и
законодавни органи у наведеном периоду утрошена су средства у укупном износу од
27.357.436 динара за следеће намене и то:
- за плате, додатке и накнаде запослених (зараде) за председника скупштине града (до
24. септембра 2016. године), секретара скупштине града и главног урбанисту у укупном
износу од 3.771.386 динара,
-за социјалне доприносе на терет послодавца у укупном износу од 675.078 динара,
- накнаде трошкова за запослене-превоз на посао и са посла у износу од 39.520 динара,
-за сталне трошкове и трошкове путовања износ од 90.646 динара,
-за услуге по уговору укупно је утрошено 21.934.819 динара - за одборнички додатак
(остале стручне услуге) износ од 20.712.066 динара, а односи се на месечне накнаде
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одборницима за период од месеца децембара 2015. године и закључно са новембром 2016.
године и износ од 517.309 динара се односи на исплату накнаде председнику скупштине града
Смедерева и исплату савета – радних тела Скупштине града Смедерева, за објављивање
тендера, медијске услуге радија и телевизије, услуге ревизије и репрезентацију извршен је
износ од 705.444 динара,
- за материјал утрошен је износ од 311.700 динара (износ од 200.000 динара за бензин,
износ од 110.260 динара за канцеларијски материјал и друге трошкове износ од 1440 динара)
и
-за остале дотације и трансфере износ од 534.286 динара, на основу Закона о
привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других
сталних примања код корисника јавних средстава.
За функцију 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту
извршена су средства у износу од 9.818.131 динара, а односе се на:
- финансирање редовног рада политичких субјеката по члану 16. Закона о финансирању
политичких активности („Службени гласник Републике Србије“, број 43/2011 и 123/2014) у
износу од 1.786.793 динара,
- у априлу 2016. године спроведени су редовни локални избори за локални парламент и
на основу финансијског плана трошења средстава Изборне комисије града Смедерева,
утрошена су средства у укупном износу од 6.720.228 динара и то: за исплату бирачких одбора
и друге услуге износ од 5.086.348 динара, за рад Главног одбора Градске изборне комисије
износ од 264.240 динара, сталне трошкове износ од 450.110 динара, репрезентацију износ од
304.355 динара и за материјал износ од 615.175 динара.
-финансирање трошкова изборне кампање по члану 20. Закона о финансирању
политичких активности („Службени гласник Републике Србије“, број 43/2011 и 123/2014) у
износу од 1.311.110 динара.
У оквиру РАЗДЕЛА 2 - ГРАДОНАЧЕЛНИК - Одлуком о буџету града Смедерева за
2016. годину („Службени лист града Смедерева“, број 9/2015, 1/2016, 9/2016 и 11/2016)
планирана су средства у износу од 23.862.978 динара. Укупно утрошена средстава за
буџетску 2016. године износе 19.392.464 динара, односно 81,27% од плана за текућу годину.
Програм 15: Локална самоуправа, програмска класификација 0602-0001 –
Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 111 - Извршни и
законодавни органи у наведеном периоду утрошена су средства у укупном износу од
19.392.464 динара за следеће намене и то:
-за плате, додатке и накнаде запослених (зараде) за градоначелницу града Смедерева и
заменика градоначелнице града Смедерева износ од 3.665.116 динара,
-за социјалне доприносе на терет послодавца износ од 656.056 динара,
-за сталне трошкове износ од 2.930.057 динара,
-за трошкове путовања износ од 245.032 динара,
-за услуге по уговору износ од 8.771.203 динара,
-за материјал и друге трошкове износ од 2.630.020 динара,
-за остале дотације и трансфере износ од 494.980 динара, а на основу Закона о
привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других
сталних примања код корисника јавних средстава.
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У оквиру РАЗДЕЛА 3 – ГРАДСКО ВЕЋЕ - Одлуком о буџету града Смедерева за
2016. годину („Службени лист града Смедерева“, број 9/2015, 1/2016, 9/2016 и 11/2016)
планирана су средства у износу од 7.424.300 динара. У буџетској 2016. години утрошена су
средства у укупном износу од 6.088.076 односно 82,00% од годишњег плана.
Програм 15: Локална самоуправа, програмска класификација 0602-0001 –
Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 111 - Извршни и
законодавни органи у наведеном периоду утрошена су средства у укупном износу од 6.088.076
динара за следеће намене и то:
- за накнаде члановима Градског већа града Смедерева износ од 5.477.337 динара и то
за месечну накнаду за период од децембра 2015. године и закључно са октобром 2016. године,
- за остале дотације и трансфере износ од 608.590 динара, а на основу Закона о
привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других
сталних примања код корисника јавних средстава,
- за сталне трошкове износ од 2.149 динара.
У оквиру РАЗДЕЛА 4 – ГРАДСКА УПРАВА - Одлуком о буџету града Смедерева за
2016. годину („Службени лист града Смедерева“, број 9/2015, 1/2016, 9/2016 и 11/2016)
планирана су средства у укупном износу од износу од 3.325.267.675 динара. У буџетској 2016.
години извршена су средства у износу од 2.649.216.283 динара, односно 79,67% планираног
износа средстава за текућу годину из средстава буџета. Наведена средства су утрошена за
финансирање рада Градске управе, месних заједница (градских и сеоских), заштиту животне
средине, јавних служби, комуналне делатности, унапређења привредног амбијента, развоја
пољопривреде, реализацију локалних инфраструктурних објеката, Туристичке организације
града Смедерева, Дирекције за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште, као и осталих
намена на локалном нивоу.
За финансирање и рад Градске управе – опште услуге и послови становања и
заједнице некласификовани на другом месту у буџетској 2016. години планирано је укупно
481.910.351 динара, а утрошено је укупно 404.063.543 динара, односно 83,85%.
Програм 15: Локална самоуправа, програмска класификација 0602-0001 –
Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 130 – Опште услуге у
наведеном периоду утрошена су средства у укупном износу од 401.848.561 динара и то за
следеће намене:
-за плате, додатке и накнаде за начелницу Градске управе, шефа Службе за интерну
ревизију и за запослене у Градској управи у укупном износу од 214.879.603 динара,
-за социјалне доприносе на терет послодавца у укупном износу од 38.463.416 динара,
-за накнаде у натури износ од 3.591.375 динара, тј. превоз на посао и са посла (маркица)
превознику СП „Ласта“ и превознику „Југопревоз“ Велика Плана,
-за социјална давања запосленима у укупном износу од 8.797.779 динара и то: за
породиљско боловање износ од 439.050 динара, за боловање преко 30 дана 460.829 динара, за
помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице износ од 769.262 динара, за
отпремнину приликом одласка у пензију износ од 245.868 динара, за отпремнину у случају
отпуштања с посла износ од 6.220.595 динара и помоћ у медицинском лечењу запосленог или
члана уже породице износ од 662.175 динара,
-за накнаде трошкова за запослене износ од 6.476.271 динара, тј. накнада трошкова за
превоз на посао и са посла,
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-за накнаде запосленима и остали посебни расходи износ од 1.213.540 динара-јубиларне
награде,
-за сталне трошкове износ од 48.328.414 динара,
-за трошкове путовања износ од 380.121 динара,
-за услуге по уговору износ од 4.823.883 динара,
-за специјализоване услуге износ од 3.084.338 динара и то: износ од 1.125.624 динара
на име чланарине за четири квартала Сталној конференцији општина и градова, износ од
270.920 динара за чланарину NALED-u, износ од 1.609.473 динара за друге специјализоване
услуге и износ од 78.321 динара за геодетске услуге,
-за текуће поправке и одржавање износ од 7.200.594 динара,
- за материјал износ од 9.572.392 динара,
-за трансфере осталим нивоима власти износ од 3.756.239 динара,
-за остале дотације и трансфере износ од 26.896.212 динара, на основу Закона о
привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других
сталних примања код корисника јавних средстава,
-за порезе, обавезне таксе и казне износ од 6.661.270 динара,
-за зграде и грађевинске објекте износ од 7.220.004 динара за канцеларијске зграде и
пословни простор-објекат месне заједнице „25. мај“ Смедерево. За објекат месне заједнице
„25. мај“ закључен је Уговор о извођењу радова за јавну набавку број 12/15 – реконструкција и
доградња објекта месне заједнице „25. мај“ број 400-10492/2015-03 од 04.12.2015. године
између града Смедерева и извођача радова Самостална занатска грађевинска и трговинска
радња Милан Горан Митровић ПР, Смедерево, на износ од 5.216.800 динара без ПДВ-а. У
2016. години за наведену намену исплаћена је I привремена ситуација у износу од 2.441.200
динара без ПДВ- и окончана ситуација у износу од 2.689.447 динара без ПДВ-а, што укупно
износи 5.130.647 динара без ПДВ-а, а на име ПДВ-а је плаћен износ од 1.026.130 динара.
Преостали део средстава у износу од 464.427 динара односи се на обрачунати и плаћени ПДВ
за IV квартал 2015. године за радове изведене у 2015. години). Износ од 598.800 динара односи
се на изградњу осталих објеката-аутобуских стајалишта у граду Смедереву-извођач Корали
д.о.о
-за машине и опрему износ од 4.176.216 динара,
-за нематеријалну имовину – лиценца за софтвер износ од 336.000 динара и
-за земљиште износ 1.990.894 динара на име накнаде за експроприсану имовину по
Делимичном решењу Основног суда у Смедереву 1Р1.БР.26/14 од 15.01.2016. године, за
потребе изградње Санитарне депоније чврстог комуналног отпада за град Смедерево на
локацији Јелен До и то следећим лицима: Николић Горану из Радинца средства у износу од
1.089.057 динара, Николић Мирославу из Радинца у износу од 584.187 динара, Стефановић
Тасић Тањи у износу од 129.692 динара, Златковић Љубисаву у износу од 58.770 динара и
Станисављевић Ружици у износу од 129.188 динара.
-за набавку домаће финансијскеимовине износ од 4.000.000 динара као пренос на
подрачун Полагање оснивачког улога, тј. уплата улога за ЈП „Урбанизам“ Смедерево по
Одлуци о оснивању.
За функцију 660 – Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту
извршена су средства у износу од 2.214.983 динара и то за отплату домаћих камата износ од
1.524.263 динара и износ од 690.720 динара за куповину стамбеног простора. Наведени износи
реализовани су за куповину стамбеног простора-отплата ануитета и камате према ЈП Градска
стамбена агенција Смедерево, за станове које је Градска управа по уговору о купопродаји
купила од наведене Агенције за потребе радника Градске управе и исте издала у закуп на
одређено време.
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Програм 15: Локална самоуправа, програмска класификација 0602-0001 –
Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 620 – Развој заједнице у
наведеном периоду утрошена су средства у укупном износу од 118.312.592 динара од чега су
средства кредита у износу од 97.960.987 динара, а средства буџета у износу од 20.351.605
динара. Повучена кредитна средства извршена су за следеће инвестиционе радове, а на основу
закључених уговора и то:
Уговор број 400-3618/2016-08 од 23.05.2016. године који је град Смедерево закључио са
извођачем радова Предузеће за инжењеринг, трговину и грађевинарство „ИТГ“ доо Смедерево
- за израду техничке документације и извођење радова на надзиђивању зграде Градске управе
Смедерево и реконструкцију фасаде са заменом прозорских отвора у циљу побољшања
енергетских својстава објекта, реализована су средства кредита у износу од 74.350.020 динара
- исплата по I, II, III и IV привременој ситуацији и три окончане ситуације – надзиђивање
зграде Градске управе и фасада, инвестиционо одржавање крила В и техничка документација
и уградња хидрауличног путничког лифта са припадајућим инсталацијама и конструкцијом
лифтовског окна Градске управе Смедерево ламела А.
Уговор број 400-4225/2016-08 од 16.06.2016. године који је град Смедерево закључио са
извођачем радова коју чине FLUX TECHNOLOGY d.o.o Београд и Бајица д.о.о Смедерево на
реконструкцији унутрашњег осветљења на комплексу зграде Градске управе Смедеревозамена fluou расвете са led расветом, реализован је у износу од 4.999.742 динара.
Уговор број 400-3780/16-03 од 31.05.2016. године који је град Смедерево закључио са
извођачем радова „БИОМАСА ГРУПА“ ДОО, Београд – за уградњу котла на биомасу (пелет)
у котларници Градске управе Смедерево у циљу побољшања енергетске ефикасности објекта,
реализована су средства кредита у износу од 12.868.250 динара - исплата 30% аванса, I и II
привременој ситуацији и окончана ситуација.
Уговор број 400-3206/2016-03 од 06.05.2016. године који је град Смедерево закључио са
извођачем радова ЈАСТРЕБАЦ ДИМЊАЦИ Д.О.О. Смедерево – за радове на санацији дела
равног крова објекта Центра за кулуру Смедерево, реализован је из средства кредита у износу
од 1.320.794 динара по фактури број 232.
Уговор број 404-110/2016-03 од 10.05.2016. године који је град Смедерево закључио са
извођачем радова „ENING-ENERGETIKA INŽENJERING“ Београд – за радове на санацији
котларнице „МАЈДАН“ у Смедереву, реализован је из средства кредита у износу од 4.422.181
динара – исплата по I и II привременој ситуацији и окончане ситуације.
Износ од 19.752.976 динара реализован је из средстава буџета на име пдв-а по
наведеним ситуацијама које су исплаћене из кредита.
За завршетак објекта на Ртњу извршен је износ од 598.629 динара за материјал за
санацију електроенергетског објекта – општина Бољевац.
Програм 15: Локална самоуправа, програмска класификација 0602-0003 –
Управљање јавним дугом, функција 112 – Финансијски и фискални послови извршена су
средства у укупном износу од 247.183.474 динара и то износ од 190.178.282 динара на име
отплате главнице за кредите код Societe Generalе bank Beograd и за кредит код Конзорцијумa Banca Intesa ad Beograd и Erste Bank a.d. Novi Sad, за плаћање камате за поменуте кредите код
наведених банака извршен је износ од 46.896.934 динара, као и износ од 10.108.258 динара на
име курсних разлика, затезне камате и пратећих трошкова задуживања.
Програм 15: Локална самоуправа, програмска класификација 0602-0010 – Резерве,
функција 112 – Финансијски и фискални послови, средства сталне буџетске резерве
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коришћена су у буџетској 2016. години у износу од 5.857.926 динара, а средства текуће
буџетске резерве коришћена су у укупном износу 42.639.550 динара.
Програм 2: Комунална делатност, програмска класификација 0601-0001 –
Водоснабдевање, функција 630 – Водоснабдевање, за ЈКП „Водовод“ Смедерево извршена су
средства у укупном износу од 1.079.687 динара и то: износ од 580.000 динара за капиталне
субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, а за Главни пројекат II фазе
изградње магистралног цевовода пијаће воде и износ од 499.687 динара за накнаду трошкова и
издавања услова, сагласности, вршења ревизије и техничке контроле и др. за реализацију
капиталних инвестиција у оквиру II фазе KfW-a „Програма водоснавдевања и канализације у
општинама средње величине у Србије“
За функцију 520 – Управљање отпадним водама, а за ЈКП „Водовод“ Смедерево
извршена су средства у износу од 15.095.574 динара и то на име текућих поправки и
одржавања, за одржавање атмосферске и мешовите канализације и осталих објеката заједничке
комуналне потрошње, а на основу Уговора о вршењу комуналне делатности заједничке
потрошње у граду Смедереву за 2016. годину број 400-1571/2016-05 од 10.03.2016. године за
период децембар 2015. године - новембар 2016. године.
Програм 2: Комунална делатност, програмска класификација 0601-0004 – Даљинско
грејање, функција 436 – Остала енергија, ЈП Грејање Смедерево извршена су средства у
укупном износу од 2.000.000 динара на име капиталних субвенција за набавку SKADA
система у котларницама-прва привремена ситуација од извођача „Концепт“ Нови Сад.
Програм 2: Комунална делатност, програмска класификација 0601-0014 – Остале
комуналне услуге, функција 560 – Заштита животне средине некласификована на другом
месту, ЈКП „Зеленило и гробља“ Смедерево, пренета су средства у износу од 18.828.194
динара за специјализоване услуге, и то за чување и храњење паса луталица у периоду јануарновембар 2016. године на основу закљученог Уговора о уклањању паса луталица у 2016.
години број 400-915/2016-04 од 11.02.2016. године и испостављених месечних ситуација.
Програм 2: Комунална делатност, програмска класификација 0601-0009 – Уређење и
одржавање зеленила, функција 530 – Смањење загађености, а за специјализовне услуге коју је
по уговорима извршио „Еко-сан“ Београд - системску десинсекцију и дератизацију утошена су
средства у укупном износу од 9.994.317 динара и то:
-за системско сузбијање ларви комараца износ од 2.397.000 динара,
-за сузбијање одраслих форми комараца износ од 6.414.000 динара,
-за сузбијање крпења износ од 84.000 динара и
-за дератизацију износ од 1.099.317 динара.
Програм 2: Комунална делатност, програмска класификација 0601-0007 – Уређивање,
одржавање и коришћење пијаца, функција 620 – Развој заједнице реализована су средства у
укупном износу од 70.922.818 динара и то:
За покривање Градске зелене пијаце у Смедереву, реализован је износ од 42.996.000
динара на основу закљученог уговора између града Смедерева и „ARTECH INŽENJERING“
Д.О.О. из Новог Београда број 400-2128/2016-03 од 30.03.2016. године, а у буџетској 2016.
години исплаћено је по привременим ситуацијама и окончаној ситуацији укупан износ од
42.996.000 динара.
За Робну пијацу у Смедереву у улици Вучачкој на парцели број 8557/4 КО Смедерево,
утрошен је укупан износ од 27.926.818 динара и то:
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- за радове на изради и монтажи типских кућица са пдв-ом реализовани су средства у
на основу Уговора број 400-1550/2016-04 од 06.03.2016. године закљученог између града
Смедерева и Јавног комуналног предузећа Зеленило и гробља Смедерево, а за израду додатног
броја типских монтажно-демонтажних објеката (кућица) на Робној пијаци, а на основу
додатних понуда, закључени су Анекс I уговора број 400-3916/2016-04 од 03.06.2016. године,
Анекс II уговора број 400-4419/2016-04 од 27.06.2016. године и Анекс III уговора број 4007416/2016-04 од 26.10.2016. године тако да је за наведене радове извршен пренос према ЈКП
Зеленило и гробље Смедерево у укупном износу од 22.222.400 динара,
-за набавку металних пијачних тезги закључен је уговор са PROFIWELD D.O.O.
Смедерево, укупна уговорена цена износи 3.980.000 динара без пдв-а, односно 4.776.000
динара са пдв-ом (Уговор је реализован у целости).
-за асфалтирање платоа робне пијаце између улица Ђуре Даничића и Вучачке на
Царини у Смедереву, Предузећу за путеве „ПОЖАРЕВАЦ“ А.Д. плаћен је износ од 928.418
динара по рачуну број 2/17 од 18.01.2016. године, на име пдв-а. Наиме, Уговором о
донаторству између Предузећа за путеве „ПОЖАРЕВАЦ“ А.Д. и града Смедерева број 40011276/2015-08 од 30.12.2015. године као и Анексом Уговора број 400-874/2016-08 од
09.02.2016. године уговорена је донација грађевинских радова – асфалтирање платоа Робне
пијаце и дефинисано плаћање пдв-а на терет примаоца донације – града Смедерева.
Програм 3: Локални економски развој, програмска класификација 1501-0003 –
Подстицаји за развој предузетништва, функција 490 – Економски послови некласификовани
на другом месту извршена су средства у износу од 15.000.000 динара, а као дотација
организацијама обавезног социјалног осигурања за Реализацију програма или мера активне
политике запошљавања по Споразуму са Националном службом за запошљавање.
Програм 3: Локални економски развој, програмска класификација 1501-0001–П1
Подстицаји за развој предузетништва, функција 490 – Економски послови некласификовани
на другом месту извршена су средства у износу од 1.514.717 динара, а као остале текуће
дотације и трансфери за реализацију Пројекта-П1 „Млади у производњи воћарских
производа“-Удружење воћара Златно брдо Удовице.
Програм 5: Развој пољопривреде, програмска класификација 0101-0002 – Подстицаји
пољопривредној производњи, функција 421 – Пољопривреда, на основу закљученог
Споразума о пословној сарадњи између града Смедерева - Фонда за развој пољопривреде
града Смедерева и Banca Intesa a.d. Београд број 320-120/14-03 од 05.11.2014. године, кредити
су одобравани наменски, за куповину репроматеријала, за улагања у основна средства,
односно за набавку пољопривредне механизације, система - опреме за наводњавање,
пластеника, изградњу и адаптацију пољопривредних објеката, набавку основног стада и
опреме у сточарству, подизање вишегодишњих засада, куповину пољопривредног земљишта и
друге инвестиције у пољопривреди. Споразумом о пословној сарадњи у вези одобравања
краткорочних и дугорочних кредита регистрованим пољопривредним газдинствима од стране
Banca Intesa a.d. Београд регулисано је субвенционисање редовне камате и то каматна стопа
коју плаћа корисник - регистровано пољопривредно газдинство је 5%, а разлику до утврђене
каматне стопе Фонд субвенционише за краткорочне кредите у износу од 10%, а за дугорочне
кредите у износу од 12%. На основу наведеног, у периоду од 01.01.2016.-30.11.2016. године,
исплаћена је субвенционисана камата од стране Фонда за развој пољопривреде града
Смедерева за краткорочне кредите у износу од 2.247.761 динара за 118 корисника
пољопривредних кредита-пољопривредним газдинствима и субвенционисане камате за
дугорочне кредите у износу од 160.699 динара што укупно износи 2.408.460 динара. Овом
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врстом подстицаја омогућава се лакши приступ коришћења кредита и на тај начин остварују
се повољнији економски услови за унапређење активности у одржавању и развоју
пољопривреде.
Програма 5: Развој пољопривреде, програмска класификација 0101-0001 –
Унапређење услова за пољопривреду делатност, функција 421 – Пољопривреда – улагање у
заштиту од елементарних непогода, неповољних климатских прилика и других непогода
извршена су средства у износу од 1.983.600 динара. Наиме, штаб за ванредне ситуације на
територији града Смедерева задужио је Фонд Закључком број 320-77/2016-02 од 11.05.2016.
године да у складу са Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и
политике руралног развоја на територијији града Смедерева за 2016. годину обезбеди средства
и изврши јавну набавку 57 противградних ракета за рад противградних станица на територији
града Смедерева, а за наведену набавку утрошена су средства у износу од 1.983.600 динара са
циљем ефикаснијег функционисања система противградне заштите за заштиту имовине и
пољопривредних површина од елементарне непогоде-града. Фонд за развој пољопривреде
извршио је пренос противградних ракета Републичком хидрометеролошком заводу на трајно
коришћење без накнаде.
У оквиру поменутог програма и програмске класификације извршена су и планирана
средства из других прихода и то: за сталне трошкове износ од 50.987 динара, услуге по
уговору-накнада члановима Управног и Надзорног одбора Фонда износ од 768.504 динара и
порезе, обавезне таксе и казне износ од 390 динара што укупно износи 819.882 динара за
финансирање редовне делатности Фонда за развој пољопривреде града Смедерева.
Субвенционисање у пољопривреди преко Фонда за развој пољопривреде - Мере
подршке по Програму мера за 2016.годину, утрошена су средства у укупном износу од
11.165.443 динара из буџета града Смедерева и износ од 4.468.464 динара и из сопствених
прихода Фонда –средства од отплате кредита што је укупан износ од 15.633.907 динара.
У буџетској 2016. години износ од 15.633.907 динара реализован је за следеће Мере
подршке по Програму мера - средства из буџета града Смедерева и сопствених средстава
Фонда и то:
-за мере директних плаћања - регресе за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање
крава и јуница) износ од 1.386.000 динара,
-за мере за инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава-набавка квалитетних
приплодних јуница млечних раса или сименталског говечета износ од 259.040 динара,
-набавка механизације и опреме за садњу, сетву, заштиту биља и наводњавање/одводњавање за
воћарску и виноградарску производњу, производњу садног материјала и повртарску
производњу на отвореном пољу износ од 7.789.596 динара,
-изградња стакленика и набавка опреме и/или материјала за повртарску производњу и
производњу јагодастог воћа, као и расадничку производњу и цвећарство у заштићеном и
полузаштићеном простоту опрему за затворени простор за пластенике и стакленике - за
унапређење 22 пољопривреда газдинстава износ од 1.359.838 динара,
-осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња износ од 1.920.424
динара,
- за мере подршке трансферу знања и развоју саветодавства - унапређење обука у области
пољопривреде и руралног развоја и то: -за стручно оспособљавање и активности стицања
вештина, показне активности и информативне активности износ од 50.000 динара,
-за информативне активности: сајмови, изложбе и манифестације - едукација у пољопривреди
и то: за посету Међународном пољопривредном сајму у Новом Саду (304.800 динара), за
манифестацију »Такмичења села Србије 2016. године» (40.000 динара) и за 129. Туристичко –
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привредну манифестацију «Смедеревска јесен 2016» (2.082.495 динара) што је укупан износ
од 2.427.295 динара и
-за мере набавке лекова за превенцију и заштиту од болести у пчеларству износ од 441.714
динара.
Сврха наведених субвенција је унапређење и развој пољопривредне производње.
Ефекти ових мера имају конкретне показатеље у смислу директног улагања у пољопривредну
производњу, повећања продуктивности у раду, увећања и осавремењавања пољопривредне
производње. Циљ ових мера је интензивирање производње, остваривање високих и стабилних
приноса, увођење и примена нових технологија и опреме, чиме се повећава обим и квалитет
производње. Ефекат мера се одражава у свим сегментима пољопривреде, што води
постепеном усклађивању са стандардима ЕУ.
На основу закључака Градског већа града Смедерева и то; Закључак број 320-202/201607 од 17.10.2016. године, Закључка број 320-202/2016-07 од 17.10.2016. године и Закључка
број 320-202/2016-07 од 14.12.2016. године прихвата се Предлог Комисије за утврђивање
критеријума за накнаду штете настале услед појаве града на територији града Смедерева и
расподела средстава за подстицај за производњу брескве, јабуке и јагоде. У буџетској 2016.
години исплаћена су средства за наведену намену у износу од 17.901.802 динара.
За услугу израде Стратегије развоја пољопривреде и руралног развоја града Смедерева
за период од 2015-2020. године, а сходно члану 3. Уговора број 400-7595/2016-03 од
05.08.2015. године, достављен је рачун на реализацију од Института за економику
пољопривреде Београд бр.22 од 04.10.2016. године, наш бр 2447 од 06.10.2016 године.
Наведени Рачун је на износ од 2.850.000 динара и исти је извршен по добијању сагласности да
је услуга изведена у свему према закљученом Уговору и у складу са Техничком
спецификацијом из конкурсне документације од Одељења за привреду, предузетништво,
локални економски развој и јавне набавке.
Програм 15: Локална самоуправа, програмска класификација 0602-0001 –
Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 421 – Пољопривреда, а
на основу реализације Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта,
извршена су средства у износу од 8.622.205 динара за превентивне и интервентне радове у
области одводњавања – воде другог реда на територији града Смедерева, чишћење корита вода
II реда. Од наведеног износа на основу закљученог Уговора о извођењу превентивно
интервентних радова на чишћењу водотока II реда у циљу смањења ризика од поплава број
400-1768/2016-03 од 17.03.2016. године, закљученог између „IPEX GRADNJA“ д.о.о.
Смедеревска Паланка и града Смедерева, извршена су средства у износу од 7.199.717 динара.
Наведени Уговор реализован је у целости. Преостали део средстава у износу од 1.422.488
динара односи се на обрачунати и плаћени ПДВ за IV квартал 2015. године (за радове изведене
у 2015. години).
Такође, код наведене програмске класификације и Програма заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта, извршена су и средства у укупном износу од
4.136.800 динара. на основу Уговора о извођењу превентивних интервентних радова на
чишћењу Петријевског и Ћириловачког атмосферског колектора број 400-1765/2016-03 од
17.03.2016. године, закљученог између Акционарског друштва за производњу промет робе и
вршења услуга „28 ЈУНИ“ из Смедерева и града Смедерева реализована су средства у износу
од 2.489.500 динара, односно износ од 2.987.400 у укупном износу са ПДВ-ом и наведени
Уговор реализован је у целости. На основу Уговора о радовима на санацији изливања
Перијевског колектора између града Смедерева и групе понуђача коју чине «28. ЈУНИ « А.Д.
Смедерево и «Растошница промет» Београд уговорени су радови на санацији изливања
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Перијевског колектора у укупном износу са ПДВ-ом 2.368.200 динара. По наведеном Уговору
реализован је износ од 1.149.400 динара-део окончане ситуације.
Програм 15: Локална самоуправа, програмска класификација 0602-0001 –
Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 421 – Пољопривреда
извршена су и средства за уређење атарских путева (средства буџета) у укупном од 10.393.089
динара и то: износ од 2.201.915 динара за уређење атарских путева (неизмирена обавеза из
претходне године – обрачунат и плаћен ПДВ за IV квартал 2015. године за радове изведене у
2015. години). На основу Уговора о уређењу (ревитализацији) пољских путева на територији
месних заједница града Смедерева узмеђу града Смедерева број 400-6253/2016-03 од
14.09.2016. године и групе понуђача коју заступа EMPORIO TEAM DOO Београд број
183/09/16 од 22.09.2016. године чији је предмет уређење (ревитализација) пољских путева на
територији сеоских месних заједница града Смедерева, а укупна цена за извођење радова
износи укупно 25.078.814 динара са ПДВ-ом. По основу наведеног Уговора у буџетској 2016.
години реализован је износ средстава у износу од 8.191.174 динара и то за три привремене
ситуације и ПДВ по истима. ).
На основу Уговора о коришћењу средстава за уређење (ревитализацију) пољских
путева на територији месних заједница града Смедерева узмеђу града Смедерева број 4004811/2016-08 од 12.07.2016. године и РС-Министарства пољопривреде и заштите животне
средине – Управе за пољопривредно земљиште Београд број 401-00-01462/2/2016-14 од
227.06.2016. године чији је предмет права и обавезе по основу одобрених средстава у износу
до 7.691.000 динара без ПДВ-а за уређење (ревитализацију) пољских путева укупне површине
111.600 m2 на територији града Смедерева, које Министарство у скаду са условима и
критеријумима из Уредбе о утврђивању програма извођења радова на заштити, уређењу и
коришћењу пољопривредног земљишта за 2016. годину одобрава кориснику-граду Смедереву.
За наведену намену Министарство је уплатило средства у износу од 7.674,117 динара, а исти је
и реализован у буџетској 2016. години, по привременим ситуацијама од извођача радова
EMPORIO TEAM DOO Београд.
Програм 7: Путна инфраструктура, програмска класификација 0701-0001 –
Управљање саобраћајном инфраструктуром, функција 360 – Јавни ред и безбедност
некласификован на другом месту реализована су средства у укупном износу од 10.249.500
динара, од остварених наменских средстава од прихода од новчаних казни за прекршаје
предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима, а на име реализације Програма
Савета за безбедност саобраћаја града Смедерева. Наведена средства су реализована на основу
Уговора о набавци ауто седишта за новорођене бебе у складу са Програмом коришћења
средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на подручју града
Смедерева закљученог између града Смедерева и Предузећа за производњу, промет и услуге
„КЕПРОМ“ д.о.о. Београд број 400-1737/2016-03 од 16.03.2016. године. Јединична уговорена
цена по комаду износи 2.883 динара без ПДВ-а. Закључно са 31.12.2016. године реализовано је
укупно 3.459.600 динара за набавку 1000 ауто седишта, а подељено је 763 комада истих.
Износ од 585.000 динара извршен је на име израде пројектне документације за
изградњу система видео надзора за аутоматско препознавање регистарских таблица моторних
возила и детекцију саобраћајних прекршаја по Уговору са ADOMNE d.o.o. Novi Sad број 400244/2016-03 од 14.01.2016. године.
На основу Уговора за набавку и уградњу система за аутоматску детекцију саобраћајних
прекршаја на територији града Смедерева а према Програму Савета за безбедност саобраћаја
града Смедерева „СЕЛМА“ Д.О.О. Суботица број DU-1103 од 03.08.2016. године закљученог
са градом Смедеревом број 400-9153/2016-03 од 29.12.2016. године у буџетској 2016. години
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реализован је укупан износ средстава од 5.855.100 динара – укупна уговорена цена за набавку
и уградњу система по наведеном Уговору.
На основу Уговора о набавци светлоодбојних прслука са штампом за децу за потрбе
Савета за безбедност саобраћаја града Смедерева „SD-CONSULTING COMPANY DOO
SMEDEREVO“ Смедерево закљученог са градом Смедеревом број 400-5996/2016-03 од
05.09.2016. године у буџетској 2016. години реализован је укупан износ средстава од 330.000
динара – укупна уговорена цена за количину од 1000 комада светлоодбојних прслука са
штампом за децу по наведеном Уговору, као и Закључка градоначелнице града Смедерева број
400-5589/2016-07 од 24.08.2016. године. На основу Закључка градоначелнице града Смедерева
број 400-6726/2016-07 од 04.10.2016. године и рачуна од „SD-CONSULTING COMPANY DOO
SMEDEREVO“ Смедерево бр.228/16, наш бр.2481 од 11.10.2016. године набављено је 60
комада светлоодбојних прслука у вредности од 19.800 динара.
Програм 14: Развој спорта и омладине, програмска класификација 1301-0003 –
Одржавање спортске инфраструктуре, функција 810 – Услуге рекреације и спорта, а за
финансирање и функционисање „Спортске хале Смедерево“ д.о.о. Смедерево извршена су
средства у износу од 20.380.000 динара и то за текуће субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама. На основу Уговора о пословно-техничкој сарадњи између
града Смедерева и Спортске хале Смедерево од 21.12.2010. године и два Анекса, за 2016.
годину закључен је Уговор о финансирању између града Смедерева и Спортске хале
Смедерево број 400-11265/2016-04 од 05.01.2016. године.
Програм 15: Локална самоуправа, програмска класификација 0602-0001 –
Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 721 – Опште медицинске
услуге пренета су средства Дому здравља Смедерево у износу од 671.222 динара, а на основу
Уговора о стручном утврђивању времена и узрока смрти и издавању потврде о смрти за лица
умрла ван здравствене установе број 400-715/2016-03 од 03.02.2016. године-месечно по
достављеној документацији. Такође, у оквиру наведене програмске класификације, за
функцију 220 – Цивилна одбрана извршена су средства у укупном износу од 9.470.080 динара
и то: на име исплате накнаде стрелцима на основу уговора о делу износ од 3.612.155 динара и
износ од 5.857.925 динара као накнада штете за повреде или штете настале услед
елементарних непогода, а по налогу Штаба за ванредне ситуације. За функцију 860 –
Рекреација, спорт, култура и вере некласификоване на другом месту реализована су средства у
износу од 3.050.000 динара од чега је 50.000 динара исплаћено Српској православној црквеној
општини за прославу Бадње вечери, а износ од 3.000.000 по Јавном конкурсу за
суфинансирање програма од јавног интереса које реализују цркве и верске заједнице на
територији града Смедерева у 2016. години. За функцију 421 – Пољопривреда извршена су
средства у укупном износу од 1.000.132 динара (накнада за коришћење водног добра у износу
од 132 динара и 1.000.000 динара по решењу ЈВП Србијаводе Београд бр.223-2012-део).
ГЛАВА 4.1 - Средства за подршку развоју пословних зона и реализацију других
локалних инфраструктурних пројеката у буџетску 2016. години утрошена су средства у
укупном износу од 61.348.486 динара, односно 87,41% планираних средстава по Одлуци о
буџету града Смедерева за 2016. годину.
Програм 3: Локални економски развој, програмска класификација 1501-0002 –
Унапређење привредног амбијента, функција 620 – Развој заједнице извршена су средства у
укупном износу од 61.348.486 динара за доградњу постојеће хале на кп број 233/70 и њено
опремање потребним функционалним садржајем. Средства су извршена по основу Уговора за
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јавну набавку радова у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда
02/15 – реконструкција, доградња и адаптација производне хале на катастарској парцели број
233/70 К.О. Смедерево у делу индустријске зоне и индустријског парка у Смедереву, број 40010541/2015-03 од 07.12.2015. године закљученим са извођачем радова Предузеће за
инжењеринг, трговину и грађевинарство „ИТГ“ доо Смедерево, на износ од 129.800.000 без
пдв-а. У 2016. години за наведену намену исплаћена је III привремена ситуација бр. 106 у
износу од 29.395.230 динара, предокончана ситуација бр. 339 у износу од 17.053.048 динара и
окончана ситуација бр. 443 у износу од 2.993.000 динара, што укупно износи 49.441.278
динара. Уговор за јавну набавку радова у преговарачком поступку без објављивања позива за
подношење понуда број 01/15 – додатни радови на прилазним објектима производне хале са
пратећом инфраструктуром и уређењем терена на катастарској парцели 233/70 К.О. Смедерево
у Смедереву, који је закључен са извођачем радова Предузеће за инжењеринг, трговину и
грађевинарство „ИТГ“ доо Смедерево, на укупан износ од 990.000 без ПДВ-а, реализован је у
целости. Исплатом рачуна број 600173/16 од 03.03.2016. године у износу од 12.250 динара,
испостављеног од JP „SRBIJAGAS“ плаћена је прикључна такса по основу Анекса уговора
1802-00002-2 бр. Анекса 16-4/25 од 23.02.2016. године. По рачуну број U 1/2016, Дарку
Ђорђевићу предузетнику D.A. STUDIO исплаћен је износ од 65.000 динара на име извршене
услуге техничке контроле пројектно-техничке документације за грађевинску дозволу за
доградњу, реконструкцију и адаптацију производне хале на катастарској парцели 233/70 К.О.
Смедерево. На основу закључка градоначелнице број 400-2960/2016-07 од 27.04.2016.
исплаћена је фактура број 335/2016 на износ од 15.840 динара, испостављена од стране
Privrednog društva sa ograničenom odgovornošću za izvođenje radova i izradu silosa „STATIK“
D.O.O. Kovin, чиме је обезбеђено издавање сертификата о енергетским својствима објекта
(енергетски пасош) за потребе издавања употребне дозволе за производну халу (дограђену и
реконструисану) на катастарској парцели 233/70 К.О. Смедерево. На основу Закључка
градоначелнице града Смедерева бр. 400-307/2016-07 од 13. маја 2016. године одобрена су и
исплаћена средства у износу од 142.737 диинара за извођење радова на изградњи ТК
инфраструктуре за производну халу у индустријској зони у Смедереву на к.п. 233/70 К.О.
Смедерево, а према понуди број 404-247/2016-03 понуђача „Телекомуникација“ д.о.о.,Краља
Петра Првог број 153, Блаце. На основу рачуна од CBS Internacuonsal doo - CBRE Serbia
Beograd, бр.374 од 30.09.2016 године, наш бр. 400-2480 од 11.10.2016. године извршена је
исплата у износу од 133.423 динара са обрачунатим ПДВ-ом за процену вредности производне
хале на кат.парцели бр.233/70 КО Смедерево.
На основу Уговора о извођењу радова између Републике Србије - Министарство
привреде, Београд (наручилац) бр. 404-02-93/12/2016-11 од 12. септембра 2016. године,
Републике Србије –Град Смедерево (инвеститор) бр.400-6324/16-08 од 16.09.2016. године и
Привредног друштва «Гат» д.о.о. Нови Сад (извођач) бр. 228/16 од 19.09.2016. године
уговорена је изградња два подземна кабловска вода и трафостаница у Слободној зони
Смедерево, у свему према Понуди број 298/16 од 26.јула 2016. године, која је саставни део
овог уговора. Наиме, на име Уредбе о утврђивању Програма подршке развоју пословне
инфраструктуре за 2016. годину и Јавног позива за пријаву пројекта («Службени гласник РС»,
број 10/16) Министарство привреде је донело Одлуку о распореду и коришћењу средстава за
подршку унапређења пословне инфраструктуре за 2016. годину број:401-00-1322/2016-11 од
31.маја 2016. године («Службени гласник РС», број 50/16) – Изградња два подземна кабловска
вода и трафостаница у Слободној зони Смедерево. Цена за извођење радова из члана 1.
Уговора износи 25.499.515 динара без ПДВ-а, односно 30.599.418 динара са ПДВ-ом.
Наручилац се обавезује да, од износа без ПДВ из члана 2. став 1. Уговора, Извођачу радова
исплати износ од 15.299.709 динара, а Инвеститор износ од 10.199.809 динара. Инвеститор се
обавезује на плаћање ПДВ на целокупну вреднос Уговора, а по основу сваке испостављене
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ситуације. У буџетској 2016. години из буџета града Смедерева исплаћен је укупан износ од
10.547.957 инара и то: ПДВ по интерном обрачуну у износу од 1.274.976 динара и део I
привремене ситуације у износу од 9.272.981 динара.
ГЛАВА 4.2 – ГРАДСКЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ у буџетској 2016. години утрошена су
средства у укупном износу од 2.036.657 динара, односно 58,19% планираних средстава по
Одлуци о буџету града Смедерева за 2016. годину.
Програм 15: Локална самоуправа, програмска класификација 0602-0002 – Месне
заједнице, функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту у
2016. години утрошена су средства за следеће намене и то: износ од 1.980.934 динара за
сталне трошкове, износ од 9.170 динара за текуће поправке и одржавање и износ од 46.553
динара за материјал.
ГЛАВА 4.3 – СЕОСКЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ у буџетској 2016. години утрошена су
средства у износу од 80.555.257 динара, односно 65,45% планираног износа по Одлуци о
буџету града Смедерева за 2016. годину.
Програм 15: Локална самоуправа, програмска класификација 0602-0002 – Месне
заједнице, функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту у
наведеном периоду утрошена су буџетска средства у износу од 71.868.272 динара за следеће
намене:
-за измирење обавеза за утрошену електричну енергију за јавну расвету у сеоским
месним заједницама и др. износ од 31.856.927 динара,
-за услуге по уговору износ од 42.857 динара,
-за текуће поправке и одржавање износ од 20.648.432 динара,
-за зграде и грађевинске објекте износ од 18.634.122 динара, тј. капитално улагање у
сеоске месне заједнице ради развоја инфраструктуре у складу са Планом расподеле средстава
буџета планираних за улагања у комуналну инфраструктуру и објекте у сеоским месним
заједницама,
-за новчане казне и пенале по решењу судова износ од 676.670 динара и
-за нематеријалну имовину износ од 9.264 динара.
Од остварених средстава самодоприноса извршен је износ од 8.686.985 динара и то за
следеће намене:
-за плате, додатке и накнаде запослених и социјалне доприносе (самодопринос) износ
од 1.780.034 динара,
-за сталне трошкове (самодопринос) износ од 869.083 динара,
-за трошкове путовања (самодопринос) износ од 8.800 динара,
-за услуге по уговору (самодопринос) износ од 86.257 динара,
-за текуће поправке и одржавање (самодопринос) износ од 492.787 динара,
-за материјал (самодопринос) износ од 95.807 динара,
-за остале дотације и трансфере (самодопринос) износ од 108.569 динара, а на основу
Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и
других сталних примања код корисника јавних средстава,
-за дотације осталим непрофитним организацијама (самодопринос) износ од 1.075.476
динара,
-порези, обавезне таксе, казне и пенали (самодопринос) износ од 3.180 динара,
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-за зграде и грађевинске објекте, тј. капитална улагања у сеоске месне заједнице
(самодопринос) износ од 4.118.622 динара, а на основу одлука о увођењу самодоприноса за
улагања у сеоске месне заједнице и
-машине и опрема (самодопринос) износ од 48.370 динара.
ГЛАВА 4.4 – БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ у
буџетској 2016. години утрошена су средства у износу од 61.034.017 динара, односно 71,49%
планираног износа по Одлуци о буџету за 2016. годину.
Програм 6: Заштита животне средине, програмска класификација 0401-0003 –
Праћење квалитета елемената животне средине, функција 560 – Заштита животне средине
некласификована на другом месту, утрошена су средства у износу од 1.741.701 динара, а за
следеће услуге очувања животне средине и то:
-за мониторинг нивоа загађености квалитета ваздуха износ од 1.049.285 динара-за
буџетску 2016. годину реализовано је 9 месечних рата у износу од 116.587,20 динара на
основу Уговора за услугу мониторинга ваздуха, буке, земљишта на територији града
Смедерева за партију 1 – услуга мониторинга ваздуха на територији града Смедерева, број
400-8236/2015-03 закљученог 03.09.2015. године са Заводом за јавно здравље Панчево. Укупан
износ на који је уговор закључен износи 1.399.046,40 динара без ПДВ-а),
-за мерење буке реализован је износ од 54.000 динара на основу рачуна од Завода за
јавно здравље,
-за анализу узорака отпада реализован је износ од 88.800 динара на основу Закључка
градоначелнице града Смедерева број 400-10486/2015-07 од 04.02.2015. године којим се
одобравају новчана средства за набавку услуге испитивања отпада који се налази на адреси
Војводе Вулета бб у Коларима у делу објекта и дворишту на катастарској парцели 672 К.О.
Колари (део објекта некадашње ветеринарске амбуланте у Коларима). Услугу испитивања је
извршио ANAHEM DOO BEOGRAD,
-за преузимање и финално збрињавање опасног отпада који се налази на локацији
некадашње Ветеринарске станице у Коларима, као и Закључка градоначелнице града
Смедерева бр. 400-1273/2016-07 од 29.02.2016. године и фактуре од Envipack d.o.o. Beograd
бр.500-1 од 22.03.2016. године реализован је износ од 74.616 динара,
-за технички извештај израде пијезометара PR-1 и PR-2 нса к.п.1307/1 КО Радинац са
испитивањем земљишта и воде (депонија „Дуго поље“) на основу рачуна од GEA WATER
WORK DOO бр.48-16 од 01.08.2016. године исплаћен је износ од 475.000 динара.
Програм 6: Заштита животне средине, програмска класификација 0401-0002 –
Управљање комуналним отпадом, функција 510 – Управљање отпадом утрошена су средства
у износу од 4.176.000 динара за Студију оправданости за пројекат изградње трансфер станице
и пројектне документације за трансфер станицу на основу Уговора о услузи израде студије
оправданости за пројекат изградње трансфер станице за сакупљање комуналног отпада са
линијом за сепарацију рециклабилног отпада и линијом за компостирање биоразградивог
отпада (регион градова Смедерево, Пожаревац и општина Ковин) број 400-10106/2015-08 од
19.11.2015. године закљученог са „ТМФ 2005“ д.о.о. Београд. Укупна цена за извршење
предметне услуге износи 3.480.000 динара без ПДВ-а, односно 4.176.000 динара са ПДВ-ом.
Програм 2: Комунална делатност, програмска класификација 0601-0003 – Одржавање
депонија, функција 510 – Управљање отпадом за очување животне средине, тј. трошкове
уклањања „дивљих депонија“ реализован је износ од 19.129.319 динара по месечним
ситуацијама од ЈКП „Чистоћа“ Смедерево за месеце од јануара до септембра 2016. године, а
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на основу Уговора о укљањању „дивљих депонија“ и обављању послова по налогу инспекције
број 400-2389-16-04 од 07.04.2016. године. Такође, за уклањање депоније Дуго поље у Радинцу
и санације сметлишта Јелен До реализована су средства у износу од 20.914.249 динара.
Средства су реализована по I привременој и по окончаној ситуацији на основу Уговора о
извођењу радова за јавну набавку радова број 07/15 – радови на реализацији пројекта санације,
ремедијације и рекултивације сметлишта „Дуго поље“ у Радинцу број 400-7976-15-03 од
21.08.2015. године. Такође, за одржавање градског сметлишта у Годоминском пољу
реализован је износ од 15.072.749 динара и то:
- износ од 347.493 динара – део ситуације за месец децембар 2015. године од ЈКП „Чистоћа“
Смедерево, на основу Уговора о одржавању градског сметлишта у 2015. години број 400-188515-04 од 03.04.2015. године и Анекса I уговора о одржавању градског сметлишта у 2015.
години број 400-10359/2015-04 од 30.11.2015. године,
- износ од 14.725.256 динара – по месечним ситуацијама за месеце јануар-новембар 2016.
године на основу Уговора о одржавању градског сметлишта у 2016. години број 4002263/2016-04 од 04.04.2016. године.
Програм 6: Заштита животне средине, програмска класификација 0401-0001 –
Управљање заштитом животне средине и природних вредности, функција 530 – Смањење
загађености, утрошена су средства у укупном износу 9.584.444 динара, и то за следеће услуге
очувања животне средине:
- за специјализовану услугу - контролу квалитета воде са јавних чесама и купалишта
износ од 284.708 динара на основу Уговора за услугу контроле квалитета воде са јавних
чесама и купалишта на територији града Смедерева број 400-7152/2015-03 од 08.07.2015.
године, закљученим са Заводом за јавно здравље Пожаревац. Реализоване су уплате по
месечним рачунима за децембар 2015. године закључно са новембром 2016. године,
- за радове на уклањању депоније у Липама износ од 9.118.800 динара, на основу
Уговора о извођењу радова на уклањању депоније у Липама која угрожава градско извориште
воде, број 400-1770/2016-03 од 17.03.2016. године, закљученим са А.С.А ЕКО ДОО БЕОГРАД.
Исплаћена је окончана ситуација у целости,
- за уклањање отпада животињског порекла износ од 180.936 динара за исплате
Ветеринарској установи Напредак, по испостављеним рачунима.
Глава 4.5 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ Одлуком о буџету града Смедерева за 2016.
годину („Службени лист града Смедерева“, број 9/2015, 1/2016, 9/2016 и 11/2016) планирана су
средства у износу од 219.783.839 динара. У периоду јануар - децембар 2016. године утрошена
су средства у износу од 193.693.073 динара, односно 88,13% од годишњег плана по наведеним
програмима, програмској класификацији-програмским активностима и пројектима и са
следећим циљевима и индикаторима:
ЦИЉ

ИНДИКАТОР
Процентуални обухват деце основним
Потпуни обухват основним образовањем и образовањем по полу (дечаци) ... 51,45%
васпитањем
Процентуални обухват деце основним
образовањем по полу (девојчице) .... 48,55%
ПРОГРАМ 9: Основно образовањe, Програмска класификација 2002-0001Функционисање основних школа, функција 912-Основно образовање, у наведеном периоду
утрошена су средства за следеће намене и то за:
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- накнаде у натури превоз радника- у износу од 18.974.085 динара на основу закљученог
уговора са СП Ластом за маркице,
-социјална давања-солидарне помоћи за боловање у износу од 2.390.917 динара (за 39
запослених),
-накнада за запослене (превоз на посао и са посла) у износу од 24.542.747 динара,
- награде и бонусe-јубиларне награде у износу од 8.463.382 динара (за 107 запослених),
- сталне трошкове
у износу од
82.218.568 динара (за трошкове платног
промета утрошен је износ од 1.834.471 динара, за трошкове електричне енергије утрошен је
износ од 13.156.932 динара, за набавку угља и дрва утрошено 12.220.852 динара, за набавку
лож уља је утрошено 6.196.213 динара, зa набавку мазута утрошено је 4.698.735 динара, за
централно грејање утрошено је 32.761.842 динара, за трошкове воде и канализације утрошено је
6.416.370 динара, за oдвоз отпада утрошено је 2.790.994 динара, за трошкове телефона износ од
1.124.774 динара и за трошкове осигурања износ од 1.017.385 динара),
-трошкове путовања-превоз ученика на основу закљученог уговора са СП
Ластом у износу од 27.968.191 динара ,
- услуге по уговору у износу од 2.564.484 динара (стручно образовање и усавршавање
запослених у износу од 149.760 динара, такмичења у износу од 663.739 динара, за остале
намене износ од 1.750.985 динара од тога за воду и санитизацију апарата за воду, процену
ризика лица за безбедност и здравље на раду, дератизацију и дезисенкцију и друго),
-специјализоване услуге у износу од 626.215 динара (санитарни прегледи, анализа
воде, дератизација и дезинсекција, набавка дезинфекционих гранулата за школску кухињу,
контрола стерилности радних површина),
-текуће поправке и одржавање у износу од 17.501.331 динара (од чега се износ од
15.517.590 динара односи на текуће поправке и одржавање зграда и објеката, а износ од
1.983.741 динара за текуће поправке и одржавање опреме),
- материјал у износу од 4.960.399 динара (канцеларијски материјал у износу од
1.044.687 динара, заштитна одела у износу од 87.712 динара, стручну литературу у износу од
379.233 динара, бензин у износу од 78.655 динара, материјали за образовање у износу од
1.827.846 динара и производа за чишћење у износу од 1.542.266 динара),
-накнаде за смештај у износу од 1.595.592 динара - смештај ученика специјалних
школа,
- новчане казне и пенали по решењима судова у износу од 52.532 динара (тужбе за
путне трошкове запослених) и за
-машине и опрему у износу од 1.834.630 динара и то за :
- набавка рачунара за ОШ„ Бранислав Нушић“ ,Смедерево у износу од 37.947 динара,
- набавка видео надзора у ОШ „Доситеј Обрадовић“ ,Смедерево у износу
од 325.248 динара,
- набавка косилице у ОШ „Доситеј Обрадовић“ ,Враново у износу од 23.919 динара,
- набавка рачунара у ОШ „Доситеј Обрадовић“, Враново у износу од 34.040 динара,
- набавка монитора за ОШ „ Бранислав Нушић“, Смедерево у износу од 13.990 динара,
- набавка рачунара за ОШ „ Бранислав Нушић“, Смедерево у износу од 25.990 динара
- набавка ручних колица у ОШ „Иво Андрић“ ,Радинац у износу од 3.840 динара,
набавка моторног тримера у ОШ „Иво Андрић“, Радинац у износу од 38.020 динара,
- набавка штампача и фотокопир апарата за ОШ „Иво Лола Рибар“, Скобаљ у износу од
18.990 динара,
- набавка 30 школских столица за ОШ „Бранко Радичевић“ ,Смедерево у износу од
57.600 динара,
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- набавка контејнера за ОШ „Херој Срба“, Осипаоница у износу од 72.000 динара,
- набавка рачунара за ОШ „Вожд Карађорђе“ ,Водањ у износу од 34.600 динара,
- набавка штампача и копир апарата за ОШ „Вожд Карађорђе“, Водањ у износу од
19.990 динара ,
- набавка видео надзора за ОШ „ Димитрије Давидовић“, у износу од 288.062 динара, - набавка бушилице и косилице за ОШ “Сава Ковачевић“, Михајловац у износу од
42.280 динара,
- набавка школског намештаја у ОШ „Бранко Радичевић“, Лугавчина у износу од 79.872
динара,
- уградњу алармног система у износу од 120.170 динара у О.Ш. Херој Света
Младеновић Сараорци,
- набавку школског намештаја (32 клупе, 32 столице, кутија за географске карте и
ормар) у О.Ш. „Др. Јован Цвијић“, Смедерево у износу од 199.944 динара,
- уградња новог котла у износу од 215.000 динара у О.Ш. ,,Илија Милосављевић
Коларац'' Колари,
- 50.400 динара за набавку 3 пећи на чврсто гориво у О.Ш. ,,Јован Јовановић Змај'',
Смедерево ( за подручну школу у Шалинцу),
- набавку звучника за информатички кабинет у износу од 1.190 динара у О.Ш. ,,Иво
Лола Рибар'' Скобаљ,
- набавку рачунара и монитора у износу од 31.127 динара у О.Ш. ,,Иво Лола Рибар'',
Скобаљ ,
- набавку 10 школских клупа и 20 столица у износу од 77.520 динара у О.Ш. ,,Иво Лола
Рибар'' Скобаљ и
- за набавку видео надзора за Музичку школу „Коста Манојловић“ у износу од 22.891
динара.
Глава 4.6 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ Одлуком о буџету града Смедерева за 2016.
годину („Службени лист града Смедерева“, број 9/2015, 1/2016, 9/2016 и 11/2016) планирана су
средства у износу од 88.734.171 динара. У периоду јануар-децембар 2016. године утрошена су
средства у износу од 75.670.050 динара, односно 85,28% од годишњег плана по наведеним
програмима, програмској класификацији-програмским активностима и пројектима и са
следећим циљевима и индикаторима:
ЦИЉ
Потпуни обухват основним образовањем и
васпитањем

ИНДИКАТОР
Процентуални обухват деце основним
образовањем по полу (дечаци) ... 46,10%
Процентуални обухват деце основним
образовањем по полу (девојчице) .... 53,90%

ПРОГРАМ 10: Средње образовање, Програмска класификација 2003-0001Функционисање средњих школа, функција 920 – Средње образовање, у наведеном периоду
утрошена су средства за следеће намене и то за:
- превоз радника у износу од 7.365.209 динара накнаде у натури (превоз радника- по
уговору Ласта) на основу закљученог уговора са СП Ластом за маркице

- социјална давања запосленима-исплату солидарне помоћи за боловање- исплату
солидарне помоћи за боловање у износу од 830.954 динара (за 12 запослених),
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- накнада за запослене (превоз на посао и са посла) у износу од 8.480.333 динара,
- награде и бонусe-јубиларне награде у износу од 4.858.190 динара (за 62 запослених),
-сталне трошкове у износу од 40.925.917 динара (за трошкове платног промета утрошен је
износ од 759.235 динара, за трошкове електричне енергије утрошен је износ од 5.772.286
динара, за набавку угља утрошено је 1.679.491 динара, за набавку лож уља је утрошено
13.899.114 динара, за набавку мазута утрошено је 5.282.777 динара, за централно грејање
утрошено је 6.905.653 динара, за трошкове водовода и канализације утрошено је 4.019.551
динара, за одвоз отпада утрошено је 1.170.164 динара, за трошкове телефона износ од 279.481
динара, за трошкове осигурања утрошен је износ од 1.158.165 динара),
- услуге по уговору у износу од 1.234.066 динара (стручно усавршавање и образовање
запослених у износу 166.050 динара, такмичења у износу од 441.338 динара и остале
намене у износу од 626.678 динара),
-специјализоване услуге у износу од 1.767.610 динара (санитарни прегледи, дезинсекција и
дератизација),
-текуће поправке и одржавање у износу од 6.191.401 динара (од тога износ од 5.435.057
динара за текуће поправке и одржавање зграда и објеката, а износ од 756.344 динара за текуће
поправке и одржавање опреме),
-материјал у износу од 3.763.778 динара (канцеларијски материјал у износу од 248.294
динара, заштитна одела у износу од 90.260 динара, стручну литературу у износу од 289.713
динара, бензин у износу од 261.066 динара, материјал за образовање у износу од 2.020.685
динара и производа за чишћење у износу од 853.760 динара),
-новчане казне и пенали по решењима судова у износу од 23.544 динара (тужбе за путне
трошкове запослених),
-машине и опрему у износу од 94.969 динара и то за набавку моторне прскалице у износу од
17.999 динара, два рачунара и један монитор у износу од 76.970 динара за школу „Деспот
Ђурађ“, Смедерево и
- остале некретнине и опрему у износу од 134.079 динара за набавку бетонске ограде у за
школу „Деспот Ђурађ“ Смедерево.
Глава 4.7 РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У
ОБРАЗОВАЊУ Одлуком о буџету града Смедерева за 2016. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 9/2015, 1/2016, 9/2016 и 11/2016) планирана су средства у износу од
14.938.276 динара. У периоду јануар-децембар 2016. године утрошена су средства у износу
од 14.623.990 динара, односно 97,90% од годишњег плана, по следећим програмима,
програмској класификацији-програмским активностима и
са следећим циљевима и
индикаторима:
Циљ

Индикатор
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Спровођење стручног усавршавања
запослених у образовању

1. Укупан број полазника ...... 2490
2. Број програма стручног
усавршавања ....... 46
3. Број ноћења .......950

ПРОГРАМ 15: Локална самоуправа , Програмска класификација 0602-0001Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 950 – Образовање које
није дефинисано нивоом, у наведеном периоду утрошена су средства за следеће намене и то
за :
- Плате и додаци запослених -плате, додатке за 11 запослених (зараде) у износу
од 7.958.851 динара,
- социјалне доприносе на терет послодавца у износу од 1.424.736 динара (955.133
динара за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање, 409.909 динара за доприносе за
здравствено осигурање, 59.694 динара за доприносе за незапосленост),
- накнаде у натури-превоз запослених у износу од 43.680 динара,
- социјална давања -отпремнина у случају отпуштања са посла у износу од 3.478.867
динара (за 9 радника),
- сталне трошкове у износу од 1.110.312 динара (трошкови платног промета 12.000
динара и услуге чишћења Градска стамбена агенција 1.098.312 динара) и
- остале текуће дотације и трансфере у износу 607.544 динара, а по Закону о
привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других
сталних примања код корисника јавних средстава.

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ
ПРОГРАМ 15: Локална самоуправа, Програмска класификација 0602-0007, Програмска
активност 0007- Канцеларија за младе, функција 860 – Рекреација, спорт, култура и вере,
некласификовано на другом месту
Одлуком о буџету града Смедерева за 2016. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 9/2015, 1/2016, 9/2016 и 11/2016) планирана су средства у износу од 200.000 динара. У
периоду јануар-децембар 2016. године није било утрошених средстава.

Глава 4.8 КУЛТУРА Одлуком о буџету града Смедерева за 2016. годину („Службени
лист града Смедерева“, број 9/2015, 1/2016, 9/2016 и 11/2016) планирана су средства у износу
од 186.546.824. У периоду јануар - децембар 2016. године утрошена су средства у износу
од 167.343.370 динара, односно 89,71% од годишњег плана по наведеним програмима,
програмској класификацији-програмским активностима и пројектима и са следећим циљевима
и индикаторима:
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ПРОГРАМ 13: Развој културе, Програмска класификација 1201-0001-Функционисање
локалних установа културе, функција 820 - Услуге културе, у наведеном периоду утрошена су
средства за следеће намене и то за :
- плате, додатке и накнаде 88 запослених (зараде) у износу од 54.180.139 динара,
-социјалне доприносе на терет послодавца у износу од 9.707.960 динара (за доприносе за
пенз. и инвал. Осигурање 6.508.132 динара, за доприносе за здравствено осигурање 2.793.071
динара и за доприносе за незапосленост 406.757 динара),
- накнаде у натури-превоз на посао и са посла (маркица) у износу од 100.992 динара,
-накнаде за запослене-накнада трошкова за превоз на посао и са посла, у износу од
1.838.839 динара,
-социјална давања –отпремнина приликом одласка у пензију у износу од 459.756 динара
(за 2 радника),
- награде, бонуси и остали посебни расходи –јубиларне награде, у износу од 1.637.371
динара,
- сталне трошкове у износу од 40.763.177 динара (трошкови платног промета у износу од
42.255 динара, електричну енергију у износу од 2.694.511 динара, трошкови природног гаса
у износу од 239.480 динара, трошкове централног грејања у износу од 14.396.542
динара, трошкове воде у износу 3.705.499 динара, одвоз отпада у износу од 644.687 динара,
Градска стамбена агенција за услуге чишћења у износу од 18.551.933 динара, трошковe
телефона у износу од 235.810 динара и за трошкове осигурања у износу од 252.460 динара),
- Услуге по уговору, у износу од 313.014 динара (услуге одржавања рачунара 34.269 динара,
услуге образовања и усавршавања запослених 9.900 динара и остале намене 268.845 динара),
-Специјализоване услуге Програмске активности установа и то за:

Програмске активности Центра за културу у износу од 6.241.113 динара
(Новогодишњи концерт у износу од 2.613.917 динара, Концерт групе „Рибља чорбе“ поводом
Смедеревске Моторијаде 500.000 динара, Царски руски балет у износу од 650.000 динара,
Гитар Арт Фестивал 450.000 динара , Дан Града 150.000 динара, Концерт „Била је тако лепа“
8. март у износу од 678.652 динара и концерт „Моја Одисеја“ у износу од 1.198.544 динара),
Програмску активност Народне библиотеке Смедерево у износу од 806.104 динара
(Књижевни четвртак у износу од 50.000 динара, Читалачка значка у износу од 30.000 динара,
Часопис,,Монс Ауреус'' 260.000 динара), Средства
по Решењу Министарства- откуп
публикације 6.104 динара, Средства по Решењу Министарства- матична функција у износу од
450.000 динара) и
Програмску активност Музеја у износу од 391.514 динара за изложбену делатност.
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- текуће поправке и одржавање у износу од 2.859.568 динара (текуће поправке и одржавање
зграда и објеката 2.577.841 динара и текуће поправке и одржавање опреме у износу од 281.727
динара) ,
- материјал у износу од 473.605 динара (канцеларијски материјал у износу од 88.793 динара,
стручна литература за потребе запослених у износу од 50.700 динара, материјал за културу у
износу од 334.112 динара),
-остале текуће дотације и трансфере а по Закону о привременом уређивању основица за
обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних
средстава. у износу од 5.475.980 динара,
- новчане казне и пенали по решењу судова у износу од 800.000 динара,
- машине и опрема у износу од 1.293.524 динара,
- нематеријална имовина у износу од 300.000 динара (књиге и библиотеци).

ПРОГРАМ 13: Развој културе, Програмска класификација 1201-0002, Програмска
активност 0002-Подстицаји културном и уметничком стваралаштву, функција 820-Услуге
културе, у наведеном периоду утрошена су средства у износу од 1.850.000 динара, за следеће
намене:
За Уметничку делатност износ од 610.000 динара:
-

Градски женски хор "Кир Стефан Србин" 150.000 динара,
Народна библиотека -170 година Народне библиотеке120.000 динара,
Певачка група "Ђурђевке" 30.000 динара,
Удружење ликовних и примењених уметника УЛ-АЗ 50.000 динара,
Музеј у Смедереву " Постављање инфо-паноа о о петојунској трагедији 1941.
године"100.000 динара,
Музеј у Смедереву Експлозија 5.-јуна 1941.- седамдесетпетогодишњица 50.000
динара,
Уметнички клуб "Расковник" Смедерево - "Огњиште моје вековима траје" 60.000
динара и
Бранислав Ранитовић- Међународно пијанистичко такмичење 50.000 динара.

За Aматерско културно и уметничко стваралаштво износ од 490.000 динара и то за :

КУД "Семендрија" 50.000 динара,
Српско-грчко друштво "Кантакузина" 50.000 динара,
КУД "Друговац" Друговац 50.000 динара
КУД "Коларац" Колари- Коларчеви дани 50.000 динара,
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КУД "Михајловац" Михајловац- "Ускршњи фестивал“ 50.000 динара,
КУД "Добри До“ 50.000 динара Добри До,
Месна заједница "Златно брдо" Семендријино ћемане 90.000 динара,
КУД "Вук караџић" Осипаоница 50.000 динара,
КУД "Деспот Ђурађ" Раља 50.000 динара.
и за Културну делатност- Међународни фестивал поезије ,,Смедеревска песничка јесен''
утрошено је 750.000 динара.
ПРОГРАМ 13: Развој културе , Програмска класификација 1201–П1 –Пројекат Центра за
културу –Смедеревска јесен, функција 820 - Услуге културе, утрошена су средства у износу
од 8.871.247 динара за организацију туристичко–привредне манифестације Смедеревска јесен,
која се одржава сваке године у месецу септембру, у славу грожђа и вина Смедеревског
виногорја, уз дефиле средњовековних витезова, са богатим културно-уметничким програмом у
Смедеревској тврђави и на трговима града.
Циљ
1. Популаризација манифестације
(Појачана туристичка посећеност граду)
2. Промоција привреде и пољопривреде у
граду (Представљање смедеревских
достигнућа у области привреде, заната,
пољопривреде, као и богатог
историјског наслеђа почев од времена
владавине деспота Ђурђа Бранковића
уз културне и спортске садржаје)

Индикатор
Број посетилаца: око 200.000
Број програма.....58
Број пољопривредних и привредних изложби
....... 21

ПРОГРАМ 13: Развој културе, Програмска класификација 1201–П2 –Пројекат Центра за
културу – Позоришни фестивал Театар у тврђави, функција 820 - Услуге
културе, утрошена су средства у износу од 3.155.498 динара. Театар у тврђави је најмлађи
позоришни фестивал у Србији, одвија се под ведрим небом и нуди ужитак кроз висок ниво
позоришне продукције.
Циљ
1. Представљање и афирмација домаћег и

Индикатор
Број посетилаца ......4.000
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иностраног позоришног стваралаштва

Број учесника ....... 350

2. Промоција Смедеревске тврђаве

Број посетилаца ......4.000

3. Обогаћивање културне понуде града у
летњим месецима

Број посетилаца .....4.000
Број ангажованих волонтера .....10

ПРОГРАМ 13: Развој културе , Програмска класификација 1201–П3–Пројекат Центра за
културу – Корзо поново ради, функција 820 - Услуге културе, утрошена су средства у износу
од 180.044 динара. Корзо је био некадашњи центар необавезног окупљања и дружења грађана
Смедерева који су шетали у вечерњим сатима.
Циљ
Оживљавање некадашњег Корзоа
Повратак шетњи и дружењу
Промоција градске поп рок сцене

Индикатор
Број пунктова где се одржавају програми...3
Процењен број посетилаца који су пратили
програме ..........1.150
Број музичких извођача .......71

ПРОГРАМ 13: Развој културе , Програмска класификација 1201–П4–Пројекат Центра за
културу–Културно лето, функција 820 - Услуге културе, утрошена су средства у износу
од 5.493.683 динара. Манифестација се реализује сваког викенда током лета на Градском тргу,
у улици Краља Петра Првог, на Дунавском кеју, у Винском граду и у Смедеревској тврђави.
Циљ
Индикатор
1. Представљање
и
афирмација
домаћег стваралаштва:
- Песма лета
- Фестивал војних оркестара
- Остали програми
Број посетилаца ……… 4800
2. Промоција Смедеревске тврђаве,
Градског трга, Винског града и
Дунавког кеја
3. Обогаћивање културне понуде Града
у летњим месецима
ПРОГРАМ 13: Развој културе , Програмска класификација 1201–П5–Пројекат Центра за
културу–Позоришни фестивал „Нушићеви дани“, функција 820 - Услуге културе, утрошена
су средства у износу од 2.966.928 динара.
Циљ
1. Обогаћивање културне понуде у Граду
2. Остваривање боље сарадње са другим
установама
3. Афирмација позоришне уметности

Индикатор
Укупан број посетилаца............ 5.000
Укупан број остварене сарадње са другим
установама.......... 8
Број позоришта које су се представиле
смедеревској публици ....... 11

ПРОГРАМ 13: Развој културе , Програмска класификација 1201–П6–Пројекат Центра за
културу– Пројекат „Ликовна колонија графике“, функција 820 - Услуге културе, утрошена
су средства у износу од 189.756 динара.
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Циљ

Индикатор
Афирмација графичке уметности

Укупан број учесника............ 8

ПРОГРАМ 13: Развој културе , Програмска класификација 1201-П7–Пројекат Центра за
културу–Светосавске свечаности, функција 820 - Услуге културе, утрошена су средства у
износу од 298.881 динара.
Циљ

Индикатор

Очување традиције, слављење највећег
српског просветитеља

Укупан број посетилаца..........2.300

ПРОГРАМ 13: Развој културе , Програмска класификација 1201–П8–Пројекат Центра за
културу-Е СД култура по решењу Министарства културе и информисања , функција 820Услуге културе, утрошена су средства у износу од 80.000 динара.
Циљ

Индикатор

Обогаћивање културне понуде у Граду

Укупан број учесника ..........10

ПРОГРАМ 13: Развој културе , Програмска класификација 1201–П9– Пројекат Музеја Реконтрукција сталне изложбене поставке Музеје 5. фаза, функција 820-Услуге
културе, утрошена су средства у износу од 852.297 динара.
Циљ
Очување унапређење и представљање
локалног културног наслеђа, добара и
баштине

Индикатор
Број одржаних изложби, промоција и
предавања .......... 21

ПРОГРАМ 13: Развој културе , Програмска класификација 1201–П11– Пројекат Музеја Музејско наслеђе на мрежи, функција 820-Услуге културе, утрошена су средства у износу
од 69.900 динара.
Циљ

Индикатор

Боља посећеност Музеја

Проценат повећања посета сајту ...... 3%

ПРОГРАМ 13: Развој културе, Програмска класификација 1201-П12–Пројекат Музеја–
,,Ноћ Музеја'', функција 820-Услуге културе, утрошена су средства у износу од 100.000
динара.
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Циљ
Индикатор
Циљ пројекта је да се стручни рад музеја и
њихов значај у прикупљању, чувању,
презентовању и публиковању културног
блага, учини доступним заинтересованој
Број посетилаца 2.182
публици која се, посебно тих дана, позива да
активно учествује и да свој допринос успеху
ове идеје

ПРОГРАМ 13: Развој културе, Програмска класификација 1201-П13-Пројекти:
Осавремењивање збирке градских галерија и Визуелна уметност - по решењу
Министарства културе и информисања за 2015. годину и Визуелна уметност за 2016. годину,
функција 820-Услуге културе, утрошена су средства у износу од 1.000.000 динара за
Осавремењивање збирке градских галерија и 1.350.000 динара за Визуелну уметност.
Циљ
Индикатор
Богаћење уметничке збирке Градске галерије савремене
уметности Смедерево делима афирмисаних уметника у
циљу унапређења, разумевања и приближавања
савремене уметности и уметности уопште широј Број откупљених уметничких
дела ..... 8
јавности. Разбијање предрасуда о уметничком елитизму
и отварање локалне заједнице разноврсним уметничким
тенденцијама и облицима деловања, уз истовремену
подршку звичајним уметницима.
ПРОГРАМ 13: Развој културе, Програмска класификација 1201-П14-Пројекат Регионалног
завода за заштиту споменика културе - "Обнова Језавског бедема смедеревске
Тврђаве"по решењу Министарства културе и информисања за 2015. годину, функција 820Услуге културе, утрошена су средства у износу од 8.000.000 динара.
Циљ
Очување непокретног културног наслеђа Обновљање Језавског бедема у целини, а
његова обнова је у оквиру свеукупне
ревитализације и обнове Смедеревске тврђаве

Индикатор
Повећање туристичке посећености Града 23%

ПРОГРАМ 13: Развој културе , Програмска класификација 1201–П15–Пројекат
Регионалног завода за заштиту споменика културе– Израда глвног пројекта санације и
статичке стабилизације куле 11 Смедеревске тврђаве утрошена су средства у износу
од 1.632.480 динара (232.480 динара из буџета и 1.400.000 динара по решењу Министарства
културе и информисања).
ПРОГРАМ 13: Развој културе , Програмска класификација 1201–П17–Пројекат Центра за
културу– Пројекат "ЕксПЕРИМент" конкурс Министарства утрошена су средства у изн
осу од 560.000 динара (по решењу Министарства културе и информисања).
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Циљ
За учеснике :
- активности на социјализацији-помоћ за
самостално усмеравање својих проблема и
потреба на креативну сарадњу у оквиру
пројекта,
- да креативно учествују у будућим
уметничким догађањима( или као гледалац
или као учесник)
За публику:
--да гледаоци-конзументи буду отворени
према сваком младом човеку, инспирисани
креативним утицајем учесника,
-да се упознају са проблемима, жељама и
тежњама младих људи.

Индикатор

Број учесника ...... 56

ПРОГРАМ 13: Развој културе , Програмска класификација 1201–П18– Пројекат Музеја Годишњи програм градске галерије савремене уметности, функција 820-Услуге
културе, утрошена су средства у износу од 720.000 динара(по решењу Министарства културе и
информисања у износу од 600.000 динара и 120.000 динара учешће града Смедерева).
Циљ
Индикатор
Очување, унапређење и представљање
Број посетилаца галерије током целе године
локалног културног наслеђа, добара и
9413
баштине.
ПРОГРАМ 13: Развој културе , Програмска класификација 1201–П19– Пројекат
Регионалног завода за заштиту споменика културе- "Систематска археолошка
истраживања Рамске тврђаве" 2. фаза, функција 820-Услуге културе, утрошена су средства
у износу од 1.000.000 динара (по решењу Министарства културе и информисања са позиције
425).
Циљ
Очување непокретног културног наслеђа Обновљање Рамске тврђаве

Индикатор
Повећање туристичке посећености 21%

ПРОГРАМ 13: Развој културе , Програмска класификација 1201–П21– Пројекат Народне
библиотеке Смедерево Часопис за културу, уметност и друштвена питања Монс Ауреус
функција 820-Услуге културе, утрошена су средства у износу од 250.000 динара по решењу
Министарства културе и информисања.
ПРОГРАМ 13: Развој културе , Програмска класификација 1201–П22–Пројекат Народне
библиотеке Смедерево“170 година Смедеревске народне библиотеке) функција 820-Услуге
културе, утрошена су средства у износу од 1.080.000 динара (1.000.000 динара по решењу
Министарства културе и информисања и 80.000 динара учешће града)
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Циљ

Индикатор

1. Упознавање шире јавности у Србији са
Смедеревском народном библиотеком,
једном од најстаријих библиотека у Србији
путем њене презентације
2.Дистрибуција Каталога и Монографије
Смедеревске народне библиотеке

Посећеност (грађана) ....... преко 1000

Број библиотека којима је извршена
дистрибуција ........ 160

УСЛУГЕ ЕМИТОВАЊА И ШТАМПАЊА Одлуком о буџету града Смедерева за
2016. годину („Службени лист града Смедерева“, број 9/2015, 1/2016, 9/2016 и 11/2016)
планирана су средства у износу од 850.000 динара. У периоду јануар-децембар 2016. године
утрошена су средства у износу од 525.060 динара, односно 61,77 % од годишњег плана
по следећим програмима, програмској класификацији-програмским активностима и
пројектима.
ПРОГРАМ 15: Локална самоуправа, Програмска класификација 0602-0006информисање, функција 830-Услуге емитовања и штампања и то за следеће:
- за појединачна давања у складу са чл. 17. Закона о јавном информисању и медијима и
то за: Радио Телевизију Смедерево неизмирена обавеза из 2015. године износ од
214.017 динара , Респект медиа неизмирена обавеза из 2015. године у износу од 185.866 и
Радио Луксу неизмирена обавеза из 2015. године износ од 125.177 динара.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ СПОРТСКИ ЦЕНТАР СМЕДЕРЕВО
Одлуком о буџету града Смедерева за 2016. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 9/2015, 1/2016, 9/2016 и 11/2016) планирана су средства у износу
од 8.200.000 динара. У периоду јануар-децембар 2016. године утрошена су средства у износу
од 7.800.000 динара, односно 95,12% од годишњег плана по следећим програмима,
програмској класификацији-програмским активностима и пројектима и са следећим циљевима
и индикаторима:
Циљ
1. Спровођење акција, програма и
пројеката који подржавају активно и
рекреативно бављење спортом

Индикатор
Број спроведених акција, програма и
пројеката....... преко 6.300
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2. Повећати посећеност базену

Број посета базену ........ 37.908

ПРОГРАМ 14: Развој спорта и омладине, Програмска класификација 1301-0003-Одржавање
спортске инфраструктуре, функција 810 –Услуге рекреације и спорта и то за: текуће трошкове
4.845.161 динара,за трошкове ревизије у износу од 324.000 динара и за уређење базена у
износу од 2.630.839 динара
ФИЗИЧКА КУЛТУРА Одлуком о буџету града Смедерева за 2016. годину
(„Службени лист града Смедерева“, број 9/2016, 1/2016, 9/2016 и 11/2016) планирана су
средства у износу 71.903.000 динара. У периоду јануар-децембар 2016. године утрошена су
средства у износу од 64.540.774 динара, односно 89,76% од годишњег плана по наведеним
програмима, програмској класификацији-програмским активностима и пројектима.
ПРОГРАМ 14: Развој спорта и омладине, Програмска класификација 1301-0001Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима, функција 810 –
Услуге рекреације и спорта и то за :
-

Савез спортова у износу 8.250.000 динара,
Савез за школска спортска такмичења у износу од 6.471.000 динара,
Градски фудбалски савез у ФК „Смедерево“ износу од 11.800.000 динара и
Градски фудбалски савез износ од 19.862.500 динара и

-финансирање спортских клубова у укупном износу од 18.157.274 динара и то за:
Рукометни клуб у износу од 1.368.735 динара,
Кошарашки клуб у износу од 5.382.337 динара,
Веслачки клуб у износу од 2.762.877 динара,
Атлетски клуб у износу од 690.908 динара,
Карате клуб Смедеревац у износу од 460.587 динара,
Стрељачку дружину Смедерево у износу од 874.999 динара,
Џудо клуб Царина у износу од 585.382 динара,
Стоно тениски клуб мушки у износу од 331.158 динара,
Стоно тениски клуб женски Смедерево у износу од 351.592 динара,
СД Комбат у износу од 719.122 динара,
Женски одбојкашки клуб Смедерево у износу од 1.219.267 динара,
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Одбојкашки клуб Царина Смедерево у износу од 1.445.058 динара,
Женски рукометни клуб „Млади радник „ Радинац у износу од 1.354.741 динара,
Боксерски клуб “Смедеревац“ у износу од 121.975 динара,
сск Деспот Ђурађ Бранковић у износу од 15.000 динара,
Куглашки клуб Смедерево у износу од 353.536 динара,
Боксерски клуб Смедерево у износу од 20.000 динара и
Теквондо клуб ,, Црвена Звезда'' Смедерево у износу од 100.000 динара.

СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ УГРОЖЕНОМ СТАНОВНИШТВУ Одлуком о буџету града
Смедерева за 2016. годину („Службени лист града Смедерева“, број 9/2016, 1/2016, 9/2016 и
11/2016) планирана су средства у износу од 70.713.700 динара. У периоду јануар-децембар
2016. године утрошена су средства у износу од 53.173.201 динара, односно 75,20% од
годишњег плана по наведеним програмима, програмској класификацији-програмским
активностима и пројектима и са следећим циљевима и индикаторима:
Циљ
Адекватно спровођење социјалне
заштите

Индикатор
Проценат грађана који добијају новчане
накнаде и помоћи у натури у складу са
Одлуком о социјалној заштити у односу на
укупан број грађана ...... 5,8%

ПРОГРАМ 11: Социјална и дечја заштита, Програмска класификација 0901-0001Социјалне помоћи, функција 070 – Социјална помоћ угроженом становништву
некласификована на другом месту, у наведеном периоду утрошена су средства за следеће
намене и то за:
-накнада за социјалну заштиту из буџета-превоз лица старијих од 65 година на
основу закљученог уговора са СП Ластом у износу од 2.364.219 динара (553.919 динара за
превоз лица старијих од 65 година- неизмирене обавезе по Уговору из 2015 године и 1.810.300
динара за превоз лица старијих од 65 година) ,
-накнада за социјалну заштиту из буџета-превоз социјално хуманитарних организација и
удружења грађана на основу закљученог уговора са СП Ластом 1.381.295 динара (превоз
социјално хуманитарних организација и удружења грађана- неизмирене обавезе по Уговору из
2015 године у износу од 680.421 динара и 700.874 динара - превоз социјално хуманитарних
организација и удружења грађана),
- финансијска помоћ трудницама у износу од 7.686.992 динара,
- финансијска помоћ породиљама у износу од 11.761.605 динара,
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- посебан родитељски додатак у износу од 1.237.845 динара ,
- бесплатна ужина у ђачким кухињама у износу од 2.172.885 динара,
-превоз ученика средњих школа на основу закљученог уговора са СП Ластом 11.236.253
динара,
- Подстицање образовања ученика и студената на територији града Смедерева 9.308.755
динара и
- остале накнаде за образовање-превоз студената на основу закљученог уговора са СП
Ластом 6.023.352 динара
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА-НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА
Одлуком о буџету града Смедерева за 2016. годину („Службени лист града Смедерева“, број
9/2015, 1/2016, 9/2016 и 11/2016) планирана су средства у износу од 41.650.000 динара. У
периоду јануар- децембар 2016. године утрошена су средства у износу од 39.223.854 динара,
односно 94,17 % од годишњег плана по наведеним програмима, програмској класификацијипрограмским активностима и пројектима и са следећим циљевима и индикаторима:

Циљ

Индикатор

Социјално заштити становништво које је
дошло у стање социјалне потребе

Број корисника једнократне новчане
помоћи у односу на укупан број грађана
3,3%

ПРОГРАМ 11: Социјална и дечја заштита, Програмска класификација 0901-0001Социјалне помоћи, функција 090-Социјална заштита некласификована на другом месту,
утрошена су средства за следеће намене и то за:
- једнократне помоћи у износу од 22.239.567 динара,
- ванредне новчане помоћи у износу од 13.364.838 динара,
-трошкове погребних услуга у изноду од 438.313 динара и за
-превоз ученика основних и средњих школа са сметњама у развоју и
инвалидитетом и трошкови превоза пратиоца у износу од 3.181.136 динара.

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА - ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СМЕДЕРЕВО Одлуком
о буџету града Смедерева за 2016. годину („Службени лист града Смедерева“, број 9/2015,
1/2016, 9/2016 и 11/2016) планирана су средства у износу од 26.833.326 динара. У периоду
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јануар-децембар 2016. године утрошена су средства у износу од 22.936.840 динара,
односно 85,47% од годишњег плана по наведеним програмима, програмској класификацији програмским активностима и пројектима и са следећим циљевима и индикаторима:
Циљ

Индикатор

Заштитити и пружити помоћ жртвама
насиља у ''Сигурној кући''

Број корисника услуге смештаја за жртве
насиља ...... 27

ПРОГРАМ 11: Социјална и дечја заштита, Програмска класификација 0901-0001Социјалне помоћи, функција 090-Социјална заштита некласификована на другом месту,
утрошена су средства за следеће намене и то за:
-плате 16 запослених
од 11.238.306 динара,

у

Центру

за

социјални

рад

Смедерево у

износу

-социјалне доприносе на терет послодавца у износу од 2.011.659 динара (1.348.600 за
доприносе за пензијско и инвалидско осигурање, 578.772 динара за доприносе за здравствено
осигурање, 84.287 динара за доприносе за незапосленост),
-накнаде за запослене-превоз на посао и са посла у износу од 359.209 динара,
-сталне трошкове у износу од 2.695.607 динара (платни промет у износу од 310.151
динара, електричну енергију Центру за социјални рад у износу од 618.096 динара, електричну
енергију за Сигурну кућу у износу од 63.848 динара, мазут у износу од 371.474динара , воду у
износу од 116.341 динара, одвоз отпада у износу од 151.641 динара, телефон у износу од
157.840 динара и поштанске услуге у износу од 906.216 динара),
-услуге по уговору у износу од 3.615.758 динара (услуге за израду софтвера у износу од
283.565 динара , Остале стручне услуге- израда плана за сигурну кућу- у износу од 290.000
динара, динара, за систем грејањау износу од 453.790 динара и за остале опште услуге у
износу од 2.588.403 динара),
-текуће поправке и одржавање у износу од 1.097.052динара (текуће поправке и одржавање
зграда и објеката-Центар за социјални рад 600.349 динара, текуће поправке и одржавање
зграда и објеката – Сигурна кућа у износу од 127.824 динара, текуће поправке и одржавање
опреме- Центар 299.639 динара и одржавање опреме Сигурна кућа 69.240 динара),
-материјал у износу од 1.278.410 динара (канцеларијски материјал у износу од 574.284
динара, бензин у износу од 638.000 динара, хемијска средства за чишћење сигурна Кућа у
износу од 53.306 динара, материјал за угоститељство (храна) Сигурна кућа у износу од 12.820
динара) и
-машине и опрема у износу од 640.839 динара (за канцеларијски намештај у износу од
219.380 динара, за рачунарску опрему и штампаче у износу од 337.729 динара и уградну
опрему у износу од 83.730 динара).

8. јун 2017. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 103 – Број 6 – Књига 1

40
Глава 4.9 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА - УСТАНОВА ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ И
ОМЛАДИНЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ „СУНЦЕ“ Одлуком о буџету града
Смедерева за 2016. годину („Службени лист града Смедерева“, број 9/2015, 1/2016, 9/2016 и
11/2016) планирана су средства у износу 7.093.443 динара .У периоду јануар-децембар
2016. године утрошена су средства из буџета у износу од 5.652.539 динара, односно
79,69% од годишњег плана по наведеним програмима, програмској класификацијипрограмским активностима и пројектима
ПРОГРАМ 11: Социјална и дечја заштита, Програмска класификација 0901-0004,
Програмска активност 0004-Саветодавно – терапијске и социјално - едукативне услуге,
функција 040 - Породица и деца .Утрошена су средства за следеће намене и то за:
-плате, додатке и накнаде 7 запослених (зараде) у износу од 3.998.050 динара,
-социјалне доприносе на терет послодавца у износу од 715.653 динара (479.767 за доприносе
за пензијско и инвалидско осигурање, 205.900 динара за доприносе за здравствено осигурање,
29.986 динара за доприносе за незапосленост),
-накнаде трошкова за запослене-превоз на посао и са посла у износу од 187.509 динара,
-сталне трошкове у износу од 193.159 динара (трошкови платног промета у износу од 5.545
динара, електричну енергију у износу од 139.441 динара, вода у износу од 25.306
динара, телефона у износу од 14.479 динара, услуге осигурања 3.188 динара, остали трошкови
5.200 динара),
-трошкови путовања у износу од 3.130 динара,
-услуге по уговору у износу од 139.500 динара (трошкови књиговодственог вођења пословних
књига у износу од 120.000 динара и за услуге образовања и усавршавања запослених у износу
од 19.500 динара),
-специјализоване услуге у износу од 31.078 динара (медицинске услуге и остале
специјализоване услуге),
-текуће поправке и одржавање у износу од 24.247 динара (за текуће поправке и одржавање
зграда и објекта у износу од 18.047 динара и за текуће одржавање опреме за безбедност у
износу од 6.200 динара),
-материјал у износу од 56.939 динара (канцеларијски материјал у износу од 16.275 динара,
30.889 динара за материјал за чишћењe и материјал за посебне намене у износу 9.775 динара) и
-остале текуће дотације и трансфере у износу од 303.274 динара, а по Закону о
привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других
сталних примања код корисника јавних средстава.
CОЦИЈАЛНА ЗАШТИТA - ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Одлуком о буџету града Смедерева за 2016. годину („Службени лист града Смедерева“, број
9/2015, 1/2016, 9/2016 и 11/2016) планирана су средства у износу од 9.000.000 динара. У
периоду јануар-децембар 2016. године утрошена су средства у износу од 9.000.000 динара,
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односно 100 % од годишњег плана по следећим програмима, програмској класификацијипрограмским активностима и пројектима и са следећим циљевима и индикаторима:
Циљ
Финансирање социјално-хуманитарних
организација

Индикатор
Број удружења / хуманитарних организација
које добијају средства из буџета града ..... 17

ПРОГРАМ 11: Социјална и дечја заштита, Програмска класификација 0901-0003Подршка
социо-хуманитарним
организацијама, функција
090-Социјална
заштита
некласификована на другом месту.
На основу Јавног конкурса, Одлуке комисије и Закључка Градског већа града
Смедерева и на основу закључених Уговора са удружењима пренета су средства на и то:
Удружењу параплегичара Смедерево у износу од 713.818 динара,
Градској организацији глувих и наглувих Смедерево у износу од 757.971 динара,
Удружењу за помоћ МНРО Смедерево у износу од 622.305 динара,
Градској организацији савеза слепих Смедерево у износу од 750.612 динара,
Друштву за церебралну и дечју парализу Смедерево у износу од 757.971 динара,
Центру за самостални живот особа са инвалидитетом Смедерево у износу од 735.895
динара,
Друштву за спорт и рекреацију инвалида града Смедерева у износу од 596.074 динара,
Удружењу ратних и мирнодопских војних инвалида града Смедерева у износу од
397.383 динара,
динара,

Организацији особа са ампутираним екстремитетима Смедерево у износу од 684.382

Међуопштинском удружењу дистрофичара Смедерево у износу од 573.998 динара,
Градској организацији инвалида рада Смедерево у износу од 345.870 динара,
Градској организацији цивилних инвалида рата Смедерево у износу од 331.152 динара,
Градском савезу социјално хуманитарних организација Смедерево у износу од 610.792
динара,
динара,

Удружењу слепих-слабовидих „Свети вид“ града Смедерева у износу од 286.999
Удружењу дистрофичара града Смедерева „Бољи живот“ у износу од 331.152 динара,
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Удружењу РВИ свих ратова града Смедерева у износу од 272.281 динара,
Удружењу родитеља и старатеља у износу од 191.345 динара.
Одлуком о буџету града Смедерева за 2016. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 9/2015, 1/2016, 9/2016 и 11/2016) планирана су средства у износу од 38.000.000 динара за
Црвени крст. У периду од јануар-децембар 2016. године утрошена су средства за следећу
намену и то за:
-Народну кухињу износ од 30.255.001 динара,
ПРОГРАМ 11: Социјална и дечја заштита, Програмска класификација 0901-0005Црвени крст, функција 090- Социјална заштита некласификована на другом месту
Одлуком о буџету града Смедерева за 2016. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 9/2015, 1/2016, 9/2016 и 11/2016)планирана су средства у износу од 11.700.000 динара за
Прихватилиште, прихватне станице и друге врсте смештаја. У периду од јануар-децембар
2016. године утрошена су средства за следећу намену и то за:
- Смештај у прихватилиште–Прихватна станица у износу од 9.568.793 динара,
ПРОГРАМ 11: Социјална и дечја заштита, Програмска класификација 0901-0002Прихватилиште, прихватне станице и друге врсте смештаја, функција 090- Социјална заштита
некласификована на другом месту. У наведеном периоду утрошена су средства за следећу
намену:
Циљ
Смештаја у прихватилишта

Индикатор
Број корисника услуге смештаја ..... 50

Одлуком о буџету града Смедерева за 2016. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 9/2015, 1/2016, 9/2016 и 11/2016) планирана су средства у износу од 24.671.000 динара.
ПРОГРАМ
11: Социјална и дечја заштита, Програмска класификација 0901-0001,
Програмска активност 0001- Социјалне помоћи, функција 090- Социјална заштита
некласификована на другом месту.
У периду од јануар-децембар 2016. године утрошена су средства за следећу намену и
то за: у наведеном периоду утрошена су средства на економској класификацији 472- ЛАП и
Имплементација акционих планова и то у укупном износу од 4.001.053 динара за следеће
намене и то за:
- Локални акциони план за Роме у износу од 1.129.226 динара,
- имплементацију акционих планова за интерно расељена лица (Учешће града)- 2.640.052
динара и
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- имплементацију акционих планова за избегла лица (грађевински материјал за интерно
расељена лица по Уговорима) у износу од 231.775 динара.
ПРОГРАМ 11-СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА, 0901-П2-Пројекат- «Сервис подршке и
услуга у области социјалне заштите за маргинализоване групе грађана са територије града
Смедерева“ Установа Сунце
Циљ
Превентивно корективни рад – учинити боље
функције покрета

Индикатор
Учинак ..... 100%

Одлуком о буџету града Смедерева за 2016. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 9/2015, 1/2016, 9/2016 и 11/2016) планирана су средства у износу од 11.971.154 динара за
накнаде за социјалну заштиту из буџета. У наведеном периоду утрошена су средства у износу
од 2.610.032 динара и то за:
Све услуге -Учешће града Смедерева у износу од 780.010 динара (36.659 динара за
Установу за дневни боравак ,,Сунце'', 425.453 динара за Услуге персоналне асистенције
лицима са првим и другим степеном подршке, 226.120 динара за Услуге помоћи у кући, 91.778
за услуге преводилаца на знаковни језик) и
Све услуге -Учешће Републике у износу од 1.830.022 динара (95.537 динара за
Установу за дневни боравак ,,Сунце'', 992.723 динара за Услуге персоналне асистенције
лицима са првим и другим степеном подршке, 527.612 динара за Услуге помоћи у кући и
214.150 динара за услуге преводилаца на знаковни језик).
Глава 4.10 ДРУШТВЕНА БРИГА О ДЕЦИ
Одлуком о буџету града Смедерева за 2016. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 9/2015, 1/2016, 9/2016 и 11/2016) планирана су средства у износу 212.497.459
динара.У периоду јануар-децембар 2016. године утрошена су средства
у износу
од 202.262.117 динара, односно 95.18% од годишњег плана по наведеним програмима,
програмској класификацији-програмским активностима и пројектима и са следећим циљевима
и индикаторима:
Циљ
Потпуни обухват образовањем и васпитањем
деце предшколског узраста

Индикатор
Број деце која су уписана у предшколске
установе ..... 2804

ПРОГРАМ 8: Предшколско васпитање, Програмска класификација 2001-0001Функционисање предшколских установа, функција 911- Предшколско образовање, у
наведеном периоду утрошена су средства за следеће намене и то за :
- плате, додатке и накнаде за 308 запослених у износу од 133.250.646 динара,
- социјалне доприносе на терет послодавца у износу од 23.851.865 динара(15.990.076
за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање, 6.862.409 динара за доприносе за
здравствено осигурање, 999.380 динара за доприносе за незапосленост),
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- накнаде у натури-превоз радника у износу од 1.050.000 динара,
- сталне трошкове у износу од 22.144.165 динара (платни промет у износу од 124.626
динара, електричну енергију у износу од 1.900.000 динара, за набавку лож уља извршено
12.300.000 динара, центрaлно грејање у износу 5.712.855 динара, трошкови воде у износу од
1.166.412 динара, одвоз отпада у износу од 887.557 динара и трошкове осигурања у износу од
52.715 динара),
-трошкове путовања-превоз деце у износу од 2.108.250 динара,
- услуге по уговору у износу од 261.713 динара,
- текуће поправке и одржавање у износу од 1.548.596 динара (за текуће поправке и
одржавање зграда и објекта),
-материјал у износу од 9.081.645 динара (материјал за образовање у износу од 580.450
динара, 7.505.050 динара намирнице за припремање хране и 996.145 динара за хигијену),
-остале текуће дотације и трансфере у износу од 8.425.237 динара, а по Закону о
привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других
сталних примања код корисника јавних средстава и
-машине и опрема у износу од 540.000 динара и то за административну опрему.
ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА АПОТЕКАРСКА УСТАНОВА
Одлуком о буџету града Смедерева за 2016. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 9/2015, 1/2016 ,9/2016 и 11/2016) планирана су средства у износу
од 100.000 динара. У периоду јануар-децембар 2016. године није било утрошених средстава а
у оквиру ПРОГРАМА 12: Примарна здравствена заштита, Програмска класификација
1801-0001 - Функционисање установа примарне здравствене заштите, функција 760 –
Здравство некласификовано на другом месту.
ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА-ДОМ ЗДРАВЉА Одлуком о буџету
града Смедерева за 2016. годину („Службени лист града Смедерева“,број 9/2015, 1/2016,
9/2016 и 11/2016) планирана су средства у износу од 29.600.010 динара. У периоду јануардецембар 2016. године утрошена су средства у износу од 17.750.761 динара, односно
59.97% од годишњег плана по наведеним програмима, програмској класификацијипрограмским активностима и пројектима и са следећим циљевима и индикаторима:
Циљ
Што бољи обухват становништва примарном
здравственом заштитом

Индикатор
Просечан број посета по изабраном
лекару ..... 7618

ПРОГРАМ 12: Примарна здравствена заштита, Програмска класификација 1801-0001
Функционисање установа примарне здравствене заштите, функција 720 – Ванболничке услуге,
у наведеном периоду утрошена су средства за следеће намене и то за:
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-плате, додатке и накнаде запослених (зараде) у износу од 13.172.926 динара за 14
запослених (10 доктора медицине, 3 доктора стоматологије и 1 дипломираног дефектологалогопеда),
-социјалне доприносе на терет послодавца у износу од 2.504.681 динара (1.718.391 за
доприносе за пензијско и инвалидско осигурање, 686.744 динара за доприносе за здравствено
осигурање, 99.546 динара за доприносе за незапосленост) и
-машине и опрему у износу од 2.073.154 динара и то за:
ЕКГ апарат 193.495 динара
CTG апарат 368.731 динара
Колпоскоп 729.728 динара и
Стоматолошка столица 781.200 динара.
ГЛАВА 4.11 – ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА СМЕДЕРЕВО - Одлуком о буџету
града Смедерева за 2016. годину („Службени лист града Смедерева“, број 9/2015, 1/2016,
9/2016 и 11/2016) планирана су средства у износу од 19.006.914 динара. У буџетској 2016.
години утрошена су средства у износу од 17.532.710 динара, односно 92,24% од годишњег
плана.
Програм 4: Развој туризма, програмска класификација 1502-0001 – Управљање
развојем туризма, функција 473 – Туризам у наведеном периоду утрошена су средства за
следеће намене и то:
- за плате, додатке и накнаде запослених (зараде) у износу од 12.722.581 динара,
- за социјалне доприносе на терет послодавца у износу од 2.277.340 динара,
- за награде, бонусе и остале посебне расходе у износу од 22.575 динара,
- за сталне трошкове у износу од 322.178 динара,
- за услуге по уговору у износу од 16.500 динара,
- за спевијализоване услуге у износу од 350.0000 динара и
- за остале текуће дотације и трансфере износ од 1.669.036 динара, а на основу Закона о
привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других
сталних примања код корисника јавних средстава,
- за нематеријалну имовину у износу од 28.500 динара.
За Пројекат-П1: Промоција туризма града Смедерева реализована су средства за
услуге по уговору у износу од 104.000 динара и за текуће поправке и одржавање у износу од
20.000 динара.
У оквиру поменутог програма Туристичка организација града Смедерева на основу
потписаног протокола организуje посете вили Златни брег. У претходном периоду повећан је
број посета малом граду Смедеревске тврђаве, поменута организација учествовала је на Витез
фесту који се одржавао ове године на Калемегдану, организоване су радионице «Медији и
туризам», продајна изложба старих заната у сарадњи са Удружењем Златне руке, продајна
изложба Смедеревски дани цвећа у сарадњи са удружењем Смедеревски ђурђевак, Ноћ Музеја,
организована је међународна регата и регата три Мораве. Током Смедеревске јесени
организовани су различити садржаји: разгледање града бродовима и туристичким аутобусом
са отвореним кровом, вожња возићем за децу, стреличарске радионице и перформанс у
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Смедеревској тврђави. Обележени су Међународни дани Дунава пригодним културноуметничким програмом. У оквиру кампање Туристичке организације Србије, Туристичка
организација је узела активно учешће у каравану Моја Србија. Организоване су серије
радионица различитих вештина прављења сувенира у оквиру Новогодишњег базара,
туристичке туре разгледања града са Дунава. Урађена је нова туристичка мапа града, покренут
је и нови website, штампан је програм манифестација за 2016. годину.
ГЛАВА 4.12 – ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ, УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКО
ЗЕМЉИШТЕ ЈП - Одлуком о буџету града Смедерева за 2016. годину („Службени лист
града Смедерева“, број 9/2015, 1/2016, 9/2016 и 11/2016) планирана су средства у износу од
519.832.807 динара. У буџетској 2016. године утрошена су средства у износу од 480.542.839
динара, односно 92,44% од годишњег плана, по следећим програмима, програмској
класификацији-програмским активностима и пројектима.
Програм 1: Локални економски развој, програмска класификација 1101-0001 –
Стратешко, простопно и урбанистичко планирање, функција 620 – Развој заједнице у
наведеном периоду утрошена су средства за следеће намене и то:
- ЈП Дирекција за изградњу је за зараде са социјалним доприносима на терет запосленог и
социјалним доприносима на терет послодавца из буџета од укупно планираних средстава од
59.992.600 динара реализовала средства у износу од 59.321.513 динара, односно 98,88%.
- Сходно Закону о привременом умањењу основице за обрачун зарада, Републици је од
укупно планираних средстава у износу од 3.900.000 динара из буџета трансферисано 3.854.364
динара.
- За набавку машина и опреме и легализацију софтвера од укупно планираних средстава у
износу од 692.112 динара реализован је укупан наведени износ 692.112 динара и то: за машине
и опрему износ од 461.040 динара и за компјутерски софтвер 231.072 динара.
- Кад је реч о осталим текућим расходима у току 2016. године у односу на планирана годишња
средства, трошкови су следећи:
- за превоз на посао и са посла од укупно планираних средстава у износу од 859.000 динара, из
буџета је пренето и реализовано 812.571 динара,
- за социјална давања запосленима од укупно планираних средстава у износу од 520.000
динара из буџета је пренето и реализовано 438.900 динара (помоћ у случају смрти запосленог
или члана уже породице, помоћ у медицинском лечењу запослених или члана породице и за
исплату отпремнине приликом одласка у пензију),
- за награде запосленима од планираног износа од 740.000 динара, из буџета је реализовано
укупно 608.909 динара и то: за исплату јубиларних награда и за накнада члану Надзорног
одбора из реда запослених,
- за сталне трошкове од планираног износа од 6.500.000 динара укупно је пренето из буџета и
реализовано 6.496.793 динара (услуге за електричну енергију, централно грејање, провизија,
телефони, осигурање, услуге чишћења и остало из категорије сталних трошкова)
- за трошкове путовања од планираних 25.000 динара, пренето је и реализовано 16.781 динара,
- за услуге по уговору од планираних 3.005.943 динара, из буџета је пренето и реализовано
3.005.581 динара (за услуге одржавања софтвера, стручно образовање, услуге реклама,
информисања, репрезентацију, угоститељске услуге, накнаде члановима Надзорног одбора
испред Оснивача, остале стучне и опште услуге),
- за специјализоване услуге од планираних 635.000 динара, из буџета је пренето и реализовано
627.904 динара (геодетске услуге, услуге културе, остале специјализоване услуге),
- за трошкове текућих поправки и одржавања (функција 620) од планираног износа од
2.600.000 динара, из буџета је пренето и реализовано 2.599.621 динара (одржавање рачунарске
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опреме, одржавање и механичке поправке аутомобила, одржавање зграде, као и одржавање
административне опреме),
- за материјал од укупно планираног износа средстава од 3.200.000 динара из буџета је пренето
3.158.026 динара (канцеларијски материјал, разне врсте горива, материјал за образовање,
остали потрошни материјал и материјал за посебне намене),
- за порезе и таксе од планираних 275.000 динара, пренето је и реализовано 272.476 динара
(општинске таксе, чланарина коморама, регистрација возила и др.),
-за новчане казне и пенале по решењу судова реализовано је 90.000 динара.
За потребе опремања зоне јавне намене у току 2016. године изведени су радови на
уређењу робне пијаце, која је настала пресељењем на нову савремену локацију. За уређење
робне пијаце на Царини уређено је грађевинско земљиште 6.000 м2, чији је простор ограђен
зиданом оградом у дужини од 305 м, омалтерисано 910 м2, уређено је прилазних стаза
гранитном коцком 1300м2, уграђено подземних инсталација јавне расвете у дужини од 243 м,
уграђено стубова јавне расвете са темељима комада 12 висине 6м, комада 4 висине 8 м и 1
комад висине 10 м, као и 10 LED светиљки. У оквиру радова на изградњи паркинга извршени
су радови на изградњи паркинга у улици Војводе Степе (125м2 - 6 паркинг места), Светозара
Марковића (150м2 – 8 паркинг места) и 195 м2 приступне саобраћајнице затвореном паркингу у
блоку зграда Парњача. За наведене намене од планираних 16.000.000 динара реализовано је
14.944.999 динара.
Програм 3: Локални економски развој, програмска класификација 1501-0002 –
Унапређење пословног амбијента, функција 452 – Водени саобраћај у буџетској 2016. години
утрошена су средства у укупном износу од 20.157.053 динара. Програмском активношћу
предвиђа се привлачење директних инвестиција у туризму у циљу повећања туристичке посете
и развоја туристичких капацитета Града, а све у циљу унапређења привредног амбијента
Града. Средства за изградњу пристана за туристичке бродове, обезбеђена су по уговору, који је
закључен са Министарством трговине, туризма и телекомуникација у 2015. години, а
финансијска реализација ове програмске активности почела је у буџетској 2016. години. За
ове намене, по испостављеној окончаној ситуацији и рачунима потрошено је укупно средстава
у износу од 19.513.429 динара (изградња пристана у износу од 19.356.376 динара, стручни
надзор у износу од 120.000 динара и прикључак на водоводну мрежу у износу од 37.053
динара). Део неутрошених средстава у износу од 643.624 динара, враћен је Министарству.
Овим средствима изграђен је пристан на десној страни реке Дунав на стационажи км 1116+430
до км 1116+500 од ушћа Дунава у Црно море. Дужина пристана је 75,44м, ширина 10,04м,
висина 2,45м. Плутајући пристан је путем покретног прилазног моста дужине 20м и ширине
2м повезан са обалом.
Програм 2: Комунална делатност, програмска класификација 0601-0008 – Јавна
хигијена, функција 510 – Управљање отпадом у буџетској 2016. години утрошена су средства
у укупном износу од 38.353.657 динара. Наведеном програмском активношћу циљ је
повећање степена уређености јавних површина.
Програм 2: Комунална делатност, програмска класификација 0601-0009 – Уређење и
одржавање зеленила, функција 510 – Управљање отпадом у буџетској 2016. години утрошена
су средства у укупном износу од 51.708.811 динара. Наведеном програмском активношћу
циљ је садња и нега цветних засада, садња и санитарна сеча стабала, нега и кошење травњака,
као и одржавање хигијене у парковима у летњем и зимском периоду.
Програм 2: Комунална делатност, програмска класификација 0601-0010 – Јавна
расвета, функција 640 – Улична расвета у буџетској 2016. години утрошена су средства у
укупном износу од 45.000.178 динара. Наведеном програмском активношћу циљ је
рационализација, праћење утрошка и финансијско измирење трошкова електричне енергије за
потребе јавне расвете мерен индикатором кроз годишњу потрошњу КWh електричне енергије.
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За текуће поправке и одржавање-одржавање јавне расвете и декоративна расвета као и
замена постојећих живиних сијалица кроз индикатор - уграђен број натријумових сијалица,
током 2016. године реализовано је 22.353.941 динара и то за следеће:
- Преправка постојеће светиљке са живиним светлосним извором од 125W на натријумов
светлосни извор од 70 W. Позиција се односи на старе светиљке са живиним светлосним
извором, код којих је дошло до прегоревања сијалице и/или пригушнице, а да се у постојећој
светиљци монтира натријумов светлосни извор због уштеде електричне енергије и дужег
радног века натријумових сијалица,
- Набавка, испорука и монтажа натријум сијалица 70w ,
- Набавка, испорука и монтажа натријум сијалица 100w,
- Набавка, испорука и монтажа натријум сијалица 150w,
- Набавка, испорука и монтажа заштитног стакла (бистро 200w) на старим врстама светиљки,
- Монтажа старе (исправне и репариране) светиљке са лиром или рефлектора са носачем
(комплет са извором и предспојним справама), на стуб НН мреже јавног осветљења,
- Набавка, испорука и монтажа светиљке за јавно осветљење комплетно опремљене са
натијумовим светлосним извором високог притиска снаге,
- Набавка, испорука и монтажа светиљке за јавно осветљење комплетно опремљене са
натијумовим светлосним извором високог притиска снаге.
- Набавка, испорука и монтажа армираног бетонског стуба висине,
- Набавка, испорука и монтажа кабла XOO-A 2x16mm² ,
- Набавка, испорука и монтажа кабла XOO-A 4x16mm² ,
- Набавка, испорука и монтажа кабла PP-Y 3x1,5mm² ,
- Орезивање грана дрворедних садница тестером, чије су гране умршене у НН мрежу или
угрожавају надземну мрежу јавног осветљења и/или заклањају светиљку јавног осветљења,
- Монтажа или демонтажа изолованих каблова (ХОО/О 2х16mm² - 4х16mm², PP - Y, GG/J-Y).
Позиција се у већини случајева користи за стварање услова прикључака потрошача поводом
градских манифестација (тезге за Нову годину, 8. март, за манифестацију „ Дани цвећа“ итд.,
- Постављање мобилног разводног ормана са извођењем уземљења, прикључење мобилног
разводног ормана на напон. Издавање атеста о исправности инсталације и опреме у разводном
орману са мерењем отпора уземљења. Позиција се у већини случајева користи за стварање услова
прикључака потрошача поводом градских манифестација (тезге за Нову годину, 8. март, за
манифестацију „Дани цвећа“, вашар у Коларима, за Смедеревску јесен итд.),
- Развезивање мобилног разводног ормана са напона и демонтажа уземљења. Позиција се у већини
случајева користи за стварање услова прикључака потрошача поводом градских манифестација (тезге
за Нову годину, 8. март, за манифестацију „ Дани цвећа“, вашар у Коларима, за Смедеревску јесен
итд.),
- Остали пропратни радови на одржавању јавног осветљења на надземној НН мрежи који се односе
на замене осигурача, штеловање уклопних сатова, испитивање мреже услед кварова итд;
- Уградња ормара јавне расвете;
- Изведено осветљење у ул. Албанских споменица,
- Изведено осветљење фасаде цркве „Свети Ђорђе“ са рефлекторима „танграм“ 140 W,
- Извршена је реконструкција осветљења у улици Излетничкој, са заменом живиног
осветљења у осветљење типа натријум.
Програм 7: Путна инфраструктура, програмска класификација 0701-0001 –
Управљање саобраћајном инфраструктуром, функција 451 – Друмски саобраћај у буџетској
2016. години утрошена су средства у укупном износу од 68.720.743 динара. Програмском
активношћу планира се испуњење обавеза управљања јавним путевима, односно редовно
одржавање јавних путева, градских улица и локалних путева (грађевинско одржавање,
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саобраћајна сигнализација и опрема, семафорска сигнализација, ургентно одржавање, као и
одржавање путева у зимском периоду), са циљем одржавања употребне вредности пута кроз
одржавање у контексту доприноса социјално-економском развоју.
Програм 7: Путна инфраструктура, програмска класификација 0701-0002 –
Одржавање путева, функција 451 – Друмски саобраћај у буџетској 2016. години утрошена су
средства у укупном износу од 129.446.285 динара.
Редовно одржавање локалних путева:
- ручно крпљење ударних рупа асфалт бетоном АБ 11 са опсецањем на локацији (Суводол Друговац - Бадљевица, Враново - Радинац, Биновац, Добри До, Водањ, Липе, Луњевац,
Михајловац, Врбовац, Колари, Ландол, Сеоне, Вучак);
- ручно крпљење ударних рупа асфалт бетоном АБ 11 без опсецања на локацији у Шалинцу,
Биновцу, пут Раља – Колари - Водањ, Сараорци укупне површине извршених радова;
- пресвлачење мањих деоница БХНС 16 у Михајловцу;
- пресвлачење мањих деоница БХНС 22 у Бадљевици и на путу Колари - Ландол;
- машинско кресање денивелисаних банкина са одвозом вишка материјала на локацији у
Михајловцу;
- разастирање каменог агрегата за заштиту банкина на локацији у Михајловцу;
- ручно чишћење наноса са коловоза на локацији у Михајловцу.
Када је реч о одржавању некатегорисаних путева извршени су следећи радови:
- машински ископ и корекција јаркова на локацији Мала Крсна, Радинац - Враново, Ландол,
Колари, Суводол;
- израда цевастих пропуста на локацији у Ландолу и Сараорцима;
- насипање путева шљунком у улици Цара Душана, Изворској, на локацији у Малој Крсни и
Петријевском путу, Коларском путу;
- насипање путева ризлом у Индустријској зони, улици Братства и јединства, Рудничкој,
Тургењевој, Острошкој, Мостарској, Тихомира Ђорђевића, Ландолу, Рашкој улици, Михајла
Аврамовића, Војвођанској, Призренској и другим улицама;
- равнање путева и депоније у улици Михајла Аврамовића, Војвођанској, Призренској и ТНГ
депонији.
На одржавању коловоза од камене коцке и калдрме током 2016. године извршени су следећи
радови:
- ручна поправка коловоза од камене коцке на локацији у Кајмакчаланској улици, Робној
пијаци на Царини и Улици Доситеја Обрадовића;
Кроз појачано периодично одржавање локалних путева на територија Града Смедерева
вршено је пресвлачење мањих деоница на следећим локацијама: Водањ, Шалинац, Друговац,
Биновац, Колари и Добри до. У оквиру истог уговора извршена је и санација пружних прелаза
у Радинцу и Смедереву.
У оквиру радова на периодичном одржавању градских улица извршено је асфалтирање
паркинга код цркве на Царини, ојачање коловозне конструкције улице Призренске
пресвлачењем асфалтом у површини, асфалтирање тротоара улице Револуције, као и
рехабилитација коловоза улице Вучачке асфалтирањем коловоза.
Редовно одржавање јавних путева на територији града Смедерева вршено је кроз ручно
крпљење ударних рупа у граду, као и пресвлачење деоница коловоза у улици Братства и
јединства и у улици Светомира Анастасијевића.
У оквиру радова на одржавању путног појаса саобраћајница у путном појасу локалних
путева Радинац - Враново, Ландол - Колари, Мала Крсна - Враново, Раља - Колари - Водањ,
Луњевац, Биновац, Липе, Суводол - Друговац - Бадљевица, Кулич - Шалинац, Врбовац, Сеоне,
Удовице, Добри до, Вучак.
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Програм 7: Путна инфраструктура, програмска класификација 0701-0001 –
Управљање саобраћајном инфраструктуром, функција 360 – Јавни ред и безбедност
некласификован на другом месту у буџетској 2016. години утрошена су средства у укупном
износу од 7.861.621 динара, за тротоар у улици Петријевској, пројектну документацију и
одржавање сигнализације.
РАЗДЕЛА 5 – ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО, Одлуком о буџету града
Смедерева за 2016. годину („Службени лист града Смедерева“, број 9/2015, 1/2016, 9/2016 и
11/2016) планирана су средства у износу од 27.469.796 динара. У буџетској 2016. години
утрошена су средства у износу од 23.515.128 динара, односно 85,60% од годишњег плана.
Програм 15: Локална самоуправа, програмска класификација 0602-0004 –
Општинско јавно правобранилаштво, функција 330 - Судови у наведеном периоду утрошена
су средства за следеће намене и то:
-за плате, додатке и накнаде запослених (зараде) за правобраниоца и заменика
правобраниоца у износу од 3.432.623 динара,
-за социјалне доприносе на терет послодавца за правобраниоца и заменика
правобраниоца у износу од 614.439 динара,
- за накнаде трошкова за запослене износ од 40.160 динара,
- за сталне трошкове износ од 1.906 динара,
- за материјал износ од 11.331 динара,
- за остале текуће дотације и трансфере износ од 450.420 динара, а на основу Закона о
привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других
сталних примања код корисника јавних средстава,
- за новчане казне и пенале по решењу судова износ од 8.829.999 динара и
- за остале накнаде штете износ од 10.134.250 динара, а по основу вансудских и судских
поравнања због штете коју начине пси луталице.
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Раздео

Глава

Програмска
Класиф.

Функциј
а

Позиција

Економ.
Класиф.

ПОСЕБАН ДЕО-РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

1

2

3

4

5

6

1

Опис

План за 2016.
годину

Извршено у 2016.
години

Разлика

Индекс

7

8

9

10(8-9)

11(9/8)

СКУПШТИНА ГРАДА
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

0602

Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Функционисање
локалне самоуправе и градских општина

0602-0001
111
1
2
3
4
5
6
7

411
412
414
415
416
421
422

8

423

9
10
11
12

424
426
465
6219
01

160
13

481

14
15
16
17
18

416
421
423
424
426

19

481

20

512
01

Извршни и законодавни органи
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору (накнада одборницима и накнада
члановима радних тела у износу од 22.900.000 динара,
средства за обележавање дана Града и других значајних
датума за град Смедерево 400.000 динара и други трошкови
1.182.000)
Специјализоване услуге
Материјал
Остале дотације и трансфери
Набавка домаће финансијске имовине
Извори финансирања за функцију 111:
Приходи из буџета
Функција 111:
Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
Дотације политичким субјектима - за финансирање редовног
рада по члану 16. Закона о финансирању политичких
активности
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Дотације политичким субјектима - за финансирање трошкова
изборне кампање по члану 20. Закона о финансирању
политичких активности (0.07% пореских прихода буџета за
годину за коју се буџет доноси)
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 160:
Приходи из буџета
Функција 160:

3,831,128
685,772

3,771,386
675,078

59,742
10,694

98.44
98.44

43,000

39,520

3,480

91.91

320,000
80,000

81,046
9,600

238,954
70,400

25.33
12.00

24,482,000

21,934,819

2,547,181

89.60

771,270
534,289

311,700
534,286

459,570
3

40.41
100.00

30,747,459
30,747,459

27,357,435
27,357,435

3,390,024
3,390,024

88.97
88.97

2,038,066

1,786,794

251,272

87.67

300,000
524,400
5,404,216

264,240
450,110
5,390,703

35,760
74,290
13,513

88.08
85.83
99.75

650,000

615,175

34,825

94.64

1,311,110

1,311,110

10,227,792
10,227,792

9,818,132
9,818,132

409,660
409,660

95.99
95.99

40,975,251
40,975,251

37,175,567
37,175,567

3,799,684
3,799,684

90.73
90.73

40,975,251
40,975,251

37,175,567
37,175,567

3,799,684
3,799,684

90.73
90.73

40,975,251
40,975,251

37,175,567
37,175,567

3,799,684
3,799,684

90.73
90.73

3,700,825
662,448
30,000
55,000
3,339,000

3,665,116
656,056

35,709
6,392
30,000
6,185
408,943

99.04
99.04

100.00

Извори финансирања за програмску активност 0602-0001
01
01
01
2

0602

Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0602-0001:
Извори финансирања за Програм 15:
Приходи из буџета
Свега за Програм 15:
Извори финансирања за раздео 1:
Приходи из буџета
Свега за раздео 1:
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Функционисање
локалне самоуправе и градских општина

0602-0001
111

21
22
23
24
25

411
412
414
416
421

Извршни и законодавни органи
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови

48,815
2,930,057

88.75
87.75

8. јун 2017. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 115 – Број 6 – Књига 1

Програмска
Класиф.

Функциј
а

2

3

4

5

26
27
28
29
30
31
32
33

Економ.
Класиф.

Глава

1

Позиција

Раздео

52

6

422
423
424
426
4631
465
482
485
01

Опис

План за 2016.
годину

Извршено у 2016.
години

Разлика

Индекс

7

8

9

10(8-9)

11(9/8)

Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Трансфери осталим нивоима власти
Остале дотације и трансфери
Порези, обавезне таксe, казне и пенали
Остале накнаде штете
Извори финансирања за функцију 111:
Приходи из буџета
Функција 111:

500,000
10,740,000

245,032
8,771,203

254,968
1,968,797

49.01
81.67

4,318,000

2,581,205

1,736,795

59.78

517,705

494,980

22,725

95.61

23,862,978
23,862,978

19,392,464
19,392,464

4,470,514
4,470,514

81.27
81.27

23,862,978
23,862,978

19,392,464
19,392,464

4,470,514
4,470,514

81.27
81.27

23,862,978
23,862,978

19,392,464
19,392,464

4,470,514
4,470,514

81.27
81.27

23,862,978
23,862,978

19,392,464
19,392,464

4,470,514
4,470,514

81.27
81.27

50,000

2,149

47,851

4.30

6,550,000
100,000
724,300

5,477,337

83.62

608,590

1,072,663
100,000
115,710

7,424,300
7,424,300

6,088,076
6,088,076

1,336,224
1,336,224

82.00
82.00

7,424,300
7,424,300

6,088,076
6,088,076

1,336,224
1,336,224

82.00
82.00

7,424,300
7,424,300

6,088,076
6,088,076

1,336,224
1,336,224

82.00
82.00

7,424,300
7,424,300

6,088,076
6,088,076

1,336,224
1,336,224

82.00
82.00

215,191,880
38,519,347
4,300,000
11,718,158
7,300,000
1,250,000
72,515,000
600,000
9,759,564
20,339,336
13,170,000
14,568,000

214,879,603
38,463,416
3,591,375
8,797,779
6,476,272
1,213,540
48,328,414
380,121
4,823,883
3,084,338
7,200,594
9,572,392

312,277
55,931
708,625
2,920,379
823,728
36,460
24,186,586
219,879
4,935,681
17,254,998
5,969,406
4,995,608

99.85
99.85
83.52
75.08
88.72
97.08
66.65
63.35
49.43
15.16
54.67
65.71

5,521,000
27,352,735
7,000,000
200,000
8,600,000
11,705,331
2,400,000
3,600,000
4,000,000

3,756,239
26,896,212
6,661,270

1,764,761
456,523
338,730
200,000
1,379,996
7,529,115
2,064,000
1,609,106

68.04
98.33
95.16

479,610,351
479,610,351

401,848,562
401,848,562

Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:
01
01
01
3

0602

Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0602-0001:
Извори финансирања за Програм 15:
Приходи из буџета
Свега за Програм 15:
Извори финансирања за раздео 2:
Приходи из буџета
Свега за раздео 2:
ГРАДСКО ВЕЋЕ
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Функционисање
локалне самоуправе и градских општина

0602-0001
111
34
35
36
37
38

421
422
423
426
465
01

Извршни и законодавни органи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Материјал
Остале дотације и трансфери
Извори финансирања за функцију 111:
Приходи из буџета
Функција 111:

84.02

Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:
01
01
01
4

0602

Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0602-0001:
Извори финансирања за Програм 15:
Приходи из буџета
Свега за Програм 15:
Извори финансирања за раздео 3:
Приходи из буџета
Свега за раздео 3:
ГРАДСКА УПРАВА
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Функционисање
локалне самоуправе и градских општина

0602-0001
130
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
51.1
52
53
53.1
54
55
56
57
57.1

411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
444
4631
465
482
485
511
512
515
541
6219
01

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
Пратећи трошкови задуживања
Трансфери осталим нивоима власти
Остале дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Остале накнаде штете
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Земљиште
Набавка домаће финансијске имовине
Извори финансирања за функцију 130:
Приходи из буџета
Функција 130:

7,220,004
4,176,216
336,000
1,990,894
4,000,000

77,761,789
77,761,789

83.95
35.68
14.00
55.30
100.00
83.79
83.79

Позиција

Економ.
Класиф.

2

Функциј
а

Глава

1

Програмска
Класиф.

Раздео
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3

4

5

6

0602-П1
451

57.2
57.3
57.4
57.5
57.6

421
423
425
426
511
01
01
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Опис

План за 2016.
годину

Извршено у 2016.
години

Разлика

Индекс

7

8

9

10(8-9)

11(9/8)

Пројекат ЈП Дирекција за изградњу, урбанизам и
грађевинско земљиште Смедерево у ликвидацији
Друмски саобраћај
Стални трошкови
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 451:
Приходи из буџета
Функција 451:
Извори финансирања за пројекат 0602-П1:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 0602-П1:

4,400,000
6,000,000
18,750,000
500,000
28,060,000

4,400,000
6,000,000
18,750,000
500,000
28,060,000

57,710,000
57,710,000

57,710,000
57,710,000

57,710,000
57,710,000

57,710,000
57,710,000

Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Функционисање
локалне самоуправе и градских општина

0602-0001

Развој заједнице

620
58

511

Зграде и грађевински објекти - Завршетак објекта на Ртњу

1,000,000

59

511

Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета
Функција 620:

6,500,000

01

598,629

401,371

59.86

6,500,000

7,500,000
7,500,000

598,629
598,629

6,901,371
6,901,371

7.98
7.98

79,409,000

79,349,762

59,238

99.93

Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Функционисање
локалне самоуправе и градских општина

0602-0001

Развој заједнице

620

60

511

Зграде и грађевински објекти (кредит) - Надзиђивање једног
спрата зграде Градске управе града Смедерева са унутрашњим
реконструкцијама и термо и хидроизолација фасадних зидова
зграде Градске управе града Смедерева и уградња
хидрауличног путничког лифта са припадајућим
инсталацијама конструкцијом лифтовског окна Градске
управе града Смедерева

61

512

Машине и опрема (кредит) - замена котла, термост.вентили у
котларници Градске управе града Смедерева, радови на
изради техничке документације

12,900,000

12,868,250

31,750

99.75

62

511

Зграде и грађевински објекти (кредит) - санација дела равног
крова објекта Центра за културу Смедерево

1,326,000

1,320,793

5,207

99.61

63

512

Машине и опрема (кредит) - замена котла, термост. вентила у
котларници "Мајдан"

4,425,000

4,422,181

2,819

99.94

63.1

511

Зграде и грађевински објекти (кредит)- Климатизација објекта
Градске управе града Смедерева

12,190,000

64

511

Зграде и грађевински објекти - средства буџета

19,200,000

16,134,111

3,065,889

84.03

64.1

512

3,715,000

3,618,865

96,135

97.41

22,915,000
110,250,000
133,165,000

19,752,976
97,960,986
117,713,962

3,162,024
12,289,014
15,451,038

86.20
88.85
88.40

1,600,000
700,000

1,524,263
690,720

75,737
9,280

95.27
98.67

2,300,000
2,300,000

2,214,983
2,214,983

85,017
85,017

96.30
96.30

54,000,000

1,000,132

52,999,868

1.85

54,000,000
54,000,000

1,000,132
1,000,132

52,999,868
52,999,868

1.85
1.85

800,000

671,222

128,778

83.90

800,000
800,000

671,222
671,222

128,778
128,778

83.90
83.90

01
10

660
65
66

441
511
01

421
67

482
01

721

68

424
01

Машине и опрема - средства буџета
Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета
Примања од домаћих задуживања
Функција 620:
Стамбено комунална област
Послови становања и заједнице некласификовани на другом
месту
Отплате домаћих камата
Куповина стамбеног простора
Извори финансирања за функцију 660:
Приходи из буџета
Функција 660:
Пољопривреда
Порези, обавезне таксe, казне и пенали накнада за одводњавање по решењима ЈВП "Србијаводе"
Београд
Извори финансирања за функцију 421:
Приходи из буџета
Функција 421:
Опште медицинске услуге
Средства за накнаду из буџета у случају смрти
Извори финансирања за функцију 721:
Приходи из буџета
Функција 721:

12,190,000

3

Економ.
Класиф.

Програмска
Класиф.

2
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Позиција

Глава

1
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Функциј
а

Раздео

8. јун 2017. године

4

5

6

69
70

423
426

71

484

72
73

511
512

220

01
090

Опис

План за 2016.
годину

Извршено у 2016.
години

Разлика

Индекс

7

8

9

10(8-9)

11(9/8)

Цивилна одбрана
Услуге по уговору
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:
Приходи из буџета
Функција 220:
Социјална заштита некласификована на другом месту
Накнаде за социјалну заштиту из буџета (новчани прилози од
физичких и правних лица за помоћ становништву угроженом
поплавама)

74

472

74.1

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета (средства
опортунитета)

01
13

Извори финансирања за функцију 090:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 090:

3,615,000
500,000

3,612,155

2,845
500,000

99.92

5,857,927

5,857,925

2

100.00

1,000,000
300,000
11,272,927
11,272,927

1,000,000
300,000
9,470,080
9,470,080

1,802,847
1,802,847

4,220,866

4,220,866

3,072,922

3,072,922

3,072,922
4,220,866
7,293,788

3,072,922
4,220,866
7,293,788

84.01
84.01

Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:
01
08
10
13
0602-0003
112

75
76
77

441
444
611
01

Приходи из буџета
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Примања од домаћих задуживања
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 0602-0001:
Програмска активност 0003 (ПА 0003) - Управљање
јавним дугом
Финансијски и фискални послови
Отплате домаћих камата
Пратећи трошкови задуживања
Отплата главнице домаћим кредиторима
Извори финансирања за функцију 112:
Приходи из буџета
Функција 112:

581,471,200

435,556,584

145,914,616

74.91

110,250,000
4,220,866
695,942,066

97,960,986

88.85

533,517,570

12,289,014
4,220,866
162,424,496

76.66

47,822,600
10,177,400
191,500,000

46,896,934
10,108,258
190,178,282

925,666
69,142
1,321,718

98.06
99.32
99.31

249,500,000
249,500,000

247,183,474
247,183,474

2,316,526
2,316,526

99.07
99.07

249,500,000
249,500,000

247,183,474
247,183,474

2,316,526
2,316,526

99.07
99.07

Извори финансирања за програмску активност 0602-0003:
01

0602-0010
112

78
79

Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0602-0003:
Програмска активност 0010 (ПА 0010) - Резерве
Финансијски и фискални послови
49912 Текућа резерва
49911 Стална резерва
Извори финансирања за функцију 112:
01 Приходи из буџета
Функција 112:

15,642,654
2,415,820

15,642,654
2,415,820

18,058,474
18,058,474

18,058,474
18,058,474

18,058,474
18,058,474

18,058,474
18,058,474

Извори финансирања за програмску активност 0602-0010:
01
01
08
10
13
0601
0601-0001
630
80

Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0602-0010:
Извори финансирања за Програм 15:
Приходи из буџета
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Примања од домаћих задуживања
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 15:
ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Водоснабдевање
ЈКП Водовод Смедерево
Водоснабдевање
Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и
4512
организацијама
Извори финансирања за функцију 630:
01 Приходи из буџета
Функција 630:

906,739,674

682,740,058

223,999,616

75.30

110,250,000
4,220,866
1,021,210,540

97,960,986

88.85

780,701,044

12,289,014
4,220,866
240,509,496

76.45

18,200,000

1,079,687

17,120,313

5.93

18,200,000
18,200,000

1,079,687
1,079,687

17,120,313
17,120,313

5.93
5.93

18,200,000
18,200,000

1,079,687
1,079,687

17,120,313
17,120,313

5.93
5.93

16,100,000

15,095,574

1,004,426

93.76

Извори финансирања за програмску активност 0601-0001:
01
0601-0002
520
81

425

Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0601-0001:
Програмска активност 0002 (ПА 0002) - Управљање
отпадним водама
ЈКП Водовод Смедерево
Управљање отпадним водама
Текуће поправке и одржавање - одржавање атмосферске и
мешовите канализације и осталих објеката заједничке
комуналне потрошње

Раздео

Глава

Програмска
Класиф.

Функциј
а

Позиција

Економ.
Класиф.

Страна 118 – Број 6 – Књига 1

1

2

3

4

5

6

01

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

8. јун 2017. године

55

Опис

План за 2016.
годину

Извршено у 2016.
години

Разлика

Индекс

7

8

9

10(8-9)

11(9/8)

Извори финансирања за функцију 520:
Приходи из буџета
Функција 520:

16,100,000
16,100,000

15,095,574
15,095,574

1,004,426
1,004,426

93.76
93.76

16,100,000
16,100,000

15,095,574
15,095,574

1,004,426
1,004,426

93.76
93.76

2,000,000

2,000,000

100.00

2,000,000
2,000,000

2,000,000
2,000,000

100.00
100.00

2,000,000
2,000,000

2,000,000
2,000,000

100.00
100.00

20,300,000

18,828,194

Извори финансирања за програмску активност 0601-0002:
01
0601-0004
436
82
83

Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0601-0002:

Програмска активност 0004 (ПА 0004) - Даљинско грејање
ЈП Грејање Смедерево
Остала енергија
Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и
4511
организацијама
Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и
4512
организацијама
Извори финансирања за функцију 436:
01 Приходи из буџета
Функција 436:
Извори финансирања за програмску активност 0601-0004:
01

0601-0014
560
84
84.1

Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0601-0004:
Програмска активност 0014 (ПА 0014) - Остале комуналне
услуге
ЈКП Зеленило и гробља Смедерево
Заштита животне средине некласификована на другом
месту
424 Специјализоване услуге
Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и
4512
организацијама
Извори финансирања за функцију 560:
01 Приходи из буџета
Функција 560:

0601-0008

5,600,000
25,900,000
25,900,000

1,471,806

92.75

5,600,000
18,828,194
18,828,194

7,071,806
7,071,806

72.70
72.70

Програмска активност 0008 (ПА 0008) - Јавна хигијена
510

84.2

425
01

Управљање отпадом
Текуће поправке и одржавање
Извори финансирања за функцију 510:
Приходи из буџета
Функција 510:

7,100,000

7,100,000

7,100,000
7,100,000

7,100,000
7,100,000

7,100,000
7,100,000

7,100,000
7,100,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000
10,000,000

10,000,000
10,000,000

10,000,000
10,000,000

10,000,000
10,000,000

Извори финансирања за програмску активност 0601-0008:
01
0601-0009
510

84.3

425
01

Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0601-0008:
Програмска активност 0009 (ПА 0009) - Уређење и
одржавање зеленила
Управљање отпадом
Текуће поправке и одржавање
Извори финансирања за функцију 510:
Приходи из буџета
Функција 510:
Извори финансирања за програмску активност 0601-0009:

01
530
85

424
01

Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0601-0009:
Смањење загађености
Специјализоване услуге - систематска дезинсекција и
дератизација
Извори финансирања за функцију 530:
Приходи из буџета
Функција 530:

10,000,000

9,994,317

5,683

99.94

10,000,000
10,000,000

9,994,317
9,994,317

5,683
5,683

99.94
99.94

35,900,000
35,900,000

28,822,511
28,822,511

7,077,489
7,077,489

80.29
80.29

Извори финансирања за програмску активност 0601-0014:
01

0601-0012

660
86

Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0601-0014:
Програмска активност 0012 (ПА 0012) - Одржавање
стамбених зграда
ЈП Градска стамбена агенција Смедерево
Послови становања и заједнице некласификовани на другом
месту
Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и
4512
организацијама
Извори финансирања за функцију 660:
01 Приходи из буџета
Функција 660:
Извори финансирања за програмску активност 0601-0012:
01

Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0601-0012:
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2

3

4

5
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7

0601-0004
490

87

План за 2016.
годину

Извршено у 2016.
години

Разлика

Индекс

8

9

10(8-9)

11(9/8)

Програмска активност 0004 (ПА 0004) - Даљинско грејање
Остали послови некласификовани на другом месту
4631 Текући трансфери осталим нивоима власти
Извори финансирања за функцију 490:
01 Приходи из буџета
Функција 490:
Извори финансирања за програмску активност 0601-0004:
01

0601-0007
620

87.1
87.2

511
511
01

Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0601-0004:
Програмска активност 0007 (ПА 0007) - Уређивање,
одржавање и коришћење пијаца
Развој заједнице
Зграде и грађевински објекти - Покривање Зелене пијаце
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета
Функција 620:

54,400,000
28,080,000

42,996,000
27,926,818

11,404,000
153,182

79.04
99.45

82,480,000
82,480,000

70,922,818
70,922,818

11,557,182
11,557,182

85.99
85.99

82,480,000
82,480,000

70,922,818
70,922,818

11,557,182
11,557,182

85.99
85.99

Извори финансирања за програмску активност 0601-0007:
01
0601-0011
620

88

511
01

Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0601-0007:
Програмска активност 0011 (ПА 0011) - Одржавање
гробаља и погребне услуге
Развој заједнице
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета
Функција 620:
Извори финансирања за програмску активност 0601-0011:

01
0601-0010
640
88.1

511
01

Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0601-0011:
Програмска активност 0010 (ПА 0010) - Jaвна расвета
Улична расвета
Зграде и грађевински објекти - увођење LED расвете на
територији града Смедерева
Извори финансирања за функцију 640:
Приходи из буџета
Функција 640:

3,000,000

3,000,000

3,000,000
3,000,000

3,000,000
3,000,000

3,000,000
3,000,000

3,000,000
3,000,000

Извори финансирања за програмску активност 0601-0010:
01
01
0701
0701-0002

Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0601-0010:
Извори финансирања за Програм 2:
Приходи из буџета
Свега за Програм 2:
ПРОГРАМ 7 - ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА

174,780,000
174,780,000

117,920,590
117,920,590

56,859,410
56,859,410

Програмска активност 0002 (ПА 0002) - Одржавање путева
451

88.2

425
01

ЈКП Зеленило и гробља Смедерево
Друмски саобраћај
Текуће поправке и одржавање
Извори финансирања за функцију 451:
Приходи из буџета
Функција 451:

10,000,000

10,000,000

10,000,000
10,000,000

10,000,000
10,000,000

10,000,000
10,000,000

10,000,000
10,000,000

10,000,000
10,000,000

10,000,000
10,000,000

Извори финансирања за програмску активност 0701-0002:
01

0701-0008
451
88.3

Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0701-0002:
Програмска активност 0008 (ПА 0008) - Управљање
саобраћајном инфраструктуром
ЈП Паркинг сервис Смедерево
Друмски саобраћај
Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и
4511
организацијама
Извори финансирања за функцију 451:
01 Приходи из буџета
Функција 451:
Извори финансирања за програмску активност 0701-0008:
01
01

Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0701-0008:
Извори финансирања за програм 7:
Приходи из буџета
Свега за Програм 7:

67.47
67.47

Позиција

Економ.
Класиф.

2

Опис

3

4

5

6

7

1101
1101-0001
620

88.4
88.5
88.6
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Програмска
Класиф.

Раздео
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ПРОГРАМ 1: ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО
ПЛАНИРАЊЕ
Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Стратешко,
просторно и урбанистичко планирање
ЈП Урбанизам Смедерево, Смедерево
Развој заједнице
424 Специјализоване услуге
Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и
4511
организацијама
Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и
4512
организацијама
Извори финансирања за функцију 620:
01 Приходи из буџета
Функција 620:

План за 2016.
годину

Извршено у 2016.
години

Разлика

Индекс

8

9

10(8-9)

11(9/8)

Извори финансирања за програмску активност 0101-0001:
01
1501
1501-0003
490
89

464

01

Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0101-0001:
Свега за Програм 1:
ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Програмска активност 0003 (ПА 0003) - Подстицаји за
развој предузетништва
Економски послови некласификовани на другом месту
Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања Реализација програма или мера активне политике
запошљавања по Споразуму са Националном службом за
запошљавање
Извори финансирања за функцију 490:
Приходи из буџета
Функција 490:

15,000,000

15,000,000

100.00

15,000,000
15,000,000

15,000,000
15,000,000

100.00
100.00

15,000,000
15,000,000

15,000,000
15,000,000

100.00
100.00

2,500,000

1,514,717

985,283

60.59

2,500,000
2,500,000

1,514,717
1,514,717

985,283
985,283

60.59
60.59

2,500,000
2,500,000

1,514,717
1,514,717

985,283
985,283

60.59
60.59

51,067,250

50,800,528

266,722

99.48

19,000,000

10,547,957

8,452,043

55.52

Извори финансирања за програмску активност 1501-0003:
01
1501-П1

Приходи из буџета
Свега за програмску активност 1501-0003:
Пројекат - "Млади у производњи воћарских производа"
Економски послови некласификовани на другом месту

490
89.1

465
01
01

Остале текуће дотације и трансфери-Удружење воћара и
виноградара "Златно брдо" Удовице
Извори финансирања за функцију 490:
Приходи из буџета
Функција 490:
Извори финансирања за пројекат 1501-П1:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 1501-П1:
Средства за подршку развоју пословних зона и реализацију
других локалних инфраструктурних пројеката

4.1

Програмска активност 1501-0002 -Унапређење привредног
амбијента
Развој заједнице

1501-0002
620
90

511

90.1

511

91
92
93

421
423
482
01
10

Зграде и грађевински објекти
-средства за доградњу постојеће хале на кп. бр. 233/70 и њено
опремање потребним функционалним садржајем 51.067.250
Зграде и грађевински објекти
-Изградња два подземна кабловска вода и трафостаница у
Слободној зони Смедерево-19.000.000
Стални трошкови
Услуге по уговору
Порези, обавезне таксe, казне и пенали
Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета
Примања од домаћих задуживања
Функција 620:

100,000

100,000

10,000

10,000

70,177,250

61,348,485

8,828,765

87.42

70,177,250

61,348,485

8,828,765

87.42

70,177,250

61,348,485

8,828,765

87.42

70,177,250

61,348,485

8,828,765

87.42

70,177,250

61,348,485

8,828,765

87.42

70,177,250

61,348,485

8,828,765

87.42

87,677,250

77,863,202

9,814,048

88.81

87,677,250

77,863,202

9,814,048

88.81

Извори финансирања за програмску активност 1501-0002:
01
10
01
10
01
10

Приходи из буџета
Примања од домаћих задуживања
Свега за програмску активност 1501-0002:
Извори финансирања за главу 4.1:
Приходи из буџета
Примања од домаћих задуживања
Свега за главу 4.1:
Извори финансирања за Програм 3:
Приходи из буџета
Примања од домаћих задуживања
Свега за Програм 3:

Позиција

Економ.
Класиф.

2

3

4

5

6

0101
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Функциј
а

Глава

1

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Програмска
Класиф.

Раздео

8. јун 2017. године

0101-П1
421
93.1

511

01
01
0101-0001
421

Опис

План за 2016.
годину

Извршено у 2016.
години

Разлика

Индекс

7

8

9

10(8-9)

11(9/8)

ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ
Пројекат - Израда пројектно техничке документације за
изградњу система за наводњавање јужног дела територије
града Смедерева
Пољопривреда
Зграде и грађевински објекти - Израда пројектно техничке
документације за изградњу система за наводњавање јужног
дела територије града Смедерева
Извори финансирања за функцију 421:
Приходи из буџета
Функција 421:
Извори финансирања за пројекат 0101-П1:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 0101-П1:
Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Унапређење
услова за пољопривредну делатност
Фонд за развој пољопривреде града Смедерева
Пољопривреда
Материјал-преко Фонда за развој пољопривреде града
Смедерева (набавка противградних ракета у износу од
2.000.000 динара)

94

426

95
96
97
98

Стални трошкови
Услуге по уговору
Материјал
Порези, обавезне таксe, казне и пенали
Програмска активност 0002 (ПА 0002) - Подстицаји
пољопривредној производњи
Пољопривреда
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама - преко Фонда за развој пољопривреде града
4511
Смедерева (субвенционисање камата по Споразуму са банком
у износу од 3.000.000 динара)

0101-0002
421
99

100

100.1

100,000

100,000

100,000
100,000

100,000
100,000

100,000
100,000

100,000
100,000

2,000,000

1,983,600

16,400

99.18

3,000,000

2,408,460

591,540

80.28

13,000,000

11,165,443

1,834,557

85.89

61,520,669

17,901,802

43,618,867

29.10

3,600,000

2,850,000

750,000

79.17

34,420,000

10,393,089

24,026,911

30.19

7,961,000

7,674,117

286,883

96.40

117,540,669
7,961,000

46,702,394
7,674,117

70,838,275
286,883

39.73
96.40

125,501,669

54,376,511

71,125,158

43.33

2,000,000

1,983,600

16,400

99.18

2,000,000

1,983,600

16,400

99.18

115,540,669
7,961,000

44,718,794
7,674,117

70,821,875
286,883

38.70
96.40

123,501,669

52,392,911

71,108,758

42.42

117,640,669
7,961,000

46,702,394
7,674,117

70,938,275
286,883

39.70
96.40

125,601,669

54,376,511

71,225,158

43.29

421
423
426
482

4511

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама - преко Фонда за развој пољопривреде града
Смедерева (субвенционисање у пољопривреди, мере подршке
по Програму мера за 2016. годину)

4511 Подстицаји пољопривредној производњи
Реализација Програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта

101

423

Услуге по уговору - израда Стратегије развоја пољопривреде у
износу од 3.600.000 динара

102

425

Уређење атарских путева

103

425
01
07
12

Уређење атарских путева-учешће Mинистарства
пољопривреде и заштите животне средине
Извори финансирања за функцију 421:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске
имовине
Функција 421:
Извори финансирања за програмску активност 0101-0001:

01
12

Приходи из буџета
Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске
имовине
Свега за програмску активност 0101-0001:
Извори финансирања за програмску активност 0101-0002:

01
07
12

01
07
12

Приходи из 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:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске
имовине
Свега за Програм 5:

Позиција

Економ.
Класиф.

2

Функциј
а

Глава

1

Програмска
Класиф.

Раздео
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Опис

План за 2016.
годину

Извршено у 2016.
години

Разлика

Индекс

7

8

9

10(8-9)

11(9/8)

ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Функционисање
локалне самоуправе и градских општина

0602-0001

Пољопривреда
Реализација Програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта

421

104

425

Текуће поправке и одржавање - превентивни и интервентни
радови у области одводњавања-воде другог реда на
територији града Смедерева, чишћење корита вода II реда на
територији града Смедерева

9,000,000

104.1

425

Текуће поправке и одржавање - превентивне и интервентне
мере за спречавање изливања Голобочког потока

3,500,000

421
105

425
01

Пољопривреда
Текуће поправке и одржавање - Чишћење и санација изливања
Петријевског колектора
Извори финансирања за функцију 421:
Приходи из буџета
Функција 421:

8,622,205

377,795

95.80

3,500,000

5,075,676

4,136,800

938,876

81.50

17,575,676
17,575,676

12,759,005
12,759,005

4,816,671
4,816,671

72.59
72.59

17,575,676
17,575,676

12,759,005
12,759,005

4,816,671
4,816,671

72.59
72.59

17,575,676
17,575,676

12,759,005
12,759,005

4,816,671
4,816,671

72.59
72.59

Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:
01
01
0701
0701-0001

Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0602-0001:
Извори финансирања за Програм 15:
Приходи из буџета
Свега за Програм 15:
ПРОГРАМ 7 - ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА
Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Управљање
саобраћајном инфраструктуром
Савет за безбедност саобраћаја града Смедерева
Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту

360
105.1

106

107

423

Услуге по уговору

Материјал - спровођење набавке наставних средстава, учила и
едукативног материјала и превентивно-промотивног
426
материјала за извођење промотивних активности и опремање
саобраћајне инспекције
Текући трансфери осталим нивоима власти - Опремање
јединице саобраћајне полиције ПУ Смедерево техничким
4631
средствима

108

511

109

512

01
13

Зграде и грађевински објекти - Израда саобраћајних пројеката
Машине и опрема - набавка и уградња опреме на основу
пројекта система видео надзора и система за аутоматско
препознавање регистарских таблица, набавка ауто седишта за
новорођене бебе
Извори финансирања за функцију 360:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 360:

350,000

1,600,000

350,000

349,800

100,000

1,250,200

21.86

100,000

12,240,000

585,000

11,655,000

4.78

15,300,000

9,314,700

5,985,300

60.88

12,286,623
17,303,377
29,590,000

10,249,500

2,037,123
17,303,377
19,340,500

83.42

10,249,500

34.64

Извори финансирања за програмску активност 0701-0001:
01
13
01
13
1201
1201-0002

Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 0701-0001:
Извори финансирања за Програм 7:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 7:
ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ
Програмска активност 0002 (ПА 0002) - Подстицаји
културном и уметничком стваралаштву

12,286,623
17,303,377
29,590,000

10,249,500
10,249,500
10,249,500

2,037,123
17,303,377
19,340,500
2,037,123
17,303,377
19,340,500

83.42
34.64

12,286,623
17,303,377
29,590,000

83.42

10,249,500

3,050,000

3,050,000

100.00

3,050,000
3,050,000

3,050,000
3,050,000

100.00
100.00

3,050,000
3,050,000

3,050,000
3,050,000

100.00
100.00

3,050,000
3,050,000

3,050,000
3,050,000

100.00
100.00

34.64

Рекреација, култура и вере некласификоване на другом месту

860
110
110.1

481
481
01

Дотације верским заједницама
Дотације удружењима грађанима
Извори финансирања за функцију 860:
Приходи из буџета
Функција 860:
Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:

01
01

Приходи из буџета
Свега за програмску активност 1201-0002:
Извори финансирања за Програм 13:
Приходи из буџета
Свега за Програм 13:

Позиција

Економ.
Класиф.

2

Опис

3

4

5

6

7

1301
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Функциј
а

Глава

1

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Програмска
Класиф.

Раздео

8. јун 2017. године

1301-0003
810
111
112

ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
Програмска активност 0003 (ПА 0003) - Одржавање
спортске инфраструктуре
Услуге рекреације и спорта
Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и
4511
организацијама "Спортска хала Смедерево" д.о.о.
511

Зграде и грађевински објекти - ЈП Спортски центар Смедерево

01

Извори финансирања за функцију 810:
Приходи из буџета
Функција 810:

План за 2016.
годину

Извршено у 2016.
години

Разлика

Индекс

8

9

10(8-9)

11(9/8)

20,400,000

20,380,000

20,000

99.90

20,400,000
20,400,000

20,380,000
20,380,000

20,000
20,000

99.90
99.90

20,400,000
20,400,000

20,380,000
20,380,000

20,000
20,000

99.90
99.90

20,400,000
20,400,000

20,380,000
20,380,000

20,000
20,000

99.90
99.90

2,850,000
350,000
300,000

1,980,934
9,170
46,553

869,066
340,830
253,447

69.51
2.62
15.52

3,500,000
3,500,000

2,036,657
2,036,657

1,463,343
1,463,343

58.19
58.19

3,500,000
3,500,000

2,036,657
2,036,657

1,463,343
1,463,343

58.19
58.19

3,500,000
3,500,000

2,036,657
2,036,657

1,463,343
1,463,343

58.19
58.19

Извори финансирања за програмску активност 1301-0003:
01

0602

Приходи из буџета
Свега за програмску активност 1301-0003:
Извори финансирања за Програм 14:
Приходи из буџета
Свега за Програм 14:
ГРАДСКЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

0602-0002

Програмска активност 0002 (ПА 0002) - Месне заједнице

01
4.2

Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту

160
113
114
115
116

421
425
426
511
01

Стални трошкови
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 160:
Приходи из буџета
Функција 160:
Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:

01
01

Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0602-0002:
Извори финансирања за главу 4.2:
Приходи из буџета
Свега за главу 4.2:

Програмска
Класиф.

Функциј
а

Позиција

Економ.
Класиф.

1

Глава

Раздео
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3

4

5

6

4.3
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Опис

План за 2016.
годину

Извршено у 2016.
години

Разлика

Индекс

7

8

9

10(8-9)

11(9/8)

0602

СЕОСКЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

0602-0002

Програмска активност 0002 (ПА 0002) - Месне заједнице
Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту

160
117

411

Плате, додаци и накнаде запослених (самодопринос)

118

412

Социјални доприноси на терет послодавца (самодопринос)

119
120
121
122
123
124
125
126
127

415
421
422
423
424
425
426
465
472

128

481

129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146

482
511
512
541
411
412
415
421
422
423
424
425
426
465
472
481
482
483

147

421

148
149
150
151
151.1

423
425
511
512
515

Накнаде трошкова за запослене (самодопринос)
Стални трошкови (самодопринос)
Трошкови путовања (самодопринос)
Услуге по уговору (самодопринос)
Специјализоване услуге (самодопринос)
Текуће поправке и одржавања (самодопринос)
Материјал (самодопринос)
Остале дотације и трансфери (самодопринос)
Накнаде за социјалну заштиту из буџета (самодопринос)
Дотације осталим непрофитним организацијама
(самодопринос)
Порези, обавезне таксе, казне и пенали (самодопринос)
Зграде и грађевински објекти (самодопринос)
Машине и опрема (самодопринос)
Земљиште (самодопринос)
Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде трошкова за запослене
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавањe
Материјал
Остале дотације и трансфери
Накнада за социјалну заштиту из буџета
Дотације осталим непрофитним организацијама
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Стални трошкови (за утрошену електричну енергију за јавну
расвету и др.)
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Извори финансирања за функцију 160:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 160:

01
04
08
13

2,181,652

1,507,431

674,221

69.10

390,516

272,603

117,913

69.81

25,000
1,267,077

8,800
869,083

16,200
397,994

35.20
68.59

172,931

86,257

86,674

49.88

1,923,443
309,694
117,758

492,787
95,807
108,569

1,430,656
213,887
9,189

25.62
30.94
92.20

1,128,563

1,075,476

53,087

95.30

17,880
17,152,954
48,370

3,180
4,118,621
48,370

14,700
13,034,333

17.79
24.01
100.00

1,000,000

676,670

323,330

67.67

38,032,994

31,856,927

6,176,067

83.76

300,000
28,010,000
30,988,420

42,857
20,648,432
18,634,122

257,143
7,361,568
12,354,298

14.29
73.72
60.13

15,000

9,264

5,736

61.76

109,606,414

80,555,256

29,051,158

73.50

13,475,838
123,082,252

80,555,256

13,475,838
42,526,996

65.45

109,606,414

80,555,256

29,051,158

73.50

13,475,838
123,082,252

80,555,256

13,475,838
42,526,996

65.45

109,606,414

80,555,256

29,051,158

73.50

13,475,838
123,082,252

80,555,256

13,475,838
42,526,996

65.45

9,600,000

9,584,444

15,556

99.84

9,600,000
9,600,000

9,584,444
9,584,444

15,556
15,556

99.84
99.84

9,600,000
9,600,000

9,584,444
9,584,444

15,556
15,556

99.84
99.84

Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:
01
04
08
13
01
04
08
13
0401
0401-0001
530
152

424
01

Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 0602-0002:
Извори финансирања за главу 4.3:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за главу 4.3:
ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Управљање
заштитом животне средине и природних вредности
Смањење загађености
Специјализоване услуге - контрола квалитета воде са јавних
чесама и купалишта
Извори финансирања за функцију 530:
Приходи из буџета
Функција 530:
Извори финансирања за програмску активност 0401-0001:

01

Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0401-0001:

Позиција

Економ.
Класиф.

2
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Функциј
а

Глава

1

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Програмска
Класиф.

Раздео

8. јун 2017. године

3

4

5

6

0401-0002
510
153

511

01

Опис

План за 2016.
годину

Извршено у 2016.
години

Разлика

Индекс

7

8

9

10(8-9)

11(9/8)

Програмска активност 0002 (ПА 0002) - Управљање
комуналним отпадом
Управљање отпадом
Зграде и грађевински објекти - Изградња трансфер станице за
сакупљање комуналног отпада са линијом за сепарацију
рециклабилног отпада и линијом за компостирање
биоразградивог отпада
Извори финансирања за функцију 510:
Приходи из буџета
Функција 510:
Извори финансирања за програмску активност 0401-0002:

01
01

Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0401-0002:
Извори финансирања за Програм 6:
Приходи из буџета
Свега за Програм 6:

9,600,000
9,600,000

9,584,444
9,584,444

15,556
15,556

99.84
99.84

9,012,340

1,741,701

7,270,639

19.33

9,012,340
9,012,340

1,741,701
1,741,701

7,270,639
7,270,639

19.33
19.33

9,012,340
9,012,340

1,741,701
1,741,701

7,270,639
7,270,639

19.33
19.33

БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

4.4
0401-0003
560
154

424
01

Програмска активност 0003 (ПА 0003) - Праћење
квалитета елемената животне средине
Заштита животне средине некласификована на другом
месту
Специјализоване услуге - мониторинг ваздуха, земљишта,
буке и др.
Извори финансирања за функцију 560:
Приходи из буџета
Функција 560:
Извори финансирања за програмску активност 0401-0003:

01
0401-0004
560
155

Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0401-0003:
Програмска активност 0004 (ПА 0004) - Заштита
природних вредности и унапређење подручја са природним
својствима
Заштита животне средине некласификована на другом
месту

424

Специјализоване услуге - управљање заштићеним подручјем

500,000

500,000

01

Извори финансирања за функцију 560:
Приходи из буџета
Функција 560:

500,000
500,000

500,000
500,000

500,000
500,000

500,000
500,000

Извори финансирања за програмску активност 0401-0004:
01
0401-0002
510

Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0401-0004:
Програмска активност 0002 (ПА 0002) - Управљање
комуналним отпадом
Управљање отпадом
Зграде и грађевински објекти - Студија оправданости за
пројекат изградње трансфер станице 4.200.000 и пројектна
документација за трансфер станицу 4.200.000

156

511

156.1

511

Зграде и грађевински објекти -Израда локалног еколошког
акционог плана

01

Извори финансирања за функцију 510:
Приходи из буџета
Функција 510:

8,400,000

4,176,000

4,176,000

4,224,000

49.71

4,176,000

12,576,000
12,576,000

4,176,000
4,176,000

8,400,000
8,400,000

33.21
33.21

12,576,000
12,576,000

4,176,000
4,176,000

8,400,000
8,400,000

33.21
33.21

22,088,340
22,088,340

5,917,701
5,917,701

16,170,639
16,170,639

26.79
26.79

Извори финансирања за програмску активност 0401-0002:
01
01

Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0401-0002:
Извори финансирања за Програм 6:
Приходи из буџета
Свега за Програм 6:

Позиција

Економ.
Класиф.

2

Функциј
а

Глава

1

Програмска
Класиф.

Раздео
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Опис

План за 2016.
годину

Извршено у 2016.
години

Разлика

Индекс

7

8

9

10(8-9)

11(9/8)

ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ
Програмска активност 0003 (ПА 0003) - Одржавање
депонија
Управљање отпадом

0601-0003
510
157

424

158

425

159

425
01
13

Специјализоване услуге - Уклањање "Дивљих депонија"
Текуће поправке и одржавање - Уклањање депоније "Дуго
Поље" у Радинцу и уређење локације
Текуће поправке и одржавање - Одржавање градског
сметлишта у Годоминском пољу
Извори финансирања за функцију 510:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 510:

25,500,000

19,129,319

6,370,681

75.02

21,786,025

20,914,249

871,776

96.00

16,000,000

15,072,749

927,251

94.20

41,500,000
21,786,025
63,286,025

34,202,068
20,914,249
55,116,317

7,297,932
871,776
8,169,708

82.41
96.00
87.09

41,500,000
21,786,025
63,286,025

34,202,068
20,914,249
55,116,317

7,297,932
871,776
8,169,708

82.41
96.00
87.09

41,500,000
21,786,025
63,286,025

34,202,068
20,914,249
55,116,317

7,297,932
871,776
8,169,708

82.41
96.00
87.09

63,588,340
21,786,025
85,374,365

40,119,769
20,914,249
61,034,018

23,468,571
871,776
24,340,347

63.09
96.00
71.49

215,183,839

191,858,443

23,325,396

89.16

4,600,000

1,834,630

2,765,370

39.88

219,783,839
219,783,839

193,693,073
193,693,073

26,090,766
26,090,766

88.13
88.13

219,783,839
219,783,839

193,693,073
193,693,073

26,090,766
26,090,766

88.13
88.13

219,783,839
219,783,839

193,693,073
193,693,073

26,090,766
26,090,766

88.13
88.13

219,783,839
219,783,839

193,693,073
193,693,073

26,090,766
26,090,766

88.13
88.13

Извори финансирања за програмску активност 0601-0003:
01
13
01
13
01
13
4.5

2002
2002-0001
912

160

161

Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 0601-0003:
Извори финансирања за Програм 2:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 2:
Извори финансирања за главу 4.4:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно за главу 4.4:
ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Функционисање
основних школа
Основно образовање

Teкући трансфери осталим нивоима власти
Ова апропријација намењена је за:
-накнаде у натури 20.390.000
-социјална давања запосленима 2.420.000
-накнада трошкова за запослене 25.450.000
-награде и бонуси 9.000.000
-сталне трошкове 92.294.333
4631
-трошкове путовања 28.536.000
-услуге по уговору 3.003.506
-специјализоване услуге 850.000
-текуће поправке и одржавање 24.450.000
-материјал 6.590.000
-накнаде за смештај 1.600.000
-новчане казне и пенали по решењу судова 600.000
Капитални трансфери осталим нивоима власти
Ова апропријација намењена је за:
4632 -зграде и грађевински објекти
-машине и опрема 4.600.000
-нематеријална имовина
Извори финансирања за функцију 912:
01 Приходи из буџета
Функција 912:
Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:
01
01
01

Приходи из буџета
Свега за програмску активност 2002-0001:
Извори финансирања за Програм 9:
Приходи из буџета
Свега за Програм 9:
Извори финансирања за главу 4.5:
Приходи из буџета
Свега за главу 4.5:

Функциј
а

Позиција

Економ.
Класиф.

2

3

4

5

6

4.6
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2003
2003-0001
920

162

163

Опис

План за 2016.
годину

Извршено у 2016.
години

Разлика

Индекс

7

8

9

10(8-9)

11(9/8)

СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Функционисање
средњих школа
Средње образовање

Текући трансфери осталим нивоима власти
Ова апропријација намењена је за:
-накнаде у натури 9.000.000
-социјална давања запосленима 900.000
-накнада трошкова за запослене 8.600.000
-награде и бонуси 5.120.000
4631
-сталне трошкове 48.704.171
-услуге по уговору 1.640.000
-специјализоване услуге 1.900.000
-текуће поправке и одржавање 7.500.000
-материјал 4.270.000
-новчане казне и пенали по решењу судова 300.000
Капитални трансфери осталим нивоима власти
Ова апропријација намењена је за:
4632 -машине и опрема 300.000
-остале некретнине и опрема 500.000
01

Извори финансирања за функцију 920:
Приходи из буџета
Функција 920:

87,934,171

75,441,002

12,493,169

85.79

800,000

229,048

570,952

28.63

88,734,171
88,734,171

75,670,050
75,670,050

13,064,121
13,064,121

85.28
85.28

88,734,171
88,734,171

75,670,050
75,670,050

13,064,121
13,064,121

85.28
85.28

88,734,171
88,734,171

75,670,050
75,670,050

13,064,121
13,064,121

85.28
85.28

88,734,171
88,734,171

75,670,050
75,670,050

13,064,121
13,064,121

85.28
85.28

8,044,992
1,440,053
108,980
3,478,867

7,958,851
1,424,736
43,680
3,478,867

86,141
15,317
65,300

98.93
98.94
40.08
100.00

1,163,000

1,110,312

52,688

95.47

Извори финансирања за програмску активност 2003-0001:
01
01
01
4.7

0602

Приходи из буџета
Свега за програмску активност 2003-0001:
Извори финансирања за Програм 10:
Приходи из буџета
Свега за Програм 10:
Извори финансирања за главу 4.6:
Приходи из буџета
Свега за главу 4.6:
РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ
РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Функционисање
локалне самоуправе и градских општина

0602-0001
950

164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176

411
412
413
414
416
421
422
423
424
425
426
465
512
01
04

Образовање које није дефинисано нивоом
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале дотације и трансфери
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 950:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Функција 950:

38,000

38,000

12,000
652,384

607,544

12,000
44,840

93.13

14,938,276

14,623,990

314,286

97.90

14,938,276

14,623,990

314,286

97.90

14,938,276

14,623,990

314,286

97.90

14,938,276

14,623,990

314,286

97.90

14,938,276

14,623,990

314,286

97.90

14,938,276

14,623,990

314,286

97.90

Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:
01
04
01
04
0602
0602-0007
860
177

423
01

Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за програмску активност 0602-0001:
Извори финансирања за главу 4.7:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за главу 4.7:
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Програмска активност 0007 (ПА 0007) - Kaнцеларија за
младе
Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на
другом месту
Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 860:
Приходи из буџета
Функција 860:

200,000

200,000

200,000
200,000

200,000
200,000

200,000
200,000

200,000
200,000

Извори финансирања за програмску активност 0602-0007:
01

Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0602-0007:
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7

8

9
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178
179
180
181
182
183
184
185
186

411
412
413
414
415
416
421
422
423

Извори финансирања за Програм 15:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за Програм 15:
ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ
Програмска активност 0001-Функционисање локалних
установа културе
Услуге културе
Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Превоз на посао и са посла
Социјална давања запосленима
Накнаде за запослене
Награде, бонуси и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору

442,000

313,014

128,986

70.82

187

424

Специјализоване услуге - Програмске активности установа

7,777,521

7,438,731

338,790

95.64

188

425

Tекуће поправке и одржавање
- Остале текуће поправке и одржавање установа културе
1.596.000

7,315,707

2,859,568

4,456,139

39.09

189
190
191
192
193
194
195
196
197

426
465
472
481
482
483
511
512
515

560,400
5,870,573

473,605
5,475,980

86,795
394,593

84.51
93.28

1,700,000

800,000

900,000

47.06

1,293,524
300,000

1,293,524
300,000

139,692,284

127,642,656

12,049,628

91.37

139,692,284

127,642,656

12,049,628

91.37

139,692,284

127,642,656

12,049,628

91.37

139,692,284

127,642,656

12,049,628

91.37

2,100,000

1,850,000

250,000

88.10

2,100,000

1,850,000

250,000

88.10

2,100,000

1,850,000

250,000

88.10

2,100,000

1,850,000

250,000

88.10

2,100,000

1,850,000

250,000

88.10

9,600,000

8,871,247

728,753

92.41

9,600,000
9,600,000

8,871,247
8,871,247

728,753
728,753

92.41
92.41

9,600,000
9,600,000

8,871,247
8,871,247

728,753
728,753

92.41
92.41

01
04
4.8

Опис

1201
1201-0001
820

01
02
04
07

Материјал
Остале дотације и трансфери
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Дотације невладиним организацијама
Порези, обавезне таксе и казне
Новчане казне и пенали по решењу судова
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Трансфери између корисника на истом нивоу
Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од других нивоа власти
Функција 820:

15,138,276

14,623,990

514,286

96.60

15,138,276

14,623,990

514,286

96.60

55,840,298
9,995,414
120,000
1,558,985
2,229,600
1,750,000
42,938,262

54,180,139
9,707,960
100,992
459,756
1,838,839
1,637,371
40,763,177

1,660,159
287,454
19,008
1,099,229
390,761
112,629
2,175,085

97.03
97.12
84.16
29.49
82.47
93.56
94.93

100.00
100.00

Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:
01
02
04
07
1201-0002
820
198

424

01
04

Приходи из буџета
Трансфери између корисника на истом нивоу
Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од других нивоа власти
Свега за програмску активност 1201-0001:
Програмска активност 0002 (ПА 0002) - Подстицаји
културном и уметничком стваралаштву
Услуге културе
Специjализоване услуге
- подстицај манифестацијама и акцијама, културно
уметничком аматеризму и стваралаштву, културни програми и
пројекти других субјеката у култури
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Функција 820:
Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:

01
04
1201-П1

820
199

424
01
01

Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за програмску активност 1201-0002:
Пројекат Центра за културу - Смедеревска јесен
Услуге културе
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П1:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 1201-П1:
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3

4
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1201-П2
820

200

424
01
04
01
04

1201-П3

820

201

424
01
01

1201-П4

820

202

424
01
04
01
04

1201-П5
820

203

424
01
04
07
01
04
07

1201-П6

План за 2016.
годину

Извршено у 2016.
години

Разлика

Индекс

7

8

9

10(8-9)
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Пројекат Центра за културу - Позоришни фестивал Театар
у Тврђави
Услуге културе
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П2:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за пројекат 1201-П2:
Пројекат Центра за културу - Корзо поново ради
Услуге културе
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П3:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 1201-П3:
Пројекат Центра за културу - Културно лето
Услуге културе
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П4:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за пројекат 1201-П4:
Пројекат Центра за културу - Позоришни фестивал
"Нушићеви дани"
Услуге културе
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од других нивоа власти
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П5:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од других нивоа власти
Свега за пројекат 1201-П5:

3,155,498

3,155,498

100.00

3,155,498

3,155,498

100.00

3,155,498

3,155,498

100.00

3,155,498

3,155,498

100.00

3,155,498

3,155,498

100.00

200,000

180,044

19,956

90.02

200,000
200,000

180,044
180,044

19,956
19,956

90.02
90.02

200,000
200,000

180,044
180,044

19,956
19,956

90.02
90.02

5,494,502

5,493,683

819

99.99

5,494,502

5,493,683

819

99.99

5,494,502

5,493,683

819

99.99

5,494,502

5,493,683

819

99.99

5,494,502

5,493,683

819

99.99

3,040,000

2,966,928

73,072

97.60

3,040,000

2,966,928

73,072

97.60

3,040,000

2,966,928

73,072

97.60

3,040,000

2,966,928

73,072

97.60

3,040,000

2,966,928

73,072

97.60

200,000

189,756

10,244

94.88

200,000

189,756

10,244

94.88

200,000

189,756

10,244

94.88

200,000

189,756

10,244

94.88

200,000

189,756

10,244

94.88

300,000

298,881

1,119

99.63

300,000
300,000

298,881
298,881

1,119
1,119

99.63
99.63

300,000
300,000

298,881
298,881

1,119
1,119

99.63
99.63

80,000

80,000

100.00

80,000
80,000

80,000
80,000

100.00
100.00

80,000
80,000

80,000
80,000

100.00
100.00

Пројекат Центра за културу - Ликовна колонија графике
820

204

424
01
07
01
07

1201-П7

Услуге културе
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П6:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Свега за пројекат 1201-П6:
Пројекат Центра за културу - Светосавске свечаности

820

205

424
01
01

1201-П8

Опис

820

205.1

424
13

13

Услуге културе
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П7:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 1201-П7:
Пројекат Центра за културу - Е СД култура
Услуге културе
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 820:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П8:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за пројекат 1201-П8:

Позиција

Економ.
Класиф.

2

Функциј
а

Глава

1

Програмска
Класиф.

Раздео

Страна 130 – Број 6 – Књига 1

3

4

5

6

1201-П9
820

206

424
01
01

1201-П10
820

207

424
01
07
01
07

1201-П11

820

208

424
01
07
01
07

1201-П12

820

209

424
01
01

1201-П13
820

209.1
209.2

424
515
07
13
07
13

1201-П14
820

210

425
01
07
01
07

1201-П15
820

211

423
01
04
07
01
04
07

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

8. јун 2017. године
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Опис

План за 2016.
годину

Извршено у 2016.
години

Разлика

Индекс

7

8

9

10(8-9)

11(9/8)

Пројекат Музеја - Реконструкција сталне изложбене
поставке Музеја у Смедереву 5. фаза
Услуге културе
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П9:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 1201-П9:
Пројекат Музеја - Пројекат Оставштина Милана
Јовановића Стојимировића
Услуге културе
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П10:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Свега за пројекат 1201-П10:
Пројекат Музеја - Музејско наслеђе на мрежи
Услуге културе
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П11:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Свега за пројекат 1201-П11:
Пројекат Музеја - "Ноћ музеја"
Услуге културе
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П12:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 1201-П12:
Пројекти Музеја - Осавремењивање збирке градских
галерија и Визуелна уметност
Услуге културе
Специјализоване услуге
Нематеријална имовина-Пројекат: Визуелна уметност
Извори финансирања за функцију 820:
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П13:
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за пројекат 1201-П13:
Пројекти Регионалног завода за заштиту споменика
културе - Обнова куле 8 Језавског бедема Смедеревске
тврђаве
Услуге културе
Текуће поправке и одржавање
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П14:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Свега за пројекат 1201-П14:
Пројекти Регионалног завода за заштиту споменика
културе - Израда главног пројекта санације и статичке
стабилизације Куле 11 Смедеревске тврђаве
Услуге културе
Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од других нивоа власти
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П15:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од других нивоа власти
Свега за пројекат 1201-П15:

854,640

852,297

2,343

99.73

854,640
854,640

852,297
852,297

2,343
2,343

99.73
99.73

854,640
854,640

852,297
852,297

2,343
2,343

99.73
99.73

69,900

69,900

100.00

69,900

69,900

100.00

69,900

69,900

100.00

69,900

69,900

100.00

69,900

69,900

100.00

100,000

100,000

100.00

100,000
100,000

100,000
100,000

100.00
100.00

100,000
100,000

100,000
100,000

100.00
100.00

1,000,000
1,350,000

1,000,000
1,350,000

100.00
100.00

1,350,000
1,000,000
2,350,000

1,350,000
1,000,000
2,350,000

100.00
100.00
100.00

1,350,000
1,000,000
2,350,000

1,350,000
1,000,000
2,350,000

100.00
100.00
100.00

14,000,000

8,000,000

6,000,000

57.14

2,000,000
12,000,000
14,000,000

8,000,000
8,000,000

2,000,000
4,000,000
6,000,000

66.67
57.14

2,000,000
12,000,000
14,000,000

8,000,000
8,000,000

2,000,000
4,000,000
6,000,000

66.67
57.14

1,700,000

1,632,480

67,520

96.03

300,000

232,480

67,520

77.49

1,400,000
1,700,000

1,400,000
1,632,480

67,520

100.00
96.03

300,000

232,480

67,520

77.49

1,400,000
1,700,000

1,400,000
1,632,480

67,520

100.00
96.03

Позиција

Економ.
Класиф.

2

3

4

5

6

1201-П16
820

212

424
01
04
07
01
04
07

1201-П17
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Функциј
а

Глава

1

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Програмска
Класиф.

Раздео

8. јун 2017. године

820

212.1

424
07
07

1201-П18
820

212.2

424
01
07
01
07

1201-П19
820

212.3

425
07
07

Опис

План за 2016.
годину

Извршено у 2016.
години

Разлика

Индекс

7

8

9

10(8-9)

11(9/8)

Пројекат Историјског архива: Научни скуп "Смедеревски
крај 1918-1941"
Услуге културе
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од других нивоа власти
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П16:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од других нивоа власти
Свега за пројекат 1201-П16:
Пројекат Центра за културу - ЕксПЕРИМент
Услуге културе
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 820:
Трансфери од других нивоа власти
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П17:
Трансфери од других нивоа власти
Свега за пројекат 1201-П17:
Пројекат Музеја - Годишњи програм Градске галерије
савремене уметности Смедерево
Услуге културе
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П18:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Свега за пројекат 1201-П18:
Пројекат Регионалног завода за заштиту споменика
културе - Систематска археолошка истраживања Рамске
тврђаве - 2. фаза
Услуге културе
Текуће поправке и одржавање
Извори финансирања за функцију 820:
Трансфери од других нивоа власти
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П19:
Трансфери од других нивоа власти
Свега за пројекат 1201-П19:

560,000

560,000

100.00

560,000
560,000

560,000
560,000

100.00
100.00

560,000
560,000

560,000
560,000

100.00
100.00

720,000

720,000

100.00

120,000
600,000
720,000

120,000
600,000
720,000

100.00
100.00
100.00

120,000
600,000
720,000

120,000
600,000
720,000

100.00
100.00
100.00

1,000,000

1,000,000

100.00

1,000,000
1,000,000

1,000,000
1,000,000

100.00
100.00

1,000,000
1,000,000

1,000,000
1,000,000

100.00
100.00

250,000

250,000

100.00

250,000
250,000

250,000
250,000

100.00
100.00

250,000
250,000

250,000
250,000

100.00
100.00

Пројекат Регионалног завода - Пројекат санације
споменика изгинулим и умрлим борцима у ратовима 19121920 варошице Сараорци град Смедерево

1201-П20
820

212.4

425
07
07

1201-П21
820

212.5

424
07
07

Услуге културе
Текуће поправке и одржавање
Извори финансирања за функцију 820:
Трансфери од других нивоа власти
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П20:
Трансфери од других нивоа власти
Свега за пројекат 1201-П20:
Пројекат Народне библиотеке Часопис за културу,
уметност и друштвена питања "Монс Ауреус" - конкурс
Министарства за културу
Услуге културе
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 820:
Трансфери од других нивоа власти
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П21:
Трансфери од других нивоа власти
Свега за пројекат 1201-П21:

Раздео

Глава

Програмска
Класиф.

Функциј
а

Позиција

Економ.
Класиф.
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1

2

3

4

5

6
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Опис

План за 2016.
годину

Извршено у 2016.
години

Разлика

Индекс

7

8

9

10(8-9)

11(9/8)

Пројекат Народне библиотеке: "170 година Смедеревске
библиотеке" - конкурс Министарства за културу

1201-П22
820

212.6

424
01
07
01
07
01
02
04
07
13
01
02
04
07
13

0602
0602-0006

Услуге културе
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П22:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Свега за пројекат 1201-П22:
Извори финансирања за Програм 13:
Приходи из буџета
Трансфери између корисника на истом нивоу
Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 13:
Извори финансирања за главу 4.8:
Приходи из буџета
Трансфери између корисника на истом нивоу
Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за главу 4.8:
УСЛУГЕ ЕМИТОВАЊА И ШТАМПАЊА
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

1,080,000

1,080,000

100.00

80,000
1,000,000
1,080,000

80,000
1,000,000
1,080,000

100.00
100.00
100.00

80,000
1,000,000
1,080,000

80,000
1,000,000
1,080,000

100.00
100.00
100.00

167,306,824

152,103,370

15,203,454

90.91

18,160,000
1,080,000
186,546,824

14,160,000
1,080,000
167,343,370

4,000,000
19,203,454

77.97
100.00
89.71

167,306,824

152,103,370

15,203,454

90.91

18,160,000
1,080,000
186,546,824

14,160,000
1,080,000
167,343,370

4,000,000
19,203,454

77.97
100.00
89.71

Програмска активност 0006 (ПА 0006) - Информисање
Услуге емитовања и штампања

830
213

423

Услуге по уговору - Пројектно информисање

850,000

525,060

324,940

61.77

01

Извори финансирања за функцију 830:
Приходи из буџета
Функција 830:

850,000
850,000

525,060
525,060

324,940
324,940

61.77
61.77

850,000
850,000

525,060
525,060

324,940
324,940

61.77
61.77

850,000
850,000

525,060
525,060

324,940
324,940

61.77
61.77

8,200,000

7,800,000

400,000

95.12

8,200,000
8,200,000

7,800,000
7,800,000

400,000
400,000

95.12
95.12

8,200,000
8,200,000

7,800,000
7,800,000

400,000
400,000

95.12
95.12

71,903,000

64,540,774

7,362,226

89.76

71,903,000
71,903,000

64,540,774
64,540,774

7,362,226
7,362,226

89.76
89.76

71,903,000
71,903,000

64,540,774
64,540,774

7,362,226
7,362,226

89.76
89.76

80,103,000
80,103,000

72,340,774
72,340,774

7,762,226
7,762,226

90.31
90.31

Извори финансирања за програмску активност 0602-0006:
01

1301
1301-0003
810

214
215

Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0602-0006:
Извори финансирања за Програм 15:
01 Приходи из буџета
Свега за Програм 15:
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ СПОРТСКИ ЦЕНТАР
СМЕДЕРЕВО
ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
Програмска активност 0003 (ПА 0003) -Одржавање
спортске инфраструктуре
Услуге рекреације и спорта
423 Услуге по уговору
Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и
4511
организацијама
Извори финансирања за функцију 810:
01 Приходи из буџета
Функција 810:
Извори финансирања за програмску активност 1301-0003:
01

1301
1301-0001
810

216

481
01

Приходи из буџета
Свега за програмску активност 1301-0003:
ФИЗИЧКА КУЛТУРА
ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Подршка
локалним спортским организацијама, удружењима и
савезима
Услуге рекреације и спорта
Дотације спортским организацијама и клубовима
Извори финансирања за функцију 810:
Приходи из буџета
Функција 810:
Извори финансирања за програмску активност 1301-0001:

01
01

Приходи из буџета
Свега за програмску активност 1301-0001:
Извори финансирања за Програм 14:
Приходи из буџета
Свега за Програм 14:
СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ УГРОЖЕНОМ
СТАНОВНИШТВУ

Позиција

Економ.
Класиф.

2

3

4

5

6

0901
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Функциј
а

Глава

1

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Програмска
Класиф.

Раздео

8. јун 2017. године

Опис

План за 2016.
годину

Извршено у 2016.
години

Разлика

Индекс

7

8

9

10(8-9)

11(9/8)

ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

0901-0001

Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Социјалне помоћи
070
217

472

218

472

219
220
221
222
223
224

472
472
472
472
4631
472

225

472

226

472
01

Социјална помоћ угроженом становништву некласификована
на другом месту
Накнада за социјалну заштиту из буџета - превоз лица
старијих од 65 година
Накнада за социјалну заштиту из буџета - превоз социјално
хуманитарних организација и удружења грађана
Финансијска помоћ трудницама
Финансијска помоћ породиљама
Посебан родитељски додатак
Популациона политика - вантелесна оплодња
Бесплатна ужина у Ђачкој кухињи
Превоз ученика средњих школа
Подстицање образовања ученика и студената на територији
града Смедерева
Остале накнаде за образовање - превоз студената
Извори финансирања за функцију 070:
Приходи из буџета
Функција 070:

3,100,000

2,364,219

735,781

76.27

2,200,000

1,381,295

818,705

62.79

9,500,000
14,500,000
1,500,000
4,000,000
3,000,000
11,557,600

7,686,992
11,761,605
1,237,845

1,813,008
2,738,395
262,155
4,000,000
827,115
321,347

80.92
81.11
82.52

2,172,885
11,236,253

72.43
97.22

9,500,000

9,308,755

191,245

97.99

11,856,100

6,023,352

5,832,748

50.80

70,713,700
70,713,700

53,173,201
53,173,201

17,540,499
17,540,499

75.20
75.20

70,713,700
70,713,700

53,173,201
53,173,201

17,540,499
17,540,499

75.20
75.20

41,650,000

39,223,854

2,426,146

94.17

41,650,000
41,650,000

39,223,854
39,223,854

2,426,146
2,426,146

94.17
94.17

41,650,000
41,650,000

39,223,854
39,223,854

2,426,146
2,426,146

94.17
94.17

26,143,326

22,296,001

3,847,325

85.28

690,000

640,839

49,161

92.88

26,833,326
26,833,326

22,936,840
22,936,840

3,896,486
3,896,486

85.48
85.48

26,833,326
26,833,326

22,936,840
22,936,840

3,896,486
3,896,486

85.48
85.48

Извори финансирања за програмску активност 0901-0001:
01

0901-0001

Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0901-0001:
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА - Накнаде за социјалну заштиту
из буџета
Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Социјалне помоћи
Социјална заштита некласификована на другом месту

090

227

Трансфери осталим нивоима власти
- Једнократна помоћ 23.500.000
- Ванредне новчане помоћи 13.000.000
- Трошкови погребних услуга 590.000
- Путни трошкови и превоз пролазника 10.000
4631
- Превоз ученика основних и средњих школа са сметњама у
развоју и инвалидитетом и трошкови превоза пратиоца
4.500.000
- Прихватилиште за малолетну децу ван територије града
Смедерева 50.000
Извори финансирања за функцију 090:
01 Приходи из буџета
Функција 090:
Извори финансирања за програмску активност 0901-0001:
01

0901-0001

Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0901-0001:
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА - Центар за социјални рад
Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Социјалне помоћи
Социјална заштита некласификована на другом месту

090

228

229

Трансфери осталим нивоима власти
- плата запослених 11.694.933
- социјални доприноси на терет послодавца 2.093.393
- отпремнине и помоћи 200.000
- накнаде трошкова за запослене 450.000
4631 - стални трошкови 4.800.000
- услуге по уговору 3.865.000
- специјализоване услуге 5.000
- текуће поправке и одржавање 1.120.000
- материјал 1.915.000
4632
01

Трансфери осталим нивоима власти
- машине и опрема 690.000
Извори финансирања за функцију 090:
Приходи из буџета
Функција 090:
Извори финансирања за програмску активност 0901-0001:

01

Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0901-0001:

Раздео

Глава

Програмска
Класиф.
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СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА - Установа за дневни боравак
деце и омладинe са сметњама у развоју "Сунце"

4.9

0901-0004
040

230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244

411
412
413
414
415
421
422
423
424
425
426
465
482
512
515
01
04
08

Програмска активност 0004 (ПА 0004) - Саветодавнотерапијске и социјално-едукативне услуге
Породица и деца
Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде за запослене
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе и казне
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Извори финансирања за функцију 040:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Функција 040:

4,121,487
737,747
195,777
200,000
569,400
10,000
280,000
100,000
100,000
170,000
459,032
50,000
50,000
50,000

3,998,050
715,653
187,509
193,159
3,130
139,500
31,078
24,247
56,939
303,274

123,437
22,094
195,777
12,491
376,241
6,870
140,500
68,922
75,753
113,061
155,758
50,000
50,000
50,000

97.01
97.01
93.75
33.92
31.30
49.82
31.08
24.25
33.49
66.07

7,093,443

5,652,539

1,440,904

79.69

7,093,443

5,652,539

1,440,904

79.69

7,093,443

5,652,539

1,440,904

79.69

7,093,443

5,652,539

1,440,904

79.69

7,093,443

5,652,539

1,440,904

79.69

7,093,443

5,652,539

1,440,904

79.69

Социјална заштита некласификована на другом месту
Дотације невладиним организацијама: Дотације удружењима
особа са инвалидитетом 9.000.000

9,000,000

9,000,000

100.00

Извори финансирања за функцију 090:
Приходи из буџета
Функција 090:

9,000,000
9,000,000

9,000,000
9,000,000

100.00
100.00

9,000,000
9,000,000

9,000,000
9,000,000

100.00
100.00

38,000,000

30,255,000

7,745,000

Приходи из буџета

38,000,000

30,255,000

7,745,000

79.62

Функција 090:

38,000,000

30,255,000

7,745,000

79.62

Извори финансирања за програмску активност 0901-0004:
01
04
08
0901-П1
040

245

512
01
04
08
01
04
08
01
07
04
08
16

0901-0003
090
246

481
01

Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Свега за програмску активност 0901-0004:
Пројекат: "Друга страна креативности"
Породица и деца
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 040:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Функција 040:
Извори финансирања за пројекат 0901-П1:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Свега за пројекат 0901-П1:
Извори финансирања за главу 4.9:
Приходи из буџета
Трансфери од осталих нивоа власти
Сопствени приходи буџетских корисника
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Родитељски динар за ваннаставне активности
Свега за главу 4.9:
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА - Дотације невладиним
организацијама
Програмска активност 0003 (ПА 0003) - Подршка социохуманитарним организацијама

Извори финансирања за програмску активност 0901-0003:
01

0901-0005

Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0901-0003:
ЦРВЕНИ КРСТ
Програмска активност 0005 (ПА 0005) - Црвени Крст
Социјална заштита некласификована на другом месту

090
247

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета
- Народна кухиња 38.000.000

79.62

Извори финансирања за функцију 090:
01

Извори финансирања за програмску активност 0901-0005:
01

Приходи из буџета

38,000,000

30,255,000

7,745,000

79.62

Свега за програмску активност 0901-0005:

38,000,000

30,255,000

7,745,000

79.62
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Програмска активност 0002 (ПА 0002) - Прихватилиште,
прихватне станице и друге врсте смештаја

0901-0002

Социјална заштита некласификована на другом месту

090
248

472

01

Накнаде за социјалну заштиту из буџета
- Смештај у прихватилиште-Прихватна станица 11.700.000

11,700,000

9,568,793

2,131,207

81.78

Извори финансирања за функцију 090:
Приходи из буџета
Функција 090:

11,700,000
11,700,000

9,568,793
9,568,793

2,131,207
2,131,207

81.78
81.78

11,700,000
11,700,000

9,568,793
9,568,793

2,131,207
2,131,207

81.78
81.78

24,671,000

4,001,053

20,669,947

16.22

24,671,000
24,671,000

4,001,053
4,001,053

20,669,947
20,669,947

16.22
16.22

24,671,000
24,671,000

4,001,053
4,001,053

20,669,947
20,669,947

16.22
16.22

11,971,154

2,610,032

9,361,122

21.80

Извори финансирања за програмску активност 0901-0002:
01
0901-0001

Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0901-0002:
Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Социјалне помоћи
Социјална заштита некласификована на другом месту

090

249

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета
- Локални акциони план за Роме 2.000.000
- Имплементација акционих планова за избегла и расељена
лица (учешће Комесаријата у грађевинском материјалу за
интерно расељена лица по Уговорима) за повраћај 3.000.000
- Имплементација акционих планова за избегла лица (по
Уговорима са Комесаријатом - за повраћај) 300.000
- Имплементација акционих планова за избегла и расељена
лица (42 монтажне куће - Уговор са АСБ, уређење терена и
прикључци за повраћај) 400.000,
- Куповина сеоских домаћинстава - средства из донације
18.788.000,
- Имплементација акционих планова за избегла и расељена
лица (учешће Града за економско оснаживање избеглих лица
по уговорима са Комесаријатом) 183.000

01

Извори финансирања за функцију 090:
Приходи из буџета
Функција 090:
Извори финансирања за програмску активност 0901-0001:

01
0901-П2
090

250

472

Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0901-0001:
Пројекат "Сервис подршке и услуга у области социјалне
заштите за маргинализоване групе грађана са територије
града Смедерева"
Социјална заштита некласификована на другом месту
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Све услуге - учешће града Смедерева 3.733.077
1. Установа за дневни боравак деце и омладине са сметњама у развоју
,,Сунце", услуге за дневни боравак у заједници 319.343
2. Услуге смештаја у Прихватној станици 437.566
3. Услуге подршке за самостални живот осим услуга становања уз подршку
за особе са инвалидитетом - Центар за социјални рад 639.000
4. Услуге персоналне асистенције пунолетним лицима са првим и другим
степеном подршке 671.085
5. Услуге помоћи у кући 1.390.112
6. Услуге преводилаца за знаковни језик 121.171
7. Центар за социјални рад, Прихватилиште за жртве насиља - Сигурна кућа
154.800
Све услуге - Републичка средства 8.238.077
1. Установа за дневни боравак деце и омладине са сметњама у развоју
,,Сунце", услуге за дневни боравак у заједници 745.133
2. Услуге смештаја у Прихватној станици 1.458.552
3. Услуге подршке за сам. живот, осим услуга становања уз подршку за
особе са инвалидитетом - Центар за социјални рад 1.491.000
4. Услуге персоналне асистенције пунолетним лицима са првим и другим
степеном подршке 1.122.531
5. Услуге помоћи у кући 2.776.928
6. Услуге преводилаца за знаковни језик 282.733
7. Центар за социјални рад, Прихватилиште за жртве насиља - Сигурна кућа
361.200
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Извори финансирања за функцију 090:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Функција 090:
Извори финансирања за пројекат 0901-П2:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Свега за пројекат 0901-П2:
Извори финансирања за Програм 11:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од осталих нивоа власти
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Родитељски динар за ваннаставне активности
Свега за Програм 11:
ДРУШТВЕНА БРИГА О ДЕЦИ
ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ
Програмска активност 0001(ПА 0001) - Функционисање
предшколских установа
Предшколско образовање
Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање (услуге и мат.трошкови)
Материјал
Амортизација, некретнине и опрема
Остале дотације и трансфери
Порези,обавезне таксе, казне и пенали
Накнада штете за повреде или штете настале услед ел.
непогода
Накнада штете нанете од стране државних органа
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 911:
Приходи из буџета
Сопствени приходи
Донације од међународних организација
Трансфери од других нивоа власти
Социјални доприноси
Родитељски динар за ваннаставне активности
Функција 911:

3,733,077
8,238,077
11,971,154

780,010
1,830,022
2,610,032

2,953,067
6,408,055
9,361,122

20.89
22.21
21.80

3,733,077
8,238,077
11,971,154

780,010
1,830,022
2,610,032

2,953,067
6,408,055
9,361,122

20.89
22.21
21.80

233,394,546

174,591,290

58,803,256

74.81

8,238,077

1,830,022

6,408,055

22.21

241,632,623

176,421,312

65,211,311

73.01

133,250,646
23,851,865
1,050,000

133,250,646
23,851,865
1,050,000

22,897,380
2,350,000
400,000

22,144,165
2,108,250
261,713

753,215
241,750
138,287

96.71
89.71
65.43

4,923,143
11,470,450

1,548,596
9,081,645

3,374,547
2,388,805

31.46
79.17

11,703,975

8,425,237

3,278,738

71.99

600,000

540,000

60,000

90.00

212,497,459

202,262,117

10,235,342

95.18

212,497,459

202,262,117

10,235,342

95.18

212,497,459

202,262,117

10,235,342

95.18

212,497,459

202,262,117

10,235,342

95.18

212,497,459

202,262,117

10,235,342

95.18

212,497,459

202,262,117

10,235,342

95.18

212,497,459

202,262,117

10,235,342

95.18

212,497,459

202,262,117

10,235,342

95.18

100.00
100.00
100.00

Извори финансирања за програмску активност 2001-0001:
01
04
06
07
03
16
01
04
06
07
03
16
01
04
06
07
03
16

Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Донације од међународних организација
Трансфери од других нивоа власти
Социјални доприноси
Родитељски динар за ваннаставне активности
Свега за програмску активност 2001-0001:
Извори финансирања за главу 4.10:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Донације од међународних организација
Трансфери од других нивоа власти
Социјални доприноси
Родитељски динар за ваннаставне активности
Свега за главу 4.10:
Извори финансирања за Програм 8:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Донације од међународних организација
Трансфери од других нивоа власти
Социјални доприноси
Родитељски динар за ваннаставне активности
Свега за Програм 8:
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1
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5
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Разлика

Индекс

7

8

9

10(8-9)

11(9/8)

ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА - Апотекарска
установа

1801

ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

1801-0001

Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Функционисање
установа примарне здравствене заштите
Здравство некласификовано на другом месту

760
269

Трансфери осталим нивоима власти
4631 Ова апропријација намењена је за:
-текуће поправке и одржавање 100.000
01

Извори финансирања за функцију 760:
Приходи из буџета
Функција 760:

100,000

100,000

100,000
100,000

100,000
100,000

100,000
100,000

100,000
100,000

Извори финансирања за програмску активност 1801-0001:
01

Приходи из буџета
Свега за програмску активност 1801-0001:
ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА - Дом Здравља
Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Функционисање
установа примарне здравствене заштите

1801-0001
720
270

464

271

464

01

Ванболничке услуге
Текуће дотације организацијама за обавезно социјално
осигурање
-Плате и додаци запослених 20.101.791
-Социјални доприноси на терет послодавца 3.598.219
Капиталне дотације организацијама за обавезно социјално
осигурање
-Машине и опрема 5.900.000
Извори финансирања за функцију 720:
Приходи из буџета
Функција 720:

23,700,010

15,677,607

8,022,403

66.15

5,900,000

2,073,154

3,826,846

35.14

29,600,010
29,600,010

17,750,761
17,750,761

11,849,249
11,849,249

59.97
59.97

29,600,010
29,600,010

17,750,761
17,750,761

11,849,249
11,849,249

59.97
59.97

29,700,010
29,700,010

17,750,761
17,750,761

11,949,249
11,949,249

59.77
59.77

Извори финансирања за програмску активност 1801-0001:
01
01

Приходи из буџета
Свега за програмску активност 1801-0001:
Извори финансирања за Програм 12:
Приходи из буџета
Свега за Програм 12:

Програмска
Класиф.

Функциј
а

Позиција

Економ.
Класиф.

1

Глава

Раздео
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6

4.11

1502
1502-0001
473

272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289

411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
465
482
511
512
513
515
01
04
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Разлика

Индекс

7

8

9

10(8-9)

11(9/8)

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА СМЕДЕРЕВО
ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА
Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Управљање
развојем туризма
Туризам
Плате и додаци запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде за запослене
Награде бонуси и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Остале некретнине и опрема
Нематеријална имовина
Извори финансирања за функцију 473:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Функција 473:

12,835,147
2,297,494

12,722,581
2,277,341

50,000

112,566
20,153

99.12
99.12

50,000

22,575
519,595

22,575
322,177

39,750
855,000
30,000

16,500
350,000

23,250
505,000
30,000

41.51
40.94

1,682,353

1,669,036

13,317

99.21

85,000

197,418

100.00
62.01

85,000

70,000

28,500

41,500

40.71

18,486,914

17,408,710

1,078,204

94.17

18,486,914

17,408,710

1,078,204

94.17

18,486,914

17,408,710

1,078,204

94.17

18,486,914

17,408,710

1,078,204

94.17

260,000
40,000
20,000

104,000

156,000
40,000

40.00

320,000

124,000

196,000

38.75

320,000

124,000

196,000

38.75

320,000

124,000

196,000

38.75

320,000

124,000

196,000

38.75

18,806,914

17,532,710

1,274,204

93.22

18,806,914

17,532,710

1,274,204

93.22

18,806,914

17,532,710

1,274,204

93.22

18,806,914

17,532,710

1,274,204

93.22

Извори финансирања за програмску активност 1502-0001:
01
04

1502-П1
473

290
291
292
293
294
295
296
297
298
299

1502
1502-0001
473
299.1
299.2

Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за програмску активност 1502-0001:
Пројекат:Промоција туризма града Смедерева
Туризам
422 Трошкови путовања
423 Услуге по уговору
424 Специјализоване услуге
425 Текуће поправке и одржавање
426 Материјал
511 Зграде и грађевински објекти
512 Машине и опрема
513 Остале некретнине и опрема
515 Нематеријална имовина
523 Залихе робе за даљу продају
Извори финансирања за функцију 473:
01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи буџетских корисника
Функција 473:
Извори финансирања за пројекат 1502-П1:
01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за пројекат 1502-П1:
Извори финансирања за Програм 4:
01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за Програм 4:
Извори финансирања за главу 4.11:
01 Приходи из буџета
04 Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за главу 4.11:
ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА
Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Управљање
развојем туризма
ЈП "Смедеревска тврђава"
Туризам
Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и
4511
организацијама
Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и
4512
организацијама
Извори финансирања за функцију 473:
01 Приходи из буџета
Функција 473:

20,000

100,000

100,000

100,000

100,000

200,000
200,000

200,000
200,000

200,000
200,000

200,000
200,000

200,000
200,000

200,000
200,000

Извори финансирања за програмску активност 1502-0001:
01
01

Приходи из буџета
Свега за програмску активност 1502-0001:
Извори финансирања за Програм 4:
Приходи из буџета
Свега за Програм 4:

100.00

Функциј
а

Позиција

Економ.
Класиф.

2

3

4

5

6

4.12

1101
1101-0001
620
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300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316

411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
465
482
483
512
515
01

Опис

План за 2016.
годину

Извршено у 2016.
години

Разлика

Индекс

7

8

9

10(8-9)

11(9/8)

ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ, УРБАНИЗАМ И
ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ЈП
ПРОГРАМ 1: ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО
ПЛАНИРАЊЕ
Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Стратешко,
просторно и урбанистичко планирање
Развој заједнице
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале дотације и трансфери
Порезе, обавезне таксе и казне
Новчане казне и пенали по решењу судова
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета
Функција 620:

50,884,308
9,108,292
276,000
520,000
583,000
740,000
6,500,000
25,000
3,005,943
635,000
2,600,000
3,200,000
3,900,000
275,000
90,000
461,040
231,072

50,342,387
8,979,126
236,056
438,900
576,515
608,909
6,496,793
16,781
3,005,581
627,904
2,599,621
3,158,026
3,854,364
272,476
90,000
461,040
231,072

541,921
129,166
39,944
81,100
6,485
131,091
3,207
8,219
362
7,096
379
41,974
45,636
2,524

98.93
98.58
85.53
84.40
98.89
82.29
99.95
67.12
99.99
98.88
99.99
98.69
98.83
99.08
100.00
100.00
100.00

83,034,655
83,034,655

81,995,551
81,995,551

1,039,104
1,039,104

98.75
98.75

83,034,655
83,034,655

81,995,551
81,995,551

1,039,104
1,039,104

98.75
98.75

Зграде и грађевински објекти
- Робна пијаца 12.000.000
- Изградња паркинга 4.000.000

16,000,000

14,944,999

1,055,001

93.41

Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета
Функција 620:

16,000,000
16,000,000

14,944,999
14,944,999

1,055,001
1,055,001

93.41
93.41

16,000,000
16,000,000

14,944,999
14,944,999

1,055,001
1,055,001

93.41
93.41

99,034,655
99,034,655

96,940,550
96,940,550

2,094,105
2,094,105

97.89
97.89

19,356,376

19,356,376

100.00

157,053

157,053

100.00

643,624

643,624

100.00

800,677
19,356,376
20,157,053

800,677
19,356,376
20,157,053

100
100
100

800,677
19,356,376
20,157,053

800,677
19,356,376
20,157,053

100.00
100.00
100.00

800,677
19,356,376
20,157,053

800,677
19,356,376
20,157,053

100.00
100.00
100.00

Извори финансирања за програмску активност 1101-0001:
01
1101-0002
620

317

511

01

Приходи из буџета
Свега за програмску активност 1101-0001:
Програмска активност 0002 (ПА 0002) - Уређивање
грађевинског земљишта
Развој заједнице

Извори финансирања за програмску активност 1101-0002:
01
01
1501
1501-0002
452
318

319
319.1

511

Приходи из буџета
Свега за програмску активност 1101-0002:
Извори финансирања за Програм 1:
Приходи из буџета
Свега за Програм 1:
ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Програмска активност 0002 (ПА 0002) - Унапређење
привредног амбијента
Водени саобраћај
Зграде и грађевински објекти - "Изградња пристана за
туристичке бродове у Смедереву" - учешће Министарства
трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије

Зграде и грађевински објекти - "Изградња пристана за
туристичке бродове у Смедереву"
Капитални трансфери осталим нивоима власти 4632 Министарство трговине, туризма и телекомуникација
Републике Србије
Извори финансирања за функцију 452:
01 Приходи из буџета
07 Трансфери од других нивоа власти
Функција 452:
511

Извори финансирања за програмску активност 1501-0002:
01
07
01
07

Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Свега за програмску активност 1501-0002:
Извори финансирања за Програм 3:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Свега за Програм 3:
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8

9
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ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ
Програмска активност 0007 (ПА 0007) - Уређивање за
одржавање и коришћење пијаца
Развој заједнице
Зграде и грађевински објекти - Покривање Зелене пијаце
Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета
Функција 620:
Извори финансирања за програмску активност 0601-0007:

01
0601-0008
510

321

425
01

Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0601-0007:
Програмска активност 0008 (ПА 0008) - Јавна хигијена
Управљање отпадом
Текуће поправке и одржавање
Извори финансирања за функцију 510:
Приходи из буџета
Функција 510:

45,000,000

38,353,657

6,646,343

85.23

45,000,000
45,000,000

38,353,657
38,353,657

6,646,343
6,646,343

85.23
85.23

45,000,000
45,000,000

38,353,657
38,353,657

6,646,343
6,646,343

85.23
85.23

55,000,000

51,708,811

3,291,189

94.02

55,000,000
55,000,000

51,708,811
51,708,811

3,291,189
3,291,189

94.02
94.02

Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0601-0009:

55,000,000
55,000,000

51,708,811
51,708,811

3,291,189
3,291,189

94.02
94.02

Програмска активност 0010 (ПА 0010) - Јавна расвета
Улична расвета
Стални трошкови- утрошак јавне расвете
Текуће поправке и одржавање-одржавање јавне расвете и
декоративна расвета

59,541,099

45,000,178

14,540,921

75.58

23,600,000

22,353,941

1,246,059

94.72

83,141,099
83,141,099

67,354,119
67,354,119

15,786,980
15,786,980

81.01
81.01

83,141,099
83,141,099

67,354,119
67,354,119

15,786,980
15,786,980

81.01
81.01

183,141,099
183,141,099

157,416,587
157,416,587

25,724,512
25,724,512

85.95
85.95

Извори финансирања за програмску активност 0601-0008:
01
0601-0009
510

322

425
01

Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0601-0008:
Програмска активност 0009 (ПА 0009) - Уређење и
одржавање зеленила
Управљање отпадом
Текуће поправке и одржавање
Извори финансирања за функцију 510:
Приходи из буџета
Функција 510:
Извори финансирања за програмску активност 0601-0009:

01
0601-0010
640

323

421

324

425

325

511

326

511
01

360
327

Зграде и грађевински објекти-Изградња јавне расвете у
Индустријском парку
Зграде и грађевински објекти-увођење LED расвете на
територији града Смедерева
Извори финансирања за функцију 640:
Приходи из буџета
Функција 640:
Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту

511

Зграде и грађевински објекти-Изградња јавне расвете на
кружном току-Петријевска раскрсница са другим Улицама

01

Извори финансирања за функцију 360:
Приходи из буџета
Функција 360:
Извори финансирања за програмску активност 0601-0010:

01
0601-0011
620
328

511
01

Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0601-0010:
Програмска активност 0011 (ПА 0011) - Oдржавање
гробаља и погребне услуге
Развој заједнице
Зграде и грађевински објекти - ограда и стазе на Старом
гробљу
Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета
Функција 620:
Извори финансирања за програмску активност 0601-0011:

01
01

Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0601-0011:
Извори финансирања за Програм 2:
Приходи из буџета
Свега за Програм 2:
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Позиција

Економ.
Класиф.

2

Функциј
а

Глава

1

Програмска
Класиф.

Раздео

78

3

4

5

6

0701

0701-0001
451

329

511

01
360

330

511

01

Опис

План за 2016.
годину

Извршено у 2016.
години

Разлика

Индекс

7

8

9

10(8-9)

11(9/8)

ПРОГРАМ 7 - ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА
Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Управљање
саобраћајном инфраструктуром
Друмски саобраћај
Зграде и грађевински објекти (планирана реализација до
30.11.2016.године):
- Саобраћајнице у индустријскоj зони и тротоари
- Реконструкција Улице Фочанске (прва и друга фаза)
12.017.000
- Санација клизишта у Улици Дунавској са пројектном
документацијом 37.583.620
- Санација дела Горичке Улице на потезу клизишта Провалија
1.720.000
- Реконструкција дела Улице Балканске 1.958.000
- Реконструкција Улице Кајмакчаланске (прва фаза) 50.000
- Реконструкција Улице Димитрија Туцовића (прва фаза)
50.000
- Реконструкција Улице Револуције (друга фаза)
- Реконструкција улице Вучачке (прва фаза) 14.750.000
- Реконструкција улице Излетничке (прва фаза) 50.000
- Реконструкција улице Живорада Атанацковића 70.000
- Реконструкција улице Краљевића Марка 50.000
- Реконструкција улице Милана Кршљанина са припадајућим
улицама 50.000
- Пројектна документација 651.380

Извори финансирања за функцију 451:
Приходи из буџета
Функција 451:
Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту
Зграде и грађевински објекти (планирана реализација до
30.11.2016. године)
- Изградња тротоара у Улици Петријевској,
Улици Горанској и другим улицама 576.800
- Пројектна документација 823.200
Извори финансирања за функцију 360:
Приходи из буџета
Функција 360:

69,000,000

68,720,743

279,257

99.60

69,000,000
69,000,000

68,720,743
68,720,743

279,257
279,257

99.60
99.60

1,400,000

1,394,453

5,547

99.60

1,400,000
1,400,000

1,394,453
1,394,453

5,547
5,547

99.60
99.60

70,400,000
70,400,000

70,115,196
70,115,196

284,804
284,804

99.60
99.60

140,000,000

129,446,285

10,553,715

92.46

140,000,000
140,000,000

129,446,285
129,446,285

10,553,715
10,553,715

92.46
92.46

7,100,000

6,467,168

632,832

91.09

7,100,000
7,100,000

6,467,168
6,467,168

632,832
632,832

91.09
91.09

147,100,000
147,100,000

135,913,453
135,913,453

11,186,547
11,186,547

92.40
92.40

217,500,000
217,500,000

206,028,649
206,028,649

11,471,351
11,471,351

94.73
94.73

500,476,431
19,356,376
519,832,807
3,325,267,675

461,186,463
19,356,376
480,542,839
2,649,216,283

39,289,968

92.15
100.00
92.44
79.67

Извори финансирања за програмску активност 0701-0001:
01
0701-0002
451
331

425
01

Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0701-0001:
Програмска активност 0002 (ПА 0002) - Одржавање путева
Друмски саобраћај
Текуће поправке и одржавање
Извори финансирања за функцију 451:
Приходи из буџета
Функција 451:
Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту

360
332

425
01

Текуће поправке и одржавање
Извори финансирања за функцију 360:
Приходи из буџета
Функција 360:
Извори финансирања за програмску активност 0701-0002:

01
01
01
07

Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0701-0002:
Извори финансирања за Програм 7:
Приходи из буџета
Свега за Програм 7:
Извори финансирања за главу 4.12:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Свега за главу 4.12:
Свега за раздео 4:

39,289,968
676,051,392

Раздео

Глава

Програмска
Класиф.

Функциј
а

Позиција

Економ.
Класиф.
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1

2

3

4

5

6

5

0602
0602-0004
330
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344

411
412
413
414
415
416
421
422
426
465
483
485
01
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Опис

План за 2016.
годину

Извршено у 2016.
години

Разлика

Индекс

7

8

9

10(8-9)

11(9/8)

ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Програмска активност 0004 (ПА 0004) - Општинско јавно
правобранилаштво
Судови
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
Материјал
Остале дотације и трансфери
Новчане казне и пенали по решењу судова
Остале накнаде штете
Извори финансирања за функцију 330:
Приходи из буџета
Функција 330:

3,468,198
620,807

3,432,623
614,439

35,575
6,368

98.97
98.97

43,000

40,160

2,840

93.40

50,000

1,906

48,094

3.81

250,000
537,791
9,500,000
13,000,000

11,331
450,420
8,829,999
10,134,250

238,669
87,371
670,001
2,865,750

4.53
83.75
92.95
77.96

27,469,796
27,469,796

23,515,128
23,515,128

3,954,668
3,954,668

85.60
85.60

27,469,796
27,469,796

23,515,128
23,515,128

3,954,668
3,954,668

85.60
85.60

27,469,796
27,469,796

23,515,128
23,515,128

3,954,668
3,954,668

85.60
85.60

27,469,796
27,469,796
3,425,000,000

23,515,128
23,515,128
2,735,387,518

3,954,668
3,954,668
689,612,482

85.60
85.60
79.87

Извори финансирања за програмску активност 0602-0004
01
01
01

Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0602-0004:
Извори финансирања за Програм 15:
Приходи из буџета
Свега за Програм 15:
Извори финансирања за раздео 5:
Приходи из буџета
Свега за раздео 5:
СВЕГА

ЧЛАН ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА ЗАДУЖЕН
ЗА РЕСОР ФИНАНСИЈА

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА
ФИНАНСИЈЕ И ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ
АДМИНИСТРАЦИЈУ

Славиша Стошић дипл. екон.

Дамњан Стајић дипл. екон.
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ОБЈАШЊЕЊЕ
ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА ОДЛУКОМ О БУЏЕТУ ГРАДА
СМЕДЕРЕВА ЗА 2016. ГОДИНУ И ИЗВРШЕЊА

У току 2016. године, није било великих одступања између одобрених средстава
Одлуком о буџету града Смедерева за 2016. годину из извора 01 и извршених средстава
из поменутог извора.

ЧЛАН ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
ЗАДУЖЕН ЗА РЕСОР ФИНАНСИЈА

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
ЗА ФИНАНСИЈЕ И
ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ
АДМИНИСТРАЦИЈУ

Славиша Стошић, дипл. екон.

Дамњан Стајић, дипл.екон.
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ИЗВЕШТАЈ
О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА И КРЕДИТИМА, ДОМАЋИМ И ИНОСТРАНИМ
И ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА ДУГОВА У 2016. ГОДИНИ
ДОНАЦИЈЕ
ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА
Током 2016. године на рачун за уплату јавног прихода – Текући добровољни
трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова број 840-744141843-14 у
2016. години уплаћена је донација у укупном износу од 4.330.494,50 динара. На основу
Уговора о донацији између града Смедерева, наш број 400-6518/2016-08 од 23. септембра
2016. године (прималац донације) и донатора Угоститељска радња ФОНТАНА СД
Смедерево извршена је уплата у износу од 25.000,00 динара на уплатни рачун јавног
прихода – 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 број 840741531843-36 (донација поводом Туристичко-привредне манифестације „Смедеревска
јесен 2016“).
На основу Уговора о донацији између града Смедерева, наш број 400-8764/2016-08
од 16. децембра 2016. године (прималац донације) и донатора Акционарско друштво
„Електромрежа Србије“ Београд, њихов број У-17 од 29. новембра 2016. године (донатор)
на уплатни рачун јавног прихода број 840-744241843-35 дана 29. децембра 2016. године
уплаћена је донација у износу од 490.000,00 динара. Уговорне стране закључују уговор у
циљу пружања финансијске помоћи Примаоцу донације за набавку медицинског апарата
за Општу болницу у Смедереву. Наведени износ средстава је на рачуну буџета града
Смедерева у 2016. години.
Уговором о накнади дела трошкова чишћења дренажног колектора у улици Ђуре
Салаја у Смедереву наш број 400-3199/2016-05 од 06. маја 2016. године између града
Смедерева и Lidl Srbija KD Novi Beograd, Lidl се обавезује да у року од 20 дана од
чишћења колектора, прикључења објекта и констатовања да исти несметано
функционише и одводи атмосферску воду са парцеле Lidl и улице Хајдук Станка, граду
Смедереву једнократно, без обавезе поновног учешћа, уплатити износ од 500.000,00
динара. Наведени износ уплаћен је 21.10.2016. године, на рачун за уплату јавног прихода
број 840-744141843-14.
На основу закључених уговора између града Смедерева и донатора за 129.
Туристичко-привредну манифестацију „Смедеревска јесен 2016“ уплаћене су донације на
рачун буџета града Смедерева, а преко рачуна за уплату јавног прихода – Текући
добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова број 840744141843-14 у износу од 3.830.494,50 динара. За манифестацију „Смедеревска јесен
2016“ потписани су уговори о донацији и наведени износ је уплаћен од следећих
донатора:
-17.8.2016. године уплаћено је укупно 134.000,00 динара и то: „GrappS“ A.D.
Смедерево износ од 124.000,00 динара и износ од 10.000,00 динара од KONDOR I DOO
Смедерево;
-18.8.2016. године уплаћен је износ од 100.000,00 динара од „Valman“ d.o.o.
Смедерево;
-22.8.2016. године уплаћен је износ од 4.000,00 динара од „Јастребац димњаци“
Смедерево;
-23.8.2016. године уплаћен је износ од 25.000,00 динара од Митрашиновић доо
Смедерево;
-24.8.2016. године уплаћен је износ од 100.000,00 динара од „TOMI TRADE“
d.o.o.Смедерево
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-26.8.2016. године уплаћен је износ од 50.000,00 динара од „EKO-SAN” d.o.o.
Београд;
-29.8.2016. године уплаћен је износ од 35.000,00 динара и то: од „STANKOPPHARM“ Смедерево износ од 25.000,00 динара и износ од 10.000,00 динара од
„КАТАРИНА КОМЕРЦ“ доо Смедерево;
-30.8.2016. године уплаћен је износ од 95.000,00 динара и то: од Угоститељске
радње „POGLED 112” Смедерево - Милена Самарџић у износу од 50.000,00 динара,
„Примег“ д.о.о. Смедерево у износу од 25.000,00 динара и износ од 20.000,00 динара од
„CHARM-SD“ d.o.o. Смедерево;
-31.8.2016. године уплаћен је износ од 370.000,00 динара и то: од „JETOIL
SERBIA“ d.o.o. Београд износ од 50.000,00 динара, износ од 10.000,00 динара од JANA
MAH 15 – пекарско посластичарска радња Смедерево, износ од 300.000,00 динара од
Hesteel Serbia Iron & Stell d.o.o. Beograd и износ од 10.000,00 динара од d.o.o. Trodatpecati Смедерево;
-01.9.2016. године уплаћен је износ од 20.000,00 динара од „NEWPRESS“ d.o.o.
Смедерево;
-02.9.2016. године уплаћен је износ од 2.040.000,00 динара и то: „U.R.
CAFÉ&CAFE GAMBINI“ Смедерево износ од 25.000,00 динара, износ од 2.000.000,00
динара од Фонда за развој пољопривреде града Смедерева и износ од 15.000,00 динара од
RAKIC XC6-LTD Смедерево-Радинац;
-05.9.2016. године уплаћен је износ од 110.000,00 динара и то: INTER-MEHANIKA
DOO Смедерево износ од 30.000,00 динара и износ од 80.000,00 динара од Самосталне
угоститељске радње АС – Андрески Столе Смедерево;
-06.9.2016. године уплаћен је износ од 176.000,00 динара и то: износ од 25.000,00
динара од Живковић Дејана-Snech bar Смедерево, износ од 10.000,00 динара од
INTRAPROFIL d.o.o. Смедерево, износ од 20.000,00 динара од KAFE KLUB „AMFORA“
Смедерево, износ од 15.000,00 динара од UR CAFE „BOOK-S“ Смедерево, износ од
10.000,00 динара од Драгана Јањића-ПР угоститељска радња Смедерево, износ од
40.000,00 динара од UR „ATW-SD“ Смедерево, износ од 25.000,00 динара од UR „PUB
1516“-Горан Стојановић Смедерево, износ од 15.000,00 динара од „BIROTEHNA“ d.o.o.
Смедерево, износ од 6.000,00 динара од UR „ĆOŠAK“-Радослав Радивојевић Смедерево и
износ од 10.000,00 динара од „VIMEKS“d.o.o. Смедерево;
-07.9.2016. године уплаћен је износ од 160.000,00 динара и то: износ од 20.000,00
динара од „FM CAFFE BB“-угоститељска радња Синише Бајића Смедерево, износ од
25.000,00 динара од Друштва за трговину, туризам и угоститељство, износ од 10.000,00
динара од СУТР Замак Смедерево, износ од 30.000,00 динара од Rosa Catene d.o.o.
Смедерево, износ од 10.000,00 динара од „Стари град“ д.о.о. Смедерево, износ од
30.000,00 динара од „DELTAGRAF” Смедерево, износ од 25.000,00 динара од „TRUE
FELLAS“- угоститeљска радња Душана Николића Смедерево и износ од 10.000,00 динара
од MALLAC TRADE d.o.o. Смедерево;
-08.9.2016. године у износу од 75.000,00 динара и то: износ од 10.000,00 динара од
„Tina Trade Gradnja“ d.o.o. Смедерево, износ од 5.000,00 динара од „PET-VET“ d.o.o.
Смедерево, износ од 20.000,00 динара од UR „BAVARIA“ Смедерево, износ од 15.000,00
динара од KAFE POSLASTIČARNICA „KRALJICA“ Смедерево, износ од 10.000,00
динара од „Vinarije VODNJANKA“ Водањ и износ од 15.000,00 динара од
посластичарнице „ОПЕРА СД“- Вање Алексић Смедерево;
-09.9.2016. године у износу од 105.000,00 динара и то: износ од 50.000,00 динара
од Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд, износ од 20.000,00 динара од UR „BEER
LAND“ Смедерево, износ од 15.000,00 динара од UR „GREЕN 026“ Смедрево и износ од
20.000,00 динара од UR „ŽAR SD“ Смедерево;
-12.9.2016. године у износу од 37.000,00 динара и то: износ од 10.000,00 динара од
UR „PARK SD“ Смедерево, износ од 20.000,00 динара од STR „BOMBONJERA“ Драган
Димовски Смедерево и износ од 7.000,00 динара од СЗР „ДИОНИС“ Зоран Гитарић
Добри До Смедерево;
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-22.9.2016. године уплаћен је износ од 15.000,00 динара од PEKARE „SAVA“
Смедерево;
-30.9.2016. године уплаћен је износ од 47.494,50 динара и то: износ од 7.000,00
динара од Подрум „Илић“ Водањ Смедерево, износ од 30.494,50 динара од Фонда за
развој пољопривреде града Смедерева и износ од 10.000,00 динара од СУР Мадера
Смедерево;
-03.10.2016. године уплаћен је износ од 35.000,00 динара од CARBOTECH
INDUSTRIJE d.o.o. Смедерево;
-11.10.2016. године уплаћен је износ од 15.000,00 динара од Занатске радње
„Златне кугле“ Смедерево;
-27.10.2016. године уплаћен је износ од 30.000,00 динара од GENERALI
OSIGURANJE SRBIJA a.d.o. Beograd-Societe Generale banka;
-29.11.2016. године уплаћен је износ од 52.000,00 динарa од Фонда за развој
пољопривреде града Смедерева.
Град Смедерево, као прималац донације, средства добијена од донатора користио
је за извршавање расхода за 129. Туристичко-привредну манифестацију „Смедеревска
јесен 2016“, а према Финансијском плану за поменуту манифестацију и Финансијском
извештају о извршеним расходима.

ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ КРЕДИТА
И ПЛАЋАЊЕ КАМАТЕ
На основу Одлуке о буџету града Смедерева у току 2016. године извршена је
укупна отплата главнице кредита у износу од 190.178.281,54 динара (позиција 77),
извршено је плаћање камата по основу кредитног задужења у укупном износу од
46.896.934,39 динара (позиција 75) и плаћање казни за кашњење у износу од 230.990,21
динара (позиција 76), плаћање негативних курсних разлика у укупном износу од
9.795.806,86 динара (позиција 76) и таксе које проистичу из задуживања (обрада захтева
за коришћење средстава кредита) у износу од 81.461,06 динара (позиција 76).
SOCIETE GENERALE Banka Srbija AD Beograd
У току 2016. године на основу Плана отплате кредита извршена је отплата
главнице и плаћање камате по основу три Уговора о дугорочном наменском кредиту са
SOCIETE GENERALE BANKA AD Beograd и то: Уговор о дугорочном наменском
кредиту бр. LTL 242848, Уговор о дугорочном наменском кредиту бр. LTL 242847 и
Уговор о дугорочном наменском кредиту бр. LTL 242849.
За Уговор о дугорочном наменском кредиту бр. LTL 242848 – решавање мреже
водовода и канализације преко ЈКП „Водовод“ Смедерево извршено је плаћање у
укупном износу од 16.258.033,17 динара, од тога на име отплате главнице износ од
13.633.085,57 динара и на име негативних курсних разлика износ од 2.624.947,60 динара:
18.01.2016. године у износу од
18.02.2016. године у износу од
22.03.2016. године у износу од
26.04.2016. године у износу од
26.05.2016. године у износу од
27.06.2016. године у износу од
26.07.2016. године у износу од
25.08.2016. године у износу од

1.329.830,17
1.332.285,69
1.341.262,20
1.341.162,34
1.348.899,99
1.360.750,93
1.360.255,21
1.361.448,77

динара,
динара,
динара,
динара,
динара,
динара,
динара,
динара,
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21.09.2016. године у износу од
25.10.2016. године у износу од
24.11.2016. године у износу од
23.12.2016. године у износу од

1.362.975,96
1.367.609,64
1.372.139,23
1.379.413,04

динара,
динара,
динара и
динара.

На основу Плана отплате кредита извршено је плаћање камате у укупном износу
од 612.080,43 динара по Уговору о дугорочном наменском кредиту бр. LTL 242848 и то:
18.01.2016. године у износу од
18.02.2016. године у износу од
22.03.2016. године у износу од
22.03.2016. године у износу од
26.04.2016. године у износу од
26.04.2016 године у износу од
26.05.2016. године у износу од
26.05.2016. године у износу од
27.06.2016. године у износу од
27.06.2016. године у износу од
26.07.2016. године у износу од
26.07.2016. године у износу од
25.08.2016. године у износу од
25.08.2016. године у износу од
21.09.2016. године у износу од
21.09.2016. године у износу од
25.10.2016. године у износу од
25.10.2016. године у износу од
24.11.2016. године у износу од
24.11.2016. године у износу од
23.12.2016. године у износу од
23.12.2016. године у износу од

71.586,50
67.609,29
59.583,30
879,35
59.343,49
2.116,31
53.245,51
2.144,34
51.762,52
2.160,50
46.651,31
2.151,73
44.495,79
2.150,47
40.903,02
613,55
36.284,73
1.840,70
34.092,18
1.536,55
29.697,50
1.231,79

динара,
динара,
динара,
динара,
динара,
динара,
динара,
динара,
динара,
динара,
динара,
динара,
динара,
динара,
динара,
динара,
динара,
динара,
динара,
динара,
динара и
динара.

За Уговор о дугорочном наменском кредиту бр. LTL 242847 – решавање
саобраћајне инфраструктурне мреже, реконструкције и рехабилитације улица и
прибављање земљишта у Смедереву извршено је плаћање у укупном износу од
41.465.609,98 динара, од тога на име отплате главнице износ од 39.584.412,44 динара и на
име негативних курсних разлика износ од 1.881.197,54 динара:
18.01.2016. године у износу од
18.02.2016. године у износу од
22.03.2016. године у износу од
26.04.2016. године у износу од
26.05.2016. године у износу од
27.06.2016. године у износу од
26.07.2016. године у износу од
25.08.2016. године у износу од
21.09.2016. године у износу од
25.10.2016. године у износу од
24.11.2016. године у износу од
23.12.2016. године у износу од

3.391.692,91
3.397.953,55
3.420.846,51
3.420.590,46
3.440.327,70
3.470.554,17
3.469.288,40
3.472.334,43
3.476.229,28
3.488.047,97
3.499.596,01
3.518.148,59

динара,
динара,
динара,
динара,
динара,
динара,
динара,
динара,
динара,
динара,
динара и
динара.
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На основу Плана отплате кредита извршено је плаћање камате у укупном износу
од 1.561.080,15 динара по Уговору о дугорочном наменском кредиту бр. LTL 242847 и
то:
18.01.2016. године у износу од
18.02.2016. године у износу од
22.03.2016. године у износу од
22.03.2016. године у износу од
26.04.2016. године у износу од
26.04.2016 године у износу од
26.05.2016. године у износу од
26.05.2016. године у износу од
27.06.2016. године у износу од
27.06.2016. године у износу од
26.07.2016. године у износу од
26.07.2016. године у износу од
25.08.2016. године у износу од
25.08.2016. године у износу од
21.09.2016. године у износу од
21.09.2016. године у износу од
25.10.2016. године у износу од
25.10.2016. године у износу од
24.11.2016. године у износу од
24.11.2016. године у износу од
23.12.2016. године у износу од
23.12.2016. године у износу од

182.577,95
172.435,85
151.966,26
2.243,82
151.355,10
5.400,72
135.802,06
5.469,74
132.018,21
5.510,95
118.984,44
5.488,57
113.484,90
5.473,02
104.321,31
1.554,81
92.542,31
4.694,16
86.951,45
3.918,52
75.744,69
3.141,31

динара,
динара,
динара,
динара,
динара,
динара,
динара,
динара,
динара,
динара,
динара,
динара,
динара,
динара,
динара,
динара,
динара,
динара,
динара,
динара,
динара и
динара.

За Уговор о дугорочном наменском кредиту бр. LTL 242849 – надзиђивање анекса
Спортског центра у Смедереву извршено је плаћање у укупном износу од 4.405.955,08
динара, од тога на име отплате главнице износ од 4.219.153,26 динара и на име
негативних курсних разлика износ од 186.801,82 динара:
18.01.2016. године у износу од
18.02.2016. године у износу од
22.03.2016. године у износу од
26.04.2016. године у износу од
26.05.2016. године у износу од
27.06.2016. године у износу од
26.07.2016. године у износу од
25.08.2016. године у износу од
21.09.2016. године у износу од
25.10.2016. године у износу од
24.11.2016. године у износу од
23.12.2016. године у износу од

360.385,34
361.051,25
363.482,73
363.455,81
365.553,60
368.765,43
368.630,68
368.965,98
369.367,89
370.623,03
371.850,73
373.822,61

динара,
динара,
динара,
динара,
динара,
динара,
динара,
динара,
динара,
динара,
динара,
динара.

На основу Плана отплате кредита извршено је плаћање камате у укупном износу
од 165.894,29 по Уговору о дугорочном наменском кредиту бр. LTL 242849 и то:
18.01.2016. године у износу од
18.02.2016. године у износу од
22.03.2016. године у износу од
22.03.2016. године у износу од
26.04.2016. године у износу од
26.04.2016 године у износу од

19.400,32
18.322,10
16.147,68
238,26
16.082,67
576,06

динара,
динара,
динара,
динара,
динара,
динара,
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26.05.2016. године у износу од
26.05.2016. године у износу од
27.06.2016. године у износу од
27.06.2016. године у износу од
26.07.2016. године у износу од
26.07.2016. године у износу од
25.08.2016. године у износу од
25.08.2016. године у износу од
21.09.2016. године у износу од
21.09.2016. године у износу од
25.10.2016. године у износу од
25.10.2016. године у износу од
24.11.2016. године у износу од
24.11.2016. године у износу од
23.12.2016. године у износу од
23.12.2016. године у износу од

14.429,86
584,37
14.027,18
588,78
12.643,08
586,39
12.058,67
583,57
11.085,14
167,56
9.833,68
501,45
9.239,41
418,39
8.048,22
331,45

динара,
динара,
динара,
динара,
динара,
динара,
динара,
динара,
динара,
динара,
динара,
динара,
динара,
динара,
динара и
динара.

Уговор о наменском кредиту закључен је између града Смедерева као корисника
кредита број 400-5287/2014-08 од 19.08.2014. године и чланица конзорцијума BANCA
INTESA AD BEOGRAD из Новог Београда број 1818 од 18.08.2014. године и Erste Bank
a.d. Novi Sad број 1107/14 од 28.08.2014. године на износ до 8.000.000 евра. На основу
уговора о изградњи „Новог постројења“ - производне хале у Слободној зони Смедерево и
испостављених привремених ситуација у току 2014. године повучен је кредит у износу
од 654.128.500,50 динара. Одлуком о буџету града Смедерева за 2015. годину планирано
је и повлачење остатка кредита на основу Одлуке о коришћењу преосталих новчаних
средстава број 400-8350/2014-04 од 12.12.2014. године у износу од 283.691.623,20 динара.
Сходно наведеном град Смедерево је са чланицама конзорцијума закључио и три
анекса уговора. Анексом бр.1 извршено је прецизирање непокретности које су предмет
хипотеке. Анексом бр. 2 продужен је рок повлачења средстава из кредита до краја марта
2015. године. Анексом бр. 3 продужен је рок повлачења средстава из кредита до
18.09.2015. године и остатак кредита одобрава се за потребе финансирања:
-наставка изградње саобраћајне мреже и објеката у предметном обухвату и то изградња
наставка/другог дела саобраћајнице Iа/б (укључујући и окретницу) у укупној дужини од
око 500m; изградња саобраћајнице IIIб и дела саобраћајнице IIIa у укупној дужини од око
700m (517m+180m); изградња дела саобраћајнице IIIa (фаза IIIa/2) у укупној дужини од
око 200m; изградња недостајућег дела саобраћајнице фаза III/2a у дужини од 530m;
изградња паркинга уз саобраћајницу 2 у дужини око 170m; изградња царинског
терминала за Слободну зону са пратећим објктима на делу кат.парцеле 233/60 укупне
оријентационе површине 2.000 m2 ; изградња трафо станице 10/0.4Kv2X 1000W са
приводима;
-изградња поливалентне производне хале на кат.парцели бр. 233/70 у јавној својини
града Смедерева површине 3000-3500m2.
За наведени Уговор о наменском кредиту од конзорцијума банака у 2016. години
извршено је плаћање главнице за горе наведене радове по партијама: BANCA INTESA
AD BEOGRAD iz Novog Beograda кредитна партија број 54-420-1307312.1 и Erste Bank
a.d. Novi Sad кредитна партија број 50000121279 и то:
BANCA INTESA AD BEOGRAD
За кредитну партију број 54-420-1307312.1 извршено је плаћање у укупном износу
од 68.919.787,68 динара, од тога на име отплате главнице износ од 66.372.782,29 динара и
на име негативних курсних разлика износ од 2.547.005.39 динара:
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19.01.2016. године у износу од
19.02.2016. године у износу од
24.03.2016. године у износу од
05.05.2016. године у износу од
23.05.2016 године у износу од
24.06.2016. године у износу од
25.07.2016. године у износу од
24.08.2016. године у износу од
21.09.2016. године у износу од
24.10.2016. године у износу од
24.11.2016. године у износу од
23.12.2016. године у износу од

5.731.472,61
5.724.916,98
5.731.411,99
5.721.429,34
5.717.783,18
5.771.720,27
5.758.753,55
5.753.993,02
5.744.443,99
5.742.937,97
5.754.496,58
5.766.428,20

динара,
динара,
динара,
динара,
динара,
динара,
динара,
динара,
динара,
динара,
динара и
динара,

На основу Плана отплате кредита извршено је плаћање камате за кредитну партију
број 54-420-1307312.1 у укупном износу од 22.622.310,84 динара и то:
05.01.2016. године у износу од
02.02.2016. године у износу од
02.03.2016. године у износу од
04.04.2016. године у износу од
04.04.2016. године у износу од
09.05.2016. године у износу од
09.05.2016. године у износу од
09.05.2016. године у износу од
25.05.2016. године у износу од
06.06.2016. године у износу од
06.06.2016. године у износу од
29.06.2016. године у износу од
07.07.2016. године у износу од
27.07.2016. године у износу од
09.08.2016. године у износу од
30.08.2016. године у износу од
07.09.2016. године у износу од
22.09.2016. године у износу од
06.10.2016. године у износу од
25.10.2016. године у износу од
07.11.2016. године у износу од
12.12.2016. године у износу од
12.12.2016. године у износу од
14.12.2016. године у износу од
29.12.2016. године у износу од

2.072.040,48
2.064.727,89
1.902.069,18
1.982.666,47
3.757,75
1.873.351,92
14.996,34
5.002,83
4.999,65
1.914.852,45
26.693,33
5.046,81
1.829.659,04
7.552,59
1.855.874,56
6.288,83
1.824.891,79
2.510,86
1.742.798,16
6.276,74
1.773.011,82
1.690.362,02
3.772,89
4.064,26
5.042,18

динара,
динара,
динара,
динара,
динара,
динара,
динара,
динара,
динара,
динара,
динара,
динара,
динара,
динара,
динара,
динара,
динара,
динара,
динара,
динара,
динара,
динара,
динара,
динара и
динара.

ERSTE BANK a.d. Novi Sad
За кредитну партију број 50000121279 извршено је плаћање у укупном износу од
68.924.702,49 динара, од тога на име отплате главнице износ од 66.368.848,00 динара и на
име негативних курсних разлика износ од 2.555.854,49 динара:
19.01.2016. године у износу од
19.02.2016. године у износу од
24.03.2016. године у износу од
04.05.2016. године у износу од
23.05.2016 године у износу од

5.731.612,74
5.725.056,95
5.731.552,13
5.715.638,25
5.730.894,68

динара,
динара,
динара,
динара,
динара,

8. јун 2017. године
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24.06.2016. године у износу од
25.07.2016. године у износу од
24.08.2016. године у износу од
21.09.2016. године у износу од
24.10.2016. године у износу од
24.11.2016. године у износу од
23.12.2016. године у износу од

5.771.861,39
5.753.390,78
5.754.133,71
5.744.584,44
5.744.770,95
5.754.637,28
5.766.569,19

динара,
динара,
динара,
динара,
динара,
динара и
динара.

На основу Плана отплате кредита извршено је плаћање камате за кредитну партију
број 50000121279 у укупном износу од 20.588.936,37 динара и то:
29.01.2016. године у износу од
02.03.2016. године у износу од
04.04.2016. године у износу од
04.04.2016. године у износу од
10.05.2016. године у износу од
10.05.2016. године у износу од
11.05.2016. године у износу од
31.05.2016. године у износу од
31.05.2016. године у износу од
29.06.2016. године у износу од
07.07.2016. године у износу од
25.07.2016. године у износу од
09.08.2016. годину у износу од
30.08.2016. годину у износу од
06.09.2016. године у износу од
29.09.2016. године у износу од
06.10.2016. године у износу од
14.11.2016. године у износу од
14.11.2016. године у износу од
23.11.2016. године у износу од
06.12.2016 године у износу од
06.12.2016. године у износу од
29.12.2016. године у износу од

2.064.778,42
1.910.562,93
2.006.038,24
3.754,92
1.876.943,35
15.024,73
3.754,71
1.917.927,53
7.527,66
5.037,48
1.843.459,73
7.545,18
1.856.202,39
6.282,86
1.830.873,57
2.512,08
1.746.858,25
1.771.241,02
5.016,18
5.437,99
1.693.362,98
3.768,54
5.025,63

динара,
динара,
динара,
динара,
динара,
динара,
динара,
динара,
динара,
динара,
динара,
динара,
динара,
динара,
динара,
динара,
динара,
динара,
динара,
динара,
динара,
динара и
динара.

Током 2016. године закључен је Уговор о наменском кредиту између града
Смедерева као корисника кредита, наш број 400-2008/2016-08 од 28.03.2016. године и
BANCA INTESA AD BEOGRAD из Новог Београда број 467 од 25.03.2016. године.
Уговор о кредиту је закључен као вишепројектни програм за финансирање Општинских
пројеката у мери енергетске ефикасности и мери заштите животне средине у Србији. На
основу Одлуке надлежног органа Банке од 24.03.2016. године, Банка је одобрила кредит
граду Смедереву у износу до 900.000,00 евра у динарској противвредности по средњем
курсу Народне банке Србије на дан пуштања кредита у течај. Кредит је искључиво
наменски и одобрава се за потребе финансирања пројеката побољшања енергетске
ефикасности у три јавна објекта, који испуњавају критеријуме о подобности финансирања
и то: комплексу зграде Градске управе Смедерево, у Центру за културу Смедерево и у
делу школе „Димитрије Давидовић“ у Смедереву. У складу са Одлуком о изменама и
допунама одлуке о задуживању града Смедерева, донетој на 3. седници Скупштине града
Смедерева одржаној 22. септембра 2016. године, којом је дефинисана рекапитулација
потребних радова за побољшање енергетске ефикасности за три објекта у јавној својини
града Смедерева.
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У току 2016. године извршено је повлачење кредита од BANCA INTESA AD
BEOGRAD за радове на побољшању енергетске ефикасности по кредитној партији број
54-420-1511743.6 у укупном износу од 97.960.992,47 динара и то:
24.05.2016. године у износу од
26.05.2016. године у износу од
31.05.2016. године у износу од
09.06.2016. године у износу од
17.06.2016. године у износу од
04.10.2016. године у износу од
25.10.2016. године у износу од
29.12.2016. годину у износу од

1.320.794,26
34.158.001,05
27.614.613,50
13.162.534,91
4.999.743,54
4.762.368,60
11.500.000,89
442.935,72

динара,
динара,
динара,
динара,
динара,
динара,
динара и
динара.

На основу Плана отплате кредита извршено је плаћање камате за кредитну партију
број 54-420-1511743.6 у укупном износу од 1.577.622,52 динара и то:
20.06.2016. године у износу од
29.06.2016. године у износу од
07.07.2016. године у износу од
09.08.2016. године у износу од
07.09.2016. године у износу од
06.10.2016. године у износу од
07.11.2016. године у износу од
12.12.2016. године у износу од

4.999,49
26.693,33
247.539,20
265.793,21
242.788,42
235.139,29
266.177,71
288.491,87

динара,
динара,
динара,
динара,
динара,
динара,
динара и
динара.

Такође, у складу са планираним средствима Одлуком о буџету града Смедерева за
2016. годину реализована су средства за пратеће трошкове задуживања у износу од
81.461,06 динара на име плаћањa накнаде за обраду захтева за коришћење средстава
кредита (за обављање услуга обраде захтева и одобрење кредита) према BANCА INTESА
AD BEOGRAD.
У току 2016. године буџет града Смедерева извршио је пренос средстава на рачун
Societe Generale Bank a.d. Beograd по основу отплате главнице и плаћања камате у
укупном износу од 64.468.653,10 динара. Конзорцијуму банака који чине Banca Intesa a.d.
Beograd и Erste Bank a.d. Novi Sad извршен је пренос средстава и то: на рачун Banca
Intesa a.d. Beograd по основу отплате главнице и плаћања камате извршен је пренос у
износу од 91.542.098,52 динара, на рачун Erstebank a.d. Novi Sad по основу отплате
главнице и плаћања камате извршен је пренос у износу од 89.513.638,86 динара. Banca
Intesa a.d. Beograd по основу плаћања камате и за пратеће трошкове задуживања извршен
је пренос у износу од 1.659.083,58 динара, што укупно износи 247.183.474,06 динара.

ЧЛАН ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
ЗАДУЖЕН ЗА РЕСОР ФИНАНСИЈА

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
ЗА ФИНАНСИЈЕ И
ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ
АДМИНИСТРАЦИЈУ

Славиша Стошић, дипл. екон.

Дамњан Стајић, дипл.екон.

3

IV

IV

2

400-70/2016-07 од
11.1.2016. године

400-266/2016-07
од 19.1.2016.
године

1.

2.

Раздео

1

Број решења о
Редни употреби средстава
број
текуће буџетске
резерве

15

15

5

Програм

0602-0001

0602-0001

6

Програмска
класификација

130

130

7

Функција

48

49

8

Позиција

424

425

9

Конто

11

10,770,000.00

5,151,000.00

Одобрена су недостајућа средства у
укупном износу од 600.000,00
динара за набавку услуге хитне
интервенције на чишћењу
дренажног колектора ради пријема
атмосферских вода објекта LIDL у
Смедереву, након отапања снега.
Oдобрена су новчана средства у
укупном износу од 276.000,00
динара СЗТР "Филић" из
Смедерева, на име услуге израде 3Д
идејног решења лица јужне фасаде
зграде Градске управе.

Средства из
буџета

10

Опис

276,000.00

600,000.00

12

Промена

5,427,000.00

11,370,000.00

13

Садашња
апропријација

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

-

-

4

Глава

ПРЕГЛЕД
УПОТРЕБЕ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У ПЕРИОДУ ОД 1.1.2016. ГОДИНЕ ДО 11.2.2016 ГОДИНЕ (ПЛАН 22.000.000 ДИНАРА)

У складу са чланом 69. Закона о буџетском систему у оквиру буџета део планираних прихода не распоређује се унапред, већ се задржава на име текуће буџетске резерве. Средства
текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне. Такође,
текућа буџетска резерва опредељује се највише до 4% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве доноси надлежни извршни орган локалне власти, на предлог локалног органа управе надлежног за финансије. Средства текуће буџетске резерве распоређују се на
директне кориснике буџетских средстава током фискалне године.
Правилником о садржају и начину финансијског извештавања о планираним и оствареним приходима и примањима и планираним и извршеним расходима и издацима јединица локалне
самоуправе («Службени гласник Републике Србије», број 79/2011) утврђено је да текућу буџетску резерву треба исказати на местима насталог трошка. У том смислу, на терет
средстава текуће буџетске резерве исплаћено је укупно средстава у износу од 42.639.550,20 динара, а по појединим наменама датим у следећим прегледима:

) Текућа
у буџетска
уџ
р р
1)
резерва

ИЗВЕШТАЈ
О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ И СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ЗА 2016. ГОДИНУ

8. јун 2017. године
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IV
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400-285/2016-07
од 29.1.2016.
године

400-11278/201507 од 29.1.2016.
године

3.

4.

4.1

-

3

15

1501-0002

0602-0001

620

130

90

49

511

425

2

ОСТАЛО ОД ПЛАНА
(По Одлуци о буџету за 2016.
годину ПЛАН ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ износио је 22.000.000
динара)

УКУПНО УТРОШЕНО
ОД 1.1.2016. ГОДИНЕ ДО
11.2.2016.ГОДИНЕ

Предузећу за инжињеринг,
трговину и грађевинарство „ИТГ“
доо за додате радове на прилазним
објектима Производне хале са
50,000,000.00
пратећом инфраструктуром и
уређењем терена на КП 233/70 КО
Смедерево, одобрена су недостајућа
средства у укупном износу од
990.000,00 динара.

На име хитне набавке радова мале
вредности на чишћењу дренажног
колектора у улици Ђуре Салаја у
11,370,000.00
Смедереву, одобрена се недостајућа
средства у укупном износу од
1.800.000 динара.

18,334,000.00

3,666,000.00

990,000.00

1,800,000.00

50,990,000.00

13,170,000.00
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IV

IV

IV

2

400-708/2016-07
од 24.2.2016.
године

400-690/2016-07
од 24.2.2016.
године

400-1329/2016-07
од 3.3.2016.
године

1

1.

2.

3.

15

15

3

5

0602-0002

0602-0001

1502-0002

6

160

130

620

7

147

57

90

8

10

Месној заједници Лугавчина, на основу захтева број 4001329/2016-04 од 03.03.2016. године, одобрена су новчана
421 средстава у износу од 28.581,20 динара на име деблокаде
редовног рачуна месне заједнице, за измиривање обавезе
утрошене електричне енергије за јавну расвету и др.

Одобравају се средства у укупном износу од 1.673.244,00
динара на име накнаде за експроприсану имовину по
Делимичном решењу Основног суда у Смедереву 1Р1.бр 26/14
од 15.01.2016. године, за потребе изградње Санитарне
депоније чврстог комуналног отпада за град Смедерево на
локацији Јелен До, и то следећим лицима:
-Николић Горану из Радинца средства у износу од
1.089.057,00 динара на име накнаде за експроприсану имовину
(на име изгубљене добити на роду вишегодишњег засада на
к.п.бр.1497 у Сегди КО Радинац од 26.02 ара и на име
трошкова садње и неге истог, на име изгубљене добити на
541
роду вишегодишњег засада и трошкова садње и неге истог на
кп.бр.1491/2 од 02.67 ара и кп.бр.1492/2 од 19.09 ари у КО
Радинац) уплатом на рачун број 200-58775380-94 и
- Николић Мирослави из Радинца средства у износу од
584.187,00 динара на име накнаде за експроприсану имовину
(на име изгубљене добити на роду вишегодишњег засада на
к.п.бр.1844 у Сегди КО Радинац од 22.47 ара и на име
трошкова садње и неге истог) уплатом на рачун број 20058775380-94.

Дарку Ђорђевићу, предузетнику пројектовања, Д.А.Студио
Лазаревац за извршену услугу техничке контроле пројектнотехничке документације за грађевинску дозволу за доградњу,
511 реконструкцију и адаптацију производне хале на катастарској
парцели 233/70 К.О. Смедерево, одобрена су средства у
укупном износу од 65.000,00 динара, на основу рачуна број U
1/2016 од 25.01.2016. године.

9

Опис

38,000,000.00

0.00

50,990,000.00

11

Средства из
буџета

28,581.20

1,673,244.00

65,000.00

12

Промена

38,028,581.20

1,673,244.00

51,055,000.00

13

Садашња
апропријација

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

4.3

-

4.1

4

Број решења о
Програмска
Редни употреби средстава
Функција Позиција Конто
Раздео Глава Програм
класификација
број
текуће буџетске
резерве

ПРЕГЛЕД
УПОТРЕБЕ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У ПЕРИОДУ ОД 11.2.2016 ГОДИНЕ ДО 22.9.2016. ГОДИНЕ (ПЛАН 31.070.000 ДИНАРА)
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IV

IV

IV

IV

IV

IV

400-1107/2016-07
од 4.3.2016.
године

400-1566/2016-07
од 16.3.2016.
године

400-1621/2016-07
од 30.3.2016.
године

400-2269/2016-07
од 6.4.2016.
године

400-2799/2016-07
од 26.4.2016.
године

400-3426/2016-07
од 13.5.2016.
године

4.

5.

6.

7.

8.

9.

-

4.8

-

4.12

-

4.1

15

13

2

1

14

3

0602-0001

1201-0001

0601-0007

1101-0001

1301-0001

1502-0002

220

820

620

620

810

620

69

187

87.2

315

216

90

10,930,000.00

5,743,000.00

0.00

Центру за културу Смедерево на име реализације концерта
групе „Рибља Чорба“ који се реализовао у оквиру
424 Смедеревске моторијаде 30. априла 2016. године у
Смедеревској тврђави, а на основу Захтева број 400-2799/201601 од 20.04.2016. године, одобрена су средства у укупном
износу од 500.000,00 динара.
Одобрена су средства у укупном износу од 602.026,00 динара,
физичким лицима која су ангажована као извршиоци посла на
423 противградним станицама, а која добијају упутства од
Радарског центра „Букуља“ из Аранђеловца, за период
15.04.2016. године до 15.05.2016. године.

1,600,000.00

75,000,000.00

51,055,000.00

ЈП Дирекцији за изградњу, урбанизам и грађевинско
земљиште Смедерево, одобрена су недостајућа средства у
укупном износу од 4.800.000,00 динара зa набавку 100
511
савремених тезги, које су неопходне за опремање градске
пијаце, како би се заокружила започета активност на уређењу
градске зелене пијаце у Смедереву.

ЈП Дирекцији за изградњу, урбанизам и грађевинско
512 земљиште Смедерево, на основу Захтева бр. 743, одобрена су
додатна средства у износу од 27.800,00 динара, на име набавке
аутоматског нивелира са увећањем, која по Понуди предузећа
Веком Гео доо број 0035/2016 износи укупно 37.800 динара.

На основу Молбе, број 400-1566/2016-01 од 09.03.2016.
године, ССК ОСИ „Деспот Ђурађ Бранковић“ на име
481 организације Државног првенства у Стреличарском спорту за
особе са инвалидитетом, одобравају се средства у укупном
износу од 15.000,00 динара.

ЈП „Србијагас“ Нови Сад, одобрена су средства у укупном
износу од 12.250,00 динара, за трошкове прикључења
511 административног дела производног дела производне хале у
Смедереву у делу Индустријске зоне, на катастарској парцели
233/70 КО Смедерево власника града Смедерева, на
дистрибутивни гасоводни систем ЈП „Србијагас“, изградњом
типског прикључка максималниг капацитета 10м3/час.

4

602,026.00

500,000.00

4,800,000.00

27,800.00

15,000.00

12,250.00

602,026.00

6,243,000.00

15,730,000.00

1,627,800.00

75,015,000.00

51,067,250.00
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IV

IV

II

IV

IV

IV

IV

IV

400-3392/2016-04
од 16.5.2016.
године

400-1770/2016-07
од 27.5.2016.
године

400-3477/2016-07
од 31.5.2016.
године

400-4193/2016-07
од 15.6.2016.
године

400-1388/2016-07
од 16.6.2016.
године

400-5287/2016-07
од 17.6.2016.
године

400-4805/2016-07
од 11.7.2016.
године

400-4886/2016-07
од 15.7.2016.
године

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

15

15

15

14

15

15

6

13

0602-0001

0602-0001

0602-0001

1301-0001

0602-0001

0602-0001

0401-0001

1201-0001

130

130

130

810

220

111

530

820

42

47

47

216

69

27

152

192

Предузећу "Adria Media group" doo Београд, одобрена су
недостајућа средства у укупном износу од 120.000,00 динара,
на име објављивања репортаже "Смедерево град грожђа и
вина".

414

На име недостајућих средстава за исплату солидарне помоћи у
случају смрти члана уже породице запосленог, одобрена су
средства у укупном износу од 200.000,00 динара.

423 За набавку услуге снимања Петријевског колектора, одобрена
су средства у укупном износу од 190.000,00 динара.

За набавку услуге процене индустријске хале изграђене на кат.
423 парцели 233/70 К.О. Смедерево, одобрена су средства у
укупном износу од 150.000,00 динара.

Боксерском савезу Србије, а на основу Захтева, број 400481 1388/2016-08 од 03.03.2016. године, одобрена су средства у
укупном износу од 20.000,00 динара.

Одобрена су средства у укупном износу од 602.026,00 динара,
физичким лицима која су ангажована као извршиоци посла на
423
противградним станицама, а која добијају упутства од
Радарског центра „Букуља“ из Аранђеловца, за период
15.05.2016. године до 15.06.2016. године.

423

Одобрена су средства у укупном износу од 9.118.800,00 динара
А.С.А. ЕКО доо Београд за изведене радове на уклањању
депоније у Липама у складу са Уговором о извођењу радова на
424 уклањању депоније у Липама која угрожава градско извориште
воде број 400-1770/2016-03 од 17.03.2016. године.

10,900,000.00

7,982,000.00

7,832,000.00

75,015,000.00

602,026.00

12,120,000.00

645,000.00

0.00

200,000.00

190,000.00

150,000.00

20,000.00

602,026.00

120,000.00

9,118,800.00

20,000.00

11,100,000.00

8,172,000.00

7,982,000.00

75,035,000.00

1,204,052.00

12,240,000.00

9,763,800.00

20,000.00

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

-

-

-

-

-

-

-

4.8

Удружењу медицинских сестара и техничара подунавског
округа Смедерево, на име континуиране медицинске едукације
за главне сестре Опште болнице „Свети Лука“ Смедерево, које
481 имају акредитоване радове за симпозијум главних сестара и
бабица који ће бити одржан на Тари од 18.05.2016. године до
22.05.2016. године, одобрена су средства у укупном износу од
20.000,00 динара.

5
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IV

IV

IV

400-5321/2016-07
од 12.8.2016.
године

400-5418/2016-07
од 16.8.2016.
године

400-5435/2016-07
од 18.8.2016.
године

24.

25.

-

-

4.12

4.5

IV

23.

22.

4.3

4.5

20.

-

-

IV

IV

400-5216/2016-07
од 9.8.2016.
године

19.

400-5251/2016-07
од 11.8.2016.
године
400-5191/2016-07
од 11.8.2016.
године

IV

400-4923/2016-07
од 18.7.2016.
године

21.

IV

400-4890/2016-07
од 15.7.2016.
године

18.

15

15

7

9

9

15

15

15

0602-0001

0602-0001

0701-0001

2002-0001

2002-0001

0602-0002

0602-0001

0602-0001

130

220

451

912

912

160

220

130

42

69

329

161

161

147

69

47

1,204,052.00

8,172,000.00

1,016,526.00

414

На име недостајућих средстава за исплату солидарне помоћи у
случају смрти члана уже породице запосленог, одобрена су
средства у укупном износу од 64.100,00 динара.

11,100,000.00

Јавном предузећу Дирекција за изградњу, урбанизам и
грађевинско земљиште Смедерево за финансирање обавезе
овог предузећа према IP Investment Project Group Београд по
511 основу Окончане ситуације број 09-16 за изведене радове на 102,645,000.00
санацији клизишта у улици Дунавској у Смедереву, одобрена
су недостајућа средства у укупном износу од 9.238.620,00
динара.
Физичким лицима која су ангажована као извршиоци посла на
противградним станицама, а која добијају упутства од
Радарског центра „Букуља“ из Аранђеловца, за период
423
1,806,078.00
15.07.2016. године до 15.08.2016. године, одобрена су средства
у укупном износу од 602.026,00 динара.

Основној школи „Вожд Карађорђе“ Водањ на име куповине
4632 фрижидера за потребе школске кухиње, одобрена су средства у
укупном износу од 19.990,00 динара.

Месној заједници Мала Крсна на име рачуна за телефон за
421 месец мај и јун 2016. године, одобрена су средства у укупном
38,028,581.00
износу одј 4.413 динара.
ј
р
р
име куповине тримера за кошење траве, одобрена су средства у
4632 укупном износу од 16.526,00 динара.
1,000,000.00

Одобрена су средства у укупном износу од 602.026,00 динара,
физичким лицима, која су ангажована као извршиоци посла на
423 противградним станицама, а која добијају упутства од
Радарског центра „Букуља“ из Аранђеловца, за период
15.06.2016. године до 15.07.2016. године.

423 За набавку услуге израде Елабората о рационалности мреже
основних и средњих школа на територији града Смедерева,
одобрена су средства у укупном износу од 495.000,00 динара.

6

64,100.00

602,026.00

9,238,620.00

19,990.00

16,526.00

4,413.00

602,026.00

495,000.00

11,164,100.00

2,408,104.00

111,883,620.00

1,036,516.00

1,016,526.00

38,032,994.00

1,806,078.00

8,667,000.00
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IV

IV

400-5419/2016-07
од 30.8.2016.
године

400-5753/2016-07
од 31.8.2016.
године

26.

27.

-

-

15

15

0602-0001

0602-0001

130

130

42

45

414

1,530,171.80

ОСТАЛО ОД ПЛАНА
(По Одлуци о измени и допуни Одлуке о буџету за 2016
годину ПЛАН ИЗНОСИ 21.070.000, Одлуком о
преусмеравању апропријације у корист текуће буџетске
резерве, преусмерена су средства у износу од 10.000.000
ДИНАРА, тако да ПЛАН ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
износио је 31.070.000 динара )

200,000.00

29,539,828.20

11,164,100.00

152,400.00

УКУПНО УТРОШЕНО
ОД 11.2.2016. ГОДИНЕ ДО 22.9.2016. ГОДИНЕ

На име недостајућих средстава за исплату солидарне помоћи у
случају смрти члана уже породице запосленог, одобрена су
средства у укупном износу од 200.000,00 динара.

За набавку услуге - повећање интернет протока за комуналну
421 полицију, одобрена су средства у укупном износу од 58,369,552.00
152.400,00 динара.

7

11,364,100.00

58,521,952.00

8. јун 2017. године
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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3

IV

2

400-7199/2016-07
од 18.10.2016.
године

1

1.

-

4

15

5

Број решења о
Редни употреби средстава
Раздео Глава Програм
текуће буџетске
број
резерве

0602-0001

6

Програмска
класификација

130

7

Функција

48

8

Позиција

424

9

Конто

ОСТАЛО ОД ПЛАНА
(По Одлуци о измени и допуни Одлуке о
буџету за 2016. годину планирано је
10.000.000 динара на име текуће резерве,
Одлуком о преусмеравању апропријације у
корист текуће буџетске резерве,
преусмерена су средства у износу од
10.000.000 ДИНАРА, тако да ПЛАН
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ износио је
20.000.000,00 динара)

УКУПНО УТРОШЕНО ОД
22.9.2016. ГОДИНЕ ДО 30.11.2016.
ГОДИНЕ

ЈКП Водовод Смедерево одобрена су средства
у укупном износу од 76.376,00 динара на име
издавања локацијских услова за изградњу
трансфер станице, услова за пројектовање,
сагласности на локацију трасе, израду
прикључка, прикључка за производну халу, и
по основу издатих налога Одсека за
инспекцијске послове-Групе за комуналну
инспекцију.

10

Опис

14,174,900.00

11

Средства из буџета

19,923,624.00

76,376.00

76,376.00

12

Промена

ПРЕГЛЕД
УПОТРЕБЕ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У ПЕРИОДУ ОД 22.9.2016. ГОДИНЕ ДО 30.11.2016. ГОДИНЕ (ПЛАН 20.000.000 ДИНАРА)

8

14,251,276.00

13

Садашња
апропријација
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IV

IV

IV

I

IV

I

400-7611/2016-07
од 30.11.2016.
године

400-8242/2016-07
од 1.12.2016.
године

400-5201/2016-07
од 7.12.2016.
године

400-8504/2016-07
од 8.12.2016.
године

400-8660/2016-07
од 13.12.2016.
године

1.

2.

3.

4.

5.

6.

15

13

15

15

1

9

0602-0001

1201-0001

0602-0001

0602-0001

1101-0001

2002-0001

6

Програмска
класификација

160

820

160

130

620

912

7

Функција

16

188

13

42

308

160

8

Позиција
10

Опис

423

425

481

414

423

2,027,566.00

1,596,000.00

Одобрена су недостајућа средства у укупном износу
од 10.500,00 динара на име финансирања редовног
рада политичких субјеката чији су кандидати
изабрани за одборнике Скупштине града Смедерева,
а у складу са Законом о финансирању политичких
активности („Службени гласник РС“, број 43/2011 и
123/2014).
Центру за културу Смедерево, одобрена су
недостајућа средстава, у укупном износу од 482.174
динара, на име трошкова уређења простора.

5,149,576.00

7,983,158.00

На име недостајућих средстава за исплату новчане
накнаде запосленима за чијим радом је престала
потреба одобрена су средства у укупном износу од
3.735.000,00 динара.

На име измиривања обавезе по Рачуну број 632
предузећа „Делтаграф“ доо Смедерево, у складу са
захтевом Изборне комисије за избор одборника
Скупштине града Смедерева, одобрена су средства у
укупном износу од 254.640,00 динара.

2,850,000.00

216,161,250.00

11

Средства из
буџета

Јавном предузећу Дирекција за изградњу, урбанизам
и грађевинско земљиште Смедерево за финансирање
обавеза овог предузећа према добављачима, а у
складу са Захтевом број 94 од 02.11.2016. године
(услуга објављивања огласа, издавање сагласности и
техничких услова за реконструкцију улица,
постављање плаката, трошкови укњижбе), одобрена
су средства у укупном износу од 155.943,00 динара.

Одобрена су недостајућа средства у укупном износу
од 153.506,00 динара на име недостајућих средстава
4631 за исплату Mузичкој школи „Коста Манојловић“
Смедерево за набавку хармонике за ученика Милета
Ђурђевића.

9

Конто

254,640.00

482,174.00

10,500.00

3,735,000.00

155,943.00

153,506.00

12

Промена

5,404,216.00

2,078,174.00

2,038,066.00

11,718,158.00

3,005,943.00

216,314,756.00
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Садашња
апропријација

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

-

4.8

-

-

4.12

4.5

Број решења о
употреби средстава
Раздео Глава Програм
текуће буџетске
резерве
3
4
5
2

400-7975/2016-07
oд 30.11.2016.
године

1

Редни
број

ПРЕГЛЕД
УПОТРЕБЕ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У ПЕРИОДУ ОД 30.11.2016. ГОДИНЕ ДО 31.12.2016. ГОДИНЕ (ПЛАН 25.000.000 ДИНАРА)

9

8. јун 2017. године
Страна 161 – Број 6 – Књига 1

IV

IV

IV

IV

IV

IV

400-8397/2016-07
од 13.12.2016.
године

400-8158/2016-07
од 19.12.2016
године

400-7869/2016-07
од 20.12.2016.
године

400-7946/2016-07
од 20.12.2016.
године

400-8757/2016-07
од 20.12.2016.
године

400-9139/2016-07
од 28.12.2016.
године

7.

8.

9.

10.

11.

12.

-

4.8

4.8

4.8

-

4.8

15

13

13

13

14

13

0602-0001

1201-0001

1201-0001

1201-0001

1301-0003

1201-0001

421

820

820

820

810

820

105

189

188

196

216

188

425

426

425

512

481

425

2,078,174.00

На име обезбеђења недостајућих средстава за
изведене радове на санацији изливања Петријевског
колектора по Окончаној ситуацији број 47/016 од
28.12.2016. године предузећа „28 јуни“ А.Д.
Смедерево, одобрена су средства у укупном износу
од 938.796,00 динара.

Центру за културу Смедерево на име недостајућих
средстава за израду народне ношње, одобрена су
средства у укупном износу од 326.400,00 динара.

4,136,880.00

234,000.00

Текводно спортском удружењу „Црвена Звезда“
Смедерево, на име недостајућих средстава за набавку
71,803,000.00
спортске опреме неопходне за рад и функционисање
удружења, одобрена су средства у укупном износу од
100.000 динара.
Центру за културу Смедерево, на име недостајућих
средстава за набавку рекламног паноа са
852,304.00
осветљењем, одобрена се средства у укупном износу
од 441.220 динара.
Центру за културу Смедерево на име трошкова
фарбања Центра, одобрена су средства у укупном
3,883,824.00
износу од 244.953 динара.

Центру за културу Смедерево, одобрена су средства у
укупном износу од 1.805.650 динара на име
недостајућих средстава за исплату трошкова фирми
„Бајица“ Д.О.О. Смедерево и то за: дубинско
чишћење уклањање графита на подним плочицама,
дубинско усисавање, прање, испирање и
дезинфекција фотеља у великој сали, машинско –
хемијско дубинско прање подова од мермера у
улазном холу, демонтажа ручним алатом и машинама
оштећених мермерних плоча, демонтажа ручним
алатом и машинама оштећених плоча од вештачког
камена на платоу, испоруку и уградњу плоча од
вештачког камена на платоу и репарација подова од
цементне кошуљице у великој сали Центра.
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938,796.00

326,400.00

244,953.00

441,220.00

100,000.00

1,805,650.00

5,075,676.00

560,400.00

4,128,777.00

1,293,524.00

71,903,000.00

3,883,824.00

Страна 162 – Број 6 – Књига 1
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
8. јун 2017. године

IV

IV

400-9111/2016-07
oд 29.12.2016.
године

400-8956/2016-07
oд 29.12.2016.
године

14.

15.

-

-

-

15

15

15

0602-0001

0602-0001

0602-0001

130

130

130

47

47

47

423

423

423

ОСТАЛО ОД ПЛАНА
(По
Одлуци о измени и допуни Одлуке о буџету за
2016. годину ПЛАН ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ износио је 25.000.000 динара)

УКУПНО УТРОШЕНО
ОД 30.11.2016. ГОДИНЕ ДО 31.12.2016. ГОДИНЕ

На име обезбеђења средстава за финансирање
услуге израде елабората заштите од пожара – уз
идејне пројекте и израду пројекта стабилне
инсталације за дојаву пожара за објекат Дома
здравља – Здравствена станица у Коларима,
одобрена су средства у укупном износу од 139.200,00
динара.
Одобрена се средства у укупном износу од
528.000,00 динара на име обезбеђења средстава за
финансирање услуге израде елабората система
техничке заштите за град Смедерево у складу са
Закључком број 400-8956/2016-07 од 26.12.2016.
године.
9,231,564.00

9,092,364.00

9,051,000.00

15,642,654.00

9,357,346.00

528,000.00

139,200.00

41,364.00

9,759,564.00

9,231,564.00

9,092,364.00

Напомена: Одлуком о буџету града Смедерева за 2016. годину („Службени лист града Смедерева“, број 9/2015, 1/2016, 9/2016 и 11/2016) за текућу буџетску резерву планирана су средства у укупном
износу од 58.282.204,20 динара, а укупно је утрошено 42.639.550,20 динара. Обзиром да су трошкови исказани по местима насталог трошка, не исказује се извршење на позицији текуће буџетске
резерве. На дан 31.12.2016. године од укупно планираног износа текуће буџетске резерве, остао је износ од 15.642.654,00 динара, који није утрошен.

IV

400-8057/2016-07
oд 29.12.2016.
године

13.

Одобрена су средства у укупном износу од 41.364,00
динара на име обезбеђења средстава за
финансирање услуге израде машинског пројекта за
извођење инсталација централног грејања за
површину од 250,3 м2 са котларницом на пелет и
израду елабората енергетске ефикасности за
постојеће стање и мера за побољшање после
реконструкције објекта Основне школе „Светитељ
Сава“ Друговац, подручно одељење Бадљевица.
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8. јун 2017. године
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
Страна 163 – Број 6 – Књига 1

3

IV

2

400-4236/2016-07
oд 17.6.2016.
године

1.

Раздео

1

Број решења о
Редни употреби средстава
број
сталне буџетске
резерве

-

4

Глава

15

5

Програм

0602-0001

6

Програмска
класификација

220

7

Функција

71

8

Позиција

484

9

Конто

Друштвеном водопривредном предузећу „Смедерево“ за
извођење хитних радова на чишћењу реке Језаве у Скобаљу
по Рачуну број 8/54, одобрена су средства у укупном
износу од 318.660,00 динара, у складу са Наредбом
градског штаба за ванредне ситуације број 87-1-23/2016-02
од 12. марта 2016. године.

10

Опис

0.00

11

Средства из
буџета

318,660.00

12

Промена

ПРЕГЛЕД
УПОТРЕБЕ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У ПЕРИОДУ ОД 11.2.2016. ГОДИНЕ ДО 22.9.2016. ГОДИНЕ (ПЛАН 2.000.000 ДИНАРА)

318,660.00

13

Садашња
апропријација

У складу са чланом 70. Закона о буџетском систему у оквиру буџета се планирају срердства за сталну буџетску резерву, која се се исказују на апропријацији намењеној за буџетске резерве. Стална
буџетска резерва користи се за финансирање расхода и издатака Републике Србије, односно локалне власти, у отклањању последица ванредних околности, као што су земљотрес, поплава, суша, пожар,
клизишта, снежни наноси, град, животињске и биљне болести, еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде, односно других ванредних догађаја, који могу да угрозе живот и здравље људи или
проузрокују штету већих размера.Стална буџетска резерва опредељује се највише до 0,5% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину. Решење о употреби средстава
сталне буџетске резерве доноси надлежни извршни орган локалне власти, на предлог локалног органа управе надлежног за финансије.
Правилником о садржају и начину финансијског извештавања о планираним и оствареним приходима и примањима и планираним и извршеним расходима и издацима јединица локалне самоуправе
(«Службени гласник Републике Србије», број 79/2011) утврђено је да сталну буџетску резерву треба исказати на местима насталог трошка. У том смислу, на терет средстава сталне буџетске резерве
исплаћено је укупно средстава у износу од 5.857.925,14 динара, а по појединим наменама датим у следећим прегледима:

1) Стална буџетска резерва
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Страна 164 – Број 6 – Књига 1
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
8. јун 2017. године

IV

IV

400-4195/2016-07
oд 19.7.2016.
године

400-4374/2016-07
oд 16.8.2016.
године

2.

3.

-

-

15

15

0602-0001

0602-0001

220

220

71

71

484

484

430,210.00

177,790.00

1,822,210.00

1,392,000.00

111,550.00

1,822,210.00

430,210.00

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

ОСТАЛО ОД ПЛАНА
(По Одлуци о измени и допуни Одлуке о буџету за 2016.
годину ПЛАН СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ износио
је 2.000.000 динара)

УКУПНО УТРОШЕНО
ОД 11.2.2016. ГОДИНЕ ДО 22.9.2016. ГОДИНЕ

Фирми Полиестер група доо Прибој, одобрена су средства
у укупном износу од 1.392.000,00 динара за измирење
обавезе по Рачуну 000680 од 22.06.2016. године за набавку
40 комада противградних ракета, а у складу са Закључком
Градског штаба за ванредне ситуације број 320-77/2016-02
од 17.06.2016. године.

На основу наредби Градског штаба за ванредне ситуације,
одобравају се средства у укупном износу од 111.550,00
динара за измирење обавезе по следећим испостављеним
рачунима:
-34.920,00 динара по основу Рачуна број 00409/16 од
13.06.2016. године фирме Багер комерц доо Лозовик за
радове на уклањању муља на пропустима на траси
Голобочког потока у Сараорцима, у складу са Наредбом
Градског штаба за ванредне ситуације број 87-1-67/2016-02
од 04. маја 2016. године и Закључком број 400-4195/201602 од 17.06.2016. године;
318,660.00
-23.708,02 динара по основу Рачуна број 2495570 од
17.03.2016. године фирме ЈКП „Водовод“ Смедерево за
радове на копању канала у Врбовцу ради решавања
проблема плављења дворишта у складу са Наредбом
Градског штаба за ванредне ситуације број 87-1-15/2016-02
од 11. марта 2016. године и
-укупно 52.921,09 динара по основу рачуна број 2495372,
број 2495375 и број 2495380 од 14.03.2016. године фирме
ЈКП „Водовод“ Смедерево за радове на црпљењу воде и
канализације у домаћинствима у Смедереву.
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8. јун 2017. године
Страна 165 – Број 6 – Књига 1

3

IV

2

320-52/2016-07
oд 3.10.2016.
године

1.

Раздео

1

Број решења о
Редни
употреби
број средстава сталне
буџетске резерве

-

4

15

5

Глава Програм

0602-0001

6

Програмска
класификација

220

7

71

8

10

Опис

11

Средства из
буџета

Градско веће града Смедерева донело је Закључак број
320-52/2016-07 од 19. априла 2016. године којим се
прихвата предлог да се због претрпљене штете у
сточарству, настале због заразе говеда Q грозницом у
484 Михајловцу и Добром Долу, додели једнократна
1,822,210.00
новчана помоћ у износу од нето 15.000 динара по
оболелом грлу у запату, за укупно 44 грла и то:
-660.000,00 динара на име једнократне новчане помоћи
физичким лицима због претрпљене штете у сточарству,
настале због заразе говеда Q грозницом у Михајловцу и
Добром Долу, као и
-88.595,00 динара на име пореза на доходак грађана.

9

Функција Позиција Конто

748,595.00

12

Промена

2,570,805.00

13

Садашња
апропријациј
а

ПРЕГЛЕД
УПОТРЕБЕ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У ПЕРИОДУ ОД 22.9.2016. ГОДИНЕ ДО 30.11.2016. ГОДИНЕ (ПЛАН 6.000.000 ДИНАРА)
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Страна 166 – Број 6 – Књига 1
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
8. јун 2017. године

IV

IV

400-2420/201607 oд
10.10.2016.
године

400-7234/201607 oд
19.10.2016.
године

2.

3.

-

-

15

15

0602-0001

0602-0001

220

220

71

71

2,570,805.00

ОСТАЛО ОД ПЛАНА
(По Одлуци о измени и допуни Одлуке о буџету за
2016. годину ПЛАН СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ износио је 6.000.000 динара)

УКУПНО УТРОШЕНО
ОД 22.9.2016. ГОДИНЕ ДО 30.11.2016. ГОДИНЕ

Одобрена су средства у укупном износу од 37.198,98
динара на основу препоруке Градског штаба за
484 ванредне ситуације број 87-1-38/2015-02 од 30.03.2015. 5,236,548.46
године, упућене ЈКП Водовод Смедерево да у насељено
место Сараорци упути цистерну воде за пиће за
потребе становништва овог места, чије бунаре је
потопио Голобочки поток.

На основу закључка градског штаба за ванредне
ситуације број 87-1-58/2016-02 од 02.04.2016
године,одобравају се средства у укупном износу од
2.665.743,46 динара и то:
-1.670.889,14 динара на име изведених радова на
484 реконструкцији дела уличне водоводне мреже у улици
Дунавска, Смедерево и
-994.854,32 динара на име изградње дренажне мреже у
Улици братства и јединства и регулисању одвода дела
Ћир Антиног потока у улици Горанска.

15

2,548,462.56

3,451,537.44

37,198.98

5,273,747.44

2,665,743.46 5,236,548.46

8. јун 2017. године
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
Страна 167 – Број 6 – Књига 1

1.

1

4008888/2016-07
oд
29.12.2016.
године

2

IV

3

Број решења о
употреби
Редни
средстава
Раздео
број
сталне
буџетске
резерве

-

4

15

5

Глава Програм

0602-0001

6

Програмска
класификација

220

7

Функција

71

8

Позиција

484

9

Конто

10

11

Средства из
буџета

Градски штаб за ванредне ситуације града
Смедерева, на својој 91. седници одржаној 7.
децембра 2016. године донео је Закључак број
87-19/2016-02 којим се прихватају споразуми
о решавању имовинско-правних односа у вези
са штетом насталом санацијом клизишта у
Дунавској улици у Смедереву, а на које је
Градско правобранилаштво дало Мишљење
(М.бр. 547-3/2016) о правној ваљаности.
Oдобрена су средства у укупном износу од
584.180,00 динара на име накнаде штете
5,273,747.44
настале услед санације клизишта у улици
Дунавској у Смедереву у складу са
закљученим споразумима и то:
330.480,00 динара на име надокнаде штете
Богичевић Милану из Смедерева,
- 217.220,00 динара на име надокнаде штете
Станојевић Радмили, Јокић Милошу, Ивковић
Александри и Пауновић Верици,
- 36.480,00 динара на име надокнаде штете
наследницима пок. Игњатовић Благоја
(Јестровић Даници и Игњатовић Горици).

Опис

584,180.00

12

Промена

5,857,927.44

13

Садашња
апропријација

ПРЕГЛЕД
УПОТРЕБЕ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У ПЕРИОДУ ОД 30.11.2016. ГОДИНЕ ДО 31.12.2016. ГОДИНЕ (ПЛАН 3.000.000 ДИНАРА)
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Славиша Стошић, дипл. екон.

Дамњан Стајић, дипл.екон.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
ЗА ФИНАНСИЈЕ И ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ
АДМИНИСТРАЦИЈУ

2,415,820.00

ОСТАЛО ОД ПЛАНА
(По Одлуци о измени и допуни Одлуке о
буџету за 2016. годину ПЛАН СТАЛНЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ износио је 3.000.000
динара)
ЧЛАН ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
ЗАДУЖЕН ЗА РЕСОР ФИНАНСИЈА

584,180.00

УКУПНО УТРОШЕНО
ОД 30.11.2016. ГОДИНЕ ДО 31.12.2016.
ГОДИНЕ

Напомена: Одлуком о буџету града Смедерева за 2016. годину („Службени лист града Смедерева“, број 9/2015, 1/2016, 9/2016 и 11/2016) за сталну буџетску резерву планирана су средства у
укупном износу од 8.273.746,44 динара, а укупно је утрошено 5.857.926,44 динара. Обзиром да су трошкови исказани по местима насталог трошка, не исказује се извршење на позицији сталне
буџетске резерве. На дан 31.12.2016. године, од укупно планираног износа сталне буџетске резерве, остао је планиран износ од 2.415.820 динара, који није утрошен.
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ИЗВЕШТАЈ
О ГАРАНЦИЈАМА ДАТИM У ТОКУ ФИСКАЛНЕ 2016. ГОДИНЕ

Чланом 34. Закона о јавном дугу („Службени гласник Републике Србије“, број
61/2005, 107/2009, 78/2011 и 68/2015) дефинисано је да локалне власти не могу давати
гаранције правним лицима чији су оснивач нити било ком другом правном лицу. У складу
са поменутим чланом Закона, у току 2016. године, буџет града Смедерева није давао
гаранције.

ЧЛАН ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
ЗАДУЖЕН ЗА РЕСОР ФИНАНСИЈА

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
ЗА ФИНАНСИЈЕ И
ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ
АДМИНИСТРАЦИЈУ

Славиша Стошић, дипл. екон.

Дамњан Стајић, дипл.екон.

8. јун 2017. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

76.
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 и 99/2016), 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 и 101/2016- др.закон) и члана 19. став 1.
тачка 2. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева”, број 12/2016 - пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 8. седници одржаној 8.
јуна 2017. године, донела је
ОД Л У КУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ
ГРАДА СМЕДЕРЕВА ЗА 2017. ГОДИНУ
I ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
У Одлуци о буџету града Смедерева за 2017. годину
(„Службени лист града Смедерева“, број 12/2016), члан 1.
мења се и гласи:
„Приходи и примања буџета града Смедерева за 2017.
годину процењују се у укупном износу од 3.682.370.789
динара, и то средства буџета града Смедерева у износу од
3.601.580.000 динара и средства из сопствених и других
прихода у износу од 80.790.789 динара.“.
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Члан 2.
Члан 2. мења се и гласи:
"Приходи и расходи буџета града Смедерева за 2017. годину, примања по основу продаје
нефинансијске имовине, примања од задуживања, 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
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) у чему:
- буџетска средства
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) у чему:
- текући буџетски расходи
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ (класа 5) у чему:
- текући буџетски издаци
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (кл. 7+8) - (кл. 4+5)
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу
спровођења јавних политика) категорија 62
Примања од продаје финансијске имовине (категорија
92 осим 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)
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
В. СОПСТВЕНИ И ДРУГИ ПРИХОДИ ИНДИРЕКТНИХ
КОРИСНИКА БУЏЕТА ГРАДА СМЕДЕРЕВА

Износ

3.576.569.123
2.941.780.713
2.941.780.713
634.788.410
3.409.580.000
2.839.049.658
2.839.049.658
570.530.342
570.530.342
166.989.123

3.000.000
169.989.123

11.000.000
11.010.877
192.000.000

-169.989.123
80.790.789
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Члан 3.
Члан 3. мења се и гласи:
"Буџетски суфицит у износу од 166.989.123 динара је разлика између укупног износа прихода
и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа расхода и
издатака за набавку нефинансијске имовине. Укупан фискални суфицит износи 169.989.123
динара."
Члан 4.
Члан 4. мења се и гласи:
"Укупни приходи и примања буџета и средства из сопствених и других прихода индиректних
корисника буџета града Смедерева процењују се у следећим износима, по годинама и то:

Процена за 2017. годину
Економска
Класифика
ција

ВРСТЕ ПРИХОДА И
ПРИМАЊА

1

2

3

Пренета новчана
средства буџета из
претходних година

321

Пренета новчана
средства буџета из
претходних година

Процена за 2018. годину

Процена за 2019. годину

Средства из
буџета

Сопствени и
други
приходи

Средства из
буџета

Сопствен
и и други
приходи

Средства из
буџета

Сопствени и
други
приходи

3

4

5

6

7

8

11.010.877

4.556.885

30.000.000

76.233.904

3.038.193.000

37.000.000

7

Текући приходи

2.941.780.713

711

Порези на доходак,
добит и капиталне
добитке

61.102.000

1.392.620.000

712

Порез на фонд зарада

5.000

5.000

713

Порез на имовину

416.770.000

438.000.000

445.000.000

714

Порез на добра и
услуге

120.400.000

90.000.000

95.000.000

716

Други порези

67.000.000

87.000.000

90.000.000

732

Донације од
међународних
организација

733

Трансфери од других
нивоа власти

536.947.865

741

Приходи од имовине

85.836.848

742

Приходи од продаје
добара и услуга

268.751.000

743

Новчане казне и
одузета имовинска
корист

30.150.000

744

Добровољни
трансфери од физичких
и правних лица

5.000.000

100.000

4.792.000

745

Мешовити и
неодређени приходи

14.300.000

300.000

13.391.000

771

Меморандумске ставке
за рефундацију расхода

2.000.000

4.650.000

1.750.000

1.427.000.000

35.237.000

550.255.000

325.000.000

55.450.000

1.470.000.000

32.000.000

75.000.000
34.946.904

3.088.245.000

550.255.000

32.000.000

78.000.000
28.652.000

25.000.000

325.000.000

23.000.000

25.000.000

150.000

4.900.000

150.000

2.390.000

300.000

1.700.000

300.000
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772

Меморандумске ставке
за рефундацију расхода
из претходне године

781

Трансфери између
буџетских корисника
на истом нивоу

8

Примања од продаје
нефинансијске
имовине

9

Примања од
задуживања и продаје
финансијске имовине

2.000.000

9216

1.000.000

1.000.000

634.788.410

5.000.000

5.000.000

14.000.000

6.000.000

6.000.000

3.000.000

6.000.000

6.000.000

11.000.000

11.000.000

300.000

Примања од
задуживања од
пословних банака у
земљи у корист нивоа
градова
Примања од отплате
кредита датих
физичким лицима и
домаћинствима у
земљи

9114

700.000

8. јун 2017. године

11.000.000

8+9

СВЕГА ПРИМАЊА

648.788.410

7+8+9

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
И ПРИМАЊА

3.590.569.123

76.233.904

3.049.193.000

61.102.000

3.099.245.000

55.450.000

3+7+8+9

ПРЕНЕТА
СРЕДСТВА,
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
И ПРИМАЊА

3.601.580.000

80.790.789

3.079.193.000

61.102.000

3.136.245.000

55.450.000

Члан 5.
Члан 5. мења се и гласи:
"Укупни расходи и издаци буџета града Смедерева и средства из сопствених и других
прихода индиректних корисника буџета града Смедерева утврђују се у следећим износима,
по годинама и то:
Економска
класификација

ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА

1

2

План за 2017.
годину

План за 2019.
годину

4

5

592.766.079

727.977.000

735.000.000

Коришћење услуга и роба

1.137.610.573

779.000.000

780.000.000

44

Отплата камата и пратећи
трошкови задуживања

56.600.000

64.000.000

64.000.000

45

Субвенције

132.095.800

65.000.000

65.000.000

46

Трансфери осталим нивоима власти

504.094.885

557.000.000

570.000.000

47

Накнаде за социјалну заштиту из
буџета

143.182.388

97.000.000

97.000.000

48

Остали расходи

239.699.933

98.000.000

98.000.000

499

Средства резерве

33.000.000

25.000.000

25.000.000

Издаци за нефинансијску имовину

570.530.342

469.216.000

505.245.000

Издаци за отплату главнице

192.000.000

197.000.000

197.000.000

41

Расходи за запослене

42

5
6
620

Набавка финансијске имовине

3

План за 2018.
годину

5
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4+5+6

4+5+6
Сред.инд.
корисн.
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СВЕГА РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

3.601.580.000

3.079.193.000

3.136.245.000

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ
ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА
БУЏЕТА ГРАДА СМЕДЕРЕВА
ИЗ СОПСТВЕНИХ И ДРУГИХ
ПРИХОДА

80.790.789

61.102.000

55.450.000

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

3.682.370.789

3.140.295.000

3.191.695.000

Члан 6.
Члан 6. мења се и гласи:
„Расходи и издаци буџета града Смедерева и расходи и издаци из сопствених и других
прихода индиректних корисника буџета града Смедерева, по економској класификацији,
утврђени су и распоређени у следећим износима:

Екон.
клас.

ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА

1

2

400

ТЕКУЋИ РАСХОДИ

Средства из
буџета
3

Структу
ра
%
4

Средства
из
осталих
извора
5

Укупна јавна
средства
6

2.839.049.658

78,8%

79.324.789

2.918.374.447

410

РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

592.766.079

16,5%

29.932.300

622.698.379

411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

472.530.681

13,1%

18.621.120

491.151.801

412

Социјални доприноси на терет послодавца

84.582.993

2,3%

3.333.180

87.916.173

413

Накнаде у натури

6.315.120

0,2%

2.090.000

8.405.120

414

Социјална давања запосленима

12.065.862

0,3%

5.838.000

17.903.862

415

Накнаде трошкова за запослене

9.660.675

0,3%

50.000

9.710.675

416

Награде,бонуси и остали посебни расходи

420

КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА

7.610.748

0,2%

-

7.610.748

1.137.610.573

31,6%

45.637.489

1.183.248.062

350.305.646

9,7%

4.445.554

354.751.200

8.350.000

0,2%

1.111.000

9.461.000

3,7%

7.826.000

139.512.181

421

Стални трошкови

422

Трошкови путовања

423

Услуге по уговору

131.686.181

424

Специјализоване услуге

221.565.563

6,2%

17.588.000

239.153.563

425

Текуће поправке и одржавање (услуге и мат)

365.928.058

10,2%

7.599.885

373.527.943

426

Материјал

59.775.125

1,7%

7.067.050

66.842.175

440

ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ
ЗАДУЖИВАЊА

56.600.000

1,6%

-

56.600.000

441

Отплата домаћих камата;

46.600.000

1,3%

-

46.600.000

444

Пратећи трошкови задуживања

10.000.000

0,3%

-

10.000.000

450

СУБВЕНЦИЈЕ

132.095.800

3,7%

-

132.095.800

4511

Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама

97.600.000

2,7%

-

97.600.000

4512

Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама

34.495.800

1,0%

-

34.495.800

460

ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

504.094.885

14,0%

2.584.000

506.678.885

4631

Текући трансфери осталим нивоима власти

397.279.603

11,0%

-

397.279.603

4632

Капитални трансфери осталим нивоима власти

10.390.000

0,3%

-

10.390.000
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464

Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање

48.500.010

1,3%

-

48.500.010

465

Остале дотације и трансфери

47.925.272

1,3%

2.584.000

50.509.272

470

СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

143.182.388

4,0%

900.000

144.082.388

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

143.182.388

4,0%

900.000

144.082.388

480

ОСТАЛИ РАСХОДИ

239.699.933

6,7%

271.000

239.970.933

481

Дотације невладиним организацијама;

86.305.735

2,4%

-

86.305.735

482

Порези, обавезне таксе, казне и пенали;

82.743.798

2,3%

271.000

83.014.798

483

Новчане казне и пенали по решењу судова;

55.915.400

1,6%

-

55.915.400

484

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

10.000

0,0%

-

10.000

485

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних
органа;

14.725.000

0,4%

-

14.725.000

490

АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА И
СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ

33.000.000

0,9%

-

33.000.000

49911

Стална резерва

3.000.000

0,1%

-

3.000.000

49912

Текућа резерва

30.000.000

0,8%

-

30.000.000

500

КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ

570.530.342

15,8%

1.466.000

571.996.342

510

ОСНОВНА СРЕДСТВА

569.030.342

15,8%

1.466.000

570.496.342

511

Зграде и грађевински објекти;

529.023.187

14,7%

-

529.023.187

512

Машине и опрема;

36.757.155

1,0%

766.000

37.523.155

515

Нематеријална имовина

3.250.000

0,1%

700.000

3.950.000

540

ПРИРОДНА ИМОВИНА

1.500.000

0,0%

-

1.500.000

1.500.000

0,0%

-

1.500.000

192.000.000

5,3%

-

192.000.000

541

Земљиште;

610

ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ

611

Отплата главнице домаћим кредиторима
УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

192.000.000

5,3%

-

192.000.000

3.601.580.000

100,0%

80.790.789

3.682.370.789

Члан 7.
Члан 7. мења се и гласи:
„Расходи и издаци буџета града Смедерева и расходи и издаци из сопствених и других
прихода индиректних корисника буџета града Смедерева, по функционалној класификацији,
утврђени су и распоређени у следећим износима:

Функциje

Функционална класификација

1

2

000

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

Средства из
буџета

Структура
%

3

4

Средства из
осталих
извора

Укупна јавна
средства

5

6

241.426.991

6,7%

1.850.000

243.276.991

040

Породица и деца;

7.430.000

0,2%

950.000

8.380.000

070

Социјална помоћ угроженом становништву
некласификована на другом месту;

70.500.000

2,0%

-

70.500.000

090

Социјална заштита некласификована на другом месту

163.496.991

4,5%

900.000

164.396.991

100

ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ

877.198.854

24,4%

-

877.198.854

111

Извршни и законодавни органи

41.371.399

1,1%

-

41.371.399

112

Финансијски и фискални послови

280.000.000

7,8%

-

280.000.000
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130

Опште услуге;

500.646.549

13,9%

-

500.646.549

160

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту;

55.180.906

1,5%

-

55.180.906

200

ОДБРАНА

66.419.185

1,844%

-

66.419.185

220

Цивилна одбрана

66.419.185

1,844%

300

ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ

102.000.000

2,8%

-

102.000.000

66.419.185

330

Судови;

67.000.000

1,9%

-

67.000.000

360

Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту

35.000.000

1,0%

-

35.000.000

400

ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ

827.406.500

23,0%

1.057.000

828.463.500

411

Општи економски и комерцијални послови

15.000.000

0,4%

1.057.000

16.057.000

421

Пољопривреда

379.946.000

10,5%

-

379.946.000

436

Остала енергија

2.000.000

0,1%

-

2.000.000

451

Друмски саобраћај

413.815.216

11,5%

-

413.815.216

473

Туризам

15.660.000

0,4%

-

15.660.000

490

Економски послови некласификовани на другом месту

985.284

0,0%

-

985.284

500

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

210.708.102

5,9%

-

210.708.102

510

Управљање отпадом;

93.203.753

2,6%

-

93.203.753

520

Управљање отпадним водама;

16.400.000

0,5%

-

16.400.000

530

Смањење загађености;

7.591.676

0,2%

-

7.591.676

540

Заштита биљног и животињског света и крајолика;

52.291.100

1,5%

-

52.291.100

560

Заштита животне средине некласификована на другом
месту

41.221.573

1,1%

-

41.221.573

600

ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ

260.589.200

7,2%

-

260.589.200

620

Развој заједнице;

110.993.400

3,1%

-

110.993.400

630

Водоснабдевање;

16.900.000

0,5%

-

16.900.000

640

Улична расвета;

127.700.000

3,5%

-

127.700.000

660

Послови становања и заједнице некласификовани на
другом месту

4.995.800

0,1%

-

4.995.800

700

ЗДРАВСТВО

44.090.010

1,2%

-

44.090.010

720

Ванболничке услуге;

32.700.010

0,9%

-

32.700.010

721

Опште медицинске услуге

800.000

0,0%

-

800.000

760

Здравство некласификовано на другом месту.

10.590.000

0,3%

-

10.590.000

800

РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ

307.475.802

8,5%

32.017.885

339.493.687

810

Услуге рекреације и спорта;

98.000.000

2,7%

-

98.000.000

820

Услуге културе;

206.275.802

5,7%

32.017.885

238.293.687

830

Услуге емитовања и штампања;

1.000.000

0,0%

-

1.000.000

840

Верске и остале услуге заједнице;

2.000.000

0,1%

-

2.000.000

860

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

200.000

0,0%

-

200.000

900

ОБРАЗОВАЊЕ

664.265.356

18,4%

45.865.904

710.131.260

911

Предшколско образовање

333.431.560

9,3%

38.900.000

372.331.560

912

Основно образовање

232.445.000

6,5%

-

232.445.000

920

Средње образовање;

90.390.000

2,5%

-

90.390.000

950

Образовање које није дефинисано нивоом;

7.998.796

0,2%

6.965.904

14.964.700

3.601.580.000

100,0%

80.790.789

3.682.370.789

УКУПНО
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Члан 8.
Члан 8. мења се и гласи:
„Расходи и издаци буџета града Смедерева и расходи и издаци из сопствених и других
прихода индиректних корисника буџета града Смедерева, по програмској класификацији,
утврђени су и распоређени у следећим износима:
Шифра
Средства из
буџета

Структу
ра %

Сопствени и
други
приходи

Укупна
средства

4

5

6

7

Програм

Програмска
активност/
Пројекат

Назив

1

2

17.000.000

0,5%

17.000.000

1101-0001

3
Програм 1. Урбанизам и просторно
планирање
Просторно и урбанистичко планирање

15.000.000

0,4%

15.000.000

1101-0003

Управљање грађевинским земљиштем

2.000.000

0,1%

2.000.000

334.360.500

9,3%

334.360.500

127.700.000

3,5%

127.700.000

52.291.100

1,5%

52.291.100

51.600.000

1,4%

51.600.000

44.200.000

1,2%

44.200.000

26.973.600

0,7%

26.973.600

10.000.000

0,3%

10.000.000

1101

1102
1102-0001
1102-0002
1102-0003
1102-0004
1102-0005
1102-0006
1102-0007
1102-0008
1102-0009
1501
1501-0001
1501-0002
1501-П1
1502
1502-0001

2.000.000

0,1%

2.000.000

16.900.000

0,5%

16.900.000

Остале комуналне услуге

2.695.800

0,1%

Програм 3. Локални економски развој
Унапређење привредног и инвестиционог
амбијента
Мере активне политике запошљавања
Пројекат - "Млади у производњи
воћарских производа"
Програм 4. Развој туризма

20.985.284

0,6%

5.000.000

0,1%

15.000.000

0,4%

985.284

0,0%

985.284

11.000.000

0,3%

11.000.000

2.695.800
1.057.000

22.042.284
5.000.000

1.057.000

16.057.000

Управљање развојем туризма

11.000.000

0,3%

11.000.000

Програм 5. Развој пољопривреде

296.846.000

8,2%

296.846.000

0101-0002

Мере подршке руралном развоју

273.026.000

7,6%

273.026.000

0101-П1

Пројекат - Израда пројектно техничке
документације за изградњу система за
наводњавање јужног дела територије
града Смедерева

23.820.000

0,7%

23.820.000

Програм 6. Заштита животне средине

72.617.002

2,0%

72.617.002

7.176.000

0,2%

7.176.000

6.472.376

0,2%

6.472.376

0401-0003

Управљање заштитом животне средине
Праћење квалитета елемената животне
средине
Заштита природе

964.873

0,0%

964.873

0401-0004

Управљање отпадним водама

16.400.000

0,5%

16.400.000

0401-0005

Управљање комуналним отпадом

11.871.777

0,3%

11.871.777

0401-0006

Управљање осталим врстама отпада

29.731.976

0,8%

29.731.976

Програм 7. Организација саобраћаја и
саобраћајна инфраструктура

405.865.216

11,3%

405.865.216

0701-0002

Одржавање саобраћајне инфраструктуре

404.365.216

11,2%

404.365.216

0701-0003

Управљање јавним паркиралиштима

1.500.000

0,0%

Програм 8. Предшколско васпитање

333.431.560

9,3%

38.900.000

372.331.560

Функционисање предшколских установа

333.431.560

9,3%

38.900.000

372.331.560

Програм 9. Основно образовање

232.445.000

6,5%

232.445.000

Функционисање основних школа

232.445.000

6,5%

232.445.000

Програм 10. Средње образовање

90.390.000

2,5%

90.390.000

0101

0401
0401-0001
0401-0002

0701

2001
2001-0001
2002
2002-0001
2003

Програм 2. Комуналне делатности
Управљање/одржавање јавним
осветљењем
Одржавање јавних зелених површина
Одржавање чистоће на површинама јавне
намене
Зоохигијена
Уређивање, одржавање и коришћење
пијацa
Одржавање гробаља и погребне услуге
Производња и дистрибуција топлотне
енергије
Управљање и снабдевање водом за пиће

1.500.000
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2003-0001

90.390.000

2,5%

238.354.069

6,6%

1.850.000

240.204.069

171.387.603

4,8%

900.000

172.287.603

2.000.000

0,1%

2.000.000

9.000.000

0,2%

9.000.000

Саветодавно-терапијске и социјалноедукативне услуге

7.430.000

0,2%

0901-0005

Активности Црвеног крста

30.000.000

0,8%

0901-П1

Пројекат: "Откријмо свет рачунара"

0901-П2

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

1801-0001

Програм 12. Здравствена заштита
Функционисање установа примарне
здравствене заштите
Мртвозорство

0901
0901-0001
0901-0002
0901-0003
0901-0004

1801

1801-0002
1801-0003
1201
1201-0001
1201-0002
1201-0003

Функционисање средњих школа
Програм 11. Социјална и дечја
заштита
Социјалне помоћи
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Прихватилишта и друге врсте смештаја
Подршка социо-хуманитарним
организацијама

Спровођење активности из области
друштвене бриге за јавно здравље
Програм 13. Развој културе
Функционисање локалних установа
културе
Јачање културне продукције и
уметничког стваралаштва
Унапређење система очувања и
представљања културно-историјског
наслеђа

0,0%

90.390.000

750.000

8.180.000
30.000.000

200.000

200.000

18.536.466

0,5%

18.536.466

34.090.010

0,9%

34.090.010

32.800.010

0,9%

32.800.010

800.000

0,0%

800.000

490.000

0,0%

490.000

209.275.802

5,8%

32.017.885

241.293.687

159.709.555

4,4%

24.276.000

183.985.555

3.000.000

0,1%

3.000.000

2.000.000

0,1%

2.000.000

1201-0004

Остваривање и унапређивање јавног
интереса у области јавног информисања

1.000.000

0,0%

1.000.000

1201-П1

Пројекат Центра за културу Смедеревска јесен

9.900.000

0,3%

9.900.000

1201-П2

Пројекат Центра за културу - Позоришни
фестивал Театар у Тврђави

3.000.000

0,1%

200.000

0,0%

200.000

1.200.000

0,0%

1.200.000

3.000.000

0,1%

200.000

0,0%

1201-П3
1201-П4
1201-П5
1201-П6
1201-П7
1201-П8
1201-П9
1201-П10

1201-П11

1201-П12
1201-П13
1201-П14
1201-П15

1201-П16

Пројекат Центра за културу - Корзо
поново ради
Пројекат Центра за културу – Културно
лето
Пројекат Центра за културу - Позоришни
фестивал "Нушићеви дани"
Пројекат Центра за културу - Ликовна
колонија графике
Пројекат Центра за културу - Светосавске
свечаности
Пројекат Центра за културу - Песма лета
Пројекат Центра за културу - Мини
гитаријада
Пројекат Центра за културу-Бесплатна
школа програмирања за талентоване
младе људе лошег имовног стања као и за
младе људе из маргинализованих група
Пројекат Музеја - Од престонице до
споменика културе-Реконструкција
сталне изложбене поставке Музеја у
Смедереву
Пројекат Музеја - Пројекат Годишњи
програм Градске галерије савремене
уметности Смедерево
Пројекат Народне библиотеке Смедерево
- Часопис за културу, уметност и
друштвена питања Монс Ауреус
Пројекат Музеја - "Ноћ музеја"
Пројекти Регионалног завода за заштиту
споменика културе - Обнова куле 9
Језавског бедема Смедеревске тврђаве
Пројекат Регионалног завода за заштиту
споменика културе - Израда главног
пројекта санације и обнове Варошког
бедема од Куле 16 до Куле 17

500.000

1.000.000

3.500.000

4.000.000
200.000

551.247

0,0%

551.247

1.500.000

0,0%

1.500.000

500.000

0,0%

500.000

250.000

0,0%

250.000

3.400.000

0,1%

3.400.000

840.000

0,0%

840.000

200.000

0,0%

200.000

250.000

0,0%

250.000

14.000.000

0,4%

14.000.000

375.000

0,0%

375.000
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1201-П17

1201-П18

1201-П19

1201-П20

1201-П21

1201-П22

1201-П23

1201-П24
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Пројекат Регионалног завода за заштиту
споменика културе-Санација и
рестаурација Капеле Дине Манчића на
старом гробљу
Пројекат Регионалног завода за заштиту
споменика културе - Санација и
реконструкција Спомен чесме умрлим и
погинулим у ратовима 1912-1918. године
и 1941-1945. године у Лазници код
Жагубице
Пројекат Регионалног завода за заштиту
споменика културе - Санација и
реконструкција споменика палим
борцима за народ и отаџбину у рату 19121919. године у Кисиљеву
Пројекат Регионалног завода за заштиту
споменика културе - Претходна
истраживања спомен обележја на
територији Жабара и Малог Црнића
Пројекат Историјског архива-Штампање
зборника радова излаганих на Научном
скупу "Смедеревски крај 1918-1941"
Пројекат Регионалног завода за заштиту
споменика културе - Увид у стање
непокретних културних добара на
територији Подунавског и Браничевског
округа и прикупљање података за ГИС
Пројекат Регионалног завода за заштиту
споменика културе - Трећа фаза
систематских археолошких истраживања
Тврђаве РАМ у оквиру реализације
главног пројекта Тврђаве РАМ
Пројекат Регионалног завода за заштиту
споменика културе - Санација споменика
изгинулим, помрлим и несталим
Марковчанима за ослобођење и
уједињење у рату 1912-1918. године
Велика Плана
Програм 14. Развој спорта и омладине

3.000.000

8. јун 2017. године

0,1%

3.000.000

0,0%

2.504.000

2.504.000

0,0%

1.435.885

1.435.885

0,0%

272.000

272.000

0,0%

50.000

50.000

500.000

0,0%

500.000

700.000

0,0%

700.000

0,0%

1.980.000

1.980.000

98.200.000

2,7%

98.200.000

1301-0001

Подршка локалним спортским
организацијама, удружењима и савезима

72.000.000

2,0%

72.000.000

1301-0003

Одржавање спортске инфраструктуре

26.000.000

0,7%

26.000.000

1301-0005

Спровођење омладинске политике

200.000

0,0%

1.150.051.723

31,9%

6.965.904

1.157.017.627

0602-0001

699.007.452

19,4%

6.965.904

705.973.356

0602-0002

Програм 15. Локална самоуправа
Функционисање локалне самоуправе и
градских општина
Функционисање месних заједница

53.084.271

1,5%

53.084.271

0602-0003

Сервисирање јавног дуга

247.000.000

6,9%

247.000.000

0602-0004

Општинско/градско правобранилаштво

67.000.000

1,9%

67.000.000

0602-0009

Текућа буџетска резерва

30.000.000

0,8%

30.000.000

0602-0010

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

3.000.000

0,1%

3.000.000

44.450.000

1,2%

44.450.000

4.660.000

0,1%

4.660.000

1.850.000

0,1%

1.850.000

43.468.034

1,2%

43.468.034

30.222.198

0,8%

30.222.198

1301

0602

0602-П1
0602-П2

Пројекат Туристичка организација града
Смедерева у ликвидацији

200.000

2101-0001

Пројекат "Водени спортови-здрава
будућност за нашу децу"
Програм 16. Политички систем
локалне самоуправе
Функционисање скупштине

2101-0002

Функционисање извршних органа

13.245.836

0,4%

13.245.836

Програм 17. Енергетска ефикасност
Унапређење и побољшање енергетске
ефикасности и употреба обновљивих
извора енергије

13.199.800

0,4%

13.199.800

13.199.800

0,4%

13.199.800,00

3.601.580.000

100,0%

0602-П3
2101

0501
0501-0001

УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ
РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

80.790.789

3.682.370.789
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Члан 9.
Члан 9. 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 2017-2019
ГРАД СМЕДЕРЕВО

Назив капиталног пројекта
Р.бр

1

2

3

4

5

6

7

8

Укупно сви
пројекти

1.023.251.343

Назив капиталног пројекта

Година
почетка
финaнс.
пројекта

Година
завршет.
финанс.
пројекта

Укупна
вредност
пројекта

1

2

3

4

2016

2017

2016

Израда пројеката и
изградња тротоара у
улицама Петријевској,
Горанској, Шалиначкој и
другим улицама, по
Програму коришћења
сред.за финансирање
безбедности саобраћаја
Изградња тротоара у
Улици Петријевски поток
Санација тротоара
градских магистралаУлица 16. октобра, део из
средстава по плану
Програма коришћења
сред.за финансирање безб
саобраћаја
Израда пројектне
документације по
Програму кор.сред.за фин
унапређења безбедности
саобраћаја
Израда пројеката и
уградња пешачких
семафора у улицама
Карађорђевој и Црвене
армије, по Програму
кор.сред.за фин
унапређења безбедности
саобраћаја
Израда пројекта јавне
расвете у улици Црвене
армије у Смедереву, по
Програму кор.сред.за фин
унапређења безбедности
саобраћаја
Набавка и уградња опреме
система видео надзора и
система за аутоматско
препознавање
регистарских таблица, са
пројектном
документацијом, по
Програму кор.сред.за фин
унапређења безбедности
саобраћаја
Изградња саобраћајница у
Индустријском парку и
тротоари

52.276.444

171.338.820

80.326.935

Реализ.
закључно
2016
2016 план
реализација
са
31.12.2015.

550.801.258

172.986.706

158.860.000

8.000.000

2017

2018

2019

Након
2019

9

10

11

6

7

8

11.471.254

7.100.000

571.254

10.900.000

2017

1.900.000

1.900.000

2016

2017

4.673.820

4.673.820

2017

2017

3.316.394

3.316.394

2017

2017

1.200.000

1.200.000

2016

2017

300.000

300.000

2015

2017

10.070.100

12.400.000

2015

2018

17.729.822

5

8.729.822

5.000.000

1.900.000

300.000

6.440.100

3.630.000

9.000.000
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Наткривање Зелене пијаце
у Смедереву и затварање
исте заштитним панелима
Израда техничке
документације и извођење
10 радова на наткривању
зелене пијаце у
Михајловцу

8. јун 2017. године

54.400.000 42.996.000

11.376.000

2016

2017

54.372.000

2017

2017

15.597.600

2012

2017

43.945.252

2017

2017

600.000

2014

2018

13.700.000

2015

2018

31.000.000

12.017.000 12.009.614

2016

2017

13.000.000

5.000.000

2016

2017

5.500.000

2016

2017

3.900.517

2016

2017

4.519.200

4.519.200

2016

2017

1.001.520

1.001.520

2016

2019

13.000.000

4.000.000

3.009.751

923.208

2016

2017

5.873.891

70.000

66.251

5.807.640

2016

2017

5.564.225

6.000.000

50.657

5.513.568

2016

2017

6.229.517

222.000

23.441

6.206.076

2017

2017

89.000.000

89.000.000

2017

2017

30.000.000

30.000.000

2016

2017

3.490.894

3.600.000

1.990.894

1.500.000

2016

2017

15.547.957

19.000.000 10.547.957

5.000.000

2016

2017

13.199.800

14.628.000

13.199.800

2017

2017

5.030.000

5.030.000

30 Набавка опреме

2017

2017

12.300.000

12.300.000

Израда локалног
31
еколошког акционог плана

2016

2017

4.176.000

9

11 Завршетак објекта на Ртњу

12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

23

24

25

26

27

28
29

Набавка медицинске
опреме за хитне
интервенције збрињавања
лица страдалих у
саобраћајним незгодама
службе Хитне помоћи
Дома здравља, по
Програму кор.сред.за фин
унапређења безбедности
саобраћаја
Реконструкција Улице
Револуције
Реконструкција улице
Фочанске
Реконструкција дела Улице
Балканске
Реконструкција улице
Димитрија Туцовића
Реконструкција улице
Излетничке (кишна
канализација)
Санација Улице
Космајских партизана
Санација Улице
Пушкинове
Изградња и уређење
паркинг простора
Реконструкција улице
Живана Атанацковића
Реконструкција улице
Краљевића Марка
Реконструкција улице
Милана Кршљанина са
припадајућим улицама
Периодично одржавање
улица на територији града
Смедерева
Извођење радова на
пресвлачењу дела
локалних путева
(Шалинац, Биновац,
Ландол, Суводол,
Друговац и осталих) на
територији града
Смедерева
Набавка земљишта на
локацији Јелен До
Изградња два подземна
кабловска вода и
трафостаница у Слободној
зони Смедерево
Климатизација зграде
Градске управе Смедерево
Набавка опреме за
Предшколску установу
«Наша радост» Смедерево

15.597.600

41.346.622

1.000.000

598.630

2.000.000

600.000

2.200.000

5.000.000

4.657.452

6.842.548

6.907

5.283.479

1.950.726

2.479.058

8.570.216

3.500.000

46.963

3.389.615

2.063.422

3.925.820

24.697

3.875.820

4.176.000

4.176.000

5.067.041

13.700.000

2.000.000

2.000.000
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32 План квалитета ваздуха

33

34

35

36

37

38

39

40

Израда пројектно техничке
документације за изградњу
система за наводњавање
јужног дела територије
града Смедерева у
површини од 1535 хектара
Изградња система за
наводњавање дела
територије града
Смедерева, уз учешће
Републике СрбијеМинистарства
пољопривреде
Израда пројектне
документације и праћење
пројеката
Капитална улагања у
сеоским месним
заједницама
(самодопринос)
Капитална улагања у
сеоским месним
заједницама
Капитална улагања у
сеоским месним
заједницама-путна
инфраструктура
Санација клизишта у
Улици Излетничкој у
Смедереву
Реконструкција фасада на
објектима у јавној својини

Увођење ЛЕД расвете на
41 територији града
Смедерева
Инфраструктурно
42 опремање Централног
гробља
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2016

2017

3.000.000

3.000.000

3.000.000

2016

2017

23.820.000

100.000

23.820.000

2017

2017

133.440.000

133.440.000

2017

2017

3.700.000

3.700.000

2017

2017

17.774.234

17.774.234

2017

2017

9.000.000

9.000.000

2017

2017

21.000.000

21.000.000

2017

2017

51.237.346

51.237.346

2017

2017

5.000.000

5.000.000

2017

2019

186.000.000

2017

2017

10.000.000

10.000.000

3.000.000

5.000.000

43

Систем техничке заштите
града Смедерева

2017

2019

100.320.000

10.000.000

44

Набавка опреме за јавну
безбедност

2017

2017

3.750.000

3.750.000

45

Изградња јавне расвете у
Индустријском парку

2018

2020

10.000.000

46

Изградња јавне расвете
раскрснице Колари

2018

2018

4.000.000

2.000.000

85.000.000 96.000.000

45.160.000 45.160.000

2.000.000

2.000.000

6.000.000

4.000.000

Преглед капиталних пројеката у периоду 2017-2019
Капитални пројекти у периоду 2017- 2019.
године
Р.бр.

1

2

80.326.935

550.801.258

172.986.706

158.860.000

8.000.000

Назив капиталног пројекта

Конто 3.
ниво

Конто 4.
ниво

Опис конта

Извор

Опис
извора

Буџет 2016реализација

2017

2018

2019

Након 2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

511

5112

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ПРИХОДИ
ИЗ
БУЏЕТА

571.254

10.900.000

511

5112

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ПРИХОДИ
ИЗ
БУЏЕТА

Израда пројеката и
изградња тротоара у
улицама Петријевској,
Горанској, Шалиначкој
и другим улицама, по
Програму коришћења
сред.за финансирање
безбедности саобраћаја
Изградња тротоара у
Улици Петријевски
поток

1.900.000

14
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Санација тротоара
градских магистралаУлица 16. октобра, део
3 средстава по плану
Програма коришћења
сред.за финансирање
безб саобраћаја
Израда пројектне
документације по
4 Програму кор.сред.за
фин унапређења
безбедности саобраћаја
Израда пројеката и
уградња пешачких
семафора у улицама
Карађорђевој и Црвене
5
армије, по Програму
кор.сред.за фин
унапређења
безбедности саобраћаја
Израда пројекта јавне
расвете у улици Црвене
армије у Смедереву, по
6
Програму кор.сред.за
фин унапређења
безбедности саобраћаја
Набавка и уградња
опреме система видео
надзора и система за
аутоматско
препознавање
7
регистарских таблица,
са пројектном
документацијом, по
Програму кор.сред.за
фин унапређења
безбедности саобраћаја
Изградња
саобраћајница у
8
Индустријском парку и
тротоари
Наткривање Зелене
пијаце у Смедереву и
9
затварање исте
заштитним панелима
Израда техничке
документације и
10 извођење радова на
наткривању зелене
пијаце у Михајловцу
11

Завршетак објекта на
Ртњу

Набавка медицинске
опреме за хитне
интервенције
збрињавања лица
страдалих у
12 саобраћајним незгодама
службе Хитне помоћи
Дома здравља, по
Програму кор.сред.за
фин унапређења
безбедности саобраћаја

8. јун 2017. године

511

5113

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ПРИХОДИ
ИЗ
БУЏЕТА

4.673.820

511

5114

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ПРИХОДИ
ИЗ БУЏЕТА

3.316.394

512

5128

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

ПРИХОДИ
ИЗ БУЏЕТА

1.200.000

511

5114

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ПРИХОДИ
ИЗ БУЏЕТА

300.000

512

5128

Машине и
опрема

01

ПРИХОДИ
ИЗ БУЏЕТА

511

5112

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ПРИХОДИ
ИЗ БУЏЕТА

511

5112

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ПРИХОДИ
ИЗ БУЏЕТА

511

5112

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ПРИХОДИ
ИЗ БУЏЕТА

511

5112

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ПРИХОДИ
ИЗ БУЏЕТА

512

5125

Машине и
опрема

01

ПРИХОДИ
ИЗ БУЏЕТА

600.000

4.657.452

6.842.548

6.907

5.283.479

01

13

Реконструкција Улице
Револуције

511

5112

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ПРИХОДИ
ИЗ БУЏЕТА

14

Реконструкција улице
Фочанске

511

5112

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ПРИХОДИ
ИЗ БУЏЕТА

6.440.100

3.630.000

9.000.000

42.996.000

11.376.000

15.597.600

598.630

12.009.614

2.000.000

13.700.000

15
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15

Реконструкција дела
Улице Балканске

511

5112

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ПРИХОДИ
ИЗ БУЏЕТА

1.950.726

2.479.058

8.490.915

16

Реконструкција улице
Димитрија Туцовића

511

5112

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ПРИХОДИ
ИЗ БУЏЕТА

46.963

3.389.615

2.063.422

Реконструкција улице
17 Излетничке (кишна
канализација)

511

5112

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ПРИХОДИ
ИЗ БУЏЕТА

24.697

3.875.820

18

Санација Улице
Космајских партизана

511

5113

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ПРИХОДИ
ИЗ БУЏЕТА

4.519.200

19

Санација Улице
Пушкинове

511

5113

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ПРИХОДИ
ИЗ БУЏЕТА

1.001.520

20

Изградња и уређење
паркинг простора

511

5112

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ПРИХОДИ
ИЗ БУЏЕТА

3.009.751

923.208

21

Реконструкција улице
Живана Атанацковића

511

5112

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ПРИХОДИ
ИЗ БУЏЕТА

66.251

5.807.640

22

Реконструкција улице
Краљевића Марка

511

5112

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ПРИХОДИ
ИЗ БУЏЕТА

50.657

5.513.568

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ПРИХОДИ
ИЗ БУЏЕТА

01

ПРИХОДИ
ИЗ БУЏЕТА

89.000.000

30.000.000

Реконструкција улице
23 Милана Кршљанина са
припадајућим улицама
Периодично одржавање
24 улица на територији
града Смедерева
Извођење радова на
пресвлачењу дела
локалних путева
(Шалинац, Биновац,
25
Ландол, Суводол,
Друговац и осталих) на
територији града
Смедерева

5112
511
5114

5.984.076

23.441

222.000

511

5113

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

511

5113

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ПРИХОДИ
ИЗ БУЏЕТА

541

5411

ЗЕМЉИШТЕ

01

ПРИХОДИ
ИЗ БУЏЕТА

1.990.894

1.500.000

Изградња два подземна
кабловска вода и
27 трафостаница у
Слободној зони
Смедерево

511

5112

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ПРИХОДИ
ИЗ БУЏЕТА

10.547.957

5.000.000

Климатизација зграде
28 Градске управе
Смедерево

Примања од
задуживања

11.000.000

5113

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

10

511

01

ПРИХОДИ
ИЗ БУЏЕТА

2.199.800

26

Набавка земљишта на
локацији Јелен До

Набавка опреме за
Предшколску установу
«Наша радост»
Смедерево

512

5122

Машине и
опрема

01

ПРИХОДИ
ИЗ БУЏЕТА

5.030.000

30 Набавка опреме

512

5122

Машине и
опрема

01

ПРИХОДИ
ИЗ БУЏЕТА

12.300.000

Израда локалног
31 еколошког акционог
плана

511

5114

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ПРИХОДИ
ИЗ БУЏЕТА

4.176.000

32 План квалитета ваздуха

511

5114

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ПРИХОДИ
ИЗ БУЏЕТА

3.000.000

Израда пројектно
техничке документације
за изградњу система за
33 наводњавање јужног
дела територије града
Смедерева у површини
од 1535 хектара

511

5114

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ПРИХОДИ
ИЗ БУЏЕТА

23.820.000

29

5.067.041

2.000.000

2.000.000

16
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34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

Изградња система за
наводњавање дела
територије града
Смедерева, уз учешће
Републике СрбијеМинистарства
пољопривреде
Израда пројектне
документације и
праћење пројеката
Капитална улагања у
сеоским месним
заједницама
(самодопринос)
Капитална улагања у
сеоским месним
заједницама
Капитална улагања у
сеоским месним
заједницама-путна
инфраструктура
Санација клизишта у
Улици Излетничкој у
Смедереву
Реконструкција фасада
на објектима у јавној
својини
Увођење ЛЕД расвете
на територији града
Смедерева
Инфраструктурно
опремање Централног
гробља
Систем техничке
заштите града
Смедерева

511

5112

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

8. јун 2017. године

07

Трансфери
од других
нивоа
власти

100.000.000

01

ПРИХОДИ
ИЗ БУЏЕТА

33.440.000

511

5114

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ПРИХОДИ
ИЗ БУЏЕТА

3.700.000

511

5113

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ПРИХОДИ
ИЗ БУЏЕТА

17.774.234

511

5113

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ПРИХОДИ
ИЗ БУЏЕТА

9.000.000

511

5113

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ПРИХОДИ
ИЗ БУЏЕТА

21.000.000

511

5113

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ПРИХОДИ
ИЗ БУЏЕТА

51.237.346

511

5113

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ПРИХОДИ
ИЗ БУЏЕТА

5.000.000

511

5112

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ПРИХОДИ
ИЗ БУЏЕТА

5.000.000

511

5112

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ПРИХОДИ
ИЗ БУЏЕТА

10.000.000

512

5128

Машине и
опрема

01

ПРИХОДИ
ИЗ БУЏЕТА

10.000.000

3.750.000

85.000.000

96.000.000

45.160.000

45.160.000

2.000.000

44

Набавка опреме за јавну
безбедност

512

5128

Машине и
опрема

01

ПРИХОДИ
ИЗ БУЏЕТА

45

Изградња јавне расвете
у Индустријском парку

511

5112

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ПРИХОДИ
ИЗ БУЏЕТА

2.000.000

46

Изградња јавне расвете
раскрснице Колари

511

5112

ЗГРАДЕ И
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ПРИХОДИ
ИЗ БУЏЕТА

4.000.000

6.000.000

8. јун 2017. године
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II ПОСЕБАН ДЕО
Члан 10.

Члан 10. мења се и гласи:
„Средства буџета у износу од 3.601.580.000 динара и средства из сопствених и других прихода индиректних корисника буџета града
Смедерева у износу од 80.790.789 динара распоређују се по корисницима и наменама, и то:

Раздео

Глава

Програмска
Класиф.

Функциј
а

Позиција

Економ.
Класиф.

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

1

2

3

4

5

6

1
2101
2101-0001
111

1
2
3
4
5

411
412
414
415
422

6

423

7

465
01

160
8

481
01

01
01
01
2
2101
2101-0002
111

9
10
11
12
13
14
15

411
412
414
416
422
423
465
01

01
01
01

Опис

Средства из
буџета

7

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 (накнада одборницима и накнада
члановима радних тела у износу од 22.700.000 динара и
300.000 динара на име трошкова превоза за одборнике и
чланове радних тела, средства за обележавање дана Града и
других значајних датума за град Смедерево 400.000 динара
и други трошкови 1.182.000)
Остале дотације и трансфери
Извори финансирања за функцију 111:
Приходи из буџета
Функција 111:
Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
Дотације политичким субјектима - за финансирање
редовног рада по члану 16. Закона о финансирању
политичких активности
Извори финансирања за функцију 160:
Приходи из буџета
Функција 160:
Извори финансирања за програмску активност 21010001
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 2101-0001:
Извори финансирања за Програм 16:
Приходи из буџета
Свега за Програм 16:
Извори финансирања за раздео 1:
Приходи из 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
Награде запосленима и остали посебни расходи
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Остале дотације и трансфери
Извори финансирања за функцију 111:
Приходи из буџета
Функција 111:
Извори финансирања за програмску активност 21010002:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 2101-0002:
Извори финансирања за Програм 16:
Приходи из буџета
Свега за Програм 16:
Извори финансирања за раздео 2:
Приходи из буџета
Свега за раздео 2:

Сопствени и
Укупна средства
други приходи
9

2,479,697
443,866

10

55,000
100,000

2,479,697
443,866
0
55,000
100,000

24,582,000

24,582,000

465,000

465,000

28,125,563
28,125,563

28,125,563
28,125,563

2,096,635

2,096,635

2,096,635
2,096,635

2,096,635
2,096,635

30,222,198
30,222,198

30,222,198
30,222,198

30,222,198
30,222,198

30,222,198
30,222,198

30,222,198
30,222,198

30,222,198
30,222,198

3,311,855
592,822
30,000
55,000
715,000
500,000
441,159

3,311,855
592,822
30,000
55,000
715,000
500,000
441,159

5,645,836
5,645,836

5,645,836
5,645,836

5,645,836
5,645,836

5,645,836
5,645,836

5,645,836
5,645,836

5,645,836
5,645,836

5,645,836
5,645,836

5,645,836
5,645,836

Страна 188 – Број 6 – Књига 1

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

8. јун 2017. године

Раздео

Глава

Програмска
Класиф.

Функциј
а

Позиција

Економ.
Класиф.

18

1

2

3

4

5

6

3

8

9

10

411

215,191,880

215,191,880

20
21
22
23
24
25
26
27
28

412
413
414
415
416
421
422
423
424

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

38,519,347
4,000,000
8,183,158
7,000,000
1,300,000
75,608,429
1,700,000
38,123,000
21,500,000

38,519,347
4,000,000
8,183,158
7,000,000
1,300,000
75,608,429
1,700,000
38,123,000
21,500,000

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

425
426
4631
465
482
485
511
512
515
541
6219

Текуће поправке и одржавање
Материјал
Трансфери осталим нивоима власти
Остале дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Остале накнаде штете
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Земљиште
Набавка домаће финансијске имовине
Извори финансирања за функцију 130:
Приходи из буџета
Функција 130:
Пројекат ЈП Дирекција за изградњу, урбанизам и
грађевинско земљиште Смедерево у ликвидацији
Друмски саобраћај
Стални трошкови
Услуге по уговору

9,880,000
19,968,000
2,820,000
27,352,735
7,200,000
200,000
5,900,000
12,300,000
2,400,000
1,500,000

9,880,000
19,968,000
2,820,000
27,352,735
7,200,000
200,000
5,900,000
12,300,000
2,400,000
1,500,000
0

500,646,549
500,646,549

500,646,549
500,646,549

14,600,000
12,000,000

14,600,000
12,000,000

11,200,000
500,000
150,000
5,000,000
1,000,000

11,200,000
500,000
150,000
5,000,000
1,000,000

44,450,000
44,450,000

44,450,000
44,450,000

44,450,000
44,450,000

44,450,000
44,450,000

16
17
18

422
423
465
01

01
01
01
0602
0602-0001
130

01
0602-П1
451

7

Сопствени и
Укупна средства
други приходи

19

2101-0002

4

Средства из
буџета

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
Остале дотације и трансфери
Извори финансирања за функцију 111:
Приходи из буџета
Функција 111:
Извори финансирања за програмску активност 21010002:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 2101-0002:
Извори финансирања за Програм 16:
Приходи из буџета
Свега за Програм 16:
Извори финансирања за раздео 3:
Приходи из буџета
Свега за раздео 3:
ГРАДСКА УПРАВА
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Програмска активност 0001 (ПА 0001) Функционисање локалне самоуправе и градских
општина
Опште услуге
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

2101

111

Опис

40
41

421
423

42
43
44
44.1
45

425
426
482
483
511
01
01

Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 451:
Приходи из буџета
Функција 451:
Извори финансирања за пројекат 0602-П1:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 0602-П1:

50,000
6,800,000
750,000

50,000
6,800,000
750,000

7,600,000
7,600,000

7,600,000
7,600,000

7,600,000
7,600,000

7,600,000
7,600,000

7,600,000
7,600,000

7,600,000
7,600,000

7,600,000
7,600,000

7,600,000
7,600,000
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Позиција

Економ.
Класиф.

2

Функциј
а

Глава

1

Програмска
Класиф.

Раздео

19

3

4

5

6

411
412

Социјални доприноси на терет послодавца (самодопринос)

56.1
56.2
57
57.2
58
59
60
61
62

413
414
421
422
423
424
425
426
465

63

481

Накнаде у натури (самодопринос)
Социјална давања запосленима (самодопринос)
Стални трошкови (самодопринос)
Трошкови путовања (самодопринос)
Услуге по уговору (самодопринос)
Специјализоване услуге (самодопринос)
Текуће поправке и одржавања (самодопринос)
Материјал (самодопринос)
Остале дотације и трансфери (самодопринос)
Дотације осталим непрофитним организацијама
(самодопринос)

64

482

Порези, обавезне таксе, казне и пенали (самодопринос)

65
66

511
512

Зграде и грађевински објекти (самодопринос)
Машине и опрема (самодопринос)

67

411

Плате, додаци и накнаде запослених

68
69

412
415

Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде трошкова за запослене

70

421

Стални трошкови

0602-П3
50.2
50.3
50.4
50.5
50.6

421
422
423
424
426
01
01

0602
0602-0002
160
51
52
53
54

421
423
425
426
01

01
01
4.2

8

56

421
423
424
425
426
482

01

4.1

7

55

46
47
48
49
50
50.1

01

620

Средства из
буџета

Пројекат Туристичка организација града Смедерева у
ликвидацији
Туризам
Стални трошкови
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Извори финансирања за функцију 473:
Приходи из буџета
Функција 473:
Извори финансирања за пројекат 0602-П2:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 0602-П2:
Пројекат "Водени спортови-здрава будућност за нашу
децу"
Развој заједнице
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета
Функција 620:
Извори финансирања за пројекат 0602-П3:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 0602-П3:
ГРАДСКЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Програмска активност 0002 (ПА 0002) Функционисање месних заједница
Опште јавне услуге које нису класификоване на другом
месту
Стални трошкови
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Извори финансирања за функцију 160:
Приходи из буџета
Функција 160:
Извори финансирања за програмску активност 06020002:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0602-0002:
Извори финансирања за главу 4.1:
Приходи из буџета
Свега за главу 4.1:
СЕОСКЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Програмска активност 0002 (ПА 0002) Функционисање месних заједница
Опште јавне услуге које нису класификоване на другом
месту
Плате, додаци и накнаде запослених (самодопринос)

0602-П2
473

Опис

0602
0602-0002
160

Сопствени и
Укупна средства
други приходи
9

10

400,000
4,000,000
100,000
100,000
10,000
50,000

400,000
4,000,000
100,000
100,000
10,000
50,000

4,660,000
4,660,000

4,660,000
4,660,000

4,660,000
4,660,000

4,660,000
4,660,000

20,000
1,710,000

20,000
1,710,000

120,000

120,000

1,850,000
1,850,000

1,850,000
1,850,000

1,850,000
1,850,000

1,850,000
1,850,000

2,307,296
1,242,108
47,290
651,000

2,307,296
1,242,108
47,290
651,000

4,247,694
4,247,694

4,247,694
4,247,694

4,247,694
4,247,694

4,247,694
4,247,694

4,247,694
4,247,694

4,247,694
4,247,694

2,018,240

2,018,240

361,266

361,266

57,600
70,000
768,115
25,000
481,369
195,000
1,519,372
752,010
151,212

57,600
70,000
768,115
25,000
481,369
195,000
1,519,372
752,010
151,212

1,209,100

1,209,100

55,000

55,000

17,774,234
168,370

17,774,234
168,370

1,747,257

1,747,257

312,759

312,759
0

8,877,098

8,877,098
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Програмска
Класиф.

Функциј
а

2

3

4

Економ.
Класиф.

Глава

1

Позиција

Раздео

20

5

6

70.1

422

Трошкови путовања

71
72
73
74
75
76
77

423
424
425
426
465
482
483

7

8

91

423

92

425

Текуће поправке и одржавање

93

482

94

511

Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Зграде и грађевински објекти

94.1

512

01
13
01
13
4.3

0602
0602-0001
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

411
412
413
414
416
421
422
423
424
425
426
465
512
01
04

01
04
01
04
0602-0001
620

Средства из
буџета

Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Извори финансирања за функцију 160:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 160:
Извори финансирања за програмску активност 06020002:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 0602-0002:
Извори финансирања за главу 4.2:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за главу 4.2:
РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ
РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Програмска активност 0001 (ПА 0001) Функционисање локалне самоуправе и градских
општина
Образовање које није дефинисано нивоом
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале дотације и трансфери
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 950:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Функција 950:
Извори финансирања за програмску активност 06020001:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за програмску активност 0602-0001:
Извори финансирања за главу 4.3:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за главу 4.3:
Програмска активност 0001 (ПА 0001) Функционисање локалне самоуправе и градских
општина
Развој заједнице
Услуге по уговору

01
13

950

Опис

01

660
95
96

441
511
01

Машине и опрема (Систем техничке заштите за Град
Смедерево)
Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета
Функција 620:
Стамбено комунална област
Послови становања и заједнице некласификовани на
другом месту
Отплате домаћих камата
Куповина стамбеног простора
Извори финансирања за функцију 660:
Приходи из буџета
Функција 660:

Сопствени и
Укупна средства
други приходи
9

10

60,000

60,000

2,505,488
269,491
5,598,987
2,180,900
134,511
428,798
1,115,400

2,505,488
269,491
5,598,987
2,180,900
134,511
428,798
1,115,400

42,918,343
5,918,234
48,836,577

42,918,343
5,918,234
48,836,577

42,918,343
5,918,234
48,836,577

42,918,343
5,918,234
48,836,577

42,918,343
5,918,234
48,836,577

42,918,343
5,918,234
48,836,577

5,037,401
901,695
43,200
110,000
1,066,500

840,000
7,998,796
7,998,796
7,998,796
7,998,796
7,998,796
7,998,796

2,276,424
407,480

7,313,825
1,309,175
43,200

248,000
120,000
1,200,000
2,100,000
280,000
250,000
84,000

110,000
1,314,500
120,000
1,200,000
2,100,000
280,000
250,000
924,000

6,965,904
6,965,904

7,998,796
6,965,904
14,964,700

6,965,904
6,965,904

7,998,796
6,965,904
14,964,700

6,965,904
6,965,904

7,998,796
6,965,904
14,964,700

3,000,000

3,000,000

9,870,000

9,870,000

500,000

500,000

12,100,000

12,100,000

10,000,000

10,000,000

35,470,000
35,470,000

35,470,000
35,470,000

1,600,000
700,000

1,600,000
700,000

2,300,000
2,300,000

2,300,000
2,300,000
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3

Економ.
Класиф.

Програмска
Класиф.

2

Позиција

Глава

1

Функциј
а

Раздео

21

4

5

6

97

482

421

01
421

98

425

421
99

425

01
220

7

8

Пољопривреда
Порези, обавезне таксe, казне и пенали накнада за одводњавање по решењима ЈВП "Србијаводе"
Београд
Извори финансирања за функцију 421:
Приходи из буџета
Функција 421:
Пољопривреда
Реализација Програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта
Текуће поправке и одржавање - превентивни и интервентни
радови за смањење ризика од поплава на -водотоцима
другог реда на територији града Смедерева, чишћење
корита вода II реда на територији града Смедерева
Пољопривреда
Текуће поправке и одржавање - Чишћење и санација
изливања Петријевског и Ћириловачког колектора и за
скидање усева у складу са Законом о пољопривредном
земљишту
Извори финансирања за функцију 421:
Приходи из буџета
Функција 421:
Цивилна одбрана
Услуге по уговору
Материјал
Текуће поправке и одржавање-санација Голобочког потока
на територији насељеног места Сараорци
Текуће поправке и одржавање

423
426

102

425

103
104
104.1

425
426
4631

105

484

106

511

Зграде и грађевински објекти

107

512

Машине и опрема

01
13

Извори финансирања за функцију 220:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 220:

Материјал
Трансфери осталим нивоима власти
Накнада штете за повреде или штету насталу услед
елементарних непогода или других природних узрока

Сопствени и
Укупна средства
други приходи
9

10

74,000,000

74,000,000

74,000,000
74,000,000

74,000,000
74,000,000

5,000,000

5,000,000

4,100,000

4,100,000

9,100,000
9,100,000

9,100,000
9,100,000

3,620,000
2,000,000

3,620,000
2,000,000

2,170,666

2,170,666

855,360
500,000
100,000

855,360
500,000
100,000

57,023,159

57,023,159

150,000

150,000

62,198,319
4,220,866
66,419,185

62,198,319
4,220,866
66,419,185

3,072,922

3,072,922

3,072,922
3,072,922

3,072,922
3,072,922

686,787,790
4,220,866
691,008,656

686,787,790
4,220,866
691,008,656

45,000,000
10,000,000
192,000,000

45,000,000
10,000,000
192,000,000

247,000,000
247,000,000

247,000,000
247,000,000

247,000,000
247,000,000

247,000,000
247,000,000

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
30,000,000

0

Социјална заштита некласификована на другом месту
108

472
01

01
13
0602-0003
109
110
111

441
444
611
01

01
0602-0009
112

Средства из
буџета

100
101

090

112

Опис

112

49912
01

01

Накнаде за социјалну заштиту из буџета (средства
опортунитета)
Извори финансирања за функцију 090:
Приходи из буџета
Функција 090:
Извори финансирања за програмску активност 06020001:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 0602-0001:
Програмска активност 0003 (ПА 0003) - Сервисирање
јавног дуга
Финансијски и фискални послови
Отплате домаћих камата
Пратећи трошкови задуживања
Отплата главнице домаћим кредиторима
Извори финансирања за функцију 112:
Приходи из буџета
Функција 112:
Извори финансирања за програмску активност 06020003:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0602-0003:
Програмска активност 0009 (ПА 0009) - Текућа
буџетска резерва
Финансијски и фискални послови
Текућа резерва
Извори финансирања за функцију 112:
Приходи из буџета
Функција 112:
Извори финансирања за програмску активност 06020009:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0602-0009:
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Позиција

Економ.
Класиф.

2

Функциј
а

Глава

1

Програмска
Класиф.

Раздео

22

3

4

5

6

0602-0010
112

113

49911
01

01
01
13
4.4

2001
2001-0001
911

114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126

411
412
413
414
416
421
422
423
424
425
426
465
482

127

484

128
129
130

485
511
512
01
03
07
08
16

01
03
07
08
16
01
03
07
08
16
01
03
07
08
16

Опис

Средства из
буџета

7

8

Програмска активност 0010 (ПА 0010) - Стална
буџетска резерва
Финансијски и фискални послови
Стална резерва
Извори финансирања за функцију 112:
Приходи из буџета
Функција 112:
Извори финансирања за програмску активност 06020010:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0602-0010:
Извори финансирања за Програм 15:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 15:
ДРУШТВЕНА БРИГА О ДЕЦИ
ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ
Програмска активност 0001(ПА 0001) - Функционисање
предшколских установа
Предшколско образовање
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање (услуге и мат.трошкови)
Материјал
Остале дотације и трансфери
Порези,обавезне таксе, казне и пенали
Накнада штете за повреде или штете настале услед ел.
непогода
Накнада штете нанете од стране државних органа
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 911:
Приходи из буџета
Социјални доприноси
Трансфери од других нивоа власти
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Родитељски динар за ваннаставне активности
Функција 911:
Извори финансирања за програмску активност 20010001:
Приходи из буџета
Социјални доприноси
Трансфери од других нивоа власти
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Родитељски динар за ваннаставне активности
Свега за програмску активност 2001-0001:
Извори финансирања за главу 4.4:
Приходи из буџета
Социјални доприноси
Трансфери од других нивоа власти
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Родитељски динар за ваннаставне активности
Свега за главу 4.4:
Извори финансирања за Програм 8:
Приходи из буџета
Социјални доприноси
Трансфери од других нивоа власти
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Родитељски динар за ваннаставне активности
Свега за Програм 8:

Сопствени и
Укупна средства
други приходи
9

10

3,000,000

3,000,000

3,000,000
3,000,000

3,000,000
3,000,000

3,000,000
3,000,000

3,000,000
3,000,000

1,017,747,790
4,220,866
1,021,968,656

1,017,747,790
4,220,866
1,021,968,656

173,512,506
31,058,738
2,006,000
2,441,500
5,375,748
37,043,204
5,550,000
2,700,000
2,895,000
23,470,000
27,790,000
11,873,864
350,000

16,344,696
2,925,700
2,000,000
5,000,000
2,910,054
2,600,000
4,619,550
2,500,000

189,857,202
33,984,438
4,006,000
7,441,500
5,375,748
39,953,258
5,550,000
5,300,000
2,895,000
23,470,000
32,409,550
14,373,864
350,000

10,000

10,000

2,025,000
300,000
5,030,000

2,025,000
300,000
5,030,000

331,631,560
1,500,000
300,000
333,431,560
331,631,560
1,500,000
300,000
333,431,560
331,631,560
1,500,000
300,000
333,431,560
331,631,560
1,500,000
300,000
333,431,560

5,000,000
31,300,000
2,600,000
38,900,000

5,000,000
31,300,000
2,600,000
38,900,000
5,000,000
31,300,000
2,600,000
38,900,000
5,000,000
31,300,000
2,600,000
38,900,000

331,631,560
6,500,000
31,300,000
300,000
2,600,000
372,331,560
331,631,560
6,500,000
31,300,000
300,000
2,600,000
372,331,560
331,631,560
6,500,000
31,300,000
300,000
2,600,000
372,331,560
331,631,560
6,500,000
31,300,000
300,000
2,600,000
372,331,560
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Раздео

Глава

Програмска
Класиф.

Функциј
а

Позиција

Економ.
Класиф.

23

1

2

3

4

5

6

Средства из
буџета

7

8

Сопствени и
Укупна средства
други приходи
9

10

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА - Установа за дневни
боравак деце и омладинe са сметњама у развоју
"Сунце"

4.5

0901

ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

0901-0004

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

147
148
149
150
151
152
153
154
155

411
412
413
414
415
416
421
422
423

Породица и деца
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Извори финансирања за функцију 040:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Родитељски динар за ваннаставне активности
Функција 040:
Извори финансирања за програмску активност 09010004:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Родитељски динар за ваннаставне активности
Свега за програмску активност 0901-0004:
Пројекат: "Откријмо свет рачунара"
Породица и деца
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 040:
Приходи из буџета
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Родитељски динар за ваннаставне активности
Функција 040:
Извори финансирања за пројекат 0901-П1:
Приходи из буџета
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Родитељски динар за ваннаставне активности
Свега за пројекат 0901-П1:
Извори финансирања за главу 4.5:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Родитељски динар за ваннаставне активности
Свега за главу 4.5:
КУЛТУРА
ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ
Програмска активност 0001-Функционисање локалних
установа културе
Услуге културе
Плате,додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде трошкова за запослене
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору

156

424

Специјализоване услуге - Програмске активности установа

157

425

Tекуће поправке и одржавање (установе културе)

158
159
160
161

426
465
482
511

Материјал
Остале дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Зграде и грађевински објекти

131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145

411
412
413
414
415
421
422
423
424
425
426
465
482
512
515
01
13
16

01
13
16
0901-П1

040

146

512
01
08
16
01
08
16
01
13
08
16

4.6

Опис

1201
1201-0001
820

4,545,575
813,658
256,000
575,000
30,000
285,000
100,000
100,000
165,000
449,767
10,000
50,000
50,000
7,430,000
7,430,000
7,430,000
7,430,000

7,430,000

7,430,000

61,218,072
10,958,035
208,320
1,341,204
2,306,675
770,000
49,810,004

4,545,575
813,658
100,000
40,000
10,000
330,000
60,000
70,000
140,000

100,000
256,000
615,000
40,000
615,000
160,000
170,000
305,000
449,767
10,000
50,000
50,000

345,000
405,000
750,000

7,430,000
345,000
405,000
8,180,000

345,000
405,000
750,000

7,430,000
345,000
405,000
8,180,000

200,000

200,000

100,000
100,000
200,000

100,000
100,000
200,000

100,000
100,000
200,000

100,000
100,000
200,000

345,000
100,000
505,000
950,000

7,430,000
345,000
100,000
505,000
8,380,000

3,791,000

1,247,500
981,000
2,383,000

61,218,072
10,958,035
298,320
2,079,204
2,356,675
770,000
51,057,504
981,000
6,174,000

5,854,500

13,878,000

19,732,500

16,320,000

1,330,000

17,650,000

368,000
4,013,745

2,057,500

2,425,500
4,013,745
271,000

90,000
738,000
50,000

271,000
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Програмска
Класиф.

Функциј
а

2

3

4

Економ.
Класиф.

Глава

1

Позиција

Раздео

24

5

6

162
163

512
515
01
02
04
07

01
02
04
07
1201-0002
820
164

424

01
04

01
1201-П1

820

165

424
01
01

1201-П2
820

166

424
01
04
01
04

1201-П3

820

167

424
01
01

1201-П4

820

168

424
01
04
01
04

Опис
7

Машине и опрема
Нематеријална имовина
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Трансфери између корисника на истом нивоу
Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од других нивоа власти
Функција 820:
Извори финансирања за програмску активност 12010001:
Приходи из буџета
Трансфери између корисника на истом нивоу
Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од других нивоа власти
Свега за програмску активност 1201-0001:
Програмска активност 0002 (ПА 0002) - Јачање
културне продукције и уметничког стваралаштва
Услуге културе
Специjализоване услуге
- подстицај манифестацијама и акцијама, културно
уметничком аматеризму и стваралаштву, културни
програми и пројекти других субјеката у култури
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Функција 820:
Извори финансирања за програмску активност 12010002:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 1201-0002:
Пројекат Центра за културу - Смедеревска јесен
Услуге културе
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П1:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 1201-П1:
Пројекат Центра за културу - Позоришни фестивал
Театар у Тврђави
Услуге културе
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П2:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за пројекат 1201-П2:
Пројекат Центра за културу - Корзо поново ради
Услуге културе
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П3:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 1201-П3:
Пројекат Центра за културу - Културно лето
Услуге културе
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П4:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за пројекат 1201-П4:

Средства из
буџета
8

Сопствени и
Укупна средства
други приходи
9

1,950,000
800,000
155,274,555
4,435,000
159,709,555
155,274,555
4,435,000
159,709,555

550,000
700,000
300,000
23,976,000
24,276,000

300,000
23,976,000
24,276,000

10

2,500,000
1,500,000
155,274,555
300,000
23,976,000
4,435,000
183,985,555
155,274,555
300,000
23,976,000
4,435,000
183,985,555

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000
3,000,000

3,000,000
3,000,000

9,900,000

9,900,000

9,900,000
9,900,000

9,900,000
9,900,000

9,900,000
9,900,000

9,900,000
9,900,000

3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000

500,000

3,500,000

500,000
500,000

3,000,000
500,000
3,500,000

500,000
500,000

3,000,000
500,000
3,500,000

200,000

200,000

200,000
200,000

200,000
200,000

200,000
200,000

200,000
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

1,200,000
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Позиција

Економ.
Класиф.

2

Функциј
а

Глава

1

Програмска
Класиф.

Раздео

25

3

4

5

6

1201-П5
820

169

424
01
04
01
04

1201-П6
820

170

424
01
01

1201-П7

Средства из
буџета

7

8

Пројекат Центра за културу - Позоришни фестивал
"Нушићеви дани"
Услуге културе
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П5:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за пројекат 1201-П5:
Пројекат Центра за културу - Ликовна колонија
графике
Услуге културе
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П6:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 1201-П6:

Сопствени и
Укупна средства
други приходи
9

3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000

10

1,000,000

4,000,000

1,000,000
1,000,000

3,000,000
1,000,000
4,000,000

1,000,000
1,000,000

3,000,000
1,000,000
4,000,000

200,000

200,000

200,000
200,000

200,000
200,000

200,000
200,000

200,000
200,000

551,247

551,247

551,247
551,247

551,247
551,247

551,247
551,247

551,247
551,247

1,500,000

1,500,000

1,500,000
1,500,000

1,500,000
1,500,000

1,500,000
1,500,000

1,500,000
1,500,000

500,000

500,000

500,000
500,000

500,000
500,000

500,000
500,000

500,000
500,000

250,000

250,000

250,000
250,000

250,000
250,000

250,000
250,000

250,000
250,000

3,400,000

3,400,000

1,400,000
2,000,000
3,400,000

1,400,000
2,000,000
3,400,000

1,400,000
2,000,000
3,400,000

1,400,000

Пројекат Центра за културу - Светосавске свечаности
820

171

424
01
01

1201-П8

Опис

820

172

424
01
01

1201-П9

Услуге културе
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П7:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 1201-П7:
Пројекат Центра за културу - Песма лета
Услуге културе
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П8:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 1201-П8:
Пројекат Центра за културу - Мини гитаријада

820

173

424
01
01

1201-П10
820

174

424
07
07

1201-П11
820

175

424
01
07
01
07

Услуге културе
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П9:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 1201-П9:
Пројекат Центра за културу-Бесплатна школа
програмирања за талентоване младе људе лошег
имовног стања као и за младе људе из
маргинализованих група
Услуге културе
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 820:
Трансфери од других нивоа власти
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П10:
Трансфери од других нивоа власти
Свега за пројекат 1201-П10:
Пројекат Музеја - Од престонице до споменика културеРеконструкција сталне изложбене поставке Музеја у
Смедереву
Услуге културе
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П11:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Свега за пројекат 1201-П11:

3,400,000
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Позиција

Економ.
Класиф.

2

Функциј
а

Глава

1

Програмска
Класиф.

Раздео

26

3

4

5

6

1201-П12
820

176

424
01
07
01
07

Опис

Средства из
буџета

7

8

Пројекат Музеја - Пројекат Годишњи програм Градске
галерије савремене уметности Смедерево
Услуге културе
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П12:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Свега за пројекат 1201-П12:

Сопствени и
Укупна средства
други приходи
9

10

840,000

840,000

140,000
700,000
840,000

140,000
700,000
840,000

140,000
700,000
840,000

140,000
700,000
840,000

200,000

200,000

200,000
200,000

200,000
200,000

200,000
200,000

200,000
200,000

250,000

250,000

250,000
250,000

250,000
250,000

250,000
250,000

250,000
250,000

14,000,000

14,000,000

2,000,000
12,000,000
14,000,000

2,000,000
12,000,000
14,000,000

2,000,000
12,000,000
14,000,000

2,000,000
12,000,000
14,000,000

375,000

375,000

375,000
375,000

375,000
0
375,000

375,000
0
375,000

375,000
0
375,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000
3,000,000

3,000,000
3,000,000

3,000,000
3,000,000

3,000,000
3,000,000

Пројекат Народне библиотеке Смедерево - Часопис за
културу, уметност и друштвена питања Монс Ауреус

1201-П13
820

177

424
07
07

1201-П14

Услуге културе
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 820:
Трансфери од других нивоа власти
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П13:
Трансфери од других нивоа власти
Свега за пројекат 1201-П13:
Пројекат Музеја - "Ноћ музеја"

820

178

424
01
01

1201-П15
820

179

425
01
07
01
07

Услуге културе
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П14:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 1201-П14:
Пројекти Регионалног завода за заштиту споменика
културе - Обнова куле 9 Језавског бедема Смедеревске
тврђаве
Услуге културе
Текуће поправке и одржавање
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П15:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Свега за пројекат 1201-П15:
Пројекат Регионалног завода за заштиту споменика
културе - Израда главног пројекта санације и обнове
Варошког бедема од Куле 16 до Куле 17

1201-П16
820

180

425
01
07
01
07

1201-П17
820

181

425
01
01

Услуге културе
Текуће поправке и одржавање
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П16:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Свега за пројекат 1201-П16:
Пројекат Регионалног завода за заштиту споменика
културе-Санација и рестаурација Капеле Дине
Манчића на старом гробљу
Услуге културе
Текуће поправке и одржавање
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П17:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 1201-П17:
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Раздео

Глава

Програмска
Класиф.

Функциј
а

Позиција

Економ.
Класиф.

27

1

2

3

4

5

6

1201-П18
820

182

425
13
13

1201-П19
820

183

425
13
13

Опис

Средства из
буџета

7

8

Сопствени и
Укупна средства
други приходи
9

Пројекат Регионалног завода за заштиту споменика
културе - Санација и реконструкција Спомен чесме
умрлим и погинулим у ратовима 1912-1918. године и
1941-1945. године у Лазници код Жагубице
Услуге културе
Текуће поправке и одржавање
Извори финансирања за функцију 820:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П18:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за пројекат 1201-П18:
Пројекат Регионалног завода за заштиту споменика
културе - Санација и реконструкција споменика палим
борцима за народ и отаџбину у рату 1912-1919. године у
Кисиљеву
Услуге културе
Текуће поправке и одржавање
Извори финансирања за функцију 820:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П19:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за пројекат 1201-П19:

10

2,504,000

2,504,000

2,504,000
2,504,000

2,504,000
2,504,000

2,504,000
2,504,000

2,504,000
2,504,000

1,435,885

1,435,885

1,435,885
1,435,885

1,435,885
1,435,885

1,435,885
1,435,885

1,435,885
1,435,885

272,000

272,000

272,000
272,000

272,000
272,000

272,000
272,000

272,000
272,000

50,000

50,000

50,000
50,000

0
50,000
50,000

50,000
50,000

50,000
50,000

Пројекат Регионалног завода за заштиту споменика
културе - Претходна истраживања спомен обележја на
територији Жабара и Малог Црнића

1201-П20
820

184

423
13
13

Услуге културе
Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 820:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П20:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за пројекат 1201-П20:
Пројекат Историјског архива-Штампање зборника
радова излаганих на Научном скупу "Смедеревски крај
1918-1941"

1201-П21
820

185

424
01
04
01
04

1201-П22
820

185.1

424
07
07

1201-П23
820

185.2

423
07
07

Услуге културе
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П21:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за пројекат 1201-П21:
Пројекат Регионалног завода за заштиту споменика
културе - Увид у стање непокретних културних добара
на територији Подунавског и Браничевског округа и
прикупљање података за ГИС
Услуге културе
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 820:
Трансфери од других нивоа власти
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П22:
Трансфери од других нивоа власти
Свега за пројекат 1201-П22:
Пројекат Регионалног завода за заштиту споменика
културе - Трећа фаза систематских археолошких
истраживања Тврђаве РАМ у оквиру реализације
главног пројекта Тврђаве РАМ
Услуге културе
Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 820:
Трансфери од других нивоа власти
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П23:
Трансфери од других нивоа власти
Свега за пројекат 1201-П23:

500,000

500,000

500,000
500,000

500,000
500,000

500,000
500,000

500,000
500,000

700,000

700,000

700,000
700,000

700,000
700,000

700,000
700,000

700,000
700,000
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Раздео

Глава

Програмска
Класиф.

Функциј
а

Позиција

Економ.
Класиф.

28

Опис

1

2

3

4

5

6

7

8

Сопствени и
Укупна средства
други приходи
9

10

Пројекат Регионалног завода за заштиту споменика
културе - Санација споменика изгинулим, помрлим и
несталим Марковчанима за ослобођење и уједињење у
рату 1912-1918. године Велика Плана

1201-П24
820

185.3

425
07
07
01
02
04
07
13
01
02
04
07
13

1101
1101-0001
620

186

424

187

4511

188

4512
01

01
1101-0003
620
189

423
01

01
01
1102
1102-0001

Средства из
буџета

640
190
191
192

421

Услуге културе
Текуће поправке и одржавање
Извори финансирања за функцију 820:
Трансфери од других нивоа власти
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П24:
Трансфери од других нивоа власти
Свега за пројекат 1201-П24:
Извори финансирања за Програм 13:
Приходи из буџета
Трансфери између корисника на истом нивоу
Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 13:
Извори финансирања за главу 4.6:
Приходи из буџета
Трансфери између корисника на истом нивоу
Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за главу 4.6:
ПРОГРАМ 1: УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО
ПЛАНИРАЊЕ
Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Просторно и
урбанистичко планирање
ЈП Урбанизам Смедерево, Смедерево
Развој заједнице
Специјализоване услуге
Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама
Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима
и организацијама
Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета
Функција 620:
Извори финансирања за програмску активност 11010001:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 1101-0001:
Програмска активност 0003 (ПА 0003) - Управљање
грађевинским земљиштем
ЈКП Водовод Смедерево
Развој заједнице
Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета
Функција 620:
Извори финансирања за програмску активност 11010003:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 1101-0003:
Извори финансирања за Програм 1:
Приходи из буџета
Свега за Програм 1:
ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ
Програмска активност 0001 (ПА 0001) Управљање/одржавање јавним осветљењем
Улична расвета
р

425

Текуће поправке и одржавање-одржавање јавне расвете и
декоративна расвета

511

Зграде и грађевински објекти - увођење LED расвете на
територији града Смедерева

01

01

Извори финансирања за функцију 640:
Приходи из буџета
Функција 640:
Извори финансирања за програмску активност 11020001:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 1102-0001:

185,490,802
20,785,000
206,275,802
185,490,802
20,785,000
206,275,802

1,980,000

1,980,000

1,980,000
1,980,000

1,980,000
1,980,000

1,980,000
1,980,000

1,980,000
1,980,000

300,000
25,526,000
1,980,000
4,211,885
32,017,885

185,490,802
300,000
25,526,000
22,765,000
4,211,885
238,293,687

300,000
25,526,000
1,980,000
4,211,885
32,017,885

185,490,802
300,000
25,526,000
22,765,000
4,211,885
238,293,687

15,000,000

15,000,000

15,000,000
15,000,000

15,000,000
15,000,000

15,000,000
15,000,000

15,000,000
15,000,000

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
2,000,000

17,000,000
17,000,000

17,000,000
17,000,000

107,500,000

107,500,000

15,200,000

15,200,000

5,000,000

5,000,000

127,700,000
127,700,000

127,700,000
127,700,000

127,700,000
127,700,000

127,700,000
127,700,000
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Раздео

Глава

Програмска
Класиф.

Функциј
а

Позиција

Економ.
Класиф.

29

1

2

3

4

5

6

Средства из
буџета

7

8

Сопствени и
Укупна средства
други приходи
9

10

Програмска активност 0002 (ПА 0002) - Одржавање
јавних зелених површина
Заштита биљног и животињског света и крајолика

1102-0002
540
193

424
01

01
1102-0003
510
194

421
01

01
1102-0004

Специјализоване услуге-ЈКП Зеленило и гробља
Извори финансирања за функцију 540:
Приходи из буџета
Функција 540:
Извори финансирања за програмску активност 11020002:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 1102-0002:
Програмска активност 0003 (ПА 0003) - Одржавање
чистоће на површинама јавне намене
Управљање отпадом
Стални трошкови-ЈКП Зеленило и гробља
Извори финансирања за функцију 510:
Приходи из буџета
Функција 510:
Извори финансирања за програмску активност 11020003:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 1102-0003:

52,291,100

52,291,100

52,291,100
52,291,100

52,291,100
52,291,100

52,291,100
52,291,100

52,291,100
52,291,100

51,600,000

51,600,000

51,600,000
51,600,000

51,600,000
51,600,000

51,600,000
51,600,000

51,600,000
51,600,000

21,000,000

21,000,000

12,900,000

12,900,000

300,000

300,000

34,200,000
34,200,000

34,200,000
34,200,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000
10,000,000

10,000,000
10,000,000

44,200,000
44,200,000

44,200,000
44,200,000

26,973,600

26,973,600

26,973,600
26,973,600

26,973,600
26,973,600

26,973,600
26,973,600

26,973,600
26,973,600

10,000,000

10,000,000

10,000,000
10,000,000

10,000,000
10,000,000

10,000,000
10,000,000

10,000,000
10,000,000

Програмска активност 0004 (ПА 0004) - Зоохигијена
Заштита животне средине некласификована на другом
месту

560
195

424

196

4512

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

197

424

Специјализоване услуге

01
760
198

424
01

01
1102-0005
620
199

511
01

01
1102-0006
620

Опис

200

511
01

01

Извори финансирања за функцију 560:
Приходи из буџета
Функција 560:
Здравство некласификовано на другом месту
Специјализоване услуге - систематска дезинсекција и
дератизација
Извори финансирања за функцију 760:
Приходи из буџета
Функција 760:
Извори финансирања за програмску активност 11020004:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 1102-0004:
Програмска активност 0005 (ПА 0005) - Уређивање,
одржавање и коришћење пијаца
Развој заједнице
Зграде и грађевински објекти - уређење пијаца на
територији града Смедерева
Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета
Функција 620:
Извори финансирања за програмску активност 11020005:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 1102-0005:
Програмска активност 0006 (ПА 0006) - Одржавање
гробаља и погребне услуге
Развој заједнице
Зграде и грађевински објекти (Централно гробље)
Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета
Функција 620:
Извори финансирања за програмску активност 11020006:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 1102-0006:
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Раздео

Глава

Програмска
Класиф.

Функциј
а

Позиција

Економ.
Класиф.

30

1

2

3

4

5

6

1102-0007
436
201

4511

202

4512
01

01
1102-0008
630
203

4512
01

01
1102-0009
660
204

4512
01

01
01
1501

Опис

Средства из
буџета

7

8

Програмска активност 0007 (ПА 0007) - Производња и
дистрибуција топлотне енергије
ЈП Грејање Смедерево
Остала енергија
Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама
Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима
и организацијама
Извори финансирања за функцију 436:
Приходи из буџета
Функција 436:
Извори финансирања за програмску активност 11020007:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 1102-0007:
Програмска активност 0008 (ПА 0008) - Управљање и
снабдевање водом за пиће
ЈКП Водовод Смедерево
Водоснабдевање
Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима
и организацијама
Извори финансирања за функцију 630:
Приходи из буџета
Функција 630:
Извори финансирања за програмску активност 11020008:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 1102-0008:
Програмска активност 0009 (ПА 0009) - Остале
комуналне услуге
ЈП Градска стамбена агенција Смедерево
Послови становања и заједнице некласификовани на
другом месту
Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима
и организацијама
Извори финансирања за функцију 660:
Приходи из буџета
Функција 660:
Извори финансирања за програмску активност 11020009:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 1102-0009:
Извори финансирања за Програм 2:
Приходи из буџета
Свега за Програм 2:
ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Средства за подршку развоју пословних зона и
реализацију других локалних инфраструктурних
пројеката

Сопствени и
Укупна средства
други приходи
9

10

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

16,900,000

16,900,000

16,900,000
16,900,000

16,900,000
16,900,000

16,900,000
16,900,000

16,900,000
16,900,000

2,695,800

2,695,800

2,695,800
2,695,800

2,695,800
2,695,800

2,695,800
2,695,800

2,695,800
2,695,800

334,360,500
334,360,500

334,360,500
334,360,500

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

15,000,000

15,000,000

Програмска активност 1501-0001 -Унапређење
привредног и инвестиционог амбијента
Развој заједнице

1501-0001
620
205

511

01

01
1501-0002
411
206

464

Зграде и грађевински објекти
-Изградња два подземна кабловска вода и трафостаница у
Слободној зони Смедерево
Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета
Функција 620:
Извори финансирања за програмску активност 15010001:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 1501-0001:
Програмска активност 0002 (ПА 0002) - Мере активне
политике запошљавања
Општи економски и комерцијални послови
Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања Реализација програма или мера активне политике
запошљавања по Споразуму са Националном службом за
запошљавање

8. јун 2017. године
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Раздео

Глава

Програмска
Класиф.

Функциј
а

Позиција

Економ.
Класиф.

31

1

2

3

4

5

6

206.1

423

206.2

512
01
07

01
07
1501-П1

Опис

Средства из
буџета

7

8

9

Услуге по уговору-Национална служба за запошљавање за
јавне радове
Машине и опрема-Национална служба за запошљавање за
јавне радове
Извори финансирања за функцију 411:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Функција 411:
Извори финансирања за програмску активност 15010002:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Свега за програмску активност 1501-0002:

Сопствени и
Укупна средства
други приходи

1,041,000

1,041,000

16,000

16,000

1,057,000
1,057,000

15,000,000
1,057,000
16,057,000

1,057,000
1,057,000

15,000,000
1,057,000
16,057,000

15,000,000
15,000,000
15,000,000
15,000,000

10

Пројекат - "Млади у производњи воћарских производа"
490

Економски послови некласификовани на другом месту
207

465
01
01
01
07

1502
1502-0001
473
208

423

209

4511
01

01
01
0101

Остале текуће дотације и трансфери-Удружење воћара и
виноградара "Златно брдо" Удовице
Извори финансирања за функцију 490:
Приходи из буџета
Функција 490:
Извори финансирања за пројекат 1501-П1:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 1501-П1:
Извори финансирања за Програм 3:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Свега за Програм 3:
ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА
Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Управљање
развојем туризма
ЈП "Смедеревска тврђава"
Туризам
Услуге по уговору
Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама
Извори финансирања за функцију 473:
Приходи из буџета
Функција 473:
Извори финансирања за програмску активност 15020001:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 1502-0001:
Извори финансирања за Програм 4:
Приходи из буџета
Свега за Програм 4:
ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ

985,284

985,284

985,284
985,284

985,284
985,284

985,284
985,284

985,284
985,284

20,985,284
20,985,284

1,057,000
1,057,000

20,985,284
1,057,000
22,042,284

6,000,000

6,000,000

5,000,000

5,000,000

11,000,000
11,000,000

11,000,000
11,000,000

11,000,000
11,000,000

11,000,000
11,000,000

11,000,000
11,000,000

11,000,000
11,000,000

23,820,000

23,820,000

23,820,000
23,820,000

23,820,000
23,820,000

23,820,000
23,820,000

23,820,000
23,820,000

500,000

500,000

Пројекат - Израда пројектно техничке документације за
изградњу система за наводњавање јужног дела
територије града Смедерева

0101-П1
421
210

511

01
01
0101-0002
421

Пољопривреда
Зграде и грађевински објекти - Израда пројектно техничке
документације за изградњу система за наводњавање јужног
дела територије града Смедерева (1535 хектара)
Извори финансирања за функцију 421:
Приходи из буџета
Функција 421:
Извори финансирања за пројекат 0101-П1:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 0101-П1:
Програмска активност 0002 (ПА 0002) - Мере подршке
руралном развоју
Пољопривреда

211

4511

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

212

4511

Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама - (субвенционисање у пољопривреди, мере
подршке по Програму мера за 2017. годину)

22,500,000

22,500,000

213

4511

Подстицаји пољопривредној производњи

43,600,000

43,600,000

Страна 202 – Број 6 – Књига 1

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

8. јун 2017. године

Раздео

Глава

Програмска
Класиф.

Функциј
а

Позиција

Економ.
Класиф.

32

1

2

3

4

5

6

214

423

215

425

216

Опис

Средства из
буџета

7

8

Реализација Програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта
Услуге по уговору
-за израду пројектно-техничке документације 2.000.000
динара
-за поправку противградних станица 200.000 динара

Сопствени и
Укупна средства
други приходи
9

10

2,200,000

2,200,000

Текуће поправке и одржавање-уређење атарских путева

34,100,000

34,100,000

425

Уређење атарских путева-учешће Mинистарства
пољопривреде и заштите животне средине Републике
Србије

10,286,000

10,286,000

216.1

511

Зграде и грађевински објекти - Изградња система за
наводњавање дела територије града Смедерева (учешће
града 11.200.000 и ПДВ у износу од 22.240.000 динара)

33,440,000

33,440,000

216.2

511

100,000,000

100,000,000

216.3

424

7,920,000

7,920,000

216.4

424

18,480,000

18,480,000

141,260,000
128,766,000

141,260,000
128,766,000

01
07
12

01
07
12

01
07
12
0401
0401-0001
530
217

511

01

01
0401-0002
530
218

424
01

Зграде и грађевински објекти - средства Министарства
пољопривреде и заштите животне средине - Управе за
пољопривредно земљиште Републике Србије по конкурсу
100.000.000 динара
Специјализоване услуге - Комасација за подручје које
обухвата делове катастарских општина Шалинац, Кулич и
Смедерево (град Смедерево)
Специјализоване услуге - Комасација за подручје које
обухвата делове катастарских општина Шалинац, Кулич и
Смедерево (учешће Министарства)
Извори финансирања за функцију 421:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске
имовине
Функција 421:
Извори финансирања за програмску активност 01010002:
Приходи из 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:
Приходи из 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
Зграде и грађевински објекти -Израда локалног еколошког
акционог плана 4.176.000 динара, израда плана квалитета
ваздуха 3.000.000 динара-Буџетски фонд за заштиту
животне средине
Извори финансирања за функцију 530:
Приходи из буџета
Функција 530:
Извори финансирања за програмску активност 04010001:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0401-0001:
Програмска активност 0002 (ПА 0002) - Праћење
квалитета елемената животне средине
Смањење загађености
Специјализоване услуге - контрола квалитета воде са
јавних чесама и купалишта
Извори финансирања за функцију 530:
Приходи из буџета
Функција 530:

3,000,000

3,000,000

273,026,000

273,026,000

141,260,000
128,766,000

141,260,000
128,766,000

3,000,000

3,000,000

273,026,000

273,026,000

165,080,000
128,766,000

165,080,000
128,766,000

3,000,000

3,000,000

296,846,000

296,846,000

7,176,000

7,176,000

7,176,000
7,176,000

7,176,000
7,176,000

7,176,000
7,176,000

7,176,000
7,176,000

415,676

415,676

415,676
415,676

415,676
415,676
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3

Економ.
Класиф.

Програмска
Класиф.

2

Позиција

Глава

1

Функциј
а

Раздео

33

4

5

6

560

219

424

01

01
0401-0003
560
220

424

220.1

424

7

8

Заштита животне средине некласификована на другом
месту
Специјализоване услуге - мониторинг ваздуха, земљишта,
буке, воде и повремене циљане контроле загађења животне
средине и заштита природе (Буџетски фонд за заштиту
животне средине)
Извори финансирања за функцију 560:
Приходи из буџета
Функција 560:
Извори финансирања за програмску активност 04010002:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0401-0002:
Програмска активност 0003 (ПА 0003) - Заштита
природе
Заштита животне средине некласификована на другом
месту
Специјализоване услуге - управљање заштићеним
подручјем (Буџетски фонд за заштиту животне средине)
Специјализоване услуге

01

425

Текуће поправке и одржавање - одржавање атмосферске и
мешовите канализације и осталих објеката заједничке
комуналне потрошње 16.000.000 и остали послови по
налогу комуналне инспекције 400.000

0401-0004
520

01

01
0401-0005
510
222

425

223

425
01
13

01
13
0401-0006
510
224

Средства из
буџета

Извори финансирања за функцију 560:
Приходи из буџета
Функција 560:
Извори финансирања за програмску активност 04010003:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0401-0003:
Програмска активност 0004 (ПА 0004) - Управљање
отпадним водама
ЈКП Водовод Смедерево
Управљање отпадним водама

01

221

Опис

424
01

01
01
13

Извори финансирања за функцију 520:
Приходи из буџета
Функција 520:
Извори финансирања за програмску активност 04010004:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0401-0004:
Програмска активност 0005 (ПА 0005) - Управљање
комуналним отпадом
Управљање отпадом
Текуће поправке и одржавање-Буџетски фонд за заштиту
животне средине
Текуће поправке и одржавање - Одржавање градског
сметлишта у Годоминском пољу-Буџетски фонд за заштиту
животне средине
Извори финансирања за функцију 510:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 510:
Извори финансирања за програмску активност 04010005:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 0401-0005:
Програмска активност 0006 (ПА 0006) - Управљање
осталим врстама отпада
Управљање отпадом
Специјализоване услуге - Уклањање "Дивљих депонија"
Извори финансирања за функцију 510:
Приходи из буџета
Функција 510:
Извори финансирања за програмску активност 04010006:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0401-0006:
Извори финансирања за Програм 6:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 6:

Сопствени и
Укупна средства
други приходи
9

10

6,056,700

6,056,700

6,056,700
6,056,700

6,056,700
6,056,700

6,472,376
6,472,376

6,472,376
6,472,376

464,873

464,873

500,000

500,000

964,873
964,873

964,873
964,873

964,873
964,873

964,873
964,873

16,400,000

16,400,000

16,400,000
16,400,000

16,400,000
16,400,000

16,400,000
16,400,000

16,400,000
16,400,000

871,777

871,777

11,000,000

11,000,000

11,000,000
871,777
11,871,777

11,000,000
871,777
11,871,777

11,000,000
871,777
11,871,777

11,000,000
871,777
11,871,777

29,731,976

29,731,976

29,731,976
29,731,976

29,731,976
29,731,976

29,731,976
29,731,976

29,731,976
29,731,976

71,745,225
871,777
72,617,002

71,745,225
871,777
72,617,002
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Позиција

Економ.
Класиф.

2

Функциј
а

Глава

1

Програмска
Класиф.

Раздео

34

3

4

5

6

0701

Опис

Средства из
буџета

7

8

Сопствени и
Укупна средства
други приходи
9

10

ПРОГРАМ 7 - ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА
Програмска активност 0002 (ПА 0002) - Одржавање
саобраћајне инфраструктуре
Друмски саобраћај

0701-0002
451
225

423

226

425

227

511

Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Зграде и грађевински објекти

4,585,216

4,585,216

104,580,000

104,580,000

188,200,000

188,200,000

9,500,000
62,500,000

9,500,000
62,500,000

369,365,216
369,365,216

369,365,216
369,365,216

ЈП Паркинг сервис Смедерево
228
229

423
425
01

360

Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Извори финансирања за функцију 451:
Приходи из буџета
Функција 451:
Савет за безбедност саобраћаја града Смедерева
Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту

229.2

421

Стални трошкови

150,000

150,000

230

423

161,000

161,000

231

425

Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање

3,383,606

3,383,606

970,215

970,215

3,800,000

3,800,000

788,785

788,785

19,916,394

19,916,394

5,830,000

5,830,000

35,000,000

35,000,000

35,000,000
35,000,000

35,000,000
35,000,000

404,365,216

404,365,216

404,365,216

404,365,216

1,500,000

1,500,000

1,500,000
1,500,000

1,500,000
1,500,000

1,500,000
1,500,000

1,500,000
1,500,000

405,865,216

405,865,216

405,865,216

405,865,216

232

426

Материјал (спровођење набавке наставних средстава, учила
и едукативног материјала и превентивно-промотивног
материјала за извођење промотивних активности,
опремање саобраћајне инспекције и друго)

233

426

Материјал (набавка ауто-седишта за новорођене бебе)

234

512

235

511

Машине и опрема (део за набавку опреме за Службу хитне
помоћи за збрињавање страдалих у саобраћајним
незгодама)
Зграде и грађевински објекти

236

512
01
13

01
13
0701-0003
620
237

511
01

01
01
13

Машине и опрема (набавка и уградња опреме на основу
пројекта система видео надзора и система за аутоматско
препознавање регистарских таблица и друга опрема)
Извори финансирања за функцију 360:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 360:
Укупно за Савет за безбедност саобраћаја
Извори финансирања за програмску активност 07010002:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 0701-0002:
Програмска активност 0003 (ПА 0003) - Управљање
јавним паркиралиштима
Развој заједнице
Зграде и грађевински објекти-асфалтирање иза објекта
"АМАН"
Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета
Функција 620:
Извори финансирања за програмску активност 07010003:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0701-0003:
Извори финансирања за Програм 7:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 7:

8. јун 2017. године
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Позиција

Економ.
Класиф.

2

Функциј
а

Глава

1

Програмска
Класиф.

Раздео

35

3

4

5

6

2002

Опис

Средства из
буџета

7

8

Сопствени и
Укупна средства
други приходи
9

10

ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
Програмска активност 0001 (ПА 0001) Функционисање основних школа
Основно образовање

2002-0001
912

238

239

4631

4632

01

01
01
2003
2003-0001
920

240

241

4631

4632

01

01
01

Teкући трансфери осталим нивоима власти
Ова апропријација намењена је за:
-накнаде у натури 19.480.000
-социјална давања запосленима 2.000.000
-накнаде трошкова за запослене 28.540.000
-награде запосленима и остали посебни расходи 5.635.000
-сталне трошкове 96.215.000
-трошкове путовања ученика 30.740.000
-услуге по уговору 4.325.000
-специјализоване услуге 885.000
-текуће поправке и одржавање 23.020.000
-материјал 8.170.000
-накнаде за смештај 1.500.000
-новчане казне и пенали по решењу судова 6.105.000
Капитални трансфери осталим нивоима власти
Ова апропријација намењена је за:
-зграде и грађевински објекти
-машине и опрема 5.830.000
-нематеријална имовина
Извори финансирања за функцију 912:
Приходи из буџета
Функција 912:
Извори финансирања за програмску активност 20020001:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 2002-0001:
Извори финансирања за Програм 9:
Приходи из буџета
Свега за Програм 9:
ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
Програмска активност 0001 (ПА 0001) Функционисање средњих школа
Средње образовање
Текући трансфери осталим нивоима власти
Ова апропријација намењена је за:
-накнаде у натури 8.250.000
-социјална давања запосленима 1.000.000
-накнаде трошкова за запослене 9.300.000
-награде запосленима и остали посебни расходи 5.770.000
-сталне трошкове 46.130.000
-услуге по уговору 2.420.000
-специјализоване услуге 1.930.000
-текуће поправке и одржавање 7.200.000
-материјал 4.590.000
-новчане казне и пенали по решењу судова
Капитални трансфери осталим нивоима власти
Ова апропријација намењена је за:
-машине и опрема 2.800.000
-остале некретнине и опрема 1.000.000
Извори финансирања за функцију 920:
Приходи из буџета
Функција 920:
Извори финансирања за програмску активност 20030001:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 2003-0001:
Извори финансирања за Програм 10:
Приходи из буџета
Свега за Програм 10:

226,615,000

226,615,000

5,830,000

5,830,000

232,445,000
232,445,000

232,445,000
232,445,000

232,445,000
232,445,000

232,445,000
232,445,000

232,445,000
232,445,000

232,445,000
232,445,000

86,590,000

86,590,000

3,800,000

3,800,000

90,390,000
90,390,000

90,390,000
90,390,000

90,390,000
90,390,000

90,390,000
90,390,000

90,390,000
90,390,000

90,390,000
90,390,000
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Раздео

Глава

Програмска
Класиф.

Функциј
а

Позиција

Економ.
Класиф.

36

1

2

3

4

5

6

0901
0901-0001
070
242

472

243

472

244
245
246
247
248
249

472
472
472
472
4631
472

250

472

251

472
01

01

0901-0001
090

Опис

Средства из
буџета

7

8

СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ УГРОЖЕНОМ
СТАНОВНИШТВУ
ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА
Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Социјалне
помоћи
Социјална помоћ угроженом становништву
некласификована на другом месту
Накнада за социјалну заштиту из буџета - превоз лица
старијих од 65 година
Накнада за социјалну заштиту из буџета - превоз социјално
хуманитарних организација и удружења грађана
Финансијска помоћ трудницама
Финансијска помоћ породиљама
Посебан родитељски додатак
Популациона политика - вантелесна оплодња
Бесплатна ужина у Ђачкој кухињи
Превоз ученика средњих школа
Подстицање образовања ученика и студената на територији
града Смедерева
Остале накнаде за образовање - превоз студената
Извори финансирања за функцију 070:
Приходи из буџета
Функција 070:
Извори финансирања за програмску активност 09010001:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0901-0001:
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА - Накнаде за социјалну
заштиту из буџета
Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Социјалне
помоћи

Сопствени и
Укупна средства
други приходи
9

10

4,000,000

4,000,000

1,500,000

1,500,000

8,500,000
13,000,000
1,500,000
3,000,000
3,000,000
12,000,000

8,500,000
13,000,000
1,500,000
3,000,000
3,000,000
12,000,000

12,000,000

12,000,000

12,000,000

12,000,000

70,500,000
70,500,000

70,500,000
70,500,000

70,500,000
70,500,000

70,500,000
70,500,000

48,670,000

48,670,000

Социјална заштита некласификована на другом месту

252

4631

Трансфери осталим нивоима власти
- Једнократна помоћ 26.000.000
- Ванредне новчане помоћи 17.000.000
- Трошкови погребних услуга 590.000
- Путни трошкови и превоз пролазника 30.000
- Превоз ученика основних и средњих школа са сметњама у
развоју и инвалидитетом и трошкови превоза пратиоца
5.000.000
- Прихватилиште за малолетну децу ван територије града
Смедерева 50.000

252.1

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета-Комесаријат за
избеглице и миграције Републике Србије

01
07

01
07

Извори финансирања за функцију 090:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Функција 090:
Извори финансирања за програмску активност 09010001:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Свега за програмску активност 0901-0001:

48,670,000
48,670,000
48,670,000
48,670,000

900,000

900,000

900,000
900,000

48,670,000
900,000
49,570,000

900,000
900,000

48,670,000
900,000
49,570,000

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА - Центар за социјални рад
Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Социјалне
помоћи

0901-0001
090

Социјална заштита некласификована на другом месту

253

4631

Трансфери осталим нивоима власти
- плата запослених 12.279.680
- социјални доприноси на терет послодавца 2.198.063
- отпремнине и помоћи 260.000
- накнаде трошкова за запослене 687.360
- јубиларне награде 42.000
- стални трошкови 4.930.000
- услуге по уговору 4.657.500
- специјализоване услуге 60.000
- текуће поправке и одржавање 890.000
- материјал 3.380.000

29,384,603

29,384,603
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Раздео

Глава

Програмска
Класиф.

Функциј
а

Позиција

Економ.
Класиф.

37

1

2

3

4

5

6

254

4632
01

01

0901-0003
090

Опис

Средства из
буџета

7

8

Трансфери осталим нивоима власти
- капитално одржавање зграда и објеката 200.000
- машине и опрема 560.000
Извори финансирања за функцију 090:
Приходи из буџета
Функција 090:
Извори финансирања за програмску активност 09010001:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0901-0001:
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА - Дотације невладиним
организацијама
Програмска активност 0003 (ПА 0003) - Подршка социохуманитарним организацијама

Сопствени и
Укупна средства
други приходи
9

10

760,000

760,000

30,144,603
30,144,603

30,144,603
30,144,603

30,144,603
30,144,603

30,144,603
30,144,603

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

30,000,000

30,000,000

Социјална заштита некласификована на другом месту
255

481
01

01

0901-0005
090

Дотације невладиним организацијама: Дотације
удружењима особа са инвалидитетом 9.000.000
Извори финансирања за функцију 090:
Приходи из буџета
Функција 090:
Извори финансирања за програмску активност 09010003:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0901-0003:
ЦРВЕНИ КРСТ
Програмска активност 0005 (ПА 0005) - Црвени Крст
Социјална заштита некласификована на другом месту

256

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета
- Народна кухиња 30.000.000
Извори финансирања за функцију 090:

01

01

Приходи из буџета

30,000,000

30,000,000

Функција 090:

30,000,000

30,000,000

Извори финансирања за програмску активност 09010005:
Приходи из буџета

30,000,000

30,000,000

Свега за програмску активност 0901-0005:

30,000,000

30,000,000

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
2,000,000

Програмска активност 0002 (ПА 0002) Прихватилиште, прихватне станице и друге врсте
смештаја

0901-0002
090

Социјална заштита некласификована на другом месту
257

472

01

01

Накнаде за социјалну заштиту из буџета
- Смештај у прихватилиште-Прихватна станица 2.000.000
Извори финансирања за функцију 090:
Приходи из буџета
Функција 090:
Извори финансирања за програмску активност 09010002:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0901-0002:
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Раздео

Глава

Програмска
Класиф.

Функциј
а

Позиција

Економ.
Класиф.

38

1

2

3

4

5

6

Опис

Средства из
буџета

7

8

Сопствени и
Укупна средства
други приходи
9

10

Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Социјалне
помоћи

0901-0001
090

Социјална заштита некласификована на другом месту

258

472

01

01
0901-П2
090

Накнаде за социјалну заштиту из буџета
- Локални акциони план за Роме 2.000.000
- Имплементација акционих планова за избегла и расељена
лица (учешће Комесаријата у грађевинском материјалу за
интерно расељена лица по Уговорима) за повраћај 500.000
- Имплементација акционих планова за избегла и расељена
лица (42 монтажне куће - Уговор са АСБ, уређење терена и
прикључци за повраћај) 400.000,
- Куповина сеоских домаћинстава - средства из донације
18.990.000,
- Имплементација акционих планова за избегла и расељена
лица (учешће града за економско оснаживање избеглих
лица по уговорима са Комесаријатом) 183.000
Извори финансирања за функцију 090:
Приходи из буџета
Функција 090:
Извори финансирања за програмску активност 09010001:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0901-0001:
Пројекат "Сервис подршке и услуга у области
социјалне заштите за маргинализоване групе грађана
са територије града Смедерева"

22,073,000

22,073,000

22,073,000
22,073,000

22,073,000
22,073,000

22,073,000
22,073,000

22,073,000
22,073,000

18,536,466

18,536,466

4,277,646
14,258,820
18,536,466

4,277,646
14,258,820
18,536,466

4,277,646
14,258,820
18,536,466

4,277,646
14,258,820
18,536,466

Социјална заштита некласификована на другом месту
259

472

01
07
01
07
01
07
08
13
16
1801

1801-0001
760
260

4631

01

Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Све услуге - учешће града Смедерева 4.277.646
Све услуге - Републичка средства 14.258.820

Извори финансирања за функцију 090:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Функција 090:
Извори финансирања за пројекат 0901-П2:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Свега за пројекат 0901-П2:
Извори финансирања за Програм 11:
Приходи из буџета
Трансфери од осталих нивоа власти
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Родитељски динар за ваннаставне активности
Свега за Програм 11:
ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Апотекарска установа
Програмска активност 0001 (ПА 0001) Функционисање установа примарне здравствене
заштите
Здравство некласификовано на другом месту
Трансфери осталим нивоима власти
Ова апропријација намењена је за:
-текуће поправке и одржавање 100.000
Извори финансирања за функцију 760:
Приходи из буџета
Функција 760:

224,095,249
14,258,820

238,354,069

900,000
100,000
345,000
505,000
1,850,000

224,095,249
15,158,820
100,000
345,000
505,000
240,204,069

100,000

100,000

100,000
100,000

100,000
100,000
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Раздео

Глава

Програмска
Класиф.

Функциј
а

Позиција

Економ.
Класиф.

39

1

2

3

4

5

6

720
261

464

262

464

01

01
1801-0002

Опис

Средства из
буџета

7

8

ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА - Дом
Здравља
Ванболничке услуге
Текуће дотације организацијама за обавезно социјално
осигурање
-Плате, додаци и накнаде запослених 20.101.791
-Социјални доприноси на терет послодавца 3.598.219
Капиталне дотације организацијама за обавезно социјално
осигурање
-Машине и опрема 9.000.000
Извори финансирања за функцију 720:
Приходи из буџета
Функција 720:
Извори финансирања за програмску активност 18010001:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 1801-0001:

Сопствени и
Укупна средства
други приходи
9

10

23,700,010

23,700,010

9,000,000

9,000,000

32,700,010
32,700,010

32,700,010
32,700,010

32,800,010
32,800,010

32,800,010
32,800,010

800,000

800,000

800,000
800,000

800,000
800,000

800,000
800,000

800,000
800,000

490,000

490,000

490,000
490,000

490,000
490,000

490,000
490,000

490,000
490,000

34,090,010
34,090,010

34,090,010
34,090,010

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

Програмска активност 0002 (ПА 0002) - Мртвозорство
721
263

464
01

01
1801-0003
760
263.1

512
01

01
01
1201
1201-0003
840

264

481
01

Опште медицинске услуге
Текуће дотације организацијама за обавезно социјално
осигурање-средства за накнаду из буџета у случају смрти
Извори финансирања за функцију 721:
Приходи из буџета
Функција 721:
Извори финансирања за програмску активност 18010002:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 1801-0002:
Програмска активност 0003 (ПА 0003) - Спровођење
активности из области друштвене бриге за јавно
здравље
Здравство некласификовано на другом месту
Машине и опрема-набавка медицинског апарата за Општу
болницу у Смедереву
Извори финансирања за функцију 760:
Приходи из буџета
Функција 760:
Извори финансирања за програмску активност 18010003:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 1801-0003:
Извори финансирања за Програм 12:
Приходи из буџета
Свега за Програм 12:
ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ
Програмска активност 0003 (ПА 0003) - Унапређење
система очувања и представљања културноисторијског наслеђа
Верске и остале услуге заједнице
Дотације верским заједницама
Извори финансирања за функцију 840:
Приходи из буџета
Функција 840:
Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на
другом месту

860
265

481
01

01

Дотације удружењима грађанима
Извори финансирања за функцију 860:
Приходи из буџета
Функција 860:
Извори финансирања за програмску активност 12010003:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 1201-0003:
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Раздео

Глава

Програмска
Класиф.

Функциј
а

Позиција

Економ.
Класиф.

40

1

2

3

4

5

6

Средства из
буџета

7

8

Сопствени и
Укупна средства
други приходи
9

10

Програмска активност 0004 (ПА 0004) - Остваривање и
унапређење јавног интереса у области јавног
информисања
Услуге емитовања и штампања

1201-0004
830
266

423
01

01
01
1301
1301-0001
810
267

481
01

01

1301-0003
810

Опис

268

423

269

4511

270

4511
01

01

1301-0005
860
271

423
01

01
01

Услуге по уговору - Пројектно информисање
Извори финансирања за функцију 830:
Приходи из буџета
Функција 830:
Извори финансирања за програмску активност 12010004:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 1201-0004:
Извори финансирања за Програм 13:
Приходи из буџета
Свега за Програм 13:
ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Подршка
локалним спортским организацијама, удружењима и
савезима
Услуге рекреације и спорта
Дотације спортским организацијама и клубовима-физичка
култура
Извори финансирања за функцију 810:
Приходи из буџета
Функција 810:
Извори финансирања за програмску активност 13010001:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 1301-0001:
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ СПОРТСКИ ЦЕНТАР
СМЕДЕРЕВО
Програмска активност 0003 (ПА 0003) -Одржавање
спортске инфраструктуре
Услуге рекреације и спорта
Услуге по уговору
Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама
"СПОРТСКА ХАЛА СМЕДЕРЕВО" д.о.о.
Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама
Извори финансирања за функцију 810:
Приходи из буџета
Функција 810:
Извори финансирања за програмску активност 13010003:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 1301-0003:
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ
Програмска активност 0005 (ПА 0005) - Спровођење
омладинске политике
Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на
другом месту
Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 860:
Приходи из буџета
Функција 860:
Извори финансирања за програмску активност 13010005:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 1301-0005:
Извори финансирања за Програм 14:
Приходи из буџета
Свега за Програм 14:

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

3,000,000
3,000,000

3,000,000
3,000,000

72,000,000

72,000,000

72,000,000
72,000,000

72,000,000
72,000,000

72,000,000
72,000,000

72,000,000
72,000,000

8,000,000

8,000,000

18,000,000

18,000,000

26,000,000
26,000,000

26,000,000
26,000,000

26,000,000
26,000,000

26,000,000
26,000,000

200,000

200,000

200,000
200,000

200,000
200,000

200,000
200,000

200,000
200,000

98,200,000
98,200,000

98,200,000
98,200,000
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Позиција

Економ.
Класиф.

2

Функциј
а

Глава

1

Програмска
Класиф.

Раздео

41

3

4

5

6

Средства из
буџета

7

8

0501

ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

0501-0001

Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Унапређење и
побољшање енергетске ефикасности и употреба
обновљивих извора енергије
620
511

273

511

Зграде и грађевински објекти

274

511

Зграде и грађевински објекти - средства буџета (плаћање
ПДВ-а 2.199.800 динара )

01
07
10
01
07
10

0602
0602-0004
330

Развој заједнице
Зграде и грађевински објекти (кредит)- Климатизација
објекта Градске управе града Смедерева

272

01
07
10

5

Опис

275
276
277
278
279
280
281
282
283

411
412
414
415
416
422
465
483
485
01

01
01
01

Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Примања од домаћих задуживања
Функција 620:
Извори финансирања за програмску активност 05010001:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Примања од домаћих задуживања
Свега за програмску активност 0501-0001:
Извори финансирања за Програм 17:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Примања од домаћих задуживања
Свега за Програм 17:
Свега за раздео 4:
ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Програмска активност 0004 (ПА 0004) Општинско/градско правобранилаштво
Судови
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Трошкови путовања
Остале дотације и трансфери
Новчане казне и пенали по решењу судова
Остале накнаде штете
Извори финансирања за функцију 330:
Приходи из буџета
Функција 330:
Извори финансирања за програмску активност 06020004
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0602-0004:
Извори финансирања за Програм 15:
Приходи из буџета
Свега за Програм 15:
Извори финансирања за раздео 5:
Приходи из буџета
Свега за раздео 5:
СВЕГА

Сопствени и
Укупна средства
други приходи
9

10

11,000,000

11,000,000

2,199,800

2,199,800

2,199,800

2,199,800

11,000,000
13,199,800

11,000,000
13,199,800

2,199,800

2,199,800

11,000,000
13,199,800

11,000,000
13,199,800

2,199,800

2,199,800

11,000,000
13,199,800
3,491,111,966

11,000,000
13,199,800
80,790,789 3,571,902,755

3,468,198
620,807

100,000
467,995
49,800,000
12,500,000

3,468,198
620,807
0
43,000
0
100,000
467,995
49,800,000
12,500,000

67,000,000
67,000,000

67,000,000
67,000,000

67,000,000
67,000,000

67,000,000
67,000,000

67,000,000
67,000,000

67,000,000
67,000,000

67,000,000
67,000,000
3,601,580,000

67,000,000
67,000,000
80,790,789 3,682,370,789

43,000

Страна 212 – Број 6 – Књига 1

42
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

8. јун 2017. године

III ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 11.
После члана 12. додају се нови чланови који гласе:
"Члан 12а.
Салдо готовине у износу од 11.010.877 динара распоређен је за намене у складу са
овом Одлуком и то:
-део неутрошених средстава самодоприноса остварених на територији сеоских месних
заједница у износу од 5.918.234 динара планиран је у оквиру раздела 4 - Градска управа, главе
4.2 – Сеоске месне заједнице, програмскe класификацијe 0602 – програмa 15: Локална
самоуправа, програмске активности 0002 (ПА 0002) – Функционисање месних заједница,
функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту;
-део неутрошених средстава на име новчане помоћи за ублажавање последица елементарних
непогода у износу од 4.220.866 динара планиран је у оквиру раздела 4 – Градска управа,
програмскe класификацијe 0602 – програмa 15: Локална самоуправа, програмске активности
0001 (ПА 0001) –Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 220 –
Цивилна одбрана;
-део неутрошених средстава у износу од 871.777 динара планиран је у оквиру раздела 4 Градска управа, програмскe класификацијe 0401 – програмa 6: Заштита животне средине,
програмске активности 0005 (ПА 0005) – Управљање комуналним отпадом, функција 510 –
Управљање отпадом.
Члан 12б.
Јавна предузећа и други облици организовања чији је оснивач град Смедерево, дужни
су да део од најмање 50% добити, односно вишка прихода над расходима по завршном
рачуну за 2016. годину уплате у буџет града Смедерева, према динамици коју одреди Градско
веће града Смедерева.
Привредна друштва чији је оснивач град Смедерево или у којима град Смедерево има
учешће у власништву дужна су да у буџет града Смедерева уплате најмање 50% сразмерног
дела добити по завршном рачуну за 2016. годину, који у складу са законом који уређује
привредна друштва припада граду Смедереву као члану друштва, а према динамици коју
одреди Градско веће града Смедерева.
Изузетно од става 1. и 2. овог члана, уз сагласност Градског већа града Смедерева
обавезу по основу уплате добити нема субјекат из става 1. и 2. овог члана који донесе одлуку
да из добити покрије губитак, односно повећа капитал, а расположива ликвидна средства
употреби за финансирање инвестиција.“
Члан 12.
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 и 99/2016) 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 РС“,
број 129/2007 , 83/2014-др. Закон и 101/2016-др. закон) 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 12/2016 - 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 2017. годину,
процењују се укупни приходи и примања буџета града Смедерева у износу од 3.601.580.000
динара и средства из сопствених и других прихода индиректних корисника буџетских
средстава у износу од 80.790.789 динара, што укупно износи 3.682.370.789 динара.
Код групе 711 – Порези на доходак, добит и капиталне добитке, планирано је
повећање планског износа у односу на остварене приходе у 2016. години у износу од
45.391.614 динара. Порез на зараде повећан је за износ од 44.092.750 динара јер се у наредном
периоду очекује повећање запослености и повећање просечне зараде из разлога повећања
инвестиционих активности. Код пореза на приходе од самосталних делатности који се плаћа
према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе повећан је за износ од
2.806.365 динара. Такође, планирано је смањење самодоприноса према зарадама запослених у
износу од 2.829.725 динара, а на основу Одлука о увођењу самодоприноса у сеоским месним
заједницама које су престале да важе.
Код групе 713 – Порез на имовину, планирано је повећање планског износа у односу
на остварене приходе у 2016. години у износу од 56.175.088 динара. Пореза на имовину
обвезника који не воде пословне књиге повећан је у износу од 16.074.463 динара, а порез на
имовину обвезника који воде пословне књиге повећан је у износу од 36.164.160 динара јер се
у 2017. години очекује повећање степена наплате пореза на имовину од физичких и правних
лица. Такође, у наредном периоду планирано је и покретање поступака принудне наплате за
дужнике по основу пореза на имовину. Порез на пренос апсолутних права на непокретности,
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по решењу Пореске управе повећан је у износу од 2.087.496 динара из разлога процене
остварења у току 2017. године.
Код групе 714 – Порез на добра и услуге планирано је повећање планског износа у
односу на остварене приходе у 2016. години у износу од 15.656.698 динара. Комунална такса
за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина
повећана је у износу од 2.788.098 динара, а на основу остварења и процене у току 2017.
године. Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине повећана је у износу од
11.111.032 динара, а на основу издатих решења Одељења за финансије и локалну пореску
администрацију у складу са законским прописима.
Код групе 716 – Други порези, планирано је повећање планског износа у односу на
остварене приходе у 2016. години у износу од 6.175.506 динара, код комуналне таксе за
истицање фирме на пословном простору, јер је у току покретање поступака принудне наплате
за комуналну таксу за истицање фирме на пословном простору за дужнике из претходног
периода.
Код групе 733 – Трансфери од других нивоа власти, планирано је повећање планског
износа у односу на остварене приходе у 2016. години у износу од 123.461.706 динара. Текући
наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова повећани су у
износу од 10.635.819 динара на име комасације земљишта, као и за куповину сеоских
домаћинстава за избегла и расељена лица. Код капиталних наменских трансфера, у ужем
смислу, од Републике у корист нивоа градова планиран је укупан износ прихода од
125.000.000 динара. У односу на остварене капиталне наменске трансфере у претходној
години извршено је повећање у износу од 112.825.883 динара. На име изградње система за
наводњавање дела града Смедерева, а сходно Уредби о утврђивању програма извођења
радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта за 2017. годину и
условима за пријављивање на Конкурс Министарства пољопривреде и заштите животне
средине-Управе за пољопривредно земљиште планиран је износ до 100.000.000 динара, за
обнову куле IX Језавског бедема Смедеревске тврђаве планирана су средства на име учешћа
Министарства културе и информисања износ од 12.000.000 динара и за уређење атарских
путева планирано је учешће Министарства пољопривреде и заштите животне средине у
износу од 10.286.000 динара.
Код групе 741 – Други приходи-приходи од имовине, планирано је повећање планског
износа у односу на остварене приходе у 2016. години у износу од 36.372.664 динара и то:
средства од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у
државној својини повећана су у износу од 4.360.926 динара. Накнада за коришћење
грађевинског земљишта повећана је у износу од 9.057.991 динара, из разлога покретања
поступака принудне наплате за дужнике по основу наведене накнаде. Допринос за уређивање
грађевинског земљишта повећан је у износу од 21.669.597 динара (остварење поменутог
јавног прихода до 23.05.2017. године износи 20.170.375 динара).
Код групе 742 – Приходи од продаје добара и услуга, планирано је повећање планског
износа у односу на остварене приходе у 2016. години у износу од 101.133.509 динара.
Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини који
користе градови и индиректни корисници њиховог буџета повећани су у износу од 12.321.108
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динара из разлога повећања прихода по основу закупа за пословни простор који су издавале
сеоске и градске месне заједнице, јер представљају јавни приход буџета града Смедерева,
обзиром да је исти преузет од стране града, у складу са препоруком Државне ревизорске
институције. Приходи остварен по основу пружања услуга боравка деце у предшколским
установама у корист нивоа градова планирани су у износу од 65.000.000 динара, а у складу са
Упутством за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2017. годину и пројекција за 2018.
и 2019. годину која нас упућује да јавне приходе остварене по основу пружања услуга
боравка деце у предшколским установама треба планирати на извору 01, тј. као јавни приход
буџета града Смедерева. Такса за озакоњење објеката у корист нивоа градова повећана је у
износу од 3.076.200 динара, у складу са Законом о озакоњењу објеката који регулише
плаћање таксе за све објекте у поступку озакоњења при издавању решења о озакоњењу.
Код групе 743 – Новчане казне и одузета имовинска корист, планирано је повећање
планског износа у односу на остварене приходе у 2016. години у износу од 2.449.771 динара.
Приход од новчаних казни за прекршаје предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на
путевима повећан је у износу од 1.545.998 динара а на основу остварења и процене у току
2017. године. Приходи по основу трошкова принудне наплате изворних јавних прихода
општина и градова повећани су у износу од 508.527 динара. Приход од новчаних казни
изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине града, као и
одузета имовинска корист у том поступку у износу од 314.245 динара.
Код групе 745 – Мешовити и неодређени приходи планирано је повећање планског
износа у односу на остварене приходе у 2016. години у износу од 7.989.396 динара, а односи
се на остале приходе у корист нивоа градова на име уплате са наменских подрачуна месних
заједница по препоруци Државне ревизорске институције.
Код групе 771 – Меморандумске ставке за рефундацију расхода планирано је
повећање планског износа у односу на остварене приходе у 2016. години у износу од
1.497.890 динара.

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА

Законом о локалној самоуправи, као и Законом о буџетском систему утврђене су
основе за израду Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету локалне самоуправе. У
складу са наведеним, утврђени су расходи и издаци из буџета града Смедерева за 2017.
годину у укупном износу од 3.601.580.000 динара. На расходној страни буџета града
Смедерева за 2017. годину планирана су сопствена средства и други приходи индиректних
буџетских корисника у укупном износу од 80.790.789 динара, а која ће буџетски корисници
извршавати на одређеним главама и позицијама у оквиру раздела 4 – Градска управа.
Расходи и издаци буџета града Смедерева за 2017. годину посматрано по разделима
исказани су следећом табелом:

46
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 216 – Број 6 – Књига 1

Ред.
број
1.
2.
3.

ОПИС
Раздео 1 – СКУПШТИНА
ГРАДА
Раздео 2 –
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Раздео 3 – ГРАДСКО ВЕЋЕ

Раздео 4 – ГРАДСКА
УПРАВА
Раздео 5 – ГРАДСКО
5.
ПРАВОБРАНИЛАШТВО
У К УП Н И РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ
4.

Предлог плана
средстава из
буџета за 2017.
годину

8. јун 2017. године

Предлог плана
средстава из
других извора
за 2017. годину

Укупно
планирана
средства за
2017. годину

30.222.198

30.222.198

5.645.836

5.645.836

7.600.000

7.600.000

3.491.111.966

80.790.789

67.000.000
3.601.580.000

3.571.902.755
67.000.000

80.790.789

3.682.370.789

3

2

1

1

Запослени

2

1

16

6

1

1
10

11

1

10

10

6

1

7

18

85

6

1

5

80

309
90
5

9.485.045

4.859.234

14.344.279

65.835.712

266.680.405

6

984.817

984.817

7

Извори
09-12
9

Извори
13-15
10

5.939.096

5.359.233

11.298.329

72.176.107

264.628.472

11

2.683.904

2.683.904

12

Извор 04

Извори 05- Извори
08
09-12
13
14

Извори
13-15
15

Извор 01

Извори 0508
8

Извор 01

Извор 04

Маса средстава за плате планирана за 2017. годину на
економским класификацијама 411 и 412

Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2016.
године и планирана пројекција за период XI-XII према
Одлуци о буџету ЈЛС за 2016. годину на економским
класификацијама 411 и 412

Табела 1

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Постављена лица

Запослени
2. Регионални центар за
професионални развој
запослених у образовању

Постављена лица

Запослени
Остале установе из
области јавних служби
које се финансирају из
буџета (навести назив
установе):
1. Установа за дневни
боравак деце и омладине
са сметњама у развоју
,,Сунце"

Постављена лица

33
10
5

Постављена лица

276
80

9

9

Изабрана лица

Запослени
Установе културе

2

5(3+4)
320

4

2

276

3
44

Органи и организације
локалне власти

2

Директни и индиректни
Број
Редни
Број
корисници буџетских
запослених
Укупан број
број
запослених на
средстава локалне власти
запослених
на
одређено
неодређено

У октобру 2016

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ У 2017. ГОДИНИ
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8

7

6

5

4

585

161

746

Постављена лица

Запослени

2
17

2
17

Изабрана лица

325

765

585

122

1

1

203

326

1
123

11

11

10

1

203

10

180

Укупно за све кориснике
буџетa који се
финансирају са
економских
класификација 411 и 412

Запослени

Постављена лица

1. Туристичка
организација Смедерево

Запослени
Нове установе и органи
(навести назив установа и
органа):

Постављена лица

Предшколске установе

Запослени

Изабрана лица

Месне заједнице

Запослени

Постављена лица

Дирекције основане од
стране локалне власти

581.660.316

15.132.641

15.132.641

157.102.511

2.572.168

59.992.600

23.987.519 17.290.856

20.513.644 17.290.856

2.489.058

48

557.113.674

204.571.244

4.439.522

2.683.904

19.270.396

19.270.396
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3

2

1

1

Ред.бр.

ДОО ,,Спортска хала
Смедерево"

2
Дом
здравља
Смедерево
Центар за социјални
рад Смедерево

Назив корисника чије
се плате у 2017.
години финансирају из
буџета на осталим
економским
класификацијама

451

463

464

3

Економска
класификација
(навести која)

22

16

4

Број
запослених на
неодређено
време

7.920.000

14.477.743

5

Маса
средстава за
плате
запослених на
неодређено
време

22

6

Број
запослених
на
одређено
време

23.700.010

7

Маса
средстава за
плате
запослених на
одређено
време

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ЧИЈЕ СЕ ПЛАТЕ ФИНАСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА
СА ОСТАЛИХ ЕКОНОМСКИХ КЛАСИФИКАЦИЈА У 2017. ГОДИНИ
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22

16

22

8

Укупан
број
запослених

7.920.000

14.477.743

23.700.010

9 (5+7)

Укупна маса
средстава за плате
запослених у 2017.
години

Табела 2

8. јун 2017. године
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ЦИЉ

1. Повећање
покривености
територије
планском
документацијом

1. Стављање у
функцију
грађевинског
земљишта

Управљање
грађевинским
земљиштем

1101-0001

1101-0003

Програм 1.
Просторни
Урбанизам и
развој у складу
просторно планирање са плановима

НАЗИВ
Програм, Програмска
активност и Пројекат

Просторно и
урбанистичко
планирање

1101

ШИФРА
Програм,
Програмска
активност и
Пројекат

/

2

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

Површина земљишта датог у закуп

да

100%

Проценат површине територије
планском документацијом
Усвојен просторни план града

да

Проценат покривености
територије планском
документацијом

ИНДИКАТОР

/

2

да

100%

да

Вредност у
Очекивана
базној
вредност
години
(2016)
(2015)

/

2

да

100%

да

Циљана
вредност
(2017)

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТА

50

/

2

да

100%

да

Циљана
вредност
(2018)

/

2

да

100%

да

Циљана
вредност
(2019)

2.000.000

15.000.000

17.000.000

Укупна буџетска
средства

Укупни
сопствени и
остали приходи

Страна 220 – Број 6 – Књига 1
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100%

70%

21000 ха

70%

Степен уређења јавних
зелених површина
Степен покривености
територије услугама
одржавања чистоће јавнопрометних површина (број
улица које се чисте у односу
на укупан број улица у
граду)
Третиране површине за
сузбијање глодара и
инсеката
Број опремљених пијачних
места у односу на укупан
број пијачних места
предвиђених градском
одлуком

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

1. Унапређење заштите
од заразних и других
болести које преносе
животиње

1. Адекватан квалитет
пружених услуга
уређивања, одржавања
коришћења пијаца

Одржавање чистоће на
површинама јавне
намене

Зоохигијена

Уређивање, одржавање
и коришћење ПИЈАЦА

1102-0003

1102-0004

1102-0005

1102-0002

1. Максимална могућа
покривеност насеља и
територије услугама
уређења и одржавања
зеленила

550

95%

Одржавање јавних
ЗЕЛЕНИХ
ПОВРШИНА

1. Проценат замена
светиљки након пуцања
лампи (на годишњој бази)

1. Адекватанпо
управљање јавним
осветљењем

65%

2. Укупан број светиљки
које су замењене
савременијим

Управљање/одржавање
јавним осветљењем

1102-0001

Степен наплате
комуналних услуга

Ефикасно и рационално
спровођење комуналне
делатности

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

2. Комунална
делатност

1102

51

90%

24840 ха

80%

100%

500

95%

75%

95%

24840 ха

90%

100%

700

95%

85%

98%

24840 ха

90%

100%

1000

100%

87%

26.973.600

44.200.000

51.600.000

52.291.100

127.700.000

334.360.500
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80%

21000 ха

75%

100%

550

95%

70%
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1. Адекватан квалитет
услуга водоснабдевања

1.Обезбеђивање услова
за задовољење других
комуналних потреба
грађања

Управљање и
снабдевање ВОДОМ за
пиће

Остале комуналне
услуге

1102-0007

1102-0008

1102-0009

13,96%

1. Степен покривености
корисника услугом
даљинског грејања

46

2. Број насељених места
обухваћен услугама у
односу на укупан број
насеља

3. Број интервенција на
канализационој мрежи

/

Од 37
насеља у 17
насеља је
изграђена
јавна
водоводна
мрежа

Од 37
насеља у 12
насеља је
изграђена
јавна
водоводна
мрежа

/

55

75%

Обезбеђивање услова за
задовољење других
комуналних потреба
грађања

259

4.896

14,01%

65%

259

4.896

14,01%

70%

/

60

Од 37
насеља у 23
насеља је
изграђена
јавна
водоводна
мрежа

80%

80%

811.611,56
m3

259

4.896

14,01%

75%

/

60

/

60

Од 37
Од 37
насеља у 23 насеља у 23
насеља је
насеља је
изграђена изграђена
јавна
јавна
водоводна водоводна
мрежа
мрежа

80%

813.863,79 813.863,79 811.611,56 811.611,56
m3
m3
m3
m3

258

4,876

13,96%

60%

70%

1. Максимална могућа
покривеност корисника и
територије услугама
водоснабдевања

4. Запремина грејаног
простора (домаћинства,
локали и буџетски
корисници)

258

4,876

50%

Степен покривености
територије услугама
одржавања гробаља и
погребним услугама

2. Број корисника услуге
1. Оптимална
даљинског грејања
покривеност корисника и
(домаћинстава)
територије услугама
даљинског грејања и
развој дистрибутивног
3. Број корисника услуге
система
даљинског грејања (локала)

Производња и
дистрибуција
ТОПЛОТНЕ
ЕНЕРГИЈЕ

1. Адекватан квалитет
пружених услуга
одржавања гробаља и
погребних услуга

Одржавање ГРОБЉА и
погребне услуге

1102-0006

52

2.695.800

16.900.000

2.000.000

10.000.000
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1. Успостављање
функционалне пословне
инфраструктуре

1. Успостављање
механизама за
финансијску подршку
запошљавању

Подстицаји града за
развој предузетништва

Унапређење
привредног и
инвестиционог
амбијента

Мере активне политике
запошљавања

Пројекат - "Млади у
производњи воћарских
производа"

1501

1501-0001

1501-0002

1501-П1

Отварање нових
предузећа и
предузетничких радњи
на територији града

3. Локални економски
развој

42

/

Број новозапослених жена
уз помоћ успостављених
механизама за финансијску
подршку за запошљавање
Износ опредељених
средстава за подстицање
предузетништва у
пољопривреди

90 лица

Број новозапослених уз
помоћ успостављених
механизама за финансијску
подршку за запошљавање

3

Побољшање перформанси
Слободне зоне-број
иностраних предузећа која
послују у Слободној зони

5

1.046

Број активних
привредних друштава

Побољшање перформанси
Слободне зоне-број домаћих
предузећа која послују у
Слободној зони

2.887

1.934.000

35

96 лицa

8

7

1.066

2.937

8.583

/

35

100 лицa

8

7

1.066

2.937

8.583

/

35

110 лицa

8

7

1.066

2.937

8.583

985.284

15.000.000

5.000.000

20.985.284

1.057.000

1.057.000

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

2.500.000

31

96 лицa

8

7

1.066

2.937

8.763
8.091
(од тога
(од тога
жене 4570) жене 4.260)

Број предузетника

Број евидентираних
незапослених лица на
евиденцији НСЗ/жена

Број становника града
2.517
2.421
2.421
2.421
2.421
који су запослени на
новим радним местима, а (од тога
(од тога
(од тога
(од тога
(од тога
налазили су се на
жене 1.360) жене 1.364) жене 1.364) жене 1.364) жене 1.364)
Повећање запослености
евиденцији НСЗ
на територији града

53
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Подршка за спровођење
пољопривредне
0101-0001
политике у локалној
заједници

Број едукација намењених
пољопривредним
произвођачима на
територији града

Проценат обухваћености
пољопривредног земљишта
у годишњем Програму
заштите, уређења и
2. Ефикасно
коришћења
управљање
пољопривредног земљишта
пољопривредним
(удео укупног
земљиштем у државној
пољопривредног земљишта
свој ини
државној својини у односу
на укупно пољопривредно
земљиште на територији
града)

1. Стварање услова за
развој и
унапређење
пољопривредне
производње

9,15%

2

7,3

3. Број корисника мера
усвојене пољопривредне
политике / 1000
становника

Раст производње
и стабилност
дохотка произвођача

5. Развој
пољопривреде

0101
3.628

79,40%

1. Коришћење
пољопривредних
површина у односу на
укупне пољопривредне
површине
2. Број регистрованих
пољопривредних
газдинстава

25.950

Број туристичких посета
„Смедеревској тврђави“

1. Повећање квалитета
туристичкe услугe на
територији града

Управљање развојем
туризма

1502-0001

778.480

Пораст прихода од
боравишне таксе

Повећање прихода од
туризма

4. Развој туризма

1502

54

7,95%

2

7,3

3.628

79,40%

28.647

833.050

7,95%

2

7,8

3.628

79,40%

31.000

840.000

7,95%

2

7,8

3.628

79,40%

32.500

843.000

7,95%

2

7,8

3.628

79,40%

34.000

845.000

296.846.000

11.000.000

11.000.000
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6. Заштита животне
средине

0101-П1

0401

0401-0002

0401-0001

1. Раст производње и
стабилност дохотка
произвођача

Пројекат - Израда
пројектно техничке документације за
изградњу система за
наводњавање јужног
дела територије града
Смедерева

0101-0002

Површина пољопривредног
земљишта обухваћеног
пројектом у односу на
укупну површину
пољопривредног земљишта

Број подстицаја који се
односе на инвестиције у
пољопривреди - (број
испаљених ракета)

Праћење квалитета
елемената животне
средине

1. Број урађених
мониторинга (контрола
квалитета земљишта)
1. Број урађених
мониторинга (повремене
циљане контроле загађења животне средине)

Праћење у складу са
прописаним законским
обавезама

Праћење у складу са
прописаним законским
обавезама

8
8

8
4

4
/

8

1

15

8

1

15

24

312

да

да

5

1535 ha

100

100

8

1

15

24

312

312

24

да

да

5

1535 ha

194

97

да

да

5

1535 ha

88

102

/

8

8

1

15

24

312

да

да

5

1535 ha

110

103

/

8

8

1

15

24

312

да

да

5

1535 ha

105

105

6.472.376

7.176.000

72.617.002

23.820.000

273.026.000
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1. Број урађених
мониторинга (контрола
Праћење у складу са
квалитета процедних вода
прописаним законским
и земљишта на 3 мерна
обавезама
места - хала, саобраћајница,
Дуго поље)

1. Број урађених
мониторинга (мониторинг
стања нивоа буке)

Праћење у складу са
прописаним законским
обавезама

Испуњење обавеза у
Усвојен План квалитета
складу са законима у
ваздуха
Управљање заштитом
домену постојања
животне средине
стратешких и
оперативних планова као
Усвојен ЛЕАП
и мера заштите
Праћење у складу са
1. Број извршених мерења
прописаним законским
квалитета ваздуха у
обавезама
локалној мрежи

Унапређење квалитета
Број подручја која су
животне средине
проглашена заштићеним

1. Изградња одрживог,
ефикасаног и
конкурентног
пољопривредног сектора

Мере подршке
руралном развоју

Број подстицаја који се
односе на инвестиције у
пољопривреди (број
набављених ракета)

55
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Унапређење заштите
природних вредности

Управљање
комуналним отпадом

Управљање осталим
врстама отпада

0401-0006

Одрживо управљање
осталим врстама отпада

Спровођење акције
санирања - одржавање
градског сметлишта у
,,Годоминском пољу"
до 25

до 25

1о.ооо m3

до 25

1о.ооо m3

до 25

1о.ооо m3

Број очишћених „дивљих“
депонија
4

4

4

4

Одржавање постојећих и
трасирање нових интерних
200 m3
200 m3
200 m3
200 m3
саобраћајница на самом
материјала материјала материјала материјала
одлагалишту

Постављање биотрнова 20
до 25 комада по 3м дужна
годишње

Разастирање земље за
покривање и неутрализацију 1о.ооо m3
комуналног отпада

/

10.672 m3

10.672 m3

/

да

да

/

/

60

80%

5

20%

60

80%

5

20%

55

17%

46

Број интервенција на
канализационој мрежи

75%

5

15%

70%

5

Проценат домаћинстава
обухваћених услугом у
односу на укупан број
домаћинстава

Број подручја која су
проглашена заштићеним
подручјем III категорије

Адекватан квалитет
Број интервениција на
пружених услуга
мрежи атмосферске
одвођења отпадних вода
канализације
Израда пројектне
Израђена пројектна
документације за
документација
трансфер станицу
Спровођење радова на
санацији - уклањању Количина уклоњеног отпада
са локације
сметлишта ''Дуго
поље''

Максимална могућа
покривеност корисника и
територије услугама
уклањања отпадних вода
Адекватан квалитет
Управљање отпадним
пружених услуга
водама
водоснабдевања

Заштита природе

0401-0005

0401-0004

0401-0003

56

4

200 m3
материјала

до 25

1о.ооо m3

/

да

20%

60

80%

5

29.731.976

11.871.777

16.400.000

964.873
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2,655

48,75%

52,00%

Повећање обухвата деце
предшколским
Број деце која су уписана
васпитањем и
у предшколске установе
образовањем
Проценат уписане деце у
односу на број укупно
пријављене деце
Процентуални обухват
деце основним
образовањем по полу
(дечаци)

Проценат уписане деце у
односу на број укупно
пријављене деце

Функционисање
основних школа

8. Предшколско
васпитање

Функционисање
предшколских установа

9. Основно
образовање

Функционисање
основних школа

2001

2001-0001

2002

2002-0001

48,00%

21,30

Процентуални обухват
деце основним
образовањем по полу
(девојчице)

Обезбеђени прописани
услови за васпитно Просечан број ученика по
образовни рад са децом у
одељењу
основним школама

43

1.348

8.470

0701-0003

Број m2 санираних и/или
реконструисаних деоница
путева улица

20,66

48,00%

52,00%

51,97%

2.900

42

1.558

8.470

213

6

364

20,66

48,00%

52,00%

53,76%

3.000

42

1.558

8.470

188

6

329

20,66

48,00%

52,00%

53,76%

3.000

42

1.558

8.470

163

6

295

232.445.000

232.445.000

338.431.560

333.431.560

1.500.000

404.365.216

405.865.216

38.900.000

38.900.000

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

20,60

48,00%

52,00%

50,25%

2,804

42

1.378

8.470

238

262

Број повређених људи

Управљање јавним
паркиралиштима

Одржавање квалитета
путне мреже кроз
реконструкцију и
редовно одржавање
асфалтног покривача

7

398

7

433

Број смртних исхода

Број саобраћајних
незгода/инцидената

Број паркинг места на
Оптимална покривеност којима се наплаћује паркинг
услуга
корисника и територије
услугама паркинг
Број паркинг места
сервиса
прилагођених за инвалиде

Одржавање саобраћајне
0701-0002
инфраструктуре

0701

Повећање безбедности
7. Путна инфраструк- учесника у саобраћају и
тура
смањење броја
саобраћајних незгода

57
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10. Средње
образовање

Функционисање
средњих школа

2003

2003-0001

Број радника путника

368

55,08%

Проценат деце којој је
Повећање доступности и
обезбеђен бесплатан
приступачности основног
школски превоз у односу на
образовања деци
укупан број деце
Број радника путника

24,51

Обезбеђени прописани
услови за васпитно Просечан број ученика по
образовни рад са децом у
одељењу
основним школама

Унапређење квалитета
образовања и васпитања
услова у основним
школама

48,00%

52,00%

11,37%

660

Процентуални обухват
деце средњим
образовањем по полу
(девојчице)

Повећање обухвата
средњошколског
образовања

Процентуални обухват
деце средњим
образовањем по полу
(дечаци)

Проценат деце којој је
Повећање доступности и
обезбеђен бесплатан
приступачности основног
школски превоз у односу на
образовања деци
укупан број деце

Унапређење квалитета
образовања и васпитања
услова у основним
школама

58

312

54,55%

25,73

48,00%

52,00%

11,99%

652

343

62,24%

23,69

48,00%

52,00%

8,05%

712

343

62,24%

23,69

48,00%

52,00%

8,05%

712

343

62,24%

23,69

48,00%

52,00%

8,05%

712

90.390.000

90.390.000
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0901-0001

0901

Социјалне помоћи

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

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

1. Проценат грађана који
добијају новчане накнаде и
помоћи у натури у складу са
Одлуком о социјалној
1. Унапређење заштите заштити у односу на укупан
број грађана
сиромашних

2. Унапређење квалитета
услуга социјалне заштите 2. Проценат лиценцираних
пружилаца услуга у односу
на укупан број подржаних
пружалаца услуге

1. Удео корисника
лиценцираних услуга у
укупном броју корисника
услуга

Проценат корисника
финансијске подршке и
подршке у натури у односу
на укупан број корисника
социјалне заштите
1. Повећање доступности
права и услуга социјалне
Проценат корисника
заштите
локалних социјалних услуга
у односу на укупан број
корисника социјалне
заштите

Повећање доступности
11. Социјална и дечја
права и услуга
заштита
социјалне заштите

59

3,2

5,10%

1,00%

2,7%

5,9%

16,70%

1,20%

2,40%

2,10%

1,00%

60,0%

6,10%

61,2%

5,50%

3,0%

6,5%

100,00%

6,00%

3,00%

60,0%

6,50%

3,0%

6,5%

100,00%

7,00%

3,50%

60,0%

6,60%

3,0%

6,5%

100,00%

7,00%

3,50%

60,00%

6,60%

171.4387.603

238.354.069

900.000

1.850.000
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0901-0003

Подршка социо хуманитарним
организацијама

Прихватилишта и друге
0901-0002
врсте смештаја

64

1. Број корисника услуге
смештаја прихватилишта

22

16

Подстицање развоја
Број удружења /
разноврсних социјалних хуманитарних организација
и других услуга у
које добијају средства из
заједници
буџета града

1. Број пријава насиља у
породици
308

52,0%

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

2. Просечан број дана по
кориснику услуге

1

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

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

2. Унапређење заштите
жена од насиља у
породици

1. Обезбеђење услуге
смештаја

2%

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

60

17

23

450

186

70

52,0%

1

3,1%

17

25

500

90

80

53%

2

3,5%

17

25

500

90

80

53%

2

3,5%

17

25

500

90

80

53%

2

3,5%

9.000.000

2.000.000
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0901-П2

Пројекат „Откријмо
свет рачунара“

0901-П1

1. Психолошко тестирање и
ретестирање
Сервис подршке и
услуга у области
1. Повећање доступности 2. Превентивно корективни
социјалне заштите за
права и услуга социјалне рад - боља функционисање
маргинализоване групе
покрета
заштите
грађана са територије
3. Процена и адекватан
града Смедерева
дефектолошки рад

1. Повећање степена
задовољства корисника

1. Унапређење квалитета
услуга социјалне заштите

Активности Црвеног
крста

90%
90%

10%
10%

/

/

100%

35.000

1.500

1,0%

13

90%

/

30.000

1.400

0,2%

11

10%

/

/

13.000

770

0,2

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

0901-0005

9

1. Број услуга социјалне
заштите предвиђених
одлуком о социјалној
заштити

1. Социјално деловање - 1. Број корисника народне
олакшавање људске
кухиње (или број
патње пружањем
подељених оброка у
неопходне ургентне
народној кухињи)
помоћи лицима у
невољи, развијањем
2. Број месечно подељених
солидарности међу
оброка у народној кухињи
људима

1. Подршка развоју
мрежа услуга социјалне
Саветодавно заштите предвиђене
0901-0004 терапијске и социјалноОдлуком о социјалној
едукативне услуге
заштити и Законом о
социјалној заштити

61

/

/

/

/

35.000

1.500

1,5%

14

/

/

/

/

35.000

1.500

1,5%

14

18.536.466

30.000.000

7.430.000

200.000

750.000
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Подстицање развоја
културе

1. Подстицање развоја
културе кроз јачање
капацитета установа
културе

1. Повећање
интересовања грађана за
развој културе

Мртвозорство

Спровођење
активности из области
друштвене бриге за
јавно здравље

13. Развој културе

Функционисање
локалних установа
културе

Јачање културне
продукције и
уметничког
стваралаштва

1801-0001

1801-0002

1801-0003

1201

1201-0001

1201-0002

/

Просечан број посета по
изабраном лекару

7.300

3. Број посетилаца сајта
Центра за културу као и
фејсбук странице Центра за
културу

60

60

7.500

200

14,00%

15,00%

163

86,00%

55.600

100 %

/

85,00%

55.200

100 %

/

5.621

7

2

6.091

29

22

2. Укупан број полазника
наставних активности,
течајева и радионица

2. Приход из буџета за
реализацију програмских
активности
3. Сопствени приход за
реализацију програмских
активности
1. Укупан број младих
укључених у реализацију
програмских активности

1. Укупан број посетилаца
на свим културним
програмима

Проценат реализованих у
Стварање услова за
односу на планиране
очување и унапређење
посебне програме и пројекте
здравља становништва
из области јавног здравља

/

2. Унапређење
ефикасности примарне
здравствене заштите

Функционисање
установа примарне
здравствене заштите

Унапређење здравља
становништва

12. Здравствена
заштита

1801

Број здравствених
радника/лекара
финансираних из буџета
града
Број објеката здравствених
1. Унапређење
установа са адекватним
доступности и
приступом за ОСИ у односу
правичности здравствене
на укупан број објеката
заштите (ПЗЗ)
здравствених установа

62

7.500

200

70

14,00%

86,00%

55.600

100 %

/

5.097

13

29

7.500

200

70

14,00%

86,00%

55.600

100 %

/

5.097

16

30

7.500

200

70

14,00%

86,00%

55.600

100 %

/

5.097

16

30

3.000.000

159.709.555

209.275.802

490.000

800.000

32.800.010

34.090.010

24.276.000

32.017.885
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25

100

1. Популаризација
манифестације, појачана
туристичка посећеност 1. Број пољопоривредних и
граду, промоција
привредних изложби
привреде и пољоприверде
у граду

1. Број учесника

1. Број учесника

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

1 .Оживљавање
некадашњег Корзоа,
промоција градске поп
рок сцене,повратак шетњи
и дружењу

1. Обогаћивање културне
понуде града у летњим
месецима

Пројекат Центра за
културу - Смедеревска
јесен

Пројекат Центра за
културу - Позоришни
фестивал Театар у
Тврђави

Пројекат Центра за
културу - Корзо
поново ради

Пројекат Центра за
културу - Културно
лето

1201-0004

1201-П1

1201-П2

1201-П3

1201-П4

1. Број посетилаца
манифестације

7

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

Остваривање и
унапређивање јавног
интереса у области
јавног информисања

1201-0003

2.000

60

13

Број потписаних и
реализованих уговора по
основу популаризације
културно-историјског
наслеђа на нивоу локалне
заједнице

Унапређење система
очувања и представљања
културно-историјског
наслеђа

Унапређење система
очувања и
представљања
културно историјског наслеђа

63

4.000

71

100

25

0

19

4.000

75

110

25

4

18

4.000

75

110

25

7

18

4.000

75

110

25

7

18

1.200.000

200.000

3.000.000

9.900.000

1.000.000

2.000.000

500.000

8. јун 2017. године
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Пројекат Центра за
културу - Мини
гитаријада

1201-П9

1201-П12

1201-П11

1201-П10

1. Афирмација рок
културе код младих у
земљи и региону

Пројекат Центра за
културу - Песма лета

1201-П8

Пројекат Центра за
културу - Бесплатна
школа програмирања за
талентоване младе
1. Унапређење
људе лошег имовног разноврсности културне
стања као и за младе
понуде
људе из
маргинализованих
група
Пројекат Музеја - Од
престонице до
1. Обезбеђивање
споменика културередовног функционисања
Реконструкција сталне
установа културе
изложбене поставке
Музеја у Смедереву
Пројекат Музеја 1. Обезбеђивање
Пројекат Годишњи
редовног функционисања
програм Градске
установа културе
галерије савремене
уметности Смедерево

1. Број учесника

1. Обогаћивање културне
понуде у граду и
остваривање дугорочне
сарадње са другим
установа културе у
региону и ван њега

/

20

6.725

1. Број одржаних изложби,
промоција и предавања

1. Број посетилаца галерије
током целе године

/

/

1.500

8

11

1. Број програма и пројеката
подржаних од стране града
намењених осетљивим
друштвеним групама

1. Број одржаних концерата

1. Број посетилаца

1201-П6

Пројекат Центра за
1. Очување светосавског
културу - Светосавске
духовног и
свечаности
просветитељског наслеђа

1. Број учесника

1. Популаризација
графичке уметности и
подршка уметницима
који се овом техником
баве.

Пројекат Центра за
културу - Ликовна
колонија графике

1201-П7

1. Број позоришта који се
представљају смедеревској
публици

1. Упознавање публике
са стваралачком
личношћу и делом
Бранислава Нушића.

Пројекат Центра за
културу - Позоришни
фестивал "Нушићеви
дани"

1201-П5

64

7.900

17

/

/

58

1.500

8

12

8.500

18

1

10

70

1.600

8

12

8.700

20

1

10

80

1.600

8

12

8.700

20

1

10

80

1.600

8

12

840.000

3.400.000

250.000

500.000

1.500.000

551.247

200.000

3.000.000

1.000.000
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1. Израда целокупне
пројектно - техничке
документације

1. Враћање намене и
аутентичног изгледа
капеле

Пројекат Регионалног
завода за заштиту
споменика културе Санација и
рестаурација Капеле
Дине Манчића на
старом гробљу

1201-П16

1201-П17

15,00%

15,00%

1. Проценат непокретних
културних добара, код којих
су на годишњем нивоу
извршена инвестициона
улагања у односу на укупан
број непокретних културних
добара у надлежности
града

20,00%

20,00%

22,00%

5

20,00%

20,00%

1.273

/

38,00%

38,00%

30,00%

5

38,00%

38,00%

1.300

4/800

38,00%

38,00%

30,00%

5

38,00%

38,00%

1.400

4/800

38,00%

38,00%

30,00%

5

38,00%

38,00%

1.400

4/800

3.000.000

375.000

14.000.000

250.000

200.000

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

2. Повећање туристичке
посећености града

18,00%

5

15,00%

15,00%

909

/

2. Проценат обнове у
односу на целокупно
непокретно културно добро

1. Број лица ангажованих на
изради Пројекта

2. Повећање туристичке
посећености града

1. Проценат непокретних
културних добара, код којих
су на годишњем нивоу
извршена инвестициона
Пројекти Регионалног
улагања у односу на укупан
завода за заштиту
1. Унапређење очувања број непокретних културних
споменика културе културног историјског
добара у надлежности
Обнова куле 9 Језавског
наслеђа
града
бедема Смедеревске
тврђаве

Пројекат Регионалног
завода за заштиту
споменика културе Израда главног
пројекта санације и
обнове Варошког
бедема од куле 16 до
куле 17

1201-П15

1201-П14

1. Укупан број посетилаца
током трајања Ноћи музеја

Пројекат Музеја – „Ноћ
музеја“

1201-П13

1. Подстицање развоја
културе

1. Укупан број издања
Пројекат Народне
1. Унапређење
годишње и укупан годишњи
библиотеке Смедерево - разноврсности културне
тираж Часописа за културу,
Часопис за културу,
понуде путем
уметност и друштвена
уметност и друштвена афирмације завичајних и
питања Монс Ауреус и број
питања Монс Ауреус
других писаца
примерака

65

8. јун 2017. године
Страна 235 – Број 6 – Књига 1

1201-П22

1201-П21

1201-П20

1201-П19

1201-П18

Пројекат Регионалног
завода за заштиту
споменика културе Санација и
реконструкција
споменика палим
борцима за народ и
отаџбину у рату 19121919. године у
Кисиљеву
Пројекат Регионалног
завода за заштиту
споменика културе Претходна
истраживања спомен
обележја на територији
Жабари и Малог
Црнића
Пројекат Историјског
архива - Штампање
зборника радова
излаганих на Научном
скупу “Смедеревски
крај 1918-1941”
Пројекат Регионалног
завода за заштиту
споменика културе Увид у стање
непокретних културних
добара на територији
Подунавског и
Браничевског округа и
прикупљање података
за ГИС
/

1. Број реализованих
програма популаризације
културно - историјског
наслеђа на нивоу локалне
заједнице

1. Проценат реализације
планираног пројекта

1. Унапређење очувања
културно - историјског
наслеђа

1. Унапређење очувања
културно - историјског
наслеђа

/

/

1. Проценат прикупљених
података

11,00%

11,00%

1. Прикупљање података
о Спомен обележјима

1. Проценат споменика
културе код којих су на на
1. Рекострукција и
санација споменика у годишњем нивоу извршена
циљу очувања сећања на инвестициона улагања у
жртве из Првог светског
односу на укупан број
рата
споменика културе у
надлежности града

Пројекат Регионалног
завода за заштиту
1. Проценат Спомен
споменика културе обележја код којих су на
1. Рекострукција и
Санација и
годишњем нивоу извршена
реконструкција Спомен санација Спомен чесме у
инвестициона улагања у
чесме умрлим и
циљу очувања културно односу на укупан број
погинулим у ратовима
историјског наслеђа
Спомен обележја културе у
1912-1918. године и
надлежности града
1941-1945. године у
Лазници код Жагубице
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/

/

/

12,00%

12,00%

/

20,00%

20,00%

/

20,00%

20,00%

100,00%

/

/

20
20
23
публикованих публикованих публикованих
радова
радова
радова

20,00%

20,00%

20,00%

500.000

50.000

272.000

1.435.885

2.504.000
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Планско подстицање и
1. Број установа које су
креирање услова за
доступане за коришћење
бављење спортом свих предшколском, школском и
грађана и грађанки града
рекреативном спорту

Спровођење
омладинске политике

1301-0005

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

Одржавање спортске
инфраструктуре

97%

19

/

/

75

75

3.700 (sati)

100 %

19

100%

100%

75

3.750 (sati)

100 %

19

/

/

75

3.800 (sati)

100 %

19

/

/

200.000

26.000.000

72.000.000

98.200.000

700.000

1.980.000

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

75

3.300 (sati) 3.600 (sati)

97%

Степен завршености и
функционалности објекта

1301-0003

19

/

/

Подршка локалним
Унапређење
1. Број спортских
спортским
предшколског, школског организација финансираних
организацијама,
и рекреативног спорта
од стране града
удружењима и савезима

14. Развој спорта и
омладине

1. Проценат реализације
планираног пројекта

1. Унапређење очувања
културно - историјског
наслеђа

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

1. Проценат реализације
планираног пројекта

1. Унапређење очувања
културно - историјског
наслеђа

Редовно одржавање
постојећих спортских
објеката од интереса за
град

1301-0001

1301

1201-П24

1201-П23

Пројекат Регионалног
завода за заштиту
споменика културе Трећа фаза
систематских
археолошких
истраживања Тврђаве
РАМ у оквиру
реализације главног
пројекта Тврђаве РАМ
Пројекат Регионалног
завода за заштиту
споменика културе Санација споменика
изгинулим, помрлим и
несталим
Марковчанима за
ослобођење и
уједињење у рату 1912 1918. године Велика
Плана
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Функционисање
локалне самоуправе и
градских општина

602

0602-0001

Пројекат Туристичка
организација града
Смедерева у
ликвидацији
Пројекат "Водени
спортови - здрава
будућност за нашу
децу"

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

Обезбеђено
задовољавање потреба и
интереса локалног
становништва деловањем
месних заједница
Одржавање финансијске
Учешће расхода и издатака
стабилности града и
за сервисирање дугова у
финансирање капиталних
текућим приходима < 15%
инвестиционих расхода
Број решених предмета у
Заштита имовинских
односу на укупан број
права и интереса града
предмета на годишњем
нивоу

Регионални центар за
професионални развој
запослених у образовању

Функционисање управе

2. Број запослених у
органима града и код
индиректних корисника
града
Број решених предмета по
запосленом
1. Број програма стручног
усавршавања
2. Број одржаних догађаја
3. Број ноћења
Број иницијатива /предлога
месних заједница према
граду у вези са питањима од
интереса за локално
становништво

1. Суфицит или дефицит
консолидованог трезора

25/107

8,91%

7

23/197

10,80%

4

86
197
1.120

70

110

83

150
594

676/676

498/498

23/197

9,28%

5

200
1.500

90

120

676/676

23/197

8,80%

5

200
2.000

100

125

676/676

43.239.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000

23/197

8,59%

5

200
2.000

100

130

676/676

45.000.000

1.850.000

4.660.000

44.450.000

3.000.000

30.000.000

67.000.000

247.000.000

53.084.271

699.007.452

1.150.051.723

6.965.904

6.965.904
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602-П3

0602-П2

0602-П1

0602-0010

Текућа буџетска
резерва
Стална буџетска
резерва

Градско
правобранилаштво

0602-0004

0602-0009

Сервисирање јавног
дуга

0602-0003

Функционисање месних
0602-0002
заједница

15. Локална
самоуправа

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

68

Страна 238 – Број 6 – Књига 1
8. јун 2017. године

Функционисање локалне
СКУПШТИНЕ

Функционисање
скупштине

Функционисање
извршних органа

17. Енергетска
ефикасност

2101-0001

2101-0002

0501

Постојање енергетског
менаџера
да

731

Број донетих аката
Укупни расходи за
набавку енергије

55

Број седница извршних
органа

1,524

34

Број донетих аката

7

Број седница сталних
радних тела

268

Број седница скупштине

Број усвојених аката

УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:

Унапређење и
побољшање енергетске
Успостављање система
0501-0001 ефикасности и употреба
енергетског менаџмента
обновљивих извора
енергије

Смањење расхода за
енергију

Функционисање
извршних органа ГРАДСКО ВЕЋЕ

Функционисање
извршних органа ГРАДОНАЧЕЛНИК

Ефикасно и ефективно
функционисање органа
политичког система
локалне самоуправе

16. Политички
систем локалне
самоуправе

2101

69

да

650

50

1.750

38

8

280

да

700

52

1.600

36

7

270

да

700

52

1.600

36

7

270

да

700

52

1.600

36

7

270

3.601.580.000

13.199.800

13.199.800

13.245.836

30.222.198

43.468.034

80.790.789
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Планирани расходи и издаци буџета распоређени су у оквиру 5 раздела, и то:
Скупштина града, Градоначелник, Градско веће, Градска управа и Градско
правобранилаштво.
СКУПШТИНА ГРАДА СМЕДЕРЕВА, као орган града, планирана је у оквиру
раздела 1, Oдлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Смедерева за 2017. годину
са средствима у укупном износу од 30.222.198 динара. У оквиру ПРОГРАМА 16:
ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, Програмске класификације 2101-0001,
Програмска активност 0001 - Функционисање скупштине, ФУНКЦИЈА 111 – Извршни и
законодавни органи повећане су услуге по уговору у износу од 700.000 динара на име исплате
накнада одборницима Скупштине града Смедерева, поједине позиције су умањене, те је у
односу на основну Одлуку извршено је укупно повећање у износу од 614.888 динара.
ГРАДОНАЧЕЛНИК, као орган града, планиран је у оквиру раздела 2, Oдлуке о
изменама и допунама Одлуке о буџету града Смедерева за 2017. годину са средствима у
укупном износу од 5.645.836 динара, што је у односу на основну Одлуку повећање у укупном
износу од 215.000 динара у оквиру ПРОГРАМА 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ, Програмске класификације 2101-0002, Програмска активност 0002Функционисање извршних органа, ФУНКЦИЈА 111 – Извршни и законодавни органи.
ГРАДСКО ВЕЋЕ, као орган града, планиран је у оквиру раздела 3, Oдлуке о
изменама и допунама Одлуке о буџету града Смедерева за 2017. годину са средствима у
укупном износу од 7.600.000 динара, што је у односу на основну Одлуку повећање у укупном
износу од 770.000 динара у оквиру: ПРОГРАМА 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ, Програмске класификације 2101-0002, Програмска активност 0002Функционисање извршних органа, ФУНКЦИЈА 111 – Извршни и законодавни органи.
Повећане су услуге по уговору у износу од 700.000 динара на име накнаде члановима
Градског већа града Смедерева (повећан број чланова Градског већа за једног члана) и износ
од 70.000 динара за остале дотације и трансфере по Закону.
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ГРАДСКА УПРАВА, као орган града, планирана је у оквиру раздела 4, Oдлуке о
изменама и допунама Одлуке о буџету града Смедерева за 2017. годину са средствима у
укупном износу од 3.491.111.966 динара, по следећим програмима, програмским
активностима, пројектима, функцијама, позицијама и економској класификацији.
У оквиру ПРОГРАМА 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА, Програмска класификација
0602-0001, Програмска активност 0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских
општина ФУНКЦИЈА 130 – Опште услуге, планиран је износ од 500.646.549 динара, што је
умањење за износ од 43.912.544 динара.
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА, Програмска класификација 0602-П1,
ФУНКЦИЈА 451 – Друмски саобраћај – Пројекат ЈП Дирекција за изградњу, урбанизам и
грађевинско земљиште Смедерево у ликвидацији планирана су средства у укупном износу
од 44.450.000 динара. У складу са Одлуком о покретању поступка ликвидације Јавног
предузећа Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево, оснивач
Јавног предузећа предузећа Дирекције за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште
Смедерево, град Смедерево, улица Омладинска 1, преузеће обавезу испуњења пријављених
потраживања поверилаца, која у току поступка ликвидације не буду у целости измирена из
остварених прихода, ни по протеку рока од 30 дана, од истека рока од 90 дана од дана
објављивања огласа о покретању поступка ликвидације код Агенције за привредне регистре,
као и обавезу плаћања свих трошкова који настану у поступку ликвидације. Oдлуком о
изменама и допунама Одлуке о буџету града Смедерева за 2017. годину планирано је увећање
трошкова за 30.669.116 динара у односу на основну Одлуку.
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА, Програмска класификација 0602-П2,
ФУНКЦИЈА 473 – Туризам – Пројекат Туристичке организације града Смедерева у
ликвидацији планирана је у износу од 4.660.000 динара, што је повећање у односу на
основну Одлуку у износу од 622.780 динара.
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА, Програмска класификација 0602-П3,
ФУНКЦИЈА 620 – Развој заједнице - Пројекат „Водени спортови-здрава будућност за
нашу децу“ планиран је у износу од 1.850.000 динара. Наведени Пројекат планиран је
Oдлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету града Смедерева за 2017. годину на основу
Одлуке о обезбеђивању и доступности средстава буџета града Смедерева за реализацију
Пројекта „Водени спортови-здрава будућност за нашу децу“ број 400-1386/2017-07 од
02.03.2017. године коју је донело Градско веће града Смедерева на 36. седници.
Глава 4.1 – Градске месне заједнице, ПРОГРАМА 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА,
Програмска класификација 0602, Програмска активност 0002 – Функционисање месних
заједница, ФУНКЦИЈА 160 – Опште услуге које нису класификоване на другом месту
планиран је износ од 4.247.694 динара, што је смањење у односу на основну Одлуку за износ
од 1.052.288 динара. Смањења су код следећих трошкова: износ од 1.368.425 динара на име
планираних трошкова за електричну енергију (трошкове електричне енергије за јавну расвету
сносиће Град), износ од 212.274 динара за трошкове потрошње воде, износ од 5.005 динара за
телефон, износ од 5.000 динара за РТВ претплату, износ од 20.000 динара за остале трошкове
пословања и износ од 5.000 динара за бензин. Повећање трошкова је за следеће намене: за
трошкове платног промета износ од 12.000 динара, за услуге одвоза отпада и услуге чишћења
у укупном износу од 5.000 динара, за трошкове интернет услуга 38.000 динара, за трошкове
осигурања зграда и остале трошкове осигурања имовине у укупном износу од 13.000 динара,
за трошкове репрезентације у износу од 249.416 динара, за остале услуге по уговору – услуге
штампања за износ од 30.000 динара. Поред наведеног повећање расхода је и за трошкове
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одржавања рачунарске опреме у износу од 25.000 динара, трошкове канцеларијског
материјала у износу од 2.000 динара, као и за остале трошкове материјала у укупном износу
од 189.000 динара.
Главе 4.2 – Сеоске месне заједнице, ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА,
Програмска класификација 0602, Програмска активност 0002 – Функционисање месних
заједница, ФУНКЦИЈА 160 – Опште услуге које нису класификоване на другом месту
планиран је укупан износ од 48.836.577 динара, што је умањење за 23.803.841 динара.
Средства самодоприноса планирана су у износу од 25.605.888 динара што је повећање у
односу на основну Одлуку у износу од 3.577.050 динара. Смањења су код следећих
трошкова: износ од 563.347 динара на име сталних трошкова. Повећање трошкова, као и
издатака за нефинансијску имовину је за следеће намене: за трошкове плата са социјалним
доприносима на терет послодавца у укупном износу од 298.571 динара, за трошкове превоза
на посао и са посла у износу од 57.600 динара, за породиљско боловање у износу од 70.000
динара, за трошкове службених путовања у износу од 25.000 динара, за услуге по уговору у
износу од 278.849 динара, за специјализоване услуге у износу од 45.000 динара. Поред
наведеног повећање расхода је и за трошкове текућих поправки и одржавања у укупном
износу од 632.916 динара, материјала у износу од 463.642 динара, за дотације и трансфере по
основу умањења основице за плате у износу од 76.212 динара, као и за остале дотације
непрофитним организацијама у износу од 445.000 динара. Повећање трошкова је и на име
такси у износу од 30.000 динара. Укупно повећање издатака за нефинансијску имовину је у
износу од 1.717.606 динара (класа 5).
Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету града Смедерева за 2017. годину
планиран је износ из средстава буџета у износу од 23.230.689 динара. Смањења су код
следећих трошкова: износ од 60.000 динара за трошкове превоза на посао и са посла и износ
од 30.993.902 динара за трошкове електричне енергије (трошкове електричне енергије за
јавну расвету сносиће град). Повећање трошкова је за следеће намене: за трошкове плата са
социјалним доприносима на терет послодавца у укупном износу од 160.016 динара, за
трошкове службених путовања у износу од 60.000 динара, за услуге по уговору у износу од
258.228 динара, за специјализоване услуге у износу од 75.000 динара. Поред наведеног
повећање расхода је и за трошкове текућих поправки и одржавања у укупном износу од
1.715.702 динара, материјала у износу од 978.978 динара, за дотације и трансфере по основу
умањења основице за плате у износу од 69.511 динара. Повећање трошкова је и на име такси
у износу од 250.000 динара, као и за трошкове по основу казни и пенала по решењима судова
у износу од 115.400 динара.
Глава 4.3 РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ
У ОБРАЗОВАЊУ
ПРОГРАМ 15: Локална
самоуправа,
Програмска
класификација
0602-0001Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 950 – Образовање које
није дефинисано нивоом
Планирана средства износе укупно 14.964.700 динара и то: из буџета града у износу
од 7.998.796 динара и средства из осталих извора у износу од 6.965.904 динара .
Планирана средства из буџета износе 7.998.796 динара што је непромењено у
односу на Одлуку о буџету града Смедерева за 2017. годину ("Службени лист града
Смедерева", број 12/2016) само са променом у структури (стални трошкови - услуге чишћења
Стамбена агенција је смањена у износу од 47.500 динара, а средства за јубиларну награду су
повећана у износу од 47.500 динара.
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У оквиру ПРОГРАМА 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА, Програмска класификација
0602-0001, Програмска активност 0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских
општина ФУНКЦИЈА 620 – Развој заједнице, планиран је укупан износ од 35.470.000 динара,
што је увећање у односу на основну Одлуку у износу од 14.175.265 динара. Уведена је нова
позиција – Машине и опрема (Систем техничке заштите за град Смедерево) у износу од
10.000.000 динара, а такође повећање је у износу од 4.175.265 динара за услуге по уговору,
текуће поправке и одржавање и порези, обавезне таксе, казне и пенале.
Функција 421-Пољопривреда, увећање у односу на основну Одлуку у износу од
10.000.000 динара, а односи се на накнаду за одводњавање по решењима ЈВП Србијаводе.
Функција 220-Цивилна одбрана, увећање у односу на основну Одлуку у износу од
30.950.000 динара, на основу закљученог Уговора о извођењу радова на санацији клизишта у
Излетничкој улици у Смедереву, а износ од 100.000 за материјал.
Функција 112- Финансијски и фискални послови, умањење у односу на основну
Одлуку у износу од 9.500.000 динара.
Економска класификација 441 – Отплате домаћих камата планирана су средства у износу
од 45.000.000 динара на име плаћања камате по кредитним задужењима из претходних
година, као и за плаћање камате по новом кредитном задужењу.
Економска класификација 444 – Пратећи трошкови задуживања планирана су средства у
износу од 10.000.000 динара на име негативних курсних разлика и пратећих трошкова
задуживања.
Економска класификација 611 – Отплата главнице домаћим кредиторима планирана су
средства у укупном износу од 192.000.000 динара на име плаћања главнице по кредитним
задужењима из претходних година.
ФУНКЦИЈА 112-Финансијски и фискални послови планиран је износ од 33.000.000 динара и
то:
Економска класификација 499 – Текућа резерва планирана су средства 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.
Економска класификација 499 – Стална резерва планирана су средства за 2017. годину у
износу од 3.000.000 динара.
Глава 4.4 ДРУШТВЕНА БРИГА О ДЕЦИ
ПРОГРАМ 8: Предшколско васпитање, Програмска класификација 2001-0001Функционисање предшколских установа, функција 911- Предшколско образовање
Укупно планирана средства износе 372.331.560 динара и то из: буџета града
333.431.560 динара и средства из осталих извора 38.900.000 динара.
Планирана средства из буџета града износе 333.431.560 динара што представља
укупном смањење средстава у износу од 5.200.000 динара у односу на Одлуку о буџету града
Смедерева за 2017. годину ("Службени лист града Смедерева", број 12/2016), као разлика
између повећања и смањења. За 400.000 динара повећани су стални трошкови (природни гас)
и за 2.000.000 динара повећане су остале надокнаде штете. Извршено је смањење за социјална
давања запосленима (породиљска и боловања преко 30 дана) у износу од 5.000.000 динара и
услуге по уговору (остале опште услуге) у износу од 2.600.000 динара.
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Планирана средства из осталих извора износе 38.900.000 динара што је повећање
средстава у износу од 7.600.000 динара у односу на Одлуку о буџету града Смедерева за 2017.
годину ("Службени лист града Смедерева", број 12/2016) и то: социјална давања запосленима
(породиљска и боловања преко 30 дана) у износу од 5.000.000 динара и услуге по уговору
(остале опште услуге) у износу од 2.600.000 динара, а за колико су смањена та иста средства
из буџета града, с обзиром на промену извора финансирања.
Глава 4.5 УСТАНОВА ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ СА
СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ „СУНЦЕ“
ПРОГРАМ 11: Социјална и дечја заштита, Програмска класификација 0901-0004Саветодавно – терапијске и социјално - едукативне услуге, функција 040 - Породица и деца
Укупно планирана средства износе 8.380.000 динара и то: 7.430.000 динара из буџета
града Смедерева и средства у износу од 950.000 динара из осталих извора, што је
непромењено у односу на Одлуку о буџету града Смедерева за 2017. годину ("Службени лист
града Смедерева", број 12/2016) .
Глава 4.6 КУЛТУРA
ПРОГРАМ 13: Развој културе, Програмска класификација 1201-0001-Функционисање
локалних установа културе, 1201-0002-Јачање културне продукције и уметничког
стваралаштва и Пројекти у култури, функција 820 - Услуге културе
Планирана трансферна средства за културу износе укупно 238.293.687 динара и то: из буџета
града Смедерева 206.275.802 динара, а средства из осталих извора у износу од 32.017.885
динара. Средства из буџета Града повећана су у укупном износу од 17.404.723 динара, у
односу на Одлуку о буџету града Смедерева за 2017. годину ("Службени лист града
Смедерева", број 12/2016). Промене се односе на Програмску активност 1201-0001Функционисање локалних установа културе и Пројекте у култури, док за Програмску
активност 1201-0002-Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва, није било
промена у односу на планираних 3.000.000 динара. Средства из осталих извора повећана су у
укупном износу од 1.980.000 динара, у односу на Одлуку о буџету града Смедерева за 2017.
годину ("Службени лист града Смедерева", број 12/2016) .
Средства из буџета града Смедерева су повећана и то за :
- плате и додатке запослених у износу од 542.907 динара;
- социјалне доприносе на терет послодавца у износу од 97.181 динара (65.149 динара
допринос за пенз.и инвалидско осигурање, 27.960 динара допринос за здравствено осигурање
и 4.072 динара допринос за незапосленост);
- накнаде за запослене (накнада трошкова за превоз на посао и са посла) у износу од
40.275 динара;
-специјализоване услуге -програмске активности установа у износу од 90.000 динара
(„Дан града“ Центра за културу у износу од 50.000 динара, „Сајам поезије“ Народне
библиотеке у износу од 40.000 динара);
-текуће поправке и одржавање у износу од 6.936.852 динара (текуће поправке и
одржавање зграда и објекта) и

8. јун 2017. године

75
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 245 – Број 6 – Књига 1

- Пројекат „Смедеревска јесен“ Центра за културу у износу од 1.900.000 динара.
- Пројекат „Театар у тврђави“ Центра за културу у износу од 500.000 динара.
-Пројекат „Културно лето“ Центра за културу у износу од 500.000 динара.
Средстава из буџета града су повећана у укупном износу од 16.350.000 динара по
основу одобрених средства из Министарства по Конкурсу Министарства културе и
информисања за финансирање и суфинансирање пројеката у области културе и то:
-

-

-

Пројекат Часопис за културу, уметност и друштвена питања „Мons Aureus“
Народне библиотеке је повећан за 200.000 динара,
Пројекат „Конзерваторско рестаураторски радови на Кули 9“ повећан је у износу
од 12.000.000 динара Регионалном заводу за заштиту споменика културе,
Пројекат „Бесплатна школа програмирања за талентоване младе људе лошег
имовног стања као и за младе људе из маргинализованих група“ Центра за
културу је повећан у износу од 250.000 динара,
Пројекат „Oд престонице до споменика културе- Реконструкција сталне
изложбене поставке“ Музеја у Смедереву повећан је у износу од 2.000.000 динара,
Пројекат „Годишњи програм Градске галерије савремене уметности Смедерево“
Музеја у Смедереву је повећан у износу од 700.000 динара,
Пројекат „Трећа фаза систематских археолошких истраживања Тврђаве Рам у
оквиру реализације Главног пројекта обнове Тврђаве Рам“ , Регионалног завода за
заштиту споменика културе је повећан у износу од 700.000 динара и
Пројекат „Увид у стање НКД на територији Подунавског и Браничевског округа и
прикупљање података за ГИС„ Регионалног завода за заштиту споменика културе
је повећан у износу од 500.000 динара.

Средства из буџета града Смедерева смањена су и то:
-социјална давања запосленима - отпремнина у случају отпуштања са посла у износу
од 776.992 динара,
-специјализоване услуге- програмске активности установа у износу од 6.255.500
динара и то: „Музика за заљубљене 14. фебруар“ Центра за културу 566.000 динара,
Мјузикл „Повратак отписаних“ Центра за културу 4.794.500 динара,
Концерт „Душо моја“ Центра за културу за 880.000 динара и
Народној библиотеци за Матичну функцију по Решењу Министарства 15.000
динара.
Средства из буџета града Смедерева су смањена и код пројеката и то:
-

Пројекат Музеја „Годишњи програм Градске галерије савремене уметности
Смедерево“ је смањен у износу од 160.000 динара и
Пројекат Историјског архива „Штампање зборника радова излаганих на Научни
скупу "Смедеревски крај 1918-1941“ је смањен у износу од 160.000 динара,
Пројекат Музеја „Смедеревски зборник број 6“ са пратећом изложбом је смањен
у износу од 200.000 динара, односно у целости и
Пројекат Центра за културу „Фестивал војних оркестра“ је смањен у износу од
2.000.000 динара, односно у целости.
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Планирана средства из осталих извора су повећана:
-

Пројекат „Санација споменика изгинулим, помрлим и несталим Марковчанима за
ослобођење и уједињење у рату 1912-1918. године, Велика Плана је повећан у
износу од 1.980.000 динара Регионалном заводу за заштиту споменика културе.

ПРОГРАМ 2 - Комунална делатност, Програмска активност 0008 – Управљање и
снабдевање водом за пиће, Функција 630 – Водоснабдевање планиран је укупан износ од
16.900.000 динара што је у односу на основну Одлуку смањење за износ од 8.100.000 динара,
на име капиталних субвенција јавним нефинансијским предузећима и организацијама.
У оквиру ПРОГРАМА 3 – ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ, програмска активност 0001,
Унапређење привредног и инвестиционог амбијента планиран је износ од 5.000.000 динара за
изградњу два подземна кабловска вода и трафостанице у Слободној зони Смедерево, по
Уговору закљученом између Града Смедерева, Министарства привреде и Привредног
друштва „ГАТ“ доо Нови Сад, а на основу окончане ситуације извођача радова, што је
умањење у односу на основну Одлуку 2.675.024 динара.
JП „СМЕДЕРЕВСКА ТВРЂАВА“
ПРОГРАМ 4: Развој туризма, Програмска класификација 1502-0001-Управљање
развојем турузма, функција 473 - Туризам
Планирана средства из буџета Града износе укупно 11.000.000 динара што је
непромењено у односу на Одлуку о буџету града Смедерева за 2017. годину ("Службени лист
града Смедерева", број 12/2016). Извршена је промена економских класификација у делу који
се односи на текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама,
планирана су средства Ребалансом у износу од 5.000.000 динара, као и услуге по уговору у
износу од 6.000.000 динара.
У оквиру ПРОГРАМА 5: Развој пољопривреде, Програмска класификација 0002Мере подршке руралном развоју извршено је повећање позиције текуће субвенције која се
односи на подстицаје пољопривредној производњи за износ од 8.600.000 динара.
У оквиру истог Програма, у делу који се односи на реализацију Програма заштите,
уређења и коришћења пољопривредног земљишта повећана су средства у укупном износу од
166.140.000 динара и то за:
- износ од 6.300.000 динара за финансирање радова на уређењу атарских путева,
- износ од 133.440.000 динара за финансирање радова на изградњи система за наводњавање
дела територије града Смедерева у складу са условима за пријављивање на Конкурс
Министарства пољопривреде и заштите животне средине-Управе за пољопривредно
земљиште, по коме се очекују средства из буџета Републике Србије у износу од 100.000.000
динара, док је потребно обезбедити и учешће Града у износу од 33.440.000 динара,
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-износ од 26.400.000 динара за комасацију земљишта, од којих се очекује приход из средстава
буџета Републике Србије у износу од 18.480.000 динара.
ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
ПРОГРАМ 9: Основно образовањe, Програмска класификација
Функционисање основних школа, функција 912-Основно образовање

2002-0001-

Планирана трансферна средства из буџета Града за основно образовање износе укупно
232.445.000 динара, што је повећање за укупно 7.012.748 динара у односу на Одлуку о буџету
града Смедерева за 2017. годину ("Службени лист града Смедерева", број 12/2016) .
и то повећање за: сталне трошкове 3.400.000 динара (угаљ 1.400.000 динара, мазут
2.000.000 динар), текуће поправке и одржавање 2.720.000 динара (текуће поправке и
одржавање здрада и објекта) и новчане казне и пенали по решењу судова 892.748 динара.
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
ПРОГРАМ 10: Средње образовање, Програмска класификација
Функционисање средњих школа, функција 920 – Средње образовање

2003-0001-

Планирана трансферна средства из буџета Града износе 90.390.000 динара што
представља повећање за сталне трошкове у износу од 1.000.000 динара (мазут) у односу на
Одлуку о буџету града Смедерева за 2017. годину ("Службени лист града Смедерева", број
12/2016).
СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ УГРОЖЕНОМ СТАНОВНИШТВУ
ПРОГРАМ 11: Социјална и дечја заштита, Програмска класификација 0901-0001Социјалне помоћи, функција 070 – Социјална помоћ угроженом становништву
некласификована на другом месту
Планирана средства из буџета Града износe 70.500.000 динара, што је непромењено у
односу на Одлуку о буџету града Смедерева за 2017. годину ("Службени лист града
Смедерева", број 12/2016).
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА-НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА
ПРОГРАМ 11: Социјална и дечја заштита, Програмска класификација 0901-0001Социјалне помоћи, функција 090-Социјална заштита некласификована на другом месту
Планирана средства из буџета Града износе 48.670.000 динара што представља
повећање средстава у износу од 10.964.603 динара у односу на Одлуку о буџету града
Смедерева за 2017. годину ("Службени лист града Смедерева", број 12/2016) и то : повећање
за једнократне помоћи у износу од 4.000.000 динара и 6.964.603 динара за ванредне новчане
помоћи.
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ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СМЕДЕРЕВО
ПРОГРАМ 11: Социјална и дечја заштита - Центар за социјални рад, Програмска
класификација 0901-0001-Социјалне помоћи, функција 090-Социјална заштита
некласификована на другом месту
Планирана средства из буџета Града износе 30.144.603 динара, што је непромењено у
односу на Одлуку о буџету града Смедерева за 2017. годину ("Службени лист града
Смедерева", број 12/2016).
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТA- ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
ПРОГРАМ 11: Социјална и дечја заштита, Програмска класификација 0901-0003Подршка социо-хуманитарним организацијама, функција 090-Социјална заштита
некласификована на другом месту.
Планирана средства из буџета Града износе 9.000.000 динара, што је непромењено у
односу на Одлуку о буџету града Смедерева за 2017. годину ("Службени лист града
Смедерева", број 12/2016).
ЦРВЕНИ КРСТ
ПРОГРАМ 11: Социјална и дечја заштита, Програмска класификација 0901-0005Црвени крст, функција 090- Социјална заштита некласификована на другом месту
Планирана средства из буџета Града за Народну кухињу износе 30.000.000 динара,
што је непромењено у односу на Одлуку о буџету града Смедерева за 2017. годину
("Службени лист града Смедерева", број 12/2016).
Прихватилиште, прихватне станице и друге врсте смештаја
ПРОГРАМ
11: Социјална и дечја заштита, Програмска класификација 0901-0002Прихватилиште, прихватне станице и друге врсте смештаја, функција 090- Социјална
заштита некласификована на другом месту,
Планирана средства из буџета Града за Смештај у прихватилиште – Прихватна
станица износе 2.000.000 динара, што је смањење средстава у односу на Одлуку о буџету
града Смедерева за 2017. годину ("Службени лист града Смедерева", број 12/2016) за
8.000.000 динара, с обзиром на добијена републичка средства за наведену Програмску
активност по основу Уговора о наменским трансферима у социјалној заштити између
Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Града Смедерева од
15.03.2017. године, а реализоваће се са Програмске класификације 0901-П2- Пројекта ''Сервис
подршке и услуга у области социјалне заштите за маргинализоване групе грађана са
територије града Смедерева“.
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Социјалне помоћи
ПРОГРАМ
11: Социјална и дечја заштита, Програмска класификација 0901-0001Социјалне помоћи, функција 090- Социјална заштита некласификована на другом месту,
Планирана средства из буџета Града за Социјалне помоћи износе 22.073.000 динара,
што је непромењено у односу на Одлуку о буџету града Смедерева за 2017. годину
("Службени лист града Смедерева", број 12/2016).
Пројекат ''Сервис подршке и услуга у области социјалне
маргинализоване групе грађана са територије града Смедерева''

заштите

за

ПРОГРАМ 11: Социјална и дечја заштита, Програмска класификација 0901-П2- Пројекат
''Сервис подршке и услуга у области социјалне заштите за маргинализоване групе грађана са
територије града Смедерева“, функција 090- Социјална заштита некласификована на
другом месту,
Планирана средства Пројекат ''Сервис подршке и услуга у области социјалне заштите
за маргинализоване групе грађана са територије града Смедерева“ износе 18.536.466 динара
(учешће града Смедерева 4.277.646 и републичка средства 14.258.820 динара), што је
повећање средстава у односу на Одлуку о буџету града Смедерева за 2017. годину
("Службени лист града Смедерева", број 12/2016) за 6.565.312 динара, по основу Уговора о
наменским трансферима у социјалној заштити између Министарства за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања и града Смедерева од 15.03.2017. године.

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА-АПОТЕКАРСКА УСТАНОВА
ПРОГРАМ 12: Здравствена заштита - Апотекарска установа, Програмска
класификација 1801-0001 - Функционисање установа примарне здравствене заштите,
функција 760 - Здравство некласификовано на другом месту
Планирана средства из буџета Града износе 100.000 динара из буџета града Смедерева,
што је непромењено у односу на Одлуку о буџету града Смедерева за 2017. годину
("Службени лист града Смедерева", број 12/2016).
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА-ДОМ ЗДРАВЉА
ПРОГРАМ 12: Здравствена заштита - Дом здравља, Програмска класификација
1801-0001 - Функционисање установа примарне здравствене заштите, функција 720 Ванболничке услуге
Планирана средства из буџета Града износе 32.700.010 динара из буџета града
Смедерева, што је непромењено у односу на Одлуку о буџету града Смедерева за 2017.
годину ("Службени лист града Смедерева", број 12/2016).
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УСЛУГЕ ЕМИТОВАЊА И ШТАМПАЊА
ПРОГРАМ 13: Развој културе, Програмска класификација 1204-0004 остваривање и
унапређење јавног интереса у области јавног информисања, функција 830 услуге емитовања и
штампања
Планирана средства из буџета Града износе укупно 1.000.000 динара што је
непромењено у односу на Одлуку о буџету града Смедерева за 2017. годину ("Службени лист
града Смедерева", број 12/2016).
ФИЗИЧКА КУЛТУРА
ПРОГРАМ 14: Развој спорта и омладине, Програмска класификација 1301-0001Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима, функција 810 –
Услуге рекреације и спорта.
Планирана средства из буџета Града износе 72.000.000 динара што је непромењено у
односу на Одлуку о буџету града Смедерева за 2017. годину ("Службени лист града
Смедерева", број 12/2016).
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ СПОРТСКИ ЦЕНТАР СМЕДЕРЕВО
ПРОГРАМ 14: Развој спорта и омладине, Програмска класификација 1301-0003Одржавање спортске инфраструктуре, функција 810 –Услуге рекреације и спорта.
Планирана средства из буџета Града износе укупно 8.000.000 динара што је
непромењено у односу на Одлуку о буџету града Смедерева за 2017. годину ("Службени лист
града Смедерева", број 12/2016).
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ
ПРОГРАМ 14: Развој спорта и омладине, Програмска класификација 1301-0005Спровођење омладинске политике, функција 860 - Рекреација, спорт, култура и вере,
некласификовано на другом месту
Планирана средства из буџета града Смедерева износе 200.000 динара што је
непромењено у односу на Одлуку о буџету града Смедерева за 2017. годину ("Службени лист
града Смедерева", број 12/2016).
ПРОГРАМ 17 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ, програмска активност 0001 – Унапређење и
побољшање енергетске ефикасности и употреба обновљивих извора енергије, функција 620Развој заједнице, економска класификација 511 – планирана су средства у укупном износу од
13.199.800 динара, што је смањење у односу на основну Одлуку у износу од 5.736.200 динара.
ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО, као орган града, планиран је у оквиру раздела 5,
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА, Програмска класификација 0602-0004,
Програмска активност 0004- Општинско/градско правобранилаштво, функција 330-Судови
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Oдлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Смедерева за 2017. годину са
средствима у укупном износу од 67.000.000 динара, што је непромењено у односу на основну
Одлуку.
На основу свега наведеног, Скупштина града Смедерева донела је Одлуку о изменама
и допунама Одлуке о буџету града Смедерева за 2017. годину.

Број 400-3924/2017-07
У Смедереву, 8. јуна 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА СМЕДЕРЕВА

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Тачност преписа оверава:

Богољуб Спасојевић, с.р.
СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ
Милица Врачар
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77.
На основу члана 11. Закона о финансирању локалне
самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број
62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - усклађени дин. изн.,
125/2014 - усклађени дин. изн., 95/2015 - усклађени дин.
изн., 83/2016, 91/2016 - усклађени дин. изн. и 104/2016 - др.
закон), члана 35. став 2. и члана 39. Закона о прекршајима („Службени гласник Републике Србије“, број 65/2013,
13/2016 и 98/2016 - одлука УС), члана 20. став 1. тачака 4.
и 35. и члана 32. став 1. тачака 3. и 13., а у вези са чланом
66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014 - др. закон
и 101/2016 - др. закон) и члана 14. став 1. тачака 4. и 35. и
члана 19. став 1. тачака 3. и 13. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 12/2016 - пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 8. седници одржаној 8.
јуна 2017. године, донела jе
ОД Л У КУ
O ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ
КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Члан 1.
У Одлуци о локалним комуналним таксама града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 1/2013 и
1/2014), члан 2. мења се и гласи:
„Локалне комуналне таксе уводе се за:
1. коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у пословне сврхе, осим ради
продаје штампе, књига и других публикација, производа
старих и уметничких заната и домаће радиности;
2. држање средстава за игру („забавне игре“);
3. истицање фирме на пословном простору;
4. 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
слично);
5. држање моторних друмских и прикључних возила,
осим пољопривредних возила и машина;
6. заузеће јавне површине грађевинским материјалом и
за извођење грађевинских радова.
Локалне комуналне таксе не плаћају се за коришћење
права, предмета и услуга од стране државних органа и организација, органа и организација територијалне аутономије и јединица локалне самоуправе.“.
Члан 2.
У члану 10. речи „Правилником о условима и начину
вођења рачуна за уплату јавних прихода и распореду средстава са тих рачуна („Службени гласник Републике Србије“, број 104/2011, 10/2012, 18/2012, 95/2012 и 99/2012)“
замењују се речима „Правилником о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава
са тих рачуна („Службени гласник Републике Србије“, број
16/2016, 49/2016 и 107/2016)”.
Члан 3.
Члан 12. мења се и гласи:
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„Надзор над спровођењем ове Одлуке врше одељење
Градске управе Смедерево надлежно за инспекцијске послове, одељење Градске управе Смедерево надлежно за
финансије и локалну пореску администрацију и одељење
Градске управе Смедерево надлежно за послове комуналне
полиције.“.
Члан 4.
Члан 14. мења се и гласи:
„Надлежни орган за вођење прекршајног поступка у
случају повреда одредаба ове Одлуке је Прекршајни суд у
Смедереву.
Таксени обвезник локалне комуналне таксе који не поступи у складу са чланом 8. ове Одлуке, казниће се за прекршај издавањем прекршајног налога новчаном казном у
фиксном износу, и то:
1. правно лице у износу од 10.000,00 динара,
2. предузетник у износу од 5.000,00 динара,
3. физичко и одговорно лице у правном лицу у износу
од 1.000,00 динара.
Лице против кога је издат прекршајни налог прихвата одговорност за прекршај плаћањем половине изречене
казне, у року од осам дана од дана пријема прекршајног
налога, чиме се ослобађа плаћања друге половине изречене
казне.
Уколико обвезник локалне комуналне таксе не испуни
своју таксену обавезу, одељење Градске управе Смедерево
надлежно за финансије и локалну пореску администрацију
ће принудно извршити наплату неплаћене локалне комуналне таксе.“.
Члан 5.
У Таксеној тарифи у Тарифном броју 1. у Напомени у
тачки 10., у Таксеној тарифи у Тарифном броју 2. у Напомени у тачкама 2, 3. и 4. и у Таксеној тарифи у Тарифном
броју 3. у Напомени у тачкама 5. и 7., речи „Одељење за
финансије и локалну пореску администрацију“ у одређеном падежу замењују се речима „одељење Градске управе
Смедерево надлежно за финансије и локалну пореску администрацију“ у одговарајућем падежу.
Члан 6.
У Таксеној тарифи у Тарифном броју 1. у ставу 1. речи
„За коришћење простора на јавним површинама или испред
пословних просторија у пословне сврхе, осим ради продаје
старих и уметничких заната и домаће радиности“ замењују
се речима „За коришћење простора на јавним површинама
или испред пословних просторија у пословне сврхе, осим
ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности.“.
Члан 7.
У Таксеној тарифи у Тарифном броју 1. у Напомени у
тачки 2. речи „Одељење за урбанистичко-комуналне, имовинско-правне, пословни простор и инспекцијске послове
Градске управе града Смедерева“ замењују се речима „одељење Градске управе Смедерево надлежно за инспекцијске
послове и одељење Градске управе Смедерево надлежно за
послове урбанизма и изградње“ и у Тарифном броју 1. у
Напомени у тачки 11. речи „Одељење за урбанистичко-комуналне, имовинско-правне, пословни простор и инспекцијске послове’’ замењују се речима „одељење Градске
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управе Смедерево надлежно за инспекцијске послове и
одељење Градске управе Смедерево надлежно за послове
урбанизма и изградње“.
Члан 8.
У Таксеној тарифи у Тарифном броју 4. у ставу 1. речи
„За коришћење рекламних паноа са медијским порукама,
по одобрењу надлежног органа“ замењују се речима „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 слично)“.
Члан 9.
У Таксеној тарифи у Тарифном броју 4. у Напомени
тачка 3. мења се и гласи:
„3. Надлежни орган за наплату локалне комуналне
таксе из овог Тарифног броја је одељење Градске управе
Смедерево надлежно за инспекцијске послове на основу
података одељења Градске управе Смедерево надлежног за
финансије и локалну пореску администрацију.“.
Члан 10.
У Таксеној тарифи Тарифни број 5., брише се.
Члан 11.
У Таксеној тарифи досадашњи Тарифни број 6. који постаје Тарифни број 5. мења се и гласи:
„За држање моторних друмских и прикључних возила,
осим пољопривредних возила и машина, плаћа се локална
комунална такса годишње, и то:
1. за теретна моторна возила:
- за камионе до 2 т носивости
1.640,00 динара
- за камионе од 2 т до 5 т носивости 2.180,00 динара
- за камионе од 5 т до 12 т носивости 3.820,00 динара
- за камионе преко 12 т носивости
5.450,00 динара
2. за теретне и радне приколице
(за путничке аутомобиле)
540,00 динара
3. за путничка возила:
540,00 динара
- до 1.150 cm3
1.090,00 динара
- преко 1.150 cm3 до 1.300 cm3 
1.630,00 динара
- преко 1.300 cm3 до 1.600 cm3 
2.180,00 динара
- преко 1.600 cm3 до 2.000 cm3 
3.290,00 динара
- преко 2.000 cm3 до 3.000 cm3 
5.450,00 динара
- преко 3.000 cm3 
4. за мотоцикле:
440,00 динара
- до 125 cm3 
650,00 динара
- преко 125 cm3 до 250 cm3 
1.090.00 динара
- преко 250 cm3 до 500 cm3 
1.320,00 динара
- преко 500 cm3 до 1.200 cm3 
1.630,00 динара
- преко 1.200 cm3 
5. за аутобусе и комби бусеве по
регистрованом седишту 
50 динара
6. за прикључна возила: теретне
приколице, полуприколице и
специјалне теретне приколице за
превоз одређених врста терета:
- 1 т носивости 
440,00 динара
- од 1 т до 5 т носивости 
760,00 динара
- од 5 т до 10 т носивости 
1.040,00 динара
- од 10 т до 12 т носивости 
1.420,00 динара
- носивости преко 12 т 2.
180,00 динара
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7. за вучна возила (тегљаче):
- чија је снага мотора до 66 киловата 
- чија је снага мотора од 66 - 96
киловата 
- чија је снага мотора од 96 - 132
киловата 
- чија је снага мотора од 132 - 177
киловата 
- чија је снага мотора преко 177
киловата 
8. за радна возила, специјална
адаптирана возила за превоз
реквизита за путујуће забаве,
радње и атестирана
специјализована возила
за превоз пчела 

1.630,00 динара
2.180,00 динара
2.740,00 динара
3.290,00 динара
4.380,00 динара

1.090,00 динара

НАПОМЕНА:
1. Такса из овог Тарифног броја плаћа се једном годишње у моменту регистрације моторног возила;
2. Надлежни орган за наплату таксе из овог Тарифног
броја је МУП Смедерево;
3. Контролу правилности обрачунавања и плаћања таксе врши одељење Градске управе Смедерево надлежно за
финансије и локалну пореску администрацију;
4. Такса из овог Тарифног броја плаћа се на рачун за
уплату јавног прихода број 840-714513843-04.“.
Члан 12.
У Таксеној тарифи досадашњи Тарифни број 7. постаје
Тарифни број 6.
Члан 13.
У Таксеној тарифи у досадашњем Тарифном броју 7.
који постаје Тарифни број 6. у Напомени у тачки 1. у алинеји 3. речи „Одељење за урбанистичко-комуналне, имовинско-правне, пословни простор и инспекцијске послове“
замењују се речима „одељење Градске управе Смедерево
надлежно за послове саобраћаја“, у Напомени у тачки 5. у
ставу 1. речи „Одељење за урбанистичко-комуналне, имовинско-правне, пословни простор и инспекцијске послове’’
замењују се речима „одељење Градске управе Смедерево
надлежно за инспекцијске послове“ и у Напомени у тачки
6. речи „Одељење за финансије и локалну пореску администрацију“ замењују се речима „одељење Градске управе
Смедерево надлежно за финансије и локалну пореску администрацију“.
Члан 14.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 434-14/2017-07
У Смедереву, 8. јуна 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.
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78.
На основу члана 6. став 1. тачка 2., члана 7. став 3. и
члана 9. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број 62/2006, 47/2011,
93/2012, 99/2013 - усклађени дин.изн., 125/2014 - усклађени
дин.изн., 95/2015 – усклађени дин. изн., 83/2016, 91/2016 усклађени дин.изн. и 104/2016 - др.закон), члана 32. став
1. тачака 6 и 13., а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“,
број 129/2007, 83/2014 – др. закон и 101/2016 – др. закон)
и члана 19. став 1. тачака 6 и 13. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 12/2016 - пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 8. седници одржаној 8.
јуна 2017. године, донела jе
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ГРАДСКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА
Члан 1.
У Одлуци о градским административним таксама
(„Службени лист града Смедерева“, број 6/2015-пречишћен текст), члан 13. мења се и гласи:

8. јун 2017. године

„Такса се не плаћа за списе и радње утврђене у члану 19.
Закона о републичким административним таксама („Службени гласник Републике Србије“, број 43/2003, 51/2003
- испр., 61/2005, 101/2005-др. закон, 5/2009, 54/2009,
50/2011, 70/2011-усклађени дин. изн., 55/2012-усклађени
дин. изн., 93/2012, 47/2013 - усклађени дин. изн., 65/2013
- др. закон, 57/2014 - усклађени дин. изн., 45/2015 - усклађени дин. изн., 83/2015,112/2015 и 50/2016- усклађен дин.
изн.) а органи и организације утврђени у члану 18. истог
Закона ослобођени су обавезе плаћања таксе.“.
Члан 2.
У Таксеној тарифи у Тарифном броју 2 „За списе и радње из области личних стања и грађанских стања“, тачка 1,
допуњује се речима :
„ и просторијама сеоских месних заједница “.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 434-22/2017-07
У Смедереву, 8. јуна 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.
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1
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1
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2
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ГРАДА СМЕДЕРЕВА
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СМЕДЕРЕВО, 8. ЈУН 2017. ГОДИНЕ

СКУПШТИНА ГРАДА
79.

Члан 2.

На основу члана 32. става 2. и 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике Србије“, број 62/2006, 65/2008-др. закон, 41/2009 и 112/2015) и
члана 19. став 1. тачка 23. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 12/2016-пречишћен
текст), а уз претходно прибављену сагласност Министарства пољопривреде и заштите животне средине, број 46102-00165/2017-14 од 30.05.2017.године,
Скупштина града Смедерева, на 8. седници одржаној 8.
јуна 2017. године, донела jе

На основу овог Програма донеће се Одлука о начелима
и Одлука о спровођењу комасације у катастарским општинама Шалинац, Кулич и Смедерево (Град Смедерево).
Члан 3.
Програм комасације који обухвата делове катастарских
општина Шалинац, Кулич и Смедерево (Град Смедерево),
израђен од стране Грађевинског факултета Универзитета у
Београду, саставни је део ове Одлуке.
Члан 4.

ОД Л У КУ
О ДОНОШЕЊУ ПРОГРАМА КОМАСАЦИЈЕ
ЗА ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА ДЕЛОВЕ
КАТАСТАРСКИХ ОПШТИНА ШАЛИНАЦ, КУЛИЧ И
СМЕДЕРЕВО (ГРАД СМЕДЕРЕВО)
Члан 1.
Овом Одлуком доноси се Програм комасације за подручје које обухвата делове катастарских општина Шалинац, Кулич и Смедерево (Град Смедерево), (у даљем тексту:
Програм).

Одлука о доношењу Програма комасације за подручје
које обухвата делове катастарских општина Шалинац, Кулич и Смедерево (Град Смедерево) ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 320-31/2017-07
У Смедереву, 8. јуна 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р
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2. УВОДНА РАЗМАТРАЊА
УВОД
Програм комасације (у даљем тексту: Програм) је документ који jе израђeн на
основу ПРОЈЕКТНОГ ЗАДАТКА ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА КОМАСАЦИЈЕ делова
катастарских општина Шалинац, Кулич и Смедерево, град Смедерево, на основу
кога ће се спровести комасација на Комасационом подручју кога чине делови
катастарских општина Шалинац, Кулич и Смедерево на површини од 1143 хектара
(1991 катастарских парцела). На слици (Слика 1) приказана је граница комасационог
подручја на основи ортофото плана са поделом комасационог подручја према
катастарским општинама. Комасационо подручје је дефинисано на бази следећих
критеријума: просечне величине парцела и поседа, квалитета земљишта, рељефа,
потребе крчења обраслих међа деградираним растињем (шикаре и дрвенасто растиње),
регулисања водотокова на комасационом подручју, решавање имовинско-правних односа и
израда новог државног премера и катастра непокретности за комасационо подручје, да чини
јединствено подручје.
2.1.

Слика 1. Комасационо подручје на основи ортофото плана
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Садржај и основна решења у Програму утврђена су у складу са одредбама
Закона о пољопривредном земљишту и Закона о државном премеру и катастру као
и ставу аутора Програма о садржају оваквог документа.
За потребе израде Програма коришћена је и релевантна статистичка,
просторно планска и техничка документација града Смедерева, као и геодетскокатастарска документација Републичког геодетског завода, дигиталних сервиса
gеоСрбија и KnWeb.
На основу Програма град Смедерево ће донети Одлуку о спровођењу
комасације, образовати Комисију за комасацију, донети начела комасације,
обезбедити средства за финансирање радова и приступити јавним набавкама и
уговарању радова на реализацији Програма комасације са лиценцираном
геодетском организацијом и пратити реализацију радова.
2.2. ЦИЉ ИЗРАДЕ ПРОГРАМА
Циљ израде Програма комасације је дефинисање:
 комасационог подручја у оквиру катастарских општина Шалинац, Кулич и
Смедерево,
 врсте и обима комасационих радова (геодетско-техничких радова, радова
Комисије за спровођење комасације и њених подкомисија и инвестиционих
радова),
 рокова извођења комасационих радова,
 обима и извора средстава за финансирање радова,
 финансијско-тржишних и друштвено-економских ефеката спровођења
комасације (анализа трошкови/користи – претходна студија оправданости).
2.3. РАЗЛОЗИ ЗА КОМАСАЦИЈУ
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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2.4. УТВРЂИВАЊЕ КОМАСАЦИОНОГ ПОДРУЧЈА
Комасационо подручје је претходно утврђено (Слика 1) на основу следећих
критеријума:
 граница комасационог подручја обухвата делове катастарских општина
Шалинац, Кулич и Смедерево тако да чини јединствену целину, нарочито
узевши у обзир власничку структуру и потребу укрупњавања како
државног земљишта тако и земљишта приватних власника,
 пољопривредно земљиште је уједначених педолошких карактеристика,
 велике уситњености катастарских парцела,
 исказаних жеља власника пољопривредног земљишта.
2.5.

ОСНОВНИ ПОДАЦИ ИЗ КАТАСТАРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА КАТАСТАРСКЕ
ОПШТИНЕ ШАЛИНАЦ, КУЛИЧ И СМЕДЕРЕВО

ЗА ДЕО КО

КУЛИЧ
СМЕДЕРЕВО
ШАЛИНАЦ

Укупна
површи
на КО
[ha]

749
3849
970

УКУПНО ЗА КОМАСАЦИОНО
ПОДРУЧЈЕ

Површина
комaсационог
подручја
[ha]

437.3836
303.1626
402.4770
1143.0232

Број
парцела
комасацио
ног
подручја

Катастарски премер комасационог подручја извршен је за КО Кулич и
Шалинаца 1928 године., а за КО Смедерево 1975. Године. За све катастарске
општине израђен је дигитални катастарски план (ДКП).
Катастар непокретности устројен је за К.о. Кулич 2004.године, за К.о.
Смедерево 2008. године а за К.о. Шалинац 2010. године, на основу постојећег
катастра земљишта без његовог претходног ажурирања. Проценат неажурности
катастра непокретности, односно његове усаглашености са фактичким стањем на
терену и садашњег катастра непокретности, на основу искустава са сличним
подручјима у Србији, износи око 20%.
Укупан број листова непокретности на комасационом подручју је 765 што је у
овом програму усвојено и за број учесника комасације.
У табели (Табела 1) приказани су основни подаци о комасационом подручју
према евиденцији у катастару непокретности (KnWeb).

808
395
788
1991

Просечна
површина
парцела на
комасац.
подручју
[ha]

0.5413
0.7675
0.5108
0.5741

Просечна
површина
поседа на
комасац.
подручју
[ha]

Број
учесника
комасације

1.9702
1.604
1.1369
1.4941

222
189
354
765

Табела 1. Основни подаци о комасационом подручју према катастру непокретности

У табелама (Табела 2, Табела 4 и Табела 4) приказани су подаци о парцелама
на комасационом подручју по групама поседа формираних на основу површине
(величине) поседа учесника комасације по катастарским општинама, док је у табели
(Табела 5Табела 5) то приказано збирно за цело комасационо подручје.
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ДЕО КО ШАЛИНАЦ
ГРУПА ПОСЕДА
[ha]
Укупна површина
парцела у групи
Број учесника у
групи поседа
Број парцела у
групи поседа
Просечна
површина
парцеле у групи
поседа

0- 0.5

0.5 -1

1-2

2-4

4-6

6-10

>10

40.8575

68.2907

101.2468

101.2732

38.2993

38.1082

14.4013

133

96

73

38

8

5

1

167

180

184

154

32

70

13

0.2447

0.3794

0.5503

0.6576

1.1969

0.5444

1.1078

Табела 2. Основни подаци о парцелама на комасационом подручју дела К.о. Шалинац
приказани по групама формираним на основу површина поседа учесника комасације
ДЕО КО КУЛИЧ
ГРУПА ПОСЕДА
[ha]
Укупна површина
парцела у групи
Број учесника у
групи поседа
Број парцела у
групи поседа
Просечна
површина
парцеле у групи
поседа

0- 0.5

0.5 -1

1-2

2-4

4-6

6-10

>10

22.0237

38.0248

63.2659

64.5659

24.1625

0.0000

225.3408

90

55

47

23

5

0

2

141

134

184

172

38

0

141

0.1562

0.2838

0.3438

0.3754

0.6359

0.0000

1.5982

Табела 3. Основни подаци о парцелама на комасационом подручју дела К.о. Кулич приказани
по групама формираним на основу површина поседа учесника комасације
ДЕО КО СМЕДЕРЕВО
ГРУПА ПОСЕДА
[ha]
Укупна површина
парцела у групи
Број учесника у
групи поседа
Број парцела у
групи поседа
Просечна
површина
парцеле у групи
поседа

0- 0.5

0.5 -1

1-2

2-4

18.9492

37.5433

57.0912

35.3275

75

54

44

13

93

75

84

43

0.2038

0.5006

0.6797

0.8216

4-6

6-10

>10

0.0000

154.2514

0

0

3

0

0

100

0.0000

1.5425

0.0000

0.0000

Табела 4. Основни подаци о парцелама на комасационом подручју дела К.о. Смедерево
приказани по групама формираним на основу површина поседа учесника комасације
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ЦЕЛО КОМАСАЦИОНО ПОДРУЧЈЕ
ГРУПА ПОСЕДА
[ha]
Укупна површина
парцела у групи
Број учесника у
групи поседа
Број парцела у
групи поседа
Просечна
површина
парцеле у групи
поседа

0- 0.5

0.5 -1

1-2

2-4

4-6

6-10

>10

81.8304

143.8588

221.6039

201.1666

62.4618

38.1082

393.9935

298

205

164

74

13

5

6

401

389

452

369

70

70

254

0.2041

0.3698

0.4903

0.5452

0.8923

0.5444

1.5512

Табела 5. Основни подаци о парцелама на целом комасационом подручју приказани по
групама формираним на основу површина поседа учесника комасације

У табели (Табела 6) су приказане површине у државном власништву на
комасационом подручју.
Државно власништво
[ha]
Град Смедерево
ЈВП Србијаводе
Државно земљиште –
Република Србија
Ђердап ХЕ
УКУПНО

КО Кулич

КО Смедерево

КО Шалинац

УКУПНО

2.2601
43.2712

1.2544
12.6211

8.5668
7.8391

12.0813
63.7314

182.0690

88.3116

14.4013

284.7819

4.2728
231.8731

102.1871

30.8072

4.2728
364.8674

Табела 6. Површине у државном власништву на комасационом подручју

Подземни и надземни водови су евидентирани и уписани у катастар водова
мада је ажурност евиденције упитна. Приликом пројектовања комасационих радова
мора се водити рачуна и о положају појединих водова како се не би изложили
оштећењу, па се од надлежних јавних предузећа морају преузети подаци о осталим
водовима који нису уписани у катастар водова.

2.6. ПРАВНИ ОСНОВ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗРАДУ И ДОНОШЕЊЕ
ПРОГРАМА
2.6.1. Прописи за израду програма
Прописи о комасацији
1.

Закон о пољопривредном земљишту ("Службени гласник РС", бр. 62/06,
65/08, 41/09 и 112/15),

Прописи о државном премеру и катастру
1.

Закон о државном премеру и катастру ("Службени гласник РС", бр. 72/09 и
18/10, 65/13, 15/15 – одлука УС, 96/15 и 47/17-аутентично тумачење),
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Уредба о примени технологије глобалног позиционог система у оквиру
премера непокретности ("Службени гласник РС", број 69/02);
Уредба о дигиталном геодетском плану ("Службени гласник РС", бр. 15/03 и
18/03);
Правилник о изради и одржавању катастра непокретности („Службени гласник
Републике Србије“, број 46/99),
Правилника о вршењу стручног надзора и прегледу и пријему радова
("Службени гласник РС", број 43/10);
Правилник о техничкој документацији за извођење геодетских радова и
дневнику радова ("Службени гласник РС", број 97/11);
Правилник о премеру и катастру водова ("Службени гласник РС", број 63/10),
Правилника за катастарско класирање и бонитирање земљишта („Службени
гласник Републике Србије“, број 61/12);
Правилник о геодетско-катастарском информационом систему ("Службени
гласник РС", број 124/12);

Остали прописи

10. Закон о шумама ("Службени гласник РС", број 30/10,93/12 и 89/15),
11. Закон о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 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),
12. Закон о водама ("Службени гласник РС", бр. 30/10, 93/12 и 101/16),
13. Закон о јавним путевима (″Службени гласник РС″, бр. 101/05 и 123/07, 101/11,
93/12 и 104/13),
14. Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/04, 36/09 ,
36/09-др. закон, 72/09-др.закон, 43/11-одлука УС и 14/16);
15. Закон о заштити природе ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10 и 91/10испр. и 14/16);
16. Закон о основама својинскоправних односа ("Службени лист СФРЈ", бр. 6/80
и 36/90, "Службени лист СРЈ", број 29/96 и "Службени гласник РС", број
115/05);
17. Закон о јавној својини ("Службени гласник РС", број 72/11, 88/13,105/14,
104/16-др. закон и 108/16);
2.6.2. Расположива документација за израду програма
За израду Програма коришћена је сва расположива техничка и друга
документација која се односи на подручје града Смедерева, односно комасационо
подручје и то:
 Просторни план града Смедерева 2010 – 2015 – 2020,
 Генерални урбанистички план Смедерева (2011.),
 Стратешки план локалног економског развоја Града Смедерева (2009.),
 Стратегија развоја пољопривреде и руралног развоја Града Смедерева за
период 2015-2020. (2016.)
 Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта за текућу годину,
 Планска (урбанистичка) и техничка документација везана за јавну и
локалну инфраструктуру као и за пројекте везане за пољопривредно и
шумско земљиште.
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Документација о својини и другим стварним правима на непокретностима,
као и друга документација катастра непокретности (КnWeb).
Попис становништва, домаћинстава и станова у Републици Србији, 2011.
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3. ИЗВОДИ ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ГРАДА СМЕДЕРЕВА
(ППГС)
Комасационо подручје је у потпуности обухваћено, односно у већем или
мањем обиму плански разрађено у Просторном плану Града Смедерева (ППГС) као
и у наведенин стратешким документима. Сходно томе ће се дати само основни и
скраћени прикази из ППГС и стратешких докумената релевантни за комасационо
подручје: постојећег стања, принципи и циљеви просторног развоја, основна планска
решења и основе просторног развоја.
3.1.

ПРИКАЗ И ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА

Административно подручје града Смедерева захвата територију на којој се
налази 27 сеоских или полу-урбаних насеља и градски центар, град Смедерево.
Иако је 1996. године Просторним планом Републике Смедерево класификовано као
регионални центар са 29 других центара истог ранга у Србији и премда Смедерево
по одређеним показатељима има све предиспозиције за такву класификацију,
захваљујући макрополитици на нивоу државе, и недовољним локалним
иницијативама на нивоу локалне самоуправе, Смедерево је знатно заостало у
укупном развоју, што се посебно одразило на његов просторни развој и уређење, са
озбиљним штетама у погледу расположивих ресурса и вредности.
Природна обележја. Простор града Смедерева захвата благо заталасано
низијско подручје јужног обода Панонског басена, у крајњем североисточном делу
Шумадије. Простире се непосредно испред ушћа Велике Мораве у Дунав. Положај
на обали Дунава, уз знатне површине са малим нагибом чини да рељеф града
Смедерева не представља ограничавајући фактор коришћења простора. Изузетак
су нестабилни терени на дунавској обали и терени са нешто јачом ерозијом.
Најбољи геоморфолошки услови за развој индустрије, пољопривреде и за
насељавање налазе се на алувијалним равнима већих река, на њиховим благим
долинским странама и на теменима површи између речних долина. Подручје
Годоминског поља, као зона пољопривреде и водоснабдевања, угрожено је
загађивањем подземних и површинских вода услед неповољног кретања нивоа
подземних вода и честе инфилтрације отпадних вода. Запажа се изразита
подељеност територије на нижи простор дна долина Велике Мораве, Раље и доњег
тока Коњске реке и виши простор у централном и западном делу подручја.
Издвојено је више предеоних целина: долинско дно Велике Мораве, десна долинска
страна Дунава, долине левих притока Мораве и заравњена развођа између њих.
Простор Смедерева са својим основним ресурсима и вредностима
представља јединствен комплекс, не само у оквиру својих административних
граница, већ и у ширем регионалном окружењу.
Савремени развојни и демографски процеси довели су до ширења
Смедерева, спајања појединих насеља, а самим тим и нарушавања околног
руралног подручја. Ширење изграђенх подручја подразумева замену природних
(аутономних)
и
пољопривредних
(полуаутономних)
екосистема
урбаним
(неаутономним) екосистемима, односно нарушавање градских екосистема. У том
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смислу основни циљ у процесу будућег развоја јесте ублажавања конфликтних
ситуација у простору и минимално штетно деловање на природу, уз максимално
очување изворног биодиверзитета кроз првенствено-планску заштиту, чиме ће се и
степен његове неаутономности ублажити.
Пољопривредно земљиште. Смедеревo по пољопривредним ресурсима
спада у богатије градове и општине у Србији, са релативно високим степеном
стабилности обрадивих и укупних пољопривредних површина. У саставу 40.190 ha
пољопривредних површина претежу оранице са 82,9% (33298 ha), потом следе
воћњаци са 5,6% (2256 ha), виногради сa 5.6 % (2267 ha), ливаде сa 4,1% (1667 ha) и
пашњаци са 1,7% (702 ha).
Структура пољопривредних површина по катастарским културама и класама
има следеће карактеристике:
 Најквалитетнијих земљишта, I и II катастарске класе, има 6.609 ha (што
представља 16.4% укупног пољопривредног земљишта). Од тога 5.057
hа (76.5% укупних површина под ораницама) припада ораницама.
 Земљишта III и IV катастарске класе заузимају 22536 ha или 56.1%; то
заједно са површинама под I и II катастарске класе представља око 3/4
укупних пољопривредних површина територије, што је солидна основа
за развој свих видова пољопривредне производње.
 Земљишта слабијих катрастарских класа (V, VI,VII,VIII) заузимају 11.045
ha (27.5%).
Породична
пољопривредна
газдинства
поседују
91,1%
укупних
пољопривредних површина, а преосталих 8,9% је друштвено пољопривредно
земљиште, донедавно у коришћењу пољопривредних предузећа.
На подручју Смедерева делује 9.405 пољопривредних газдинстава која су по
производним капацитетима и оствареним економским резултатима врло мала.
Преко 1/3 (3.109) породичних пољопривредних газдинстава користи до 1 ha
пољопривредних површина, производи претежно за потребе свог домаћинства, а
има и приходе изван пољопривреде. Око 85% газдинстава има посед мањи од 5 ha,
док 15% има посед преко 5 ha, само 15 газдинсатва има посед од 15 до 20 ha и 17
газдинстава има у поседу преко 20 ha земље. Пољопривреда је у највећем броју
домаћинстава још увек само начин живота, а на малом броју газдинстава
пољопривреда је активност коју обављају радно способни чланови остварујући
доходак и укупну репродукцију. Истраживања показују да је врло мали број
домаћинстава са наследником млађим од 30 година и који жели остати на
газдинству и бавити се пољопривредом. Око 10% газдинстава нема члана млађег од
65 година, нити има непољопривредног извора прихода. Занимљиво је да град
Смедерево нема одговарајуће средње школе пољопривредног усмерења, а
садржаји из пољопривреде и руралног простора се готово не уче у осмогодишњим
школама. У посебно тешком положају су породична газдинства која су мала,
углавном препуштена сама себи као и стихији тржишта.
Рационално управљање земљиштем отежавају бројни чиниоци. То су
наслеђени проблеми уситњености приватног земљишта, стални губитак
пољопривредног земљишта због урбанизације, недефинисано управљање
државним земљиштем, знатни удео необрађеног и запуштеног продуктивног
земљишта. Донедавно државна, а сада предузећа у трансформацији и/или
приватизацији углавном обрађују врло мале површине у односу на оне које су
обрађивали до 1990. године. Највећи број тих предузећа је у стечају и пред
ликвидацијом. У граду не постоји поуздана евиденција о државном пољопривредном
земљишту, те облицима коришћења и располагања (подаци о површини, прегледне
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и остале карте). Нема усклађености стања пољопривредног земљишта у стварности
са стањем у катастру.
Шумско земљиште. Рационално коришћење укупних природних потенцијала
подразумева и заштиту и унапређења шума и успостављање оптималног односа
шумских и других екосистема, односно предузимање одговарајућих захвата везаних
за пошумљавање и повећање површине под шумом.
Укупна површина шума и шумских култура на територији Смедерева је
2391,087 ha. Шумовитост је по катастарским општинама прилично неуједначена и
знатно је веће учешће шума у западном делу територије, што се поклапа и са
површинама које имају значајна ограничења за коришћење у пољопривреди.
Распоред шума: 46% поред Велике Мораве, 21% шумадијско побрђе западно
од Луњевца и Суводола и 16,5% западно од Ландола и Петријева.
Степен шумовитости је дакле веома низак (око 5%) и шумовитост је знатно
мања у односу на републику (26%), односно на регион (23%).
Шумама које су у приватном власништву газдује ЈП ''Србијашуме'', а осталим
шумама газдује укупно 5 предузећа.
Преглед површина шума и шумског земљишта у приватном власништву
показује да је структура површина: повољна у смислу обраслости, шибљаци и
голети заузимају малу површину (мање од 2% од укупне површине); неповољна у
смислу узгојних облика - изданачке шуме заузимају највећи део површине (50 60%), а затим долазе високе шуме и културе. Све шуме на територији Смедерева се
могу сврстати у категорију приградских шума.
Ситуација у шумама државне својине је знатно повољнија - највећи је удео
вештачки подигнутих засада и високих шума, а изданачке шуме и шумско земљиште
захватају најмањи део површине.
У постојећим шумама евидентирано је око 16 врста дрвећа, од чега је 13
аутохтоних врста. Најзаступљеније врсте су цер, медунац сладун и багрем - од
тврдих лишћара, и бела топола од меких лишћара.
Саобраћај. По питању развоја саобраћаја Смедерево има бројне повољне
услове готово у свим видовима сабраћаја. У овом простору се укрштају многобројни
саобраћајни правци од значаја за Европу, регион, Републику, и сам град Смедерево.
Најважнија компонента је сучељавање два важна паневропска саобраћајна
коридора - копненог X и водног VII. Та чињеница даје додатни квалитет и омогућава
мултимодалност саобраћајних видова који дају додатну развојну шансу Смедереву
као регионалном центру Србије.
Квалитет саобраћајница је незадовољавајући: коловози су у лошем стању,
изграђени без потпуног профила, а незадовољавајућа је и опремљеност путева
путним објектима (вертикалном и хоризонталном сигнализацијом), и пратећим
услужним садржајима (саобраћајна и туристичка сигнализација, информациони
пунктови, сервиси). Многе градске саобраћајнице и већина путева који пролазе кроз
сеоска насеља немају пешачку стазу. Постојећа мрежа локалних путева
незадовољава тренутне потребе за кретањем.
Ипак се намеће закључак да је геостратешки саобраћајни положај Смедерева
изузетно повољан. Смедерево је, захваљујући саобраћајном положају: европски
град, важан републички центар, регионални центар и градски центар.
Воде и водно земљиште. Хидрографски, територија града се може поделити
у два слива:
 Слив реке Дунав(деснообално приобаље реке Дунав са притокама)
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Слив реке Велике Мораве (левообално приобаље реке Велике Мораве
са притокама)
Слив реке Дунав - Град је лоциран у непосредном приобаљу реке Дунав и под
директним је утицајем режима у овом току: изложен је плављењу великим водама,
као и перманентном утицају повишеног нивоа подземних вода у режиму рада ХЕ
''Ђердап''. Дужина приобаља реке Дунав износи око 22km.
У приобаљу реке Дунав, у залеђу изграђених комплексних заштитних система,
егзистирају добра ванредног значаја, витални део насеља, Смедеревска тврђава –
споменик културе изузетног значаја и индустријска зона, као и значајан комплекс
уређеног пољопривредног земљишта у Годоминском пољу са развијеном
хидромелиорационом инфраструктуром која обезбеђује оптималне услове
коришћења.
Слив реке Велике Мораве - Укупна дужина обале реке Велике Мораве на
територији Смедерева је око 35 km.
У приобаљу реке Велике Мораве лоцирана су сеоска насеља и
пољопривредне површине. Приобаље је заштићено насипима.
Неповољан утицај високих подземних вода евидентиран је у приобаљу, у зони
мелиорационе касете Годоминског поља. Посебно се по значају добара издваја
мелиорациона касета Годоминског поља од ушћа Велике Мораве у Дунав до ушћа
новог корита Језаве.
Оријентациона површина укупног водног земљишта и условно речних токова
на територији Смедерева је око 40 km2.
Овакве хидрографске особености подручја града Смедерева, количине вода
које протичу и резерве подземних вода, представљају изванредан ресурс и фактор
развоја.


Заштита животне средине и културних вредности. Квалитет животне
средине у Смедереву представља један од императива њеног будућег развоја, а
нарочито у динамици његове реализације. Смедерево мора напустити досадашњи
концепт приоритетног развоја нискоакумулативних привредних делатности и
генерално (стратешки), мора дати предност еколошкој компоненти, чиме ће пружити
подршку опште прихваћеном принципу одрживог развоја. Тиме ће, када је екологија
у питању, локални органи власти, у условима транзиције и приватизације, бити
спремнији за приближавање европским стандардима, а на тај начин и доступности
фондовима и кредитима за развој.
Имајући у виду тренутно стање квалитета животне средине на подручју
Смедерева, без предузимања одређених мера и инструмената не могу се очекивати
значајнија побољшања и унапређење животнесредине. Индустрија Смедерева је
лоцирана у две велике зоне, које представљају просторе са највећим степеном
угрожености животне средине.
Посматрајући стање животне средине на подручју Смедерева у регионалном
контексту, може се закључити да постоји опасност од погоршавања квалитета
животне средине. Наиме, у окружењу се налазе београдска агломерација,
петрохемијски комплекс у Панчеву (узводно), Ковин на северу, површински копови,
депоније пепела и термоелектране у костолачком басену, што уз висок степен
саобраћајне развијености и оптерећења у самом Смедереву, указује да се проблему
животне средине мора систематски приступити и у сарадњи са прекограничним
општинама и градовима. Међутим, активности и предузимање мера заштите треба
фокусирати у првом реду на простор и делатности у границама подручја Смедерева.
Сведочанство о историјском наслојавању Смедерева представљају остаци
културне баштине који данас чине реперне тачке његовог културног скелета.
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Дунав, са богатим наслеђем дуж тока, ободни појасеви и градско језгро са
очуваним примерима чаршијске градње и урбаним системом – чине две основне
целине (испреплетане другачијим структурама насталим последњих 50 година), од
којих се линеарно пружају правци дуж значајних водених и друмских комуникација
које пролазе кроз овај регион и повезују га са другим регионима.
Евидентирана културна добра која су у процедури за утврђивање
распрострањена на читавој територији града и обухватају различите категорије
културне баштине (од просторно-историјских целина, преко појединачних објеката
до археолошких локалитета).
Поред овога, на подручју Смедерева се налазе и други облици културног
наслеђа - материјалног и духовног карактера, који употпуњују слику о богатству и
вредности ове средине (покретна културна добра, меморијална места, јавни
споменици и сл.). Истовремено, културно-историјско наслеђе Смедерева се не може
посматрати издвојено из целине интегралне културне мапе Србије, па и ширег
региона, те су међусобне везе на овим релацијама од виталног значаја.

3.2.

ПРИНЦИПИ И ЦИЉЕВИ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА

Општи принципи просторног развоја и унапређења општег стања Смедерева
усклађени су са општим принципима развоја и смерницама из планских докумената
вишег нивоа, стратегијама развоја у појединим областима, као и реално
валоризованим вредностима и потенцијалима града. Општи принципи се нарочито
односе на јачање одрживости, идентитета, конкурентности и кохезије, и управљање
просторним развојем града, у циљу унапређења управљања укупним развојем на
регионалном и националном нивоу.
Посебни принципи просторног развоја - одржив развој и коришћење
природних ресурса, оживљавање привреде, активна заштита простора и животне
средине, су посебни принципи на којима је заснована и визија развоја и унапређења
стања Смедерева. Интегрисаност града Смедерева, како у непосредно и
регионално окружење, тако и у развојне програме, токове и активности на
националном нивоу, повећање функционалне и развојне ефикасности и
организованости у привредном, економском, друштвеном и социјалном смислу,
активирање територијалног капитала и стварање одговарајућег амбијента за
инвестициона улагања у различитим сферама, су основа на којој је, сагледавајући
постојеће стање, могућности и ограничења, опредељена визија даљег развоја
општине.
Општи циљеви:
 Рационална организација, уређење и коришћење простора
 Ефикасно, рационално и организовано коришћење природних
антропогених вредности
 Унапређење квалитета живљења и задовољења потреба становника

и

Посебни циљеви:
 Просторно-функционална интегрисаност
 Уравнотежен територијални развој
 Регионална конкурентност и приступачност
 Повећање функционалне и развојне ефикасности
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Елиминисање или смањивање просторних ограничења за развој
Усклађивање развојних интереса са општинама у окружењу
Усклађивање различитих или супротних интереса у простору
Јачање цивилног сектора и заустављање негативних демографских
трендова
 Унапређена социјална кохезија
 Заштита природе, природних вредности и природних ресурса, заштита
животне средине, природних и културних добара





3.3.

ОСНОВНА ПЛАНСКА РЕШЕЊА

Пољопривредно земљиште. У циљу заштите пољопривредног земљишта, а
у процесу планирања намене земљишта стратешки треба тежити ка одрживости
природних и створених ресурса, пре свега, водећи рачуна о основним
карактеристикама терена, односима власништва, створених и потенцијалних
структура и начина коришћења земљишта.
У вези са наведеним, истичу се поред општих мера и посебне мере заштите
пољопривредног земљишта, које су уско повезане са пољопривредном
производњом, која један од стратешких развојних праваца Града Смедерева. Ово се
посебно односи на, пре свега:
 Одрживо коришћење овог природниог система односно ресурса, што ће са
једне стране створити одрживе и еколошки прихватљиве производе а са
друге стране обезбедити условепроизводње хране са сврхом очувања и
заштите природне средине.
 Чување површина и плодности пољопривредног земљишта поштујући
основна начела одрживог развоја, уређења и управљања над
пољопривредним земљиштем (пољоривредно земљиште од I до IV
катастарске класе може се само у изузетним случајевима предвидети
задруге намене, док маргиналне оранице под VII и VIII катастарском
класом пренаменити у шумско земљиште), повећање величине
пољопривредних газдинстава и унапређење тржишта земљишта.
 Повећање способности пољопривредног земљишта за производњу високо
вредне здравствене хране и других пољопривредних производа за домаће
и друга тржишта.
 Укрупњавање пољопривредног земљишта
 Контролисана употреба хемијских средстава
 Формирање система заштите, коришћења и унапређења функције
пољопривредног земљишта (еколошке, природне, културне и привредне)
на нивоу града Смедерева.
 Успостављање организационих, техничко-технолошких, еколошких и
економских услова заштите и коришћења пољопривредног земљишта.
Неопходно је у наредном планском периоду поступно смањивати, односно
одбацити конвенционалну пољопривредну проиводњу, а уводити и промовисати
еколошку пољопривреду, односно оријентисати се првенствено на производњу
„здраве хране“ – као специфичног српског производа, са циљем системске
промоције на основу географског порекла, начина производње, традиције и
еколошких гаранција. У последње време, све више се наглашава и истиче потреба
за прозводњом органске хране, за коју према тренутном начину коришћења
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пољопривредног земљишта, за сада нема услова. Са са интензивнијим
спровођењем наведених мера заштите, и наравно програмском оријентацијом самих
пољопривредних газдинстава али и на нивоу Града, постоје објективне могућности
за зачетак овог вида пољопривредне производње, нарочито у зонама где се
интензивно спроводе мере заштите - зоне заштите водоизворишта.
Шуме и шумско земљиште. Рационално и одрживо коришћење укупних
природних потенцијала подразумева и заштиту и унапређења шума и успостављање
оптималног односа шумских и других екосистема, односно предузимање
одговарајућих захвата везаних за пошумљавање и повећање површине под
шумама.
Заштита и стабилност шумског екосистема неопходна је ради остваривања
свих функција шума, односно позитивних утицаја на животну средину:
 заштитне (заштита земљишта, заштита и унапређење режима вода,
заштита пољопривредних култура, заштита климе, заштита од имисионих
дејстава, заштита насеља, заштита саобраћајница, заштита делова
природе )
 хигијенско-здравствене,
 туристичко-рекреативне (Луњевачка шума, Шалиначки луг)
 научно-истраживачке,
 привредне (продукција дрвета,дивљачи,и др. шумских производа у складу
са производним могућностима станишта)
 одбрамбене.
Мере заштите и унапређења шумског екосистема односе се на повећање
степена шумовитости и мелиорација постојећих девастираних шума, како би се
успоставио релативно оптималан однос шумских и других екосистема и планско
организовање лова и риболова, ловног и риболовног туризма на деловима
територије који су у функцији одрживог коришћења овог природног биолошког
ресурса.
Према РПП административног подручја Београда (у оквиру кога су
обухваћени и поједини предели са територије Смедерево, предвиђена је примена
одређених мера за негу и уређење предела. Овај модел је применљив за
Смедерево и има за циљ постизање одрживог коришћења природних ресурса и
вредности као и разноврсности, јединствености и визуелног квалитета природе. У
том смислу неоходно је унапређење, валоризација и заштита слике предела
односно пејсажа према Европској Конвенцији заштите пејсажа. Ове мере могу да се
спроведу израдом генералног плана предела за обалу Дунава код Смедерева.
Такође према РПП за заштиту и негу предела Смедерево примениће се комбинација
2 мере:
Успостављање система зелених коридора око Дунава и подручја
инфраструктурног коридора аутопута Е-75. При томе биолошке везе између
заштићених површина не морају да чине затворен линијски систем већ могу да се
састоје од различитих животних простора или предеоних елемената сходно датим
еколошким захтевима.
Ограничавање интензитета коришћења (екстензификација) вештачких
ђубрива и пестицида и плодоред.
Једна од мера уређења предела треба да буде и очување постојећег шумског
комплекса према важећим прописаним мерама газдовања шумама. Ту не сме да се
занемари чињеница да су контролисане сече шума такође вид неге и унапређења
природних предела, а не експлоатација природног ресурса. Овакве мере се
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примењују искључиво у циљу унапређења предела а не ширења индустријских и
других делатности које угрожавају укупан предео.
Воде и водно земљиште. Основни принципи заштите водног земљишта и
водних површина, који се морају поштовати при уређењу простора и изградњи
објеката на водном земљишту су:
1) Неприкосновеност заштитних објеката
Заштитни објекти са обостраним заштитним појасом су неприкосновени - није
дозвољена изградња било каквих објеката на њима, а неизбежно укрштање
инфраструктуре је могуће само под условом очувања пројектоване стабилности и
функционалности.
У самом кориту за велику воду могу се градити регулациони објекти у склопу
уређења водотока.
Тип регулационих објеката и њихов карактер у директној је зависности од
садржаја у приобаљу-ови објекти се граде првенствено у циљу заштите приобаља
од штетног утицаја вода (ерозије обала или изливања).
2) Оптимално коришћење водног земљишта
Компатибилност урбаних и привредних садржаја у небрањеној зони са
заштитном функцијом је један од императива при избору техничких решења
заштите, обзиром на велике појасеве водног земљишта који се могу и морају
рационално искористити:
1. Простори на којима су планирани капитални водопривредни објекти у
области заштите од вода, заштите и коришћења вода су неприкосновени: Није
дозвољена изградња трајних објеката
2. На делу корита за велику воду између обале основног корита и ножице
заштитног насипа дозвољена је изградња објеката у функцији водопривреде који
својим габаритима и диспозицијом не ремете протицајни профил и не угрожавају
стабилност регулационих грађевина (обалоутврде, насипи...).
3. Намена објеката је кључна: могу се градити објекти без делатности које
угрожавају квалитет вода. Претоварна места за опасне мере се могу формирати под
посебним рестриктивним мерама.
4. Превођење инфраструктуре преко корита је, ако је неизбежно, могуће само
под условом очувања пројектоване стабилности и функционалности.
Генерално, поступак утврђивања могућности изградње објеката на овом делу
водног земљишта је дефинисан прописаном процедуром прибављања
водопривредних услова за пројектовање, водопривредне сахгласности и
водопривредне дозволе. Неминовно је усклађивање надлежности и хронологије
прибављања других аката како би се остварила компатибилност интереса: заштита
водног режима, заштита животне средине, урбанистички акти и др.
Саобраћај. Саобраћајни системи поред своје изразите развојне функције у
простору изазивају и бројне конфликте и ограничења која се морају пре свега
инструментима планирања компензовати, ублажавати или спречавати. Посебно
негативни ефекте путеви имају на заузимање квалитетног пољопривредног
земљишта,
угрожавања
површинских
и
поземних
вода,
изазивање
евидентногконфликта са функцијом рада и становања и др. Нешто смањене
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негативне ефекте на природне и вештачке системе у простору имају коридори
железничких пруга.
Када је путни и железнички саобраћај у питању, у циљу заштите и уређења
простора треба испоштовати следећа правила:
 Нове и реконстрисане трасе путева водити по могућности већ
постојећим некатегорисаним путевима или по мање плодном
пољопривредном земљишту, ван заштитних појасева река и заштитних
појасева водних ресурса.
 Постојеће јавне путне правце у слободном профилу приоритетно
одржавати по питању одводње површинских вода и осигурања пуног
коловозног профила без ударних рупа и оштећења хабајућег слоја, како
би се осигурала законска брзина и потребна безбедност у саобраћају.
 Сва укрштања јавних путева међусобно осигурати раскрсницама са
прописаном прегледношћу и осталим мерама безбедности. Укрштања
магистралних и регионалних путева предвидети петљом, док остала са
раскрсницама у нивоу.
 Укрштања пруге и путева осигурати са следећим стандардом: са
магистралним и регионалним путевима обавезно денивелисано, а
локалним
и
некатегорисаним
са
аутоматским
путним
прелазима.(браници, полубраници)
 Профил магистралних и регионалних путева у насељеним местима
треба да има елементе градског уличног профила са потребном
саобраћајном сигнализацијом, са денивелисаним коловозом у односу
на обавезну пешачку обострану стазу, са канализационим системом
површинске одводње, зеленим појасом и по могућношћу са
бициклистичком стазом. У профилу пута ширем од 20m обавезно
изградити и сервисне путеве и на повољним местима у ритму од мин.
200m прикључивати их на јавни пут. У центрима насеља по потреби
предвидети семафоре, и друга решења у циљу заштите основних
фукција центра села.
 Релевантним законским документом и акцијом на општинском нивоу у
будућности спречити даљње ширење насеља уз путеве, а евентуалну
изградњу уз коридор пута усмеравати управно на трасу пута.
 По правилу бензинске станице на отвореним деоницама пута градити
на раздаљини од 20- 25km, у насељеним местима на почетку и крају
грађевинског земљишта, у граду избегавати локације на главним
градским саобраћајницама, а настојати да свако насеље у општини има
једну бензинску станицу.
 У циљу заштите путних и других саобраћајних коридора потребно је
осигурати инструменте за доследније спровођење законске регулативе
која дефинише услове коришћења заштитних појасева.
 Осигурати планским мерама брже кретање градским саобраћаницама,
безбедније кретање пешака и бициклиста, смањити кретање
аутомобилима у корист јавног превоза, изместити сва транзитна
кретања на локацију северозападно од града, постићи већи степен
модалности аутобуске и железничке станице.

23

8. јун 2017. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 25 – Број 6 – Књига 2

ПРОГРАМ КОМАСАЦИЈЕ ДЕЛОВА КАТАСТАРСКИХ ОПШТИНА ШАЛИНАЦ, КУЛИЧ И СМЕДЕРЕВО,
ГРАД СМЕДЕРЕВО

4. ПРИКАЗ И ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА ПРИРОДНИХ И
АНТРОПОГЕНИХ КАРАКТЕРИСТИКА КОМАСАЦИОНОГ
ПОДРУЧЈА
4.1.

ОЦЕНА СТАЊА ПРИРОДНИХ КАРАКТЕРИСТИКА И
ОГРАНИЧЕЊА ПОДРУЧЈА

1. Хидролошке1 и хидрографске2 карактеристике

На слици (Слика 2) приказани су постојећи водотоци на комасационом
подручју и непосредној околини. Територија Смедерева је хидрографски
оријентисана је на два слива: слив реке Дунав (деснообално приобаље реке Дунав
са притокама) и слив реке Велике Мораве (левообално приобаље реке Велике
Мораве са притокама). Комасационо подручје се делом граничи са реком Дунав и
заштитним насипом, а налази се у непосредној близини Велике Мораве и њеног
ушћа.
Дужина приобаља реке Дунав, која - како директно, тако и индиректно, утиче
на карактеристике земљишта територије Смедерева, износи око 22 km. С обзиром
да је комасационо подручје у непосредном приобаљу Дунава и самим тим под
директним утицајем режима, изграђени су комплексни заштитни системи у виду низа
бунара и
црпних станица,
који
са развијеном
хидромелиорационом
инфраструктуром, обезбеђују оптималне услове за нормално функционисање
насеља и експлоатацију пољопривредног земљишта.
По својим физичко-хемијским карактеристикама воде Дунава сврставају се у II
категорију водотока у које спадају воде погодне за купање, рекреацију, спортове на
води, односно воде које се уз нормалне методе обраде (коагулација, филтрација и
дезинфекција) могу употребљавати за снабдевање насеља водом за пиће насеља и
прехрамбеној индустрији (pH 6,8 - 8,5 , суви остатак 1.000 mg/l, суспендоване
метерије 30 mg/l, БПК5 4 mg/l, бр.кол.клица 6.000 у 100 ml).
Аспекти коришћења су: пловни пут, наутика, рибарство, експлоатација речних
наноса (шљунка, песка) као грађевинског материјала, водоснабдевање,
наводњавање.

1

Хидролошке карактеристике се односе на: образовање и губљење водене масе (падавине,
кондензација, понирање, испаравање отицање и др), појаве и процеси кретања воде у природи,
утицај воде на речне токове и обрнуто и режим вода на земљи
2
Хидрографија је грана примењених наука која се бави мерењем и описом физичких карактеристика
приобалних подручја, језера и река, као и прогнозу њихових промене у времену, укључујући и
економски развој, безбедност и одбрану, научна истраживања и заштиту животне средине
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Слика 2. Положај постојећих водотокова и водног земљишта на комасационом подручју
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Потенцијал Дунава и Велике Мораве је недовољно искоришћен, а загађеност
њихових вода је велика. И подземне воде су такође изложене великом загађењу,
услед загађености Велике Мораве и Дунава од којих се подземни водотоци највише
хране. Највиши водостаји подземних вода су у пролеће и почетком лета и углавном
прате промене водостаја Дунава и Велике Мораве. Минимални водостаји су у лето и
јесен. Од октобра до пролећа ниво подземних вода је у сталном порасту. У јануару
се може јавити секундарни минимум услед појаве снежног покривача и замрзавања
површинског слоја земљишта. У локалитетима територије града који су даље од
Велике Мораве и Дунава, издан у лето и јесен пресушује. Амплитуде годишњих
водостаја крећу се од 2 до 5 m. Подземне воде се често изливају и плаве околно
плодно земљиште. Режим подземних вода је у директној зависности од нивоа
Дунава и Велике Мораве. Тај утицај је нарочито изражен у Годоминском пољу са
којим се граничи комасационо подручје. Изградњом хидротехничке инфраструктуре
(насипа, малих акумулација, ретензија, каналске мреже) територија града је
углавном заштићена од поплава. У Годоминском пољу, у непосредној близини
комасационог подручја, изграђен је систем вештачких канала који служе за
одводњавање и наводњавање и тиме регулишу и ниво подземних вода.
Извори нису тако бројни. Дубина артешких бунара креће се од 46 m до 333,3
m. Неки од ових извора служе за локално снабдевање становништва водом, тако да
поред сопствених бунара унутрашњи део територије проблем водоснабдевања
решава независно од градских и других великих система. Већина потока на
територији града спада у групу бујичних токова. Огромне количине наноса које ови
потоци носе угрожавају насеља и плодна поља. Због тога су изграђене ретензије на
бујичним токовима за заустављање поплавних таласа и таложење сувишног наноса,
као заштита од појачане ерозије. Воде се данас користе за водоснабдевање
становништва и индустрије, наводњавање и пловидбу. Већина насеља користи
подземне воде, ређе каптиране изворе.
2. Педолошке карактеристике
На слици (Слика 3) (исечак педолошке карте размере 1:50000 која је тренутно
најпоузданији основ за педолошки приказ земљишта у Србији) приказана је
педолошка карта земљишта на комасационом подручју.
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Слика 3. Педолошка карта земљишта комасационог подручја

3. Климатске карактеристике3
Основне климатске особине града Смедерева одређене су његовим
географским положајем, циркулацијом атмосфере, рељефом и степеном
континенталности. На северу је пространа Панонска низија, чији се климатски
утицаји испољавају и далеко ка југу, дуж долине Велике Мораве. Отвореност
Панонске низије погодује појави честих ветрова, нарочито зими. Токови Дунава и
Велике Мораве, као и мањих река утичу на модификацију континенталне климе.
Зиме могу бити веома хладне, а мразни период релативно дуг, што са становишта
људских активности може бити неповољно. Овај рејон се такође одликује и највећом
честином и јачином кошаве у Србији, што са аспекта коришћења енергије ветра
може бити веома значајно. Отвореност Панонске низије погодује појави честих
ветрова, нарочито зими. Најчешће се јављају јужни, северни и југоисточни ветар.
3

Са становишта пројекта комасације од климатских карактеристика је значајно: температура ваздуха,
влажност ваздуха, облачност и инсолација, ветар и падавине
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Ипак, у Смедереву преовлађују тишине, те је у случају организованијег
искоришћавања ветра неопходно акумулирање енергије.
Климатске одлике града Смедерева су повољне за развој пољопривреде.
Временски период када су средње дневне температуре више од 10ºС износи у
просеку 205 дана. То омогућава повољнеуслове за дуг вегетациони период за многе
културе. Безмразни период износи 206 дана, што је повољно за успешно гајење
житарица и воћа. Речни токови, нарочито великих река Дунава и Велике Мораве, на
подручју града знатно мењају континентални климатски режим. Јануар је
најхладнији месец у години и уједно једини месец са негативном средњом месечном
температуром. Јул је најтоплији месец у години. У зимским месецима се бележе
знатно већа температурна колебања. Вредност амплитуде апсолутно најтоплијег
(август 23,80ºС) и апсолутно најхладнијег месеца (јануар - 5,90ºС) од 29,70ºС много
већа од средњег годишњег колебања које износи 20,80ºС. Температура у августу се
може попети до 39ºС, а у јануару се може спустити и до - 25,50ºС. Разлика између
апсолутне максималне и минималне температуре износи 64,50ºС. Велики
температурни распони између појединих дана и месеци могу негативно да утичу на
биљни свет, здравље становништва, физичко напрезање материјала, итд. Летњих
дана (дани са максималном температуром од 25ºС и више степени) у просеку има
више од 90 годишње (у периоду од марта до октобра), а мразних (дани са
минималном температуром нижом од 0ºС) има 73 дана годишње (у периоду
септембар-април). Јаки мразеви се јављају само неколико дана у години што
представља повољну карактеристику. Међутим, ниске температуре се могу јавити у
данима без снега што може бити веома штетно по биљне културе, те је стога
неопходно предузимати одговарајуће агро-техничке мере заштите.
Најкишовитије годишње доба је лето (просечно се излучи од 28,7% до 30,1%
падавина). Највише падавина се излучује у јуну, а минимално у фебруару. Највећу
количину падавина у току године прими кишомерна станица Удовице (736 mm), а
најмању Сараорци (645 mm). Снежни покривач се задржава око 22 дана, најдуже
током јануара и децембра. Ово је релативно кратак период задржавања снежног
покривача и он не може бити ефикасна заштита појединих култура током зиме.
Децембар и новембар се одликују највећим бројем дана са маглом. Распоред
падавина је релативно добар са аспекта вегетационог периода. Апсолутни
максимум киша се јавља током лета и почетком јесени, што представља
неповољност са аспекта пољопривреде јер овакве падавине могу механички
оштетити биљке, а утичу и на промене водостаја. Због тога су иригациони системи,
који би одводњавали сувишну воду у условима повећаних падавина односно
обезбеђивали довољно воде у сушним периодима, најбоље решење. Лета су
сунчана и топла тако да се ово подручје одликује карактеристикама повољним за
развој туризма, посебно за рекреацију, одмор и спортове на води. Ограничење у том
смислу једино представља загађеност вода речних токова о чему треба посебно
водити рачуна.
4. Конфигурација терена
Комасационо подручје се простире западно и северозападно од насеља
Шалинац и Кулич, а североисточно од града Смедерева. Ради се о прилично равном
терену уједначених геоморфолошких карактеристика са просечном надморском
висином од око 70 метара. Будући да се ради о рацном терену надморске висине не
одступају за више од 1 метар у односу на наведену просечну. На слици (Слика 4) је
приказан део топографке карте размере 1:25000 на којoј се могу уочити
карактеристике рељефа на комасационом подручју.
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Слика 4. Приказ комасационог подручја на основи топографске карте размере 1:25000

4.2. ОСНОВНЕ ДЕМОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ НАСЕЉА
Према попису из 2011. године на подручју рада Смедерева живи укупно
107528 становника, што је незнатно мање у односу на 2002. годину. Просечна
густина насељености општине износи 35 ст/км2.
Анализа кретања становништва града у целини, градског подручја Смедерева
и сеоских насеља указује на негативан тренд кретања становништва у сеоским
насељима и изразиту депопулацију. Апсолутни пораст становништва бележе
насеља у периурбаном прстену – приградска насеља која по броју становника и
евидентним трансформацијама у простору имају карактер урбано-руралног
континуума, али ипак сеоска насеља по осталим карактеристикама (ниво комуналне
опремљености, екстензивна аграрна делатност,...).
У табели (Табела 7) приказан је преглед броја становника са стањем у 1991.,
2002. и 2011. години.
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Општина /
Катастарска
општина

Број
становника
1991.
године

Број
становника
2002.
године

Број
становника
2011.
године

Број
домаћинстава
2011. године

Град Смедерево
Насеље Смедерево

110768

109809

107528

35729

62227

62805

63028

21634

Шалинац/Кулич

1113

985

796

255

Табела 7. Преглед броја становника и домаћинстава насеља обухваћених комасацијом са
стањем 1991., 2002. и 2011.

4.3. ПРЕГЛЕД И ОЦЕНА СТАЊА УРЕЂЕНОСТИ И КОРИШЋЕЊА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА КОМАСАЦИОНОГ ПОДРУЧЈА
На подручју града Смедерева, у претходном периоду изведени су радови на
комасацији у 4 катастарске општине на укупној површини од 7638 хектара и то:
Осипаоница – 714 ха, Липе – 2737 ха, Сараорце – 1487 и Лугавчина – 2700 хектара.
Остварени ефекти спроведених комасација на подручју града Смедерева су:
 укупан број парцела пре комасације – 21901,
 просечна величина парцеле пре комасације – 0.35 хектара,
 учешће површина под каналима пре комасације – 150 ха
 учешће површина под путевима пре комасације – 214 ха
 укупан број парцела после комасације – 7331 (смањење од око 3 пута),
 учешће површина под каналима после комасације – 276 ха
 учешће површина под путевима после комасације – 319 ха
 просечна величина парцеле после комасације – 1.05 хектара
У ефекте спроведених комасација на наведеним површинама спадају и:
 крчење и разоравање шибља и живица дуж међа,
 смањење броја, дужине и ширине међа, разора и увратина, као и
повећање приноса по том основу,
 повећање степена коришћења пољопривредне механизације,
 стварање могућности за изградњу заливних система.
Пољопривредне табле на комасационом подручју су добиле правилан облик,
а самим тим и парцеле што је омогућило рационалније коришћење механизације.
Укупан број парцела на планираном комасационом подручју деловa
катастарских општина Шалинац, Кулич и Смедерево износи 1991 са просечном
површином од око 0.57 ha, што сигурно не обезбеђује лакшу и рентабилнију примену
савремене пољопривредне механизације и савремених агротехничких мера.
Пољопривредне табле на планираном комасационом подручју су неправилног
облика са променљивим ширинама и дужинама без икаквог реда, настале стихијски
у дугом временском периоду у прошлости, што умногоме отежава обраду земљишта
на ефикасан начин.
Укупна дужина пољских путева на комасационом подручју према фактичком
стању је око 56 km (Слика 5), са просечном ширином од око 4 m. Већина пољских
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путеви има земљани коловозни застор који је у време кишних дана у веома лошем
стању, док је мањи број насут.

Слика 5. Приказ пољских путева на комасационом подручју

Просечна површина пољопривредног земљишта по домаћинству је 1.49ha, а
просечан број парцела којима располаже једно домаћинство износи 2.6. У овом
тренутку на основу катастарске евиденције није могуће поуздано утврдити колики
број корисника има парцеле у више катастарских општина, тако да се они у овој
анализи воде као различити учесници комасације. Када се кроз поступак
утврђивања фактичког стања утврди тачан број учесника комасације, треба
очекивати да ће се број стварних учесника смањити, а с ходно томе повећаће се
просечан број парцела по домаћинству, па тиме и потенцијал комасације за
укрупњавање поседа
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У табели (Табела 8) приказан је преглед површина по катастарским културама
на комасационом подручју према стању у катастру непокретности.
Може се уочити да је на комасационом подручју најзаступљенија култура
њива са 930ha што представља око 81%. На слици (Слика 6) приказана је прегледна
карта распореда катастарских парцела по катастарским културама према
садашњем стању у катастру непокретности за комасационо подручје.
КАТАСТАРСКЕ
КУЛТУРЕ
ЊИВА
ВОЋЊАК
ВИНОГРАД
ЛИВАДА
ПАШЊАК
ШУМА
ТРСТИК МОЧВАРА
НЕПЛОДНО
ЗЕМЉИШТЕ
ПОД ЗГРАДОМ
И ДРУГИМ
ОБЈЕКТОМ
НАСИП
КАНАЛ
УКУПНО

ДЕО K.O.
СМЕДЕРЕВО

ДЕО K.O.
КУЛИЧ

ДЕО K.O.
ШАЛИНАЦ

УКУПНО ЗА
КОМАСИОНО
ПОДРУЧЈЕ

[ha]

[ha]

[ha]

[ha]

222.5543
0.0773
0.5612
0.5047
6.0814

348.8046
1.9279
4.4202
9.1565
0.3921
22.3639

358.5154
3.2569
2.6223
5.1729
0.4172
14.7166

929.8743
5.2621
7.0425
14.8906
1.314
43.1619

2.8523

6.2383
37.0458

1.7759
7.3303

8.0142
47.2284

2.9756
67.5558

2.4267
3.6678
0.9398

8.6695
-

14.0718
3.6678
68.4956

303.1626

437.3836

402.477

1143.023

Табела 8. Преглед површина катастарских култура на комасационом подручју

32

Страна 34 – Број 6 – Књига 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

8. јун 2017. године

ПРОГРАМ КОМАСАЦИЈЕ ДЕЛОВА КАТАСТАРСКИХ ОПШТИНА ШАЛИНАЦ, КУЛИЧ И СМЕДЕРЕВО,
ГРАД СМЕДЕРЕВО

Слика 6. Приказ распореда парцела по катастарским културама на комасационом подручју

4.4. ПРЕГЛЕД И ОЦЕНА СТАЊА ШУМА И ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА
У табели (Табела 9) приказан је преглед површина под катастарском културом
шума на комасационом подручју, према евиденцији у катастру непокретности и
према фактичком стању (на терену), а на слици (Слика 6) приказан је положај
парцела са катастарском културом шума на комасационом подручју према стању у
катастару непокретности. Поред површина под шумом на комасационом подручју
постоји ваншумско зеленило, односно запарложени воћњаци, усамљено дрвеће,
жбунови, шикаре и обрасле међе.

УКУПНО ЗА
КОМАСАЦИОНО ПОДРУЧЈЕ

Површине под шумом
према евиденцији у
катастру непокретности
[ha]

Површине под шумом и
ваншумским зеленилом
заједно са шикарама према
фактичком стању
[ha]

43.1619

53.8011

Табела 9. Приказ површина под шумом и ваншумским зеленилом на комасационом подручју
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Упоређењем површина под шумама у фактиком стању са стањем у катастру
непокретности може се уочити да су површине под шумама веће у фактичком стању
него према стању у катастру непокретности.
Шумама газдује ЈП "Србијашуме", преко свог организационог дела - "Шумска
управа Смедерево".
Ниво разраде у овом програму комасације не омогућује детаљније анализе и
евидентирање основних намена и састојинских целина, газдинских класа и других
карактеристика неопходних за детаљно пројектовање и обликовање нових шумских
парцела.
Шикаре и дрвенасто-жбунасто растиње
Међутим, посебна карактеристика комасационог подручја је и обраслост међа
у дужини од око 53196 метара, са површинама око 10.6ha. У табели (Табела 10)
приказане су дужине и површине обраслих међа. На слици (Слика 7) је приказан су
шуме и део обраслих међа и шикара са жбунастим и дрвенастим растињем.
ОБРАСЛЕ МЕЂЕ

КОМАСАЦИОНО
ПОДРУЧЈЕ

Дужина (m)

53196

Површина (ha)

10.6

Табела 10. Приказ дужина и површина под обраслим међама

У табели (Табела 11) дата је класификација дрвенасто-жбунастог растиња на основу
које је потребно утврдити њихово стање на комасационом подручју у поступку
извођења радова на комасацији
Врста растиња
Ситно жбунасто
Средње жбунасто
Крупно жбунасто
Ниско шибље (шуме, шикаре)
Ситна шума
Средња шума
Крупна шума

Пречник стабла, cm
мање од 3
3-8
8-12
12-15
16-23
24-32
Више од 32

Висина стабла, m
Мање од 3
3-5
5-6
6 и више
-

Табела 11. Класификација дрвенасто-жбунастог растиња по пречнику и висини стабла
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Слика 7. Приказ површина под шумама и ваншумским зеленилом

4.5. ПРЕГЛЕД ЈАВНИХ ИНФРАСТРУКТУРНИХ СИСТЕМА И РАЗВОЈ СЕОСКИХ
ИНФРАСТРУКТУРНИХ ОБЈЕКАТА
а) Саобраћајна инфраструктура
У Прилогу број 2 приказана је планирана инфраструктура према ППОС.
Комасационо подручје се налази у непосредној близини града Смедерева та
је саобраћајно везано за њега. Кроз комасационо подручје пролази један општински
(локални) пут – Л1.3, деоница од пута М24 – насеље Шалинац – насеље Кулич. У
непосредној близини комасационог подручја пролази државни пут I реда М 24, који
се наставља на мост преко реке Дунав.
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У табели (Табела 12) су наведене деонице категорисаних путева које пролазе
кроз комасационо подручје а на слици (7Слика 8) приказане су њихове трасе.

Ознака
Оп. пут
Л1.3:

Деоница

Дужина у
комасационом
подручју
км

Од пута М 24 – насеље Шалинац – насеље Кулич

3.5km

Табела 12. Државни путеви на комасационом подручју

7Слика 8. Приказ саобраћајне мреже на комасационом подручју
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б) Водопривредни објекти
У Прилогу број 2 приказана је планирана инфраструктура према ППОС која
подразумева и водопривредне објекте.
Слив реке Дунав је угрожен директно отпадним водама Индустријске зоне, као
и отпадним водама града, које се без предходног третмана директно упуштају у
отворен водоток Дунава. Коте терена у интервалу од 70.00 - 72.00 мнм су угрожене
директно плављењем великим водама реке Дунав (73.55 мнм). Стога је изграђен
заштитни систем одбране од поплава који обухвата:
 Систем линијских заштитних објеката (насипа) са обалоутврдом и
валобранима у укупној дужини од 3.370 m у зони града и 9.000 m у
Индустријској зони и зони мелиорационих касета Годомин.
 Систем брана са ретензионим простором за активну заштиту насеља од
бујичних таласа у сливу потока
 Петријевски поток: - ретензија Смедерево V0,1,= 95.000 m3 H - прелива =
111 мнм ретензија Петријево V0,1,= 146.000 m3 ретензија Ћириловац
V0,1,= 2.000 m3
 Вучачки поток: - ретензија Вучак V0,1,= 180.000 m3 H - прелива = 125,50
мнм акумулација Језава V0,1,= 480.000 m3 H - насипа = 74,25 мнм
Qтем.исп. = 0,15 m3/s. Qпрел. = 0,8 – 1,0 m3/s
 Систем мелиорационих канала укупне дужине 28 km са црпним
станицама:
 ЦС Смедерево Qрад = 3,0 m3/s Hmaks.= 68,70 мнм Hрад.= 68,00 мнм
 ЦС Кулич 1 Qрад = 2,0 m3/s Hmaks.= 68,50 мнм Hрад.= 67,20 мнм
 ЦС Кулич 2 Qрад = 1,5 m3/s Hmaks.= 68,50 мнм Hрад.= 67,20 мнм
Смедерево има једно од највећих и најквалитетнијих изворишта подземних
вода у Србији - извориште ''Шалинац''. Истражени капацитет изворишта је 1000 l/s и
Водопривредном основом Републике Србије је дефинисано као регионално
извориште, које се може користити и за делимично снабдевање суседних градова.
Седамдестетих година се приступило истражним радовима у зони Шалиначког
поља, у циљу отварања новог градског изворишта капацитета 1000 l/s. Тренутно је у
експлоатацији седам бунара просечне дубине од 48-65 m , капацитета 380 l/s, чија
друга зона санитарне заштите (сумарни радијус дејства групе бунара) обухвата око
103 ha у зони Шалиначког поља, a процењује се да ће у завршној фази она износити
око 180 ha. У постпланском периоду је реализовано још три бунара на овој локацији,
из планиране прве фазе проширења иворишта.
Формирање новог изворишта "Шалинац" са дефинисаном динамиком његовог
развоја, као следећи приоритетни проблем наметнуо је решавање проблема
недовољних капацитета постојећег постројења за прераду сирове воде. Постојеће
постројење прераде се препоручује за проширење и доградњу, обзиром на
расположиву инфраструктуру која је заступљена на овој локацији (већ изграђени
објекти, инсталацијаи опрема, добре саобраћајне везе олакшавају могућност
рационалне доградње).
Постојећа прерада воде није технолошки и функционално одговарала
траженом капацитету од 400 l/s., па се ради постизања синхронизације свих делова
37

8. јун 2017. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 39 – Број 6 – Књига 2

ПРОГРАМ КОМАСАЦИЈЕ ДЕЛОВА КАТАСТАРСКИХ ОПШТИНА ШАЛИНАЦ, КУЛИЧ И СМЕДЕРЕВО,
ГРАД СМЕДЕРЕВО

и потребне сигурности у погону у току 1993. године приступило реконструкцији
постројења за прераду воде и довођењу производње воде за пиће на потребан
ниво.
У протеклом периоду је посебна пажња посвећена решавању једног од
најзначајнијих проблема из области водоснабдевања града Смедерева – дугорочног
планирања развоја и градње дистрибутивне мреже града. У том смислу приступило
се реализацији техничке документације чији је предмет генерална концепција
развоја система за водоснабдевање града
Каналисање отпадних фекалних, атмосферских и индустријских вода је
решено једино у градском центру, и то не у потпуности. Остала насеља у
административном подручју Смедерева немају изграђен систем каналисања и
уопште дефинисан третман одвођења отпадних вода, већ је то решено изградњом
индивидуалних септичких јама које се периодично празне, а отпадне воде се
упуштају у најближи реципијент, без икаквог пречишћавања.
Покренуте су активности на изградњи градског Постројења за пречишћавање
отпадних вода на локацији која је опредељена свим досадашњим стратешким
планским документима – у Индустријској зони. До сада је усвојен план детаљне
регулације који дефинише локацију / парцелу за изградњу постројења, прибављено
је земљиште у корисништво Града Смедерева и реализоване прве пројектне
активности (Генерални пројекат, избор технологије). За наставак активности на
изградњи неопходно је обезбеђивање финансијске подршке пројекту, пре свега
подршка државе, кроз различите инвестиционе програме, као и подршка иностраних
фондова.
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5. ПРОГРАМ КОМАСАЦИЈЕ (ПЛАН РАДА)
Програмом комасације ће се разрадити основни концепти као и решења дата
у Просторном плану као и законским и другим документима наведеним у овом
програму.
Посебно се наглашава да су многа решења у планским и другим документима
уопштена и не могу бити директна основа за детаљну разраду. То је иначе
карактеристика просторних планова општина и градова у Србији. Нарочито
недостају квалитетна решења за рурална подручја.
Сагласно основним и посебним циљевима просторног развоја дефинисаним у
Просторном плану града Смедерева, овим програмом комасације ће се створити
предуслови за:
 укрупњавање парцела и поседа пољопривредних домаћинстава, односно
газдинстава,
 уређење мреже некатегорисаних пољских путева уз минимално заузимање
пољопривредног земљишта и са оптимизацијом извршења транспортног
рада код обраде земљишта и убирања летине,
 решавање имовинско-правних односа на непокретностима у комасационом
подручју,
 државни премер и израда катастра непокретности за комасационо
подручје.
Програм ће се реализовати тако што ће се:










израдити главни пројекат комасације,
образовати Комисија за комасацију и њене подкомисије (Комисију за
комасацију образује Скупштина града Смедерева),
саставити комасациона маса на основу утврђеног фактичког стања (које
утврђује Комисија за комасацију и о коме саставља записнике),
извршити комасациона процена вредности земљишта,
извршити геодетски радови на премеру комасационог подручја,
извршити геодетско одређивање координата и обележавање граница
шума и шумских површина,
извршити пројектовање и изградња (равнање и ојачање неких коловоза)
мреже пољских (некатегорисаних) путева,
обезбедити документација, донети Начела расподеле комасационе масе,
извршити расподела земљишта из комасационе масе, донети решења о
расподели и извршити увођење у нови посед учесника комасације,
извршити државни премер и израда катастра непокретности за
комасационо подручје.

Да би се реализовали радови на комасацији овим програмом ће се:



евидентирати могући пројекти на извођењу радова на заштити, уређењу и
коришћењу пољопривредног земљишта,
утврдити глобални предмер и предрачуна радова на комасацији,
39

8. јун 2017. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 41 – Број 6 – Књига 2

ПРОГРАМ КОМАСАЦИЈЕ ДЕЛОВА КАТАСТАРСКИХ ОПШТИНА ШАЛИНАЦ, КУЛИЧ И СМЕДЕРЕВО,
ГРАД СМЕДЕРЕВО




дати основна организација послова на реализацији овог програма,
дати извори финансирања радова.
ОБРАЗОВАЊЕ КОМИСИЈЕ ЗА КОМАСАЦИЈУ

5.1.

Сагласно члану 35. Закона о пољопривредном земљишту, истовремено са
доношењем одлуке о спровођењу комасације, Скупштина града Смедерева ће
образовати Комисију за комасацију, која спроводи поступак комасације (Прилог број
8: Пример решења о образовању комисије за комасацију).
Комисија се састоји од најмање седам чланова и исто толико заменика.
За председника комисије именује се дипломирани правник са положеним
правосудним испитом, а за чланове комисије именује се по један дипломирани
инжењер пољопривреде, геодетски инжењер, дипломирани инжењер архитектуре
или просторног планирања и три представника учесника комасације, а по потреби и
дипломирани инжењер шумарства.
Стручне и административне послове комисије обавља Секретар комисије,
дипломирани правник кога именује Скупштина града Смедерева из редова
запослених у управи града Смедерева.
Комисија образује поткомисију за комасациону процену земљишта и
поткомисију за утврђивање дугогодишњих засада и објеката.
Града Смедерево утврђује накнаде за рад чланова Комисије за комасацију,
подкомисија и Секретара комисије, трошкове за канцеларије и материјал као и
радно време за њихов рад.
ГЕОДЕТСКО-ТЕХНИЧКИ РАДОВИ НА КОМАСАЦИЈИ

5.2.

За потребе организације и планирања радова од стране града Смедерева,
праћења динамике извођења радова, припрему документације за јавно надметање и
израду конкурсне документације, геодетско-технички радови на комасацији се могу
груписати по фазама и то:
1. ФАЗА
(радови који се изводе након увођења извођача у посао)






Преузимање података катастра непокретности, просторно планске и остале
документације комасационог подручја
Израда главног пројекта комасационог премера и уређења земљишне
територије комасацијом
Утврђивање фактичког стања
Израда геодетске референтне мреже и одређивање трансформационих
параметара за UTM пројекцију
Премер комасационог подручја (комасациони премер)
o дефинисање координата граница катастарске општине и комасационог
подручја на основу података постојећег премера,
o геодетска мерења и прикупљање података о непокретностима,
o преузимање (или одређивање) координата граница водотокова,
саобраћајних објеката и др.
o израда топографског плана,
o израда прегледног плана постојећег стања
40

Страна 42 – Број 6 – Књига 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

8. јун 2017. године

ПРОГРАМ КОМАСАЦИЈЕ ДЕЛОВА КАТАСТАРСКИХ ОПШТИНА ШАЛИНАЦ, КУЛИЧ И СМЕДЕРЕВО,
ГРАД СМЕДЕРЕВО



Утврђивање вредности (комасациона процена) земљишта,

2. ФАЗА








3.

Израда и излагање на јавни увид пројекта пољских (пољопривредних)
путева и осталих заједничких површина,
Израда плана техничког уређења комасационог подручја (крчења растиња,
равнање, рекултивација земљишта итд.)
Израда документације за расподелу комасационе масе:
o израда књиге фонда комасационе масе старог стања,
o израда исказа и сумарника исказа старог стања,
o израда књиге фонда масе новог стања и одређивање коефицијента
одбитка вредности земљишта за заједничке потребе;
Расподела комасационе масе:
o излагање исказа старог стања и узимање жеља о расподели земљишта,
o одређивање позиције нових парцела и поседа, израда прегледног плана
расподеле комасационе масе и излагање на јавни увид,
o решавање приговора на предлог расподеле комасационе масе,
o одређивање координата граничних тачака објеката и парцела новог
поседа,
Израда геодетске основе за обележавање новог стања,
Израда плана геодетског обелележавања новог стања на терену

ФАЗА










Реализација плана геодетског обележавањановог стања на терену,
Израда ДКП-а новог стања,
Израда исказа новог стања,
Израда записника о привременој примопредаји земљишта из комасационе
масе,
Увођење у посед учесника комасације (извршење привремене
примопредаје земљишта),
Катастарско класирање земљишта,
Доношење решења о расподели комасационе масе,
Израда техничких извештаја и елабората премера.
Израда базе података катастра непокретности
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5.2.1. Преузимање података катастра непокретности, просторно планске
и остале документације
Документација катастра непоктености стања (база података катастра
непокретности и катастарски планови) се преузима (у оригиналу или копији) од
Службе за катастар Републичког геодетског завода у Смедереву.
Просторно планска докумнтације се преузима у одговарајућем облику
(претежно дигиталном) од надлежних урбанистичких институција града Смедерева.

5.2.2. Израда главног пројекта комасационог премера и уређења
земљишне територије комасацијом
Главни пројекат треба да има следећи садржај:
1. Опште податке о предмету пројекта и пратећој документацији;
2. Пројектни задатак за израду главног пројекта;
3. Основе за израду пројекта (прописе, подлоге за пројектовање);
4. Технички извештај о извршеним претходним радовима;
5. Пројектно решење геодетско-техничких радова (садржај и техничкотехнолошку разраду, смернице и упутства за извођење);
6. Организацију радова (редослед радних активности и време реализације);
7. Предмер и предрачун радова (обим, врсту и цену радова);
8. Графичке прилоге и пратеће елаборате.
Пројектно решење треба да садржи следећа поглавља:
1. ТАЧКЕ РЕФЕРЕНТНЕ МРЕЖЕ, КОМАСАЦИОНИ ПРЕМЕР
1.1. Тачност комасационог премера и поступак контроле квалитета радова и
остварења утврђене тачности
1.2. Тачке референтне мреже,
1.2.1. Параметри трансформације
1.2.2. Локална референтна мрежа, стабилизација, мерење, изравнање,
1.2.3. Полигонска мрежа,
1.2.4. Слободне геодетске тачке
1.3. Идентификација и обележавање граница комасационог подручја,
1.4. Опис и спецификацију геодетске методе мерења,
1.5. Прикупљања података о непокретностима на комасационом подручју и
обележавање граница сталних објеката и дугогодишњих засада,
1.6. Дигитални модел терена (модел података, геодетска метода мерења,
графички приказ).
2. УТВРЂИВАЊЕ СТАЊА ПРЕ КОМАСАЦИЈЕ
2.1. Преузимање и конверзија базе података катастра непокретности
2.2. Израда дигиталног катастарског плана постојећег стања (стања пре
комасације)
2.3. Утврђивање фактичког стања
2.3.1. Поступак, припрема, јавно оглашавање,
2.3.2. Позивање странака,
2.3.3. Провођење промена у бази података катастра непокретности,
2.3.4. Записник о утврђивању фактичког стања
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2.4.

Књига фонда масе, искази земљишта

3. КОМАСАЦИОНА ПРОЦЕНА И КАТАСТАРСКО КЛАСИРАЊЕ
3.1. Комасциона процена,















3.2.

Основни подаци о комасационом подручју
Анализа подлога за комасациону процену земљишта (педолошке карте
подручја; геолошке, климатске, хидрографске, хидролошке и биолошке
карактеристике подручја; геодетско-картографска документација),
Рекогносцирање комасационог подручја и избор места за отварање
педолошких профила и техника отварања профила,
Анализа података о профилима,
Разврставање земљишта у процембене разреде,
Израчунавање просечних приноса и прометне вредности земљишта,
Састављање табеле коефицијената за обрачун релативне вредности
земљишта
Разврставање (класификација) земљишта,
Одређивање координата граничних тачака процембених разреда и приказ
граница,
Прегледни план комасационе процене земљишта
Утврђивање вредности неплодних земљишта,
Утврђивање вредности објеката,
Утврђивање вредности дугогодишњих засада,
Утврђивање вредности пољопривредног земљишта на посебним локацијама
са увећаном тржишном вредношћу,

Катастарско класирање

4. ТЕХНИЧКИ РАДОВИ НА КОМАСАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ И ЗАШТИТА
ПОДРУЧЈА
4.1. Саобраћајна инфрструктура,
4.1.1. Државни и општински путеви
4.1.2. Мрежа пољских путева

 Топографска основа и друга документација за израду пројекта мреже пољских
путева
 Принципи пројектовања пољских путева,
 Функционална класификација (подела) пољских путева,
 Шема (облик) мреже пољских путева,
 Интензитет промета на пољским путевима,
 Основни елементи за пројектовање пољских путева,
 Попречни профили пољских путева,
 Проширење коловоза пољског пута у кривини,
 Коловозна конструкција,
 Дебљина коловозних конструкција пољских путева,
 Трасе путева, раскрснице и укрштања путева и проширења пута,
 Растојања између путева, оријентација парцела,
 Објекти на пољским путевима,

4.2.

4.3.

Воде и водно земљиште,
4.2.1. Водно и приобално земљиште
4.2.2. Водни објекти за уређење водотока, за заштиту од поплава,
ерозије и бујица
Шуме и шумско земљиште,
4.3.1. Шуме и шумско земљиште,
4.3.2. Деградиране и девастиране шуме, дрвенасто и остало растиње,
4.3.3. Мелиорација и крчење деградираних шума, дрвенастог и осталог
растиња.
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4.4.
4.5.
4.6.
4.7.

Заштита животне средине и културних добара,
4.4.1. Заштита животне средине,
4.4.2. заштита културних добара
Заштита земљишта од ерозије водом,
Остали инфраструктурни објекти на комасационом подручју
(железничка мрежа, гасовод, електромрежа),
Техничко уређење терена.

5. РАСПОДЕЛА КОМАСАЦИОНЕ МАСЕ, ГРУПИСАЊЕ ПАРЦЕЛА, ЗАВРШНИ
КОМАСАЦИОНИ РАДОВИ
5.1. Коефицијент умањења вредности за заједничке потребе,
5.2. Искази земљишта новог стања,
5.3. Расподела комасационе масе (излагање исказа, узимање жеља),
5.4. Елементи за обележавање парцела новог стања, обележавање
парцела на терену,
5.5. Записник о увођењу у посед учесника комасације и поступак по
приговорима,
5.6. Решења о расподели комасационе масе, жалбе на решења
6. ОСНИВАЊЕ КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ И ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈИ
6.1. Упутство за израду дигиталног катастарског плана, нумерација и
рачунање површина катастарских парцела и објеката;
6.2. Упутство за формирање базе података катастра непокретности;
6.3. Упутство за састављање техничких извештаја

5.2.3. Утврђивање фактичког стања
За потребе састављања комасационе масе врши се утврђивање фактичког
стања у погледу положаја и имаоца права својине и других стварних права на
катастарским парцелама у комасационом подручју за око 765 учесника комасације.
Ако се фактичко стање, које на терену није спорно у погледу права својине и
других стварних права на парцели не слаже са стањем катастру непокретности,
парцеле ће се укључити у комасациону масу на основу фактичког стања. Овим се не
дирају права трећих лица на те парцеле.
Спорове услед неслагања фактичког и правног стања решава надлежни суд.
Ови спорови сматрају се хитним.
До правоснажности пресуде о спору, као учесник комасације сматраће се
фактички корисник парцеле.
Утврђивање фактичког стања врши Комисија за комасацију која саставља
Записник о утврђивању фактичког стања. Записник о утврђивању фактичког стања
обавезно садржи:
 назив: Град Смедерево, Катастарска општина,
 личне податке о имаоцу права, односно називу, пребивалишту и адреси
правног лица,
 ЈМБГ или МБ,
 бројеви катастарске парцела, површине, назив потеса, катастарску културу
и катастарску класу и укупну површину,
 број досадашњег листа непокретности,
 терете и ограничења,
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изјаве странке и евентуалне изјаве других лица са подацима, којима се, на
основу предочених доказа и података прихвата фактичко стање унето у
Записник,
 датум, потписе странака и овлашћеног лица Комисије за комасацију.
Први подаци о праву својине и другим стварним правима на парцелама које
се уноси у комасациону масу, узима се са стањем у катастру непокретности или
фактичко стање. Документација за утврђивање фактичког стања (база података
катастра непокретности и катастарски планови) се преузима (у оригиналу или
копији) од Службе за катастар Републичког геодетског завода у Смедереву.
Утврђивање фактичког стања се врши у одговарајућим просторијама. Просторије
морају имати услове за пријем странака и чување катастарске и геодетско-техничке
документације.


5.2.4. Израда геодетске референтне мреже и одређивање
трансформационих параметара за UTM пројекцију
У циљу ефикасног обављања премера комасационог подручја неопходно је
обезбедити одговарајућу геодетску основу. Податке о геодетској основи (координате
референтних, тригонометријских и полигонских тачака) треба преузети од
Републичког геодетског завода, Службе за катастар непокретности у Смедереву.
Локалну референтну мрежу треба да чини скуп трајно стабилизованих тачака
на комасационом подручју која ће се успоставити ради реализације државног
координатног система. Трансформационе параметре за комасационо подручје треба
одредити на основу координата тачака које су изражене у UTM и Gaus – Krigerovom
координатном систему применом одговарајуће трансформације.

5.2.5. Премер комасационог подручја (комасациони премер)
Предмет комасационог премера
Предмет комасационог премера и прикупљања података о комасационом
подручју су:
 граница комасационог подручја,
 границе катастарске парцела које остају у фактичком стању, сталних
објеката, дугогодишњих засада, водотокова,
 географски називи земљишта, вода, саобраћајница и др.,
 рељеф земљишта за потребе обезбеђења дигиталног модела терена,
 остали подаци од значаја за израду техничке документације (ширине
постојећих пољских путева, привремених објеката итд.).
Тачност хоризонталног положаја непокретности
За комасациони премер могу се пројектовати све уобичајене геодетске
методе којима се обезбеђује тачност координата тачака непокретности утврђене за
размеру катастарских планова 1:1000, у складу са чланом 65. Уредбе о примени
технологије глобалног позиционог система у оквиру премера непокретности
("Службени гласник РС", број 69/02).
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Размера катастарског плана
Стандардна девијација
положаја граничних тачака
парцела m
Стандардна девијација
положаја осталих тачака m
Стандардна девијација
висина тачака m

1:500

1:1000

1:2000

1:2500

1:5000

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.08

0.15

0.20

0.25

0.30

0.05

0.10

0.15

0.18

0.30

Табела 13. Табела стандардних девијација положаја граничних тачака према Уредби о
примени технологије глобалног позиционог система у оквиру премера непокретности (2002.)
Вишегодишњи засади
Утврђивање вишегодишњих засада на комасационом подручју извршиће
посебна подкомисија коју именује Комисија за комасацију.
Вишегодишњи засади су таква основна средства за чије су подизање
потребне знатне инвестиције, које ће за њих бити дугорочно везане. Осим тога
вишегодишњи засади захтевају посебну агротехнику, посебан систем машина
специјализовану радну снагу, распрострањеност им је ограничена и сл. Према томе,
подизање вишегодишњих засада и избор њихове структуре зависи како од
природних, тако и од друштвено-економских услова. Природни услови, они који се
односе на земљиште (педолошке особине земљишта, положај земљишта, рељеф,
географска ширина, надморска висина и сл), климу (топлота, светлост, ваздух,
падавине и сл.) и биолошке особине засада представљају веома значајне чиниоце
који утичу на структуру засада.
Вишегодишњи засади у комасацији су: воћњак, виноград, шума, луцерка и
детелина. Они остају у фактичком стању и додељују се, по правилу, учеснику
комасације, власнику Вишегодишњи засада.
Под воћњаком се подразумева наменска садња дрвећа и жбуња за
производњу хране. Воћњаци се састоје од воћног или језграстог и производног
дрвећа које се гаји за комерцијалну производњу. Воћњак је катастарска парцела на
којој су засађена воћна стабла, без обзира на начин гајења, старост воћака и степен
проређености.
Виноград је катастарска парцела на којој је засађена винова лоза, без обзира
на начин гајења, старост винове лозе и степен проређености
Под шумом се подразумева се површина земљишта већа од 5 ари обрасла
шумским дрвећем. Под шумом се подразумевају и шумски расадници у комплексу
шума и семенске плантаже, као и заштитни појасеви дрвећа површине веће од 5
ари. Шумом се не сматрају одвојене групе шумског дрвећа на површини мањој од 5
ари, паркови у насељеним местима, као и дрвеће које се налази испод далековода и
у коридору изграђеног далековода, без обзира на површину.
Луцерка и детелина су најзначајније вишегодишње крмне легуминозе.
Ако се вишегодишњи засади уништавају, или изузетно додељују другом
учеснику комасације, у циљу утврђивања правичне накнаде за унете вишегодишње
засаде у комасациону масу, извршиће се утврђивање њихове тржишне вредности по
прописима о експропријацији.
Вишегодишњи засади утврђују се увидом на лицу места, уз обавезу да се
прегледа документација о сваком засаду, утврди стање садница у односу на почетак
године, утврди да ли је вршено досађивање, да ли је вршено крчење засада.
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О утврђеним парцелама са вишегодишњим засадима саставља се записник
са описом свих засада и графичким прилогом (на ортофотоплану). Записник усваја
Комисија за комасацију.
Стални објекти на комасационом подручју
Под појмом сталних објеката на комасационом подручју подразумевају се
објекти чији ће положај, односно границе експропријације, остати непромењене и
након изведене комасације и то: инфраструктурни објекти (саобраћајна и
водопривредна
инфраструктура),
грађевински
објекти
у
пољопривреди,
евидентирана културна добра и археолошки локалитети, поједини пољски путеви,
позајмишта земље, материјални ровови, археолошка налазишта, споменици културе
и др.
Стални објекти се пре комасационог премера обележавају белегама од
стране њиховог власника, односно корисника.
Утврђивање и обележавање граница водотока
Према Просторном плану града Смедерева планирано је одржавање постојећих
водорегулација, линијских система и објеката одбране од великих спољашњих и
унутрашњих вода, дефинисаних у активностима ЈВП ''Србијаводе'' Београд:
Прегледни план постојећих водотокова дат је на слици (Слика 2).
Утврђивање и обележавање граница шума и крчење шикара и
дрвенастог растиња
Повећање потреба за шумским сортиментима и шумама као еколошким
простором, захтева истовремено и вишефункционално коришћење шума и шумског
простора. Често се на истом простору сусреће више намена, тако да се јавља
потреба за разграничењем одређених функција шума. Због тога је неопходно
утврдити глобалну и основну намену појединих састојина. Глобална намена се
односи на цео шумски комплекс и у складу је са општим циљевима газдовања, а
основна намена представља приоритетну функцију шума.
Све функције шума могу се сврстати у следеће групе:
 Комплекс еколошких (заштитних) функција
 Комплекс производних функција
 Комплекс социјалних функција
Еколошке функције подразумевају заштитне, хидролошке, климатске,
хигијенско - здравствене и друге функције.
Производне функције шума представљене су производњом дрвета (техничког
и просторног), дивљачи (крупне и ситне), шумског семена и осталих производа шума
(лековито биље, печурке, шумски плодови, смола и др.), као и производња
кисеоника посебно специфичне и врло значајне функције шума.
У социјалне функције шума убрајају се: туристичко - рекреативне, образовне,
научно - истраживачке, одбрамбене и друге функције.
Утврђивање и обележавање граница под шумама
Границе парцела под културом шума, као дугогодишњим засадом, обележиће
се на основу података из катастра непокретности или према фактичком стању на
терену.
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Утврђивање и обележавање границе општинских путева4
На слици (7Слика 8) представљена ја прегледна карта државних и
општинских путева на комасационом подручју према фактичком стању. Границе
парцела јавних путева обележиће се на основу података из катастра непокретности
или одговарајуће пројектне документације.

5.2.6. Утврђивање вредности (комасациона процена) земљишта
Комасациону процену вредности земљишта изводи подкомисија у коју се,
сагласно члану 35. Закона о пољопривредном земљишту одређује дипломирани
инжењер пољопривреде који има лиценцу Инжењерске коморе Србије за обављање
ових послова и искуство на тим пословима.
Геодетска организација која врши процену вредности земљишта мора имати
одговарајућу опрему и лиценце.
Комасационом проценом, земљишта се на комасационом подручју
разврставају према производној способности, у највише осам вредносних класа
(разреда) и то узимањем у обзир свих особина земљишта како су оне заступљене у
појединим јединицама природне класификације земљишта.
Квантитативна оцена производне способности земљишта разврстаних у
разреде исказује се просечним приносима најзаступљенијих ратарских култура на
комасационом подручју (кукуруз, пшеница, јечам, шећерна репа, сунцокрет, луцерка)
и тржишном вредношћу земљишта.
Обзиром да не постоје ближи прописи о комасационој процени вредности
земљишта, њу треба извршити по досадашњим прихваћеним поступцима у пракси
извођења комасације у Србији, која се одвија у две фазе.
Прва фаза комасационе процене
Прва фаза обухвата радове на: идентификацији типова земљишта на
комасационом подручју, односно:
 прикупљање и анализи претходних подлога (све претходне педолошке
карте подручја, геолошке, климатске, хидрографске, хидролошке и
биолошке карактеристике подручја; геодетско-картографску документацију:
фотограметријске снимке или ортофото приказе из претходног
фотограметријског снимања подручја Србије, катастарске планове и др),
 рекогносцирање комасационог подручја,
 избор места и отварање педолошких профила 5, са најмање један профил
на 20 хектара,
 лабораторијске и друге анализе података о профилима,
 класификација земљишта односно разврставање земљишта у процембене
разреде,
 израчунавање просечних приноса и утврђивање прометне (тржишне)
вредности земљишта,
Према Закону о јавним путевима, општински пут јесте јавни пут који саобраћајно повезује територију
општине, односно града, као и територију општине, односно града са мрежом државних путева
5
Рекогносцирање, избор места за отварање профила, техника отварања профила, анализа података
о профилима и класификација земљишта изводе се у складу са техничким прописима за израду
педолошких карата
4
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израда табеле коефицијената за обрачун релативне вредности земљишта,
састављање техничког извештаја о првој фази процене земљишта,
усвајања извештаја од стране Комисије за комасацију о одређивању броја
процембених разреда.

Извештај о првој фази радова се обавезно доставља Комасационој комисији и
излаже се на јавни увид у трајању од петнаест дана. На извештај, учесници
комасације за време трајања излагања могу да стављају примедбе. По истеку рока
за излагање на јавни увид, Комисија за комасацију разматра достављене примедбе
(писмене или усмене). Пре усвајања, примедбе на комасациону процену вредности
земљишта разматра и Одбор учесника комасације, заједно са Комисијом за
комасацију. О примедбама се не доноси одлука, нити се о резултатима решавања
примедби обавештавају њихови подносиоци.
Прегледни план комасационе процене земљишта садржи нарочито:
 границе разреда,
 површине разреда обојене одговарајућим бојама,
 бројеве разреда исписане плавим тушем, арапским бројевима величине
прилагођене размери графичке презентације плана,
 површине под дугогодишњим засадима, сталним објектима и неплодне
површине,
 педолошке профиле, означене кругом пречника прилагођене размери
графичке презентације плана, попуњене црним тушем, са исписаним
бројевима, величине прилагођене размери графичке презентације плана,
поред ознаке места профила,
 угледна земљишта за сваки разред, означена квадратићима у коме се
налази круг са уписаним бројем разреда,
 водолежна, водоплавна и земљишта угрожена водном ерозијом.
Прегледни план потписују чланови подкомисије за комасациону процену
земљишта.
Прегледни план комасационе процене земљишта и технички извештај о
извршеним радовима излажу се на јавни увид у трајању од 15 дана. На прегледни
план и технички извештај, учесници комасације за време трајања излагања могу да
стављају примедбе. У току излагања на јавни увид подкомисија објашњава садржај
прегледног плана и техничког извештаја Одбору, а затим и учесницима комасације.
Земљишта која се у затеченом стању не могу користити за пољопривредну
производњу, а која ће се у поступку комасације, изменом начина њиховог
коришћења привести култури, као што су: насути пољски путеви, канали за
одводњавање, сврставају се у суседне разреде, умањењем њихове вредности у
зависности од степена оштећења земљишта.
За земљишта под сталним објектима не утврђује се вредност.
Друга фаза комасационе процене
Друга фаза комасационе процене обухвата:
 избор геодетских подлога за регистровање граничних линија процембених
разреда (ове подлоге могу бити дигитални геореференцирани
ортофотопланови размере 1:2500 којима располаже Републички геодетски
завод6),
6
www.geosrbija.rs, геопортал Републичког геодетског завода који омогућава приступ сервисима
претраживања и прегледа за одређени број метаподатака, сетова просторних података и сервиса
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утврђивање и снимање граница процембених разреда (снимање
процембених разреда се може вршити ГПС уређајима који обезбеђују
тачност позиционирања око 1m),
израду Прегледног плана комасационе процене и,
састављање коначног Техничког извештаја о извршеној комасационој
процени (у аналогној и дигиталној форми).

5.2.7. Израда и излагање на јавни увид пројекта пољских
(пољопривредних) путева и осталих заједничких површина
Пошто не постоје прописи за пројектовање и изградњу пољских
(некатегорисаних7) путева у Србији, овим програмом се дају основне смернице за
њихово пројектовање и изградњу у поступку комасације.
Пољски путви ће се изградити на основу главног пројекта који ће се израдити
у току извођења комасационих радова и који ће, осим општих прописаних делова за
израду техниче документације (члан 26. Закона о државном премеру и катастру), у
пројектном решењу имати следећа поглавља:
1. Шема и густина пољских путева
Шема пољских путева ће бити прилагођена распореду постојећих сталних
инфраструктурних објеката (путеви, водотоци, канали), дугогодишњих засада и
изграђеног земљишта.
Пољске путеве на комасационом подручју треба пројектовати тако да се
остварује несметан саобраћај у односу на суседне пољопривредне табле које нису у
комасационом подручју, односно да се обезбеди лак приступ парцелама суседних
табли, као и за потребе локалног саобраћаја.
Структура мреже пољских путева треба да задовољи саобраћајне и
економске критеријуме, да само поједини коридори обезбеђују саобраћајни ток и да
постоји јасна хијерархија.
Узимајући у обзир досадашња искуства на пројектовању мреже пољских
путева, густина путева не треба да пређе износ густине путева у старом стању, а у
крајњем случају да не пређе износ од 60 m/ha, а површина земљишта под пољским
путевима не треба да је већа од 3% од укупне површине комасационог подручја
(постојеђе стање путева је на око 0.5% од укупне површине комасационог подручја).
2. Ширина и попречни профили пољских путева
Ширина и попречни профили пољских путева димензионишу се на основу
габаритних мера највећих пољопривредних машина и транспортних средстава која
се под нормалним условима могу наћи на комасационом подручју, као и намене
(функције) пољског пута.

путем Интернета. Израдa дигиталног ортофотоа у Републици Србији је финансирана од стране
Европске уније – CARDS програм.
7
Некатегорисани пут, према Закону о јавним путевима, јесте саобраћајна површина која је доступна
већем броју разних корисника, коју надлежни орган прогласи некатегорисаним путем и која је уписана
у катастар непокретности као некатегорисани пут (сеоски путеви, пољски путеви, шумски путеви и
путеви на насипима за одбрану од поплава)
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Попречни профили пољских путева представља прву полазну пројекцију у
пројектовању пута који директно или посредно служе у обављању саобраћајне
функције.
Димензије елемената попречног профила зависе од категорије пољског пута и
намене пута приказане су у табели (Табела 14).
Категорија
пољског
пута
Главни пут

Ширина
пута

Намена пута

7-10 m

Сабирни пут

6-8 m

Приступни
пут
Локални пут

5-6 m

Повезује комплекс табли и поприма унутрашњи (ређе и спољни)
саобраћај са сабирних и приступних путева на тврде путеве,
према економским двориштима и насељу и обрнуто.
Поприма унутрашњи саобраћај са приступних путева и преноси
га на главне или тврде путеве према економским двориштима
или насељу и обрнуто.
Служи за унутрашњи саобраћај и обезбедјује непосредни приступ
на табле и парцеле унутар табле.
Служи за унутрашњи саобраћај и непосредни приступ на табле и
парцеле унутар табле.

4m
(изузетно
3 m)

Табела 14. Приказ класификације пољских путева на комасационом подручју
3. Трасе путева
Трасе пољских путева се могу сећи под правим углом, а препоручују се и
решења дата на слици (Слика 9).

Слика 9. Приказ могућег пројектног решења раскрснице пољских путева

Пољски путеви ће се, по потреби, пројектовати са једне стране отворених
канала система за одводњавање.
4. Растојања између путева
Растојања између путева пројектују се у зависности од: дужине парцеле и
ширине пољопривредне табле, структуре поседа по величини и власништву, начина
коришћења земљишта, обима и распореда сталних објеката (постојећих и
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планираних). Растојање између путева односно, дужина парцеле би, требала би да
буде одређена на основу анализе постојећег поседа и очекиваних величина будућег
поседа односно парцела учесника комасације.
Дужина (lp) и ширина (šp) парцеле треба да имају оптималне вредности тј. да
буду у границама за које се постиже оптимална вредност параметра.
Оптималне вредности за f (однос дужине према ширини), lp и šp, за различите
површине парцела (поседа), дате су у табели (Табела 15):
Површина
парцела
-поседа
(ha)
0.5
1
2
4
5
6
8
10

lp (m)

šp (m)

f

lp (m)

šp (m)

fоpt

153
210
283
365
392
414
447
471

33
47
71
110
127
145
179
212

4.70
4.44
400
3.33
3.08
2.86
2.50
2.22

158
223
316
447
500
547
632
707

32
45
63
89
100
109
126
141

5
5
5
5
5
5
5
5

Табела 15. Оптималне вредности параметара нових парцела

5. Оријентација дуже стране парцела
Препоручује се да дуже стране парцела, где год је то могуће, буду
оријентисане у оптималној зони коју чине правац север-југ и правац доминантног
ветра.
6. Коловозна конструкција пољских путева
Пољски путеви могу бити земљани и са конструкцијом од шљунка.
За други тип коловозне конструкције пољских путева користиће се
одговарајућа техничка решења.
Препоручује се да то буду конструкције од шљунка са максималном
дебљином до 30 цм.
7. Укрштање пољских путева са државним и општинским путевима
Код укрштања пољских путева са државним и општинским путевима морају се
предвидети посебна техничка решења у складу са Законом о јавним путевима и
прописим донетим на основу њега, као и прописима о железничком саобраћају.
Раскрсница или укрштај општинског, односно некатегорисаног пута, као и
улице, са државним путем, односно прикључак на државни пут може се градити уз
сагласност Јавног предузећа „Путеви Србије“. Сагласност садржи нарочито: посебне
услове изградње, потребну саобраћајну сигнализацију и опрему.
Није могуће извршити повезивање општинског, односно некатегорисаног пута,
као и улице, са општинским, односно некатегорисаним путем, као и улицом који већ
имају изведену раскрсницу, укрштај или прикључак на државни пут.
Правила грађења, реконструкције и заштите саобраћајне инфраструктуре које
је потребно примењивати дефинисана су у ППОС. Специфична правила и услови
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дефинишу се детаљнијом планском разрадом на основу конкретних услова на
терену, а морају бити у граничним вредностима прописаним правилима и условима
ППОС.
Заштитни појас, са сваке стране јавног пута, има следеће ширине:
 државни путеви II реда 10 m;
 општински путеви 5 m.
Ограде, дрвеће и засади поред јавних путева требало би подизати тако да не
ометају прегледност јавног пута и не угрожавају безбедност одвијања саобраћаја.
Процедуре и акције на пројектовању и грађењу саобраћајне инфраструктуре,
инсталација техничке инфраструктуре и регулација водотокова, морају се
обједињавати.
Приликом пројектовања путева и исправке граница сеоских дворишта
неопходно је примењивати правила уређења и грађења за делове територија за које
није предвиђена израда урбанистичког плана у складу са препорукама описаним у
ППОС где су прописана и општа правила урбанистичке регулације и парцелације за
препарцелације приликом формирања грађевинских парцела.

5.2.8. Израда плана техничког уређења комасационог подручја
На основу уредби које доноси Влада Републике Србије, сваке године се
расписује конкурс за доделу бесповратних средстава, као мере подстицаја за
заштиту, уређење и коришћење пољопривредног земљишта, за:
1. Контролу плодности обрадивог пољопривредног земљишта (систематска
контрола плодности обрадивог пољопривредног земљишта врши се на
основу Уредбе о о коришћењу средстава за систематску контролу
плодности обрадивог пољопривредног земљишта ("Службени гласник РС",
број 15/06).
2. Побољшање
квалитета
обрадивог
пољопривредног
земљишта
(калцификација, хумизација, фосфатизација, калцизација, гипсовање и сл.
са подривањем подораничног слоја земљишта).
3. Претварање необрадивог у обрадиво пољопривредно земљиште,
4. Биолошка рекултивација пољопривредног земљишта,
5. Одводњавање, односно наводњавање обрадивог пољопривредног
земљишта.
6. Мелиорација ливада и пашњака.
Општи услов за подношење захтева и коришћење бесповратних средстава за
јединице локалне самоуправе је да иста има усвојен годишњи програм заштите,
уређења и коришћења пољопривредног земљишта на који је сагласност дала
Управа за пољопривредно земљиште.

5.2.9. Израда документације за расподелу комасационе масе и расподела
комасационе масе
Да би се извршило груписање пољопривредних парцела мора се претходно
израдити одговарајућа геодетско-техничка документација за расподелу комасационе
масе и то:
1. Површина и вредност комасационог подручја, односно пољопривредни
табли у новом стању,
2. Књига фонда комасационе масе,
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3. Коефицијент одбитка земљишта за заједничке потребе,
4. Искази земљишта.
Сагласно члану 38. Закона о пољопривредном земљишту у поступку
комасације се обезбеђује земљиште за изградњу објеката за потребе насеља (за
изградњу мреже пољских путева, система за одводњавање и наводњавање, за
комуналне и друге потребе насеља).
Земљиште обезбеђују учесници комасације сразмерно унетој површини у
комасациону масу, односно унетој вредности земљишта, и то без накнаде.
Сагласно члану 42. Закона о пољопривредном земљишту, ″укупна вредност
земљишта које се даје из комасационе масе не може бити мања нити већа од 10%
од укупне вредности земљишта унетог у комасациону масу (укључујући и умањење
за заједничке потребе), а укупна површина земљишта која се даје из комасационе
масе не може бити мања нити већа од 20% од укупне површине земљишта унетог у
комасациону масу, осим ако се комисија и учесник комасације другачије не
споразумеју″
1. Начела комасације
На основу овог програма Скупштина града Смедерева, на предлог Комисије
за спровођење комасације утврђује Начела комасације (Пример начела комасације
дат је у Прилогу број 4).
Начела комасације представљају основни оквирни документ на основу кога се
усмеравају техничка решења и поступци од значаја за пројектовање и реализацију
новог стања поседа, уређења простора и мера које треба спровести.
Начелима се, нарочито, прописује:
 предмет комасације,
 начин утврђивања фактичког стања,
 принципи расподеле комасационе масе и груписања земљишта,
 основе комасационе процене земљишта,
 пројектовање мреже пољских путева,
 поступак и начин утврђивања дугогодишњих засада и сталних објеката,
 обезбеђење земљишта за заједничке потребе, односно сагласност на
коефицијент умањења површина
 време и начин привремене примопредаје земљишта из комасационе масе,
 трошкове комасације и др.
Сагласно члану 36. Закона о пољопривредном земљишту ″власник земљишта
нема право накнаде за улагања у објекат или вишегодишњи засад на земљишту у
комасационој маси, ако је та улагања извршио после дана објављивања одлуке о
спровођењу комасације″.
2. Комисија за комасацију
Расподелу комасационе масе врши Комисија за комасацију, коју сагласно
члану 35. Закона о пољопривредном земљишту, образује Скупштина града
Смедерева.
Комисија се састоји од најмање седам чланова и исто толико заменика.
За председника комисије именује се дипломирани правник са положеним
правосудним испитом, а за чланове комисије именује се по један: дипломирани
инжењер пољопривреде, дипломирани геодетски инжењер, дипломирани инжењер
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архитектуре или просторног планирања, дипломирани инжењер шумарства и три
представника учесника комасације (Прилог број 5: Пример решења о образовању
комисије за комасацију).
Стручне и административне послове комисије обавља секретар комисије,
дипломирани правник кога именује Скупштина града Смедерева из редова
запослених у градској управи.
Комисија образује поткомисију за комасациону процену земљишта.
У поткомисију за комасациону процену земљишта одређују се дипломирани
инжењер пољопривреде и најмање два представника из реда учесника комасације.
3. Одбор за комасацију
Сагласно члану 37. Закона о пољпривредном земљишту учесници комасације
могу формирати Одбор за комасацију који: заступа интересе учесника комасације,
припрема предлоге за пројекте комасације које доставља комисији за комасацију,
разматра извештаје о комасационој процени земљишта и расподели комасационе
масе.
Одбор за комасацију не одлучује о правима учесника комасације.
4. Расподела комасационе масе
Расподела комасационе се мора извршити тако да:
 сваки учесник комасације добије земљиште одговарајуће вредности, а по
могућству исте културе и положаја који пружа приближно једнаке
могућности у погледу начина обраде,
 сваки учесник добије што боље заокружено земљиште и на мањем броју
места него што је унео у комасациону масу, уколико је унео земљиште на
два или више места,
 вредност додељеног земљишта не може се разликовати више од 10% од
вредности унетог земљишта у комасациону масу (укључујући и умањење
за заједничке потребе), осим ако се комисија и учесник другачије не
споразумеју,
 површина додељеног земљишта не може се разликовати више од 20% од
површине земљишта унетог у комасациону масу,
 учесник комасације добије земљиште правилнијег облика и на мањем (или
истом) броју места него што је унео у комасациону масу.
 додељено земљиште треба да је на приближно истом одстојању од
економског дворишта као и унето земљиште, са сличним утицајем вода на
искоришћење земљишта.
Расподелу комасационе масе врши Комисија за комасацију, која:
 позива учеснике комасације на усмену расправу и узима изјаве о предлогу
груписања земљишта из комасационе масе (узимање жеља),
 води књигу расподеле комасационе масе у коју уписује називе или личне
податке учесника комасације који су у поступку узимања изјава о груписању
и расподели земљишта из комасационе масе изразили жељу да им
земљиште буде додељено у једној или више табли,
 утврђује предлог расподеле земљишта из комасационе масе,
 излаже план расподеле на јавни увид,
 врши израду решења о расподели комасационе масе,
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 уводи учеснике комасације у нови посед.

5.2.10.

Израда геодетске основе за обележавање новог стања

У циљу преношења и обележавања пројектованих објеката, табли и парцела
на терен, као и за потребе одржавања државног премера и изградње будућих
објеката на комасационом подручју, израђује се нова геодетска основа, односно
полигонска, а по потреби и нивелманска мрежа.
Полигонска и нивелманска мрежа се ослањају на референтну мрежу.

5.2.11.
Израда и реализација плана геодетског обележавања новог
стања на терену
Геодетско обележавање јесте израда и реализација плана обележавања
објеката, пољопривредних табли и нових катастарских парцела на комасационом
подручју и обухвата следеће:
1. Рачунање координата детаљних тачака свих граничних тачака објеката,
пољопривредних табли и нових катастарских парцела и њихових
посебних делова на комасационом подручју;
2. Израда и реализација плана геодетског обележавања објеката,
пољопривредних табли и нових катастарских парцела.
У циљу очувања прописане тачности пројектованих геометријских облика
објеката, табли и парцела, несметаног увођења у посед учесника комасације,
извођења грађевинских радова на изградњи објеката на комасационом подручју и
омогућавању несметаног рада грађевинске и друге механизације, врши се израда и
реализација плана геодетског обележавања који нарочито садржи:
1) извод из одговарајућих прописа (закона, правилника, упутстава,
стандарда) који се односе на предметплана (називи прописа, услови
тачности, врста стабилизације тачака и др.);
2) концепцију плана обележавања;
3) претходну оцену тачности геодетских мерења (подаци за изворе
грешака, претходна оцена тачности мерења хоризонталних углова,
дужина, висинских разлика, контролних фронтова);
4) услове тачности, праћење и контрола мерења;
5) нумеричке и графичке прилоге;
6) упутство за обележавање;
7) израду елабората обележавања.

5.2.12.

Израда ДКП-а новог стања

Израда ДКП-а реализује се према пропису за израду дигиталног катастарског
плана код државног премера. Израда дигиталних катастарских планова врши се тако
што се нумерички подаци преузимају из база података техничке документације
формиране за комасационо подручје.
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5.2.13.

Израда исказа новог стања

У исказе земљишта новог стања упусију се подаци за парцеле новог стања и
то: катастарски број, број листа плана, број табле, потес, катастарска култура.
Катастарска класа, површине и вредности по процембеним разредима.
Посед који је додељен из комасационе масе исказује се одвојено од поседа
који није предмет комасације, а обухваћен је комасационим подручјем. Подаци у
исказу земљишта новог стања узимају се из скица детаља, а површине и вредности
из књиге фонда комасационе масе, односно из списка површина парцела за
парцеле које нису биле предмет комасације. На основу података новог стања из
исказа земљишта саставља се сумарник исказа земљишта новог стања, који служи и
као контрола рачунања података у исказима земљишта.

5.2.14.
Израда записника о привременој примопредаји земљишта из
комасационе масе и увођење у посед учесника комасације
Извођач радова ће најксаније до 15. новембра текуће године извршити
обележавање нови парцела и објеката и извршити увођење у посед учесника
комасације.
Обележавање парцела и објеката и њихово омеђавање са свим потребним
контролама ће се извршити без присуства учесника комасације.
Град ће, преко извођача радова, обезбедити око 2500 бетонских белега
димензија 7070500mm, вибра бетон са крстом на врху, без арматуре, тежине
10kg. Тачан број и цену белега ће утврдити извођач радова пре обележавања
граница нових парцела.
Увођење учесника у посед врши Комисија са извођачем радова.
Увођење учесника се врши тако што учесник по пријему новог поседа
потписује
Записник о увођењу у посед који, нарочито, садржи:
1. Назнаку где су садржани подаци о парцелама које је учесник комасације
унео у комасациону масу и на којима му престаје право својине;
2. Износ умањења вредности земљишта унетог у комасациону масу;
3. Податке о земљишту које учесник комасације добија из комасационе масе
(број табле, привремени број парцеле, вредност и површина) и на којима
стиче право привременог коришћења.

5.2.15.

Катастарско класирање земљишта

Катастарско класирање земљишта врши се у складу са прописом о
катастарском класирању земљишта за потребе израде катастра непокретности.
Катастарским класирањем одређује се култура и класа сваке парцеле плодног
земљишта. Парцеле плодног земљишта, према начину коришћења, сврставају се у
једну од следећих култура: њива, врт, воћњак, виноград, ливада, пашњак, шума,
трстик и мочвара. У оквиру сваке културе земљиште се распоређује у највише осам
класа.

57

8. јун 2017. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 59 – Број 6 – Књига 2

ПРОГРАМ КОМАСАЦИЈЕ ДЕЛОВА КАТАСТАРСКИХ ОПШТИНА ШАЛИНАЦ, КУЛИЧ И СМЕДЕРЕВО,
ГРАД СМЕДЕРЕВО

5.2.16.

Доношење решења о расподели комасационе масе

Комисија за комасацију доноси решења о расподели комасационе масе
(Прилог број 6: Пример решења о расподели комасационе масе).
Диспозитив решења о расподели комасационе масе садржи:
1) име (име једног родитеља), презиме и место и адреса становања, односно
назив и седиште учесника комасације;
2) податке о земљишту унетом у комасациону масу на коме престаје право
својине учесника комасације;
3) износ умањења вредности земљишта унетог у комасациону масу за
заједничке потребе;
4) податке о земљишту (број парцеле, број табле, потес-звано место,
катастарска култура и класа, површина и вредност) које учесник
комасације добија из комасационе масе;
5) рок у коме је учесник комасације дужан да преда земљиште које је унето у
комасациону масу и рок у коме је учесник комасације дужан да обави
скидања плодова и усева.
Припрему података за израду решења о расподели комасационе масе врши извођач
радова на комасацији.

5.2.17.

Израда техничких извештаја и елабората премера

Документација о извршеним радовима се састоји од елабората реализације о
извршеним радовима у појединим фазама комасације. За сваку фазу радова
израђује се елаборат реализације који садржи: опште податке, технички извештај и
прилоге (графичке, нумеричке итд.). Елаборат премера непокретности формира се
од елабората који се израђује у поступку реализације главног пројекта комасације

5.2.18.

Израда базе података катастра непокретности

На основу свих података добјених у поступку комасације извршиће се
оснивање катастра непокретности за Комасационо подручје.
Оснивање катастра непокретности врши Републички геодетски завод, о чему
се он мора обавестити по завршетку радова на комасацији.

58

Страна 60 – Број 6 – Књига 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

8. јун 2017. године

ПРОГРАМ КОМАСАЦИЈЕ ДЕЛОВА КАТАСТАРСКИХ ОПШТИНА ШАЛИНАЦ, КУЛИЧ И СМЕДЕРЕВО,
ГРАД СМЕДЕРЕВО

6. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПРОГРАМА КОМАСАЦИЈЕ
6.1.

УЧЕСНИЦИ У ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ ПРОГРАМА КОМАСАЦИЈЕ

У имплементацији и извођењу радова по основу Програма комасације
учествују субјекти сагласно прописима о комасацији, државном премеру и катастру,
локалној самоуправи и раду државних органа којима је дефинисана обавеза о
учешћу у извођењу комасационих радова (Слика 10) и то:
1. Град Смедерево
Основни субјекат и носилац свих активности на извођењу комасације јесте
град Смедерево, који, сагласно Закону о пољопривредном земљишту (ЗПЗ):
 одређује територију катастарске општине (или делова општина) која се
уређује комасацијом (члан 32. ЗПЗ);
 доноси Програм комасације (члан 32. ЗПЗ);
 доставља Програм комасације на сагласност Министарству пољопривреде,
шумарства и водоприврде (члан 32. став 2. ЗПЗ)
 доноси Одлуку о спровођењу комасације (члан 34. ЗПЗ) (Пример одлуке о
спровођењу комасације дат је у Прилогу број 6);
 решењем образује Комисију за спровођење комасације (члан 35. ЗПЗ);
 именује секретара комисије за комасацију (члан 35. ЗПЗ);
 доноси Начела комасације;
 доноси Правилник о накнадама за рад комисије за спровођење поступка
комасације (пример правилника о накнадама дат је у Прилогу број 6);
 именује комисије по прописима о јавним набавкама за избор извођача
радова на комасацији и за вршење надзора над извођењем радова;
 закључује уговоре са:
o извођачем геодетско-техничких и других радова на комасацији
o извођачем радова на вршењу надзора над извођењем радова;
 учествује у финансирању дела трошкова комасације,
 закључује уговор са Републичким геодетским заводом о бесплатном
уступању свих геодетско-катастарске података за потребе комасације,
Град, сагласно Закону о локалној самоуправи:
 уређује и обезбеђује обављање послова који се односе на изградњу,
рехабилитацију и реконструкцију, одржавање, заштиту, коришћење, развој
и управљање локалним (општинским) и некатегорисаним путевима, као и
улицама у насељу (тачка 12) члан 20. Закона).
 доноси основе заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта
и стара се о њиховом спровођењу, одређује ерозивна подручја, стара се о
коришћењу пашњака и одлучује о привођењу пашњака другој култури
(тачка 20) члан 20. Закона)
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2. Комисија за спровођење комасације
Свим пословима у комасацији руководи Комисија за спровођење комасације
која се стара о: организацији свих радова, праћењу динамике извођења појединих
радова и њиховом међусобном усклађивању, законитости у раду и др.
Комисија за комасацију, као оперативно тело, врши и следеће послове:
 образује подкомисије за: процену вредности земљишта, објеката и
дугогодишњих засада, утврђивање фактичког стања, расподелу
комасационе масе, примопредају земљишта и друга стручна тела;
 утврђује фактичко стање,
 учествује у вршењу процене вредности земљишта;
 обезбеђује претходне пројекте
 усваја пројекте комасације за које је овлашћена ЗПЗ и прописима донетим
на основу њега (пројекат мреже пољских путева, расподеле комасационе
масе);
 усваја дугогодишње засаде и сталне објекте,
 утврђује рок за излагање прегледног плана расподеле комасацине масе и
решава по примедбама учесника комасације на расподелу комасационе
масе;
 врши привремену примопредају земљишта из комасационе масе и доноси
записник о привременој примопредаји земљишта и објеката;
 доноси решења о расподели комасационе масе (члан 43. ЗПЗ);
 обавља и друге послове утврђене одлуком о њеном формирању.
3. Република Србија
Република Србија учествује у комасацији преко
министарстава, посебних организација и јавних предузећа:

својих

надлежних

Министарство пољопривреде, и заштите ђивотне средине:
 у другом степену решава жалбе на решење о расподели комасационе
масе (члан 44. ЗПЗ);
Управа за пољопривредно земљиште:
 даје сагласност на Програм комасације (члан 32. став 2. ЗПЗ)
 по основу конкурса, додељује средства за извођење комасационих
радова;
Републички геодетски завод:
 закључује споразум са Градом и уступа, без накнаде, сву геодетскотехничку и катастарску документацију за извођење комасационих
радова,
 врши инспекцијски надзор над радом геодетских организација на
пројектовању, извођењу и надзору над радовима на комасацији,
 врши пријем геодетских радова и техничких извештаја и оверу
елабората,
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 доноси решење о образовању комисије за излагање података и врши
излагање података премера и катастарског класирања на јавни увид,
 врши израду новог катастра непокретности.

Јавна републичка предузећа
 Јавно предузеће ″Србијашуме″ - доноси Програм газдовања приватним
шумама, и врши расподелу средстава по конкурсу за доделу средстава
по годишњем програму коришћења средстава буџетског фонда за шуме
Републике Србије,
 Јавно водопривредно предузеће "Србијаводе" – доноси годишњи
програм управљања водама,
 Јавно предузеће „Путеви Србије“ - даје сагласност на прикључење
пољског пута на државни или општински пут.

Слика 10. Приказ учесника и хијерархије спровоћења програма комасације
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6.2.

СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДОВА И РАДНИХ АКТИВНОСТИ И ВРЕМЕ
ТРАЈАЊА

Систематизација радова и радних активности на припремним радовима дати
су у табели (Табела 16).
Ред
број

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
И ЊИХОВИ НОСИОЦИ

0. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ И АКТИВНОСТИ
0.1

0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7

0.8

Доношење Програма комасације (Град Смедерево) и обезбеђење
сагласности на Програм од стране Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде
Доношење одлуке о спровођењу комасације (Град Смедерево)
Образовање комисије за комасацију (Град Смедерево)
Именовање секретара комисије за комасацију (Град Смедерево)
Формирање одбора за комасацију (Месне заједнице)
Доношење начела комасације (Град Смедерево)
Јавне набавке и избор извођача радова на (Град Смедерево)

Јавне набавке и избор извођача за вршење надзора над извођењем
геодетско-техничких радова на комасацији (Град Смедерево)

Период
реализације
(календар. дана)
30 дана
5 дана
5 дана
2 дана
2 дана
5 дана
у складу са
прописима о
јавним набавкама
(45 дана)
у складу са
прописима о
јавним набавкама
(45 дана)

Табела 16. Систематизација припремних радова и радних активности

Систематизација радова и радних активности на геодетско техничким
радовима сачињена на основу претходно идентификованих радова и активности у
овом програму и време за њихову реализацију је дато на основу процене њиховог
трајања и укупно планираног времена за завршетак радова на комасацији (Табела
17).
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Ред
број

ГЕОДЕТСКО -ТЕХНИЧКИ РАДОВИ
И ЊИХОВИ НОСИОЦИ

1. I ФАЗА
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Преузимање података катастра непокретности, просторно планске и
остале документације комасационог подручја (извођач радова)
Израда главног пројекта комасационог премера и уређења
земљишне територије комасацијом (извођач радова)
Утврђивање фактичког стања (изводи Комисија за комасацију и
извођач радова)
Израда геодетске референтне мреже и одређивање
трансформационих параметара за UTM пројекцију(извођач радова)
Премер комасационог подручја – комасациони премер (извођач
радова)
Утврђивање вредности (комасациона процена) земљишта(извођач
радова)

Период
реализације
(календар. дана)
10 дана
45 дана
120 дана
10 дана
90 дана
120 дана

2. II ФАЗА
2.1.

2.2.
2.3.

2.4.

2.5.
2.6.

Израда и излагање на јавни увид пројекта пољских
(пољопривредних) путева и осталих заједничких површина (извођач
радова)
Израда плана техничког уређења комасационог подручја (крчења
растиња, равнање, рекултивација земљишта итд.) (извођач радова)
Израда документације за расподелу комасационе масе (израда
књиге фонда комасационе масе старог стања, израда исказа и
сумарника исказа старог стања, израда књиге фонда масе новог
стања и одређивање коефицијента одбитка вредности земљишта за
заједничке потребе) (извођач радова)
Расподела комасационе масе (излагање исказа старог стања и
узимање жеља о расподели земљишта, одређивање позиције нових
парцела и поседа, израда прегледног плана расподеле комасационе
масе и излагање на јавни увид, решавање приговора на предлог
расподеле комасационе масе, одређивање координата граничних
тачака објеката и парцела новог поседа.) (извођач радова и Комисија
за комасацију)
Израда геодетске основе за обележавање новог стања(извођач
радова)
Израда плана геодетског обележавања новог стања на
терену(извођач радова)

150 дана
10 дана

180 дана

180 дана

120 дана
120 дана

3. III ФАЗА
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

3.6.
3.7.
3.8.
3.9.

Реализација плана геодетског обележавања новог стања на
терену(извођач радова)
Израда ДКП-а новог стања (извођач радова)
Израда исказа новог стања (извођач радова)
Израда записника о привременој примопредаји земљишта из
комасационе масе (изводи Комисија за комасацију и извођач радова)
Увођење у посед учесника комасације (извршење привремене
примопредаје земљишта и објеката) (изводи Комисија за комасацију
и извођач радова)
Катастарско класирање земљишта (извођач радова)
Доношење решења о расподели комасационе масе
(врши Комисија за комасацију)
Израда техничких извештаја и елабората премера(извођач радова)
Израда привремене базe података катастра непокретности за
комасационо подручје (извођач радова)

60 дана
10 дана
40 дана
15 дана
20 дана
60 дана
30 дана
90 дана
30 дана

Табела 17. Систематизација геодетско-техничких радова и радних активности са временима
трајања
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6.3.

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ГЕОДЕТСКО –ТЕХНИЧКИХ РАДОВА НА
КОМАСАЦИЈИ

ГЕОДЕТСКО-ТЕХНИЧКИ РАДОВИ

Норма дана

Ред
бр.

Количина
(ха,
дана,.)

Дневни учинак
једног струч,
дана, ха

У табели (Табела 18) дат је предмер и предрачун геодетско-техничких радова
на комасацији који се односи на ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА.
Предмер и предрачун је утврђен на основу:
 укупне површине комасационог подручја,
 количина радова по појединим активностима,
 времена за извршење појединих активности утврђеног на основу
привремених Геодетских норматива (Републички геодетски завод,
2002.година), односно просечних дневних учинака за поједине послове и
радне активности
 процене времена за поједине активности,
 просечних бруто цена рада геодетских стручњака по степенима стручне
спреме и помоћних радника (фигураната) на територији Србије.
Предмер и предрачун радова ће служити као основа за израду уговора о
извођењу радова са геодетском организацијом, као и сагледавања потребних
укупних средстава и динамике њиховог обезбеђења и исплата извршених радова.

1143ha

(4 стр)

10

200000

1143ha

(3 стр)

45

1500000

765
учесник

7 учесн/
дан
(2 стр)
200ха/дан
(1 стр +
2фиг)
10ха/дан
(1 стр +
2фиг)
30ха/дан
(2 стр +
2фиг)

110

2098000

6

170000

115

2132000

39

1241000

1143ha

20ха/дан
(1 стр)

58

1075000

1143ha

(2 стр)

10

350000

1. I ФАЗА
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Преузимање података катастра
непокретности, просторно планске и остале
документације комасационог подручја
Израда главног пројекта комасационог
премера и уређења земљишне територије
комасацијом
Утврђивање фактичког стања
Израда геодетске референтне мреже и
одређивање трансформационих
параметара за UTM пројекцију
Премер комасационог подручја –
комасациони премер

1143ha

Утврђивање вредности (комасациона
процена) земљишта

1143ha

1143ha

2. II ФАЗА
2.1.

2.2.

Израда и излагање на јавни увид пројекта
пољских (пољопривредних) путева и
осталих заједничких површина
Израда плана техничког уређења
комасационог подручја (крчења растиња,
равнање, рекултивација земљишта итд.)

Укупно
дин/евра
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2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

Израда документације за расподелу
комасационе масе (израда књиге фонда
комасационе масе старог стања, израда
исказа и сумарника исказа старог стања,
израда књиге фонда масе новог стања и
одређивање коефицијента одбитка
вредности земљишта за заједничке
потребе)
Расподела комасационе масе (излагање
исказа старог стања и узимање жеља о
расподели земљишта, одређивање позиције
нових парцела и поседа, израда прегледног
плана расподеле комасационе масе и
излагање на јавни увид, решавање
приговора на предлог расподеле
комасационе масе, одређивање координата
граничних тачака објеката и парцела новог
поседа.)
Израда геодетске основе за обележавање
новог стања
Израда плана геодетског обележавања
новог стања на терену

1143ha

20 ха/дан
(1 стр)

58

771000

765
учесник

7 учесн/
дан
(2 стр)

110

2098000

1143ha

100ха/дан
(1 стр +
2фиг)
40ха/дан
(1 стр)

12

230000

29

409000

77

1964000

15

350000

1143ha

3. III ФАЗА
3.1.

Реализација плана геодетског обележавања
новог стања на терену

1143ha

3.2.

Израда ДКП-а новог стања

1143ha

15ха/дан
(1 стр +
2фиг)
(1 стр)

3.3.

Израда исказа новог стања

1143ha

(2 стр)

45

308000

3.4.

Израда записника о привременој
примопредаји земљишта из комасационе
масе
Увођење у посед учесника комасације
(извршење привремене примопредаје
земљишта и објеката) и набавка камених
белега за обележавање парцела у
комасационом подручју, димензија
7750цм, без арматуре
Катастарско класирање земљишта

1143ha

90ха/дан
(1 стр)

13

187000

1143ha

20ха/дан
(1 стр +
2фиг)

58

2450000

4500
белега
1143ha

3.7.

Доношење решења о расподели
комасационе масе

765
учесник

3.8.

Израда техничких извештаја и елабората
премера
Израда привремене базe података катастра
непокретности

170дин/
белега
50ха/дан
(1 стр +
2фиг)
20решењ
/дан
(1 стр)
(2 стр)

3.5.

3.6.

3.9.

(1 стр)

765000
23

397000

39

733000

30

1500000

30

500000

Свега:

21.428.000
178.567 €

Табела 18. Предмер и предрачун геодетско-техничких радова на комасацији

Напомена: обрачунска вредност евра је: 1евро = 120 динара
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6.4.

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ТРОШКОВА ЗА РАД КОМИСИЈЕ ЗА
КОМАСАЦИЈУ И ЊЕНИХ ПОДКОМИСИЈА

Осим геодетско-техничких радова на комасацији остали радови и активности
за које град Смедерево мора планирати средства представљена у табели (Табела
19).
Р.
бр
1.

2.

3.
4.

Дана, месеци,

Јединична цена
(дин)

Формирање и рад Комасационе
комисије (седам чланова) и подкомисија
Председник комисије

250 радних дана

Секретар комисије

140 радних дана

Члан комисије- дипл.инж.
пољопривреде

30 радних дана

Члан комисије- дипл. просторни планер
или архитекта или инж. шумарства

30 радних дана

Члан комисије- дипл.инж. геодезије
(чланови подкомисија за утврђивање
фактичког стања и расподеле)
Чланови комисије – три представника
учесника комасације

250 радних дана

Подкомисија за утврђивање
дугогодишњих засада и сталних
објеката – 3 члана
Подкомисија за комасациону процену
земљишта (2 члана)

45 радних дана

Обезбеђење пословних просторија за
рад комисије и пријем странака (са
грејањем) са канцеларијским
намештајем, телефоном
Обезбеђење рачунара, штампача за
штампу за перфорирану хартију,
Канцеларијски материјал
Позивање странака
УКУПНО:

30 месеци

5000 дин/дневно
у бруто износу
(3030 дин нето)
3000 дин/дневно
у бруто износу
(1818 дин нето)
4000 дин/дневно
у бруто износу
(2424 дин нето)
4000 дин/дневно
у бруто износу
(2424 дин нето)
4000 дин/дневно
у бруто износу
(2424 дин нето)
2000 дин/дневно
у бруто износу
(1212 дин нето)
3000 дин/дневно
у бруто износу
(1818 дин нето)
3000 дин/дневно
у бруто износу
(1818 дин нето)
15000/месец

Активности, радови

750 радних дана

78 радна дана

пауш
3 месеца

200000-рач
300000-штамп
20000/мес

Трошкови
(дин)
(евра)

1250000

420000

120000

120000

1000000

1500000

135000

234000

450000

500000
200000
60000

5.989.000
49.908 €

Табела 19. Преглед трошкова за радове и активности Комисије за комасацију и њених
подкомисија

Напомена: исплата накнада за рад чланова комисије и њених подкомисија вршиће
се на основу стварно утрошеног времена.
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6.5.

УКУПНА ПРЕДРАЧУНСКА ВРЕДНОСТ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ
ГЕОДЕТСКО-ТЕХНИЧКИХ РАДОВА НА КОМАСАЦИЈИ

У табели (Табела 20) приказа на је укупна предрачунска вредност надзора
над извођењем геодетско-техничких радова на комасацији.
Р.
бр

Активности
Надзор над извођењем геодетско-техничких радова на
комасацији, 30 месеци
УКУПНО:

1.

Јединична цена
(дин)
5% од предрачунске
вредности радова

Трошкови
(дин)
(евра)
1.071.000
1.071.000
8.925€

Табела 20. Укупна предрачунска вредност надзора над извођењем геодетско -техничких
радова

6.6.

УКУПНИ ТРОШКОВИ ПРЕГЛЕДА И ПРИЈЕМА РАДОВА ОД СТРАНЕ
РЕПУБЛИЧКОГ ГЕОДЕТСКОГ ЗАВОДА

Укупна предрачунска вредност трошкова прегледа и пријема радова од
стране Републичког геодетског завода дата је у табели (Табела 21):
Р.
бр
1.

Активности
Преглед и пријем радова комасације – 1143 ха
УКУПНО:

Јединична цена
(дин)

305дин/ха

Трошкови
(дин)
(евра)
348,615
348,615
2.905 евра

Табела 21. Предрачунска вредност трошкова прегледа и пријема радова од стране РГЗ-а

Трошкови прегледа и пријема радова су утврђени на основу Правилника о висини
таксе за пружање услуга Републичког геодетског завода („Службени гласник РС”, бр.
116/13, 5/14 - исправка, 8/14, 120/14 и 29/15).
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6.7.

УКУПНА ПРЕДРАЧУНСКА ВРЕДНОСТ СВИХ РАДОВА НА КОМАСАЦИЈИ
(без инвестиционих радова)

Ред.
број

РАДОВИ

1.

Геодетско-технички радови на комасацији

2.

Трошкови за рад комисије за комасацију и
њених подкомисија

3.

Надзор над извођењем геодетскотехничких радова на комасацији

4.

Трошкови прегледа и пријема радова од
стране РГЗ-а

УКУПНО:

Нето вредност
трошкова
дин, евра
укупни, по
хектару

Бруто вредност
трошкова
дин

21,428,000дин
178,567 €
156.2€/ха
4,106,074дин
34,217€

25,713,600 дин
214,280€

1,071,000дин
8,925€

1,285,200 дин
10,710€

348,615дин
2,905€

418,338 дин
3,486€

26,953,689дин
224,614€
196,5€/ха

33,406,138
278,384€
243,6€/ха

5,989,000дин
49,908€

Табела 22. Укупна предрачунска вредност радова на комасацији

6.8.

УКУПНА ПРЕДРАЧУНСКА ВРЕДНОСТ ИНВЕСТИЦИОНИХ РАДОВА НА
КОМАСАЦИЈИ

У инвестиционе радове на комасацији спада: крчење шикара, зараслих међа и
осталог ваншумског зеленила, пошљунчавање пољских путева и уређење водотока
и одводњавање. У табели (Табела 23) је приказана укупна предрачунска вредност
инвестиционих радова на комасацији. Будући да је мрежа канала на комасационом
подручју развијена и уређена нису предвиђена средства за ту врсту радова.

Ред.
број
1.

2.

РАДОВИ
Крчење шикара,
зараслих међа и
осталог ваншумског
зеленила
Пошљунчавање
пољских путева

УКУПНО:

Количина

Јединична
цена

Нето вредност
трошкова

Бруто
вредност
трошкова

30% од
површине
(Табела 9)
16,1403ha

200,000
дин

3,228,060дин
26,900 €

3,873,672 дин
32,280 €

400,000
дин

6,000,000дин
50,000€
9,228,060дин
76,900€

7,200,000дин
60,000€
11,073,672
92,280€

15km

Табела 23. Укупна предрачунска вредност инвестиционих радова
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6.9.

ДИЈАГРАМ АКТИВНОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ РАДОВА НА КОМАСАЦИЈИ

Укупан рок завршетка свих геодетско-техничких радова на комасацији је 30
месеци.
Крајњи рок увођења у посед учесника комасације је крај новембра треће
године извођења радова уколико се они изводе према динамици датој у табели
(Табела 24), у којој су дати оптимални рокови извођења осталих радова.
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РАДОВИ И
АКТИВНОСТИ
I ФАЗА

1.го
д

2. год

3. год

4. год

Преузимање података
катастра непокретности,
просторно планске и
остале документације
Израда главног пројекта
комасационог премера и
уређења земљишне
територије комасацијом

Утврђивање фактичког
стања
Израда геодетске
референтне мреже

Комасациони премер
Утврђивање вредности
(комасациона процена)
земљишта

II ФАЗА

Израда и излагање на
јавни увид пројекта
пољских путева и
осталих з. површина
Израда плана техничког
уређења комасационог
подручја
Израда документације за
расподелу комасационе
масе

Расподела
комасационе масе

Израда геодетске основе
за обележавање новог
стања
Израда плана геодетског
обелележавања новог
стања

III ФАЗА

Реализација плана
геодетског обележавања
новог стања
Израда ДКП-а новог
стања
Израда исказа новог
стања
Израда записника о
привременој
примопредаји земљишта
Увођење у посед
учесника комасације
Катастарско класирање
земљишта
Доношење решења о
расподели комасационе
масе
Израда техничких
извештаја и елабората
премера

Израда базе података
кат. непокретности

Табела 24. Динамички план реализације радова на комсацији
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7. ФИНАНСИЈСКА АНАЛИЗА И ОЦЕНА ПРОГРАМА
(АНАЛИЗА ТРОШКОВИ/КОРИСТИ) - ПРЕТХОДНА
СТУДИЈА ОПРАВДАНОСТИ
На основу анализе:
 потреба уређења пољопривредног земљишта,
 потреба корисника за ажурним подацима државног премера и катастра
непокретности,
 изводљивости и динамике радова (која се односила на опис и
образложење физичке изводљивости Програма и предвиђених техничкотехнолошких решења),
 сагледавања организационе форме вођења и управљања пројектима
комасације и обнове државног премера и оснивања катастра
непокретности,
 резултата сличних програма на територији Србије,
извршена је финанијска анализа и оцена оправданости овог програма.
Анализа је сачињена по методологији објављеној у Правилнику о садржини,
обиму и начину израде претходне студије оправданости и студије оправданости за
изградњу објеката (Службени гласник РС, број 80/05).
7.1.

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О УЧЕСНИЦИМА И ИНВЕСТИТОРИМА
Потенцијални учесници и инвеститори реализације овог програма су:
1. Град Смедерево

Средства за спровођење комасације град Смедерево обезбеђује из
сопствених буџетских средстава и са средствима која обезбеди од Управе за
пољопривредно земљиште учествује у суфинансирању радова.
2. Министарство пољопривреде и заштите животне средине8 - Управа
за пољопривредно земљиште (Београд, Грачаничка, 8)
Влада Републике Србије доноси Уредбу о утврђивању Програма извођења
радова на заштити, коришћењу и уређењу пољопривредног земљишта за доделу
бесповратних средстава путем конкурса.
Конкурс расписује и средства одобрава Управа за пољопривредно земљиште.
3. Републички геодетски завод9
Београд, Бул. војводе Мишића 39,
У реализцији овог пројекта Републички геодетски завод учествује кроз:
8
9

www.minpolj.gov.rs
www.rgz.sr.gov.rs
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 излагање података премера на јавни увид,
 преглед и пријему елабората и техничких извештаја,
 израду базе података и оснивањем катастра непокретности
Сагласно члану 5. Закона о државном премеру и катастру, када се средства
за финансирању радова на обнови премера и изради катастра непокретности
обезбеђују од поклона (донација), локалне самоуправе и других заинтересованих
правних и физичких лица, уговором се одређују радови који ће се финансирати из
тих средстава.
4. Пољопривредна предузећа, предузетници и земљорадничке задруге,
пољопривредна домаћинства (учесници комасације)
Пољопривредна предузећа, предузетници и земљорадничке задруге и
пољопривредна домаћинства (учесници комасације) могу учествовати у
финансирању радова на комасацији, ако након усвајања програма искажу свој
интерес и закључе споразум о учешћу у финансирању радова.
7.2.

ОЦЕНА ПРОГРАМА

1. Финансијска (комерцијална) оцена
Применом техника анализе трошкова и користи оцењено је да се 90% користи
реализацијом овог пројекта остварује са 50% трошкова.
2. Друштвена (национална) оцена
Друштвено-економске користи (ефекти) који се дефинишу као позитивни
учинци овог пројекта (примарни, секундарни и немерљиви) на процес укупног
друштвено-економског развоја града Смедерева су:
А. Извршењем радова на комасацији:
1. Повећање приноса на постојећим површинама услед:
 одвођења сувишних вода, односно побољшања водно-ваздушног
режима у земљишту (приноси околних парцела се повећавају до 10%),
 боље оријентације парцела у односу на стране света (приноси се
повећавају за 5 до 10%),
 повећања површина обрадивог земљишта услед крчења шикара и
дрвенстог растиња на међама.
2. Повећање приноса услед повећања обрадивих пољопривредних
површина због:
 смањења броја, дужине и ширине међа, разора и увратина (приноси се
повећавају до 2,5%),
 привођења култури необрадивих површина у обрадиве.
3. Смањење трошкова и губитака у пословању и повећање
продуктивности рада услед:
 смањења броја парцела, односно транспортних трошкова (смањење
превоза по једном хектару после комасације је и до 40% од укупних
пређених километара), услед груписања поседа,
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могућности несметане примене и рационалног коришћења савремених
машина и нових агротехничких мера на већим парцелама и парцелама
правилног облика,
смањења празних ходова машина и радника на самој парцели и
смањење времена обраде поседа,
уштеда у семену до 10% услед повећања површина парцела.

Друштвене користи које настају реализацијом пројекта комасације, које се
дефинишу као позитивни учинци на процес друштвено-економског развоја, могу се
сврстати у:
1. Примарне или директне користи
 које имају потрошачи роба или услуга чију производњу омогућује
комасација,
 већа набавка и рационална примена механизације и смањење потреба
за живом радном снагом,
2. Секундарне или индиректне користи
 изградња функционалне мреже некатегорисаних пољских путева,
 реконструкција локалних путева мањег обима,
 решавање имовинско-правних односа у поступку комасације смањује
трошкове учесника комасације,
 имплементација просторних и урбанистичких планова без спровођења
поступака експропријације
3. Немерљиве користи, тј. оне које се не размењују на тржишту и
тешко их је, или немогуће изразити у новчаној вредности
 остварење рационалне организације и коришћења простора,
 промена производне структуре,
 брже технолошко трансформисање и увођење квалитативних фактора
развоја и привређивања,
 побољшање животне средине и смањење степена угрожености
животне средине, и др..
Б. Обновом премера и оснивањем катастра непокретности:
1. Формираће се ажурна и јединствена дигитална база просторних
података и података о праву својине на свим непокретностима,
2. Формираће се дигитална база просторних и алфанумеричких
података за израду и презентацију урбанистичких планова у
дигиталном облику
 смањује се време за њихову израду за око 30%, и
 омогућује се Интернет дистрибуција планова, односно излагање нацрта
планова на јавни увид,
3. формираће се база података за потребе уређења, заштите и
коришћења пољопривредног земљишта
(за контролу субвенција и кредитних аранжмана, израду катастра
дугогодишњих засада, регистра пољпоривредних газдинстава и израду
информационог система о пољопривредном земљишту);
4. обезбеђење и подршка трајном развоју Града (из тог разлога и Град
мора да брине о питањима савремених евиденција о непокретностима) и
подршка економији која је већ сада у процесу интернационализације
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ПРИЛОГ БРОЈ 3: ПРИМЕР РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
КОМАСАЦИЈУ
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД СМЕДЕРЕВО
Број: ________
СМЕДЕРЕВО, ________ 2017. године
На основу члана 35. Закона о пољопривредном земљишту („Службени
гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 и 41/09), члана ___ Статута града Смедерево и члана
_____Одлуке о спровођењу комасације у деловима катастарских општина Шалинац,
Кулич и Смедерево, град Смедерево, Скупштина града, на својој седници одржаној
дана_______. год., донела је
РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за спровођење комасације
у деловима катастарских општина Шалинац, Кулич и Смедерево, град
Смедерево
Члан 1.
У Комисију за спровођење комасације у деловима катастарских општина
Шалинац, Кулич и Смедерево, град Смедерево именују се седам чланова и исто
толико заменика, према програму комасације донетом од стране Скупштина града
Смедеревана седници одржаној дана ____________. године
Члан 2.
У Комисију се именују следећа лица:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

_________________________ , судија – председник
_________________________, судија, – заменик
_________________________, дипл. инж. пољ. – члан
_________________________, дипл. инж. пољ. – заменик
_________________________, дипл инж. геод – члан
_________________________, дипл инж. геод – заменик
_________________________, дипл инж. арх. – члан
_________________________, дипл. инж. арх. – заменик
______________________, представник учесника комасације, - члан
______________________, представник учесника комасације – заменик
______________________, предс. учесника ком., земљорадник – члан
______________________, предс. учесника ком,земљорадник – заменик
______________________, предс. учесника ком., земљорадник, – члан
______________________, предс. учесника ком, земљорадник – заменик

Председник и чланови комисије се именују на период до завршетка поступка
комасације на деловима катастарских општина Шалинац, Кулич и Смедерево, град
Смедерево.
Члан 3.
Задатак Комисије из члана 1. овог Решења је да у складу са Законом о
пољопривредном земљишту и начелима комасације:
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спроведе поступак комасације земљишта у деловима катастарских
општина Шалинац, Кулич и Смедерево, град Смедерево,
обједињује рад свих органа и организација које врше одређене послове у
поступку комасације,
образује поткомисије (за процену вредности земљишта, за утврђивање
објеката и вишегодишњих засада и др),
обавља и друге потребне послове у складу са Законом о пољопривредном
земљишту и Начелима комасације.

Члан 4.
Стручне и административне послове Комисије обављаће секретар Комисије,
______________________ дипл. правник.
Члан 5.
Финансијско пословање Комисије водиће Одељење за финансије и буџет
управе града Смедерева, а налогодавац за употребу и исплату средстава за
спровођење поступка комасације је председник Комисије а у његовом одсуству
заменик председника Комисије.
Члан 6.
Трошкови рада Комисије, поткомисија и других стручних тела и појединаца
који врше одређене послове у поступку комасације иду на терет трошкова
комасационог поступка.
Накнада за рад председника и чланова комисије и других лица ангажованих
на пословима комасације, ближе је уређена посебним Правилником о накнадама, на
који сагласност даје Скупштина града Смедерева
Члан 7.
Ово решење објавити у „Службеном гласнику града Смедерева““.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД СМЕДЕРЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
Број:
СМЕДЕРЕВО, _______ 2017. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
________________________
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ПРИЛОГ БРОЈ 4: ПРИМЕР НАЧЕЛА КОМАСАЦИЈЕ
На основу члана 32. става 3. Закона о пољопривредном земљишту
(„Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 и 41/09), члана ___ Статута града
Смедерева и члана ___ Одлуке о спровођењу комасације у деловима катастарских
општина Шалинац, Кулич и Смедерево, град Смедерево („Службени гласник града
Смедерева“, број ____ ), Скупштина града Смедерева, на седници одржаној дана
______ 2017. године донела је
ОДЛУКУ
О НАЧЕЛИМА КОМАСАЦИЈЕ
У ДЕЛОВИМА КАТАСТАРСКИХ ОПШТИНА ШАЛИНАЦ, КУЛИЧ И СМЕДЕРЕВО,
ГРАД СМЕДЕРЕВО
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 8.
Овим начелима уређује се:
1. Предмет комасације;
2. Утврђивање фактичког стања;
3. Принципи расподеле земљишта комасационе масе и груписања земљишта
учесника комасације;
4. Комасациона процена вредности земљишта;
5. Пројекaт мреже пољских путева;
6. Вишегодишњи засади и стални објекти;
7. Обезбеђење земљишта за заједничке потребе;
8. Време и начин привремене примопредаје земљишта из комасационе масе;
9. Трошкови комасације;
10. Решење о расподели комасационе масе;
11. Остале одредбе.
Члан 9.
Комасацију у у деловима катастарских општина Шалинац, Кулич и Смедерево,
град Смедерево спроводи Комисија за комасацију (у даљем тексту: Комисија)
формирана одлуком Скупштина града Смедерева, број ______ од _______ .
Члан 10.
У поступку комасације сви учесници комасације су равноправни, без обзира
на величину поседа и квалитет земљишта којег су унели у комасациону масу и без
обзира да ли се ради о имаоцима права својине на земљишту у јавној (државној),
задружној и приватној својини.
Члан 11.
Све радње у поступку комасације Комисија за комасацију и извођачи радова
врше јавно, уз учешће учесника комасације.
Учесници комасације у току целог поступка комасације имају право увида у
писмене исправе (записнике о утврђивању фактичког стања, исказе земљишта,
прегледне планове комасационе процене, мреже пољских путева) и осталу
документацију.
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Комисија је дужна да учеснику комасације пружи сва потребна обавештења и
да на увид податке у вези са комасацијом.
У току поступка комасације учесници комасације могу подносити приговоре и
друга правна средства у, складу за законом.
Члан 12.
У поступку комасације није допуштен повраћај у пређашње стање и обнова
поступка.
II ПРЕДМЕТ КОМАСАЦИЈЕ
Члан 13.
Предмет комасације су сва земљишта у ванграђевинском реону
(пољопривредна, шумска и земљишта под објектима) у деловима катастарских
општина Шалинац, Кулич и Смедерево, град Смедерево.
III УТВРЂИВАЊЕ ФАКТИЧКОГ СТАЊА
Члан 14.
Подаци о праву својине и другим правима на земљишту и објектима који се
уносе у комасациону масу, узимају се са стањем из катастра непокретности који
води Служба за катастар непокретности у Смедереву, Републичког геодетског
завода, или се узимају на основу фактичког стања.
Ако је фактичко стање на терену спорно у погледу права својине и других
права и не слаже се са стањем у катастру непокретности, земљиште и објекти ће се
унети у комасациону масу на основу фактичког стања.
У поступку утврђивања фактичког стања могу се, без такси и пореза, вршити:
 измена података о имаоцима права на непокретностима,
 споразумна замена парцела-земљишта,
 поклони парцела-земљишта,
 спровођење уговора о промету који нису имали прописану форму (писани
без судске овере и усмени који су у целости извршени),
 оставинска расправа (само у случају ако су присутни сви наследници и ако
споразумно одреде деобу и начин деобе),
 уговори о доживотном издржавању;
 брисање права плодоуживања,
 пренос права на основу изјава сведока о одржају,
 развргнуће имовинских (сувласничких) заједница,
 остали случајеви који се откривају у у поступку утврђивања фактичког
стања (откривање ништавих уговора и др.).
Радње из става 2. овог члана се могу вршити до почетка поступка узимања
изјава о груписању поседа (узимање жеља).
Утврђено фактичко стање се уноси у Записник о утврђивању фактичког стања,
кога потписују учесници у поступку и председник Комисије за комасацију.
Спорове услед неслагања фактичког и правног стања решава надлежни суд.
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IV ПРИНЦИПИ РАСПОДЕЛЕ ЗЕМЉИШТА КОМАСАЦИОНЕ МАСЕ И ГРУПИСАЊА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА УЧЕСНИКА КОМАСАЦИЈЕ
4.1. Општи принципи расподеле земљишта комасационе масе и груписања
поседа
Члан 15.
Сваки власник земљишта добија из комасационе масе земљиште
одговарајуће вредности и удаљености од насеља, као и положаја који пружа
приближно једнаке могућности у погледу начина обраде које је имао пре комасације.
Просечна удаљеност се цени на основу укупне удаљености свих земљишта
које је учесник комасације унео и земљишта које је добио из комасационе масе.
При расподели земљишта из комасационе масе сваки учесник комасације
мора да добије што боље заокружено земљиште, земљиште правилнијег облика и
на мањем броју места него што је унео у комасациону масу уколико је унео
земљиште на два или више места.
Члан 16.
Укупна вредност земљишта које се даје из комасационе масе не може бити
мања нити већа од 10% од укупне вредности земљишта унетог у комасациону масу
(укључујући и умањење за заједничке потребе), а укупна површина земљишта која
се даје из комасационе масе не може бити мања нити већа од 20% од укупне
површине земљишта унетог у комасациону масу, осим ако се комисија и учесник
комасације другачије не споразумеју.
Ако учесник комасације добије из комасационе масе већу вредност земљишта
од унетог, умањеног за износ одбитка за заједничке потребе, разлику плаћа у новцу,
односно ако добије мању вредност земљишта од унетог по одбитку за заједничке
потребе, разлика му се исплаћује у новцу.
Решењем о расподели комасационе масе утврђује се висина накнаде за
разлику у вредности земљишта унетог у комасациону масу и земљишта добијеног из
комасационе масе.
Члан 17.
После усвајања прегледног плана комасационе процене вредности земљишта
и пројекта комасације, комисија упознаје сваког учесника комасације са стањем у
исказу земљишта, узима његову изјаву о предлогу груписања (жељу) и расподели
земљишта које му припада из комасационе масе, и о томе саставља записник.
У записник се уноси и примедба на исказ земљишта.
Члан 18.
Предлог расподеле земљишта из комасационе масе који се приказују на
прегледном плану расподеле земљишта, Комисија за комасацију излаже на јавни
увид.
Прегледни план расподеле земљишта садржи нарочито: графички приказ
пројеката комасације, границе парцела свих учесника комасације са уписаним
бројем одговарајућег исказа земљишта.
Рок излагања прегледног плана расподеле земљишта је најмање петнаест
дана.
На предлог расподеле земљишта из комасационе масе учесници комасације
могу да ставе примедбе.
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О примедбама Комисија за комасацију решава
примопредаје земљишта добијеног из комасационе масе.

све до

привремене

Члан 19.
Приликом расподеле комасационе масе настојаће се, уколико је то могуће, да
се ранијем власнику поново доделе заливни системи, бунари, вишегодишњи засади
уколико су они подигнути или саграђени пре почетка комасације.
Члан 20.
Власници земљишта који поседују земљиште поред тврдих путева, у поступку
комасације добиће земљиште уз тврди пут, тј остаће на истој локацији.
4.2. Посебне одредбе о груписању земљишта
Члан 21.
Учесници комасације биће позивани на јавну расправу о груписању земљишта
коју спроводи Комисија и њена тела тако да прво буду позивани учесници који имају
објекте, воћњаке и винограде, учесници који имају већи посед земљишта и то
земљишта бољег квалитета из виших процембених разреда, те који имају груписано
земљиште на једном месту.
Члан 22.
Учесници комасације који чине једно домаћинство (родитељ и деца,
супружници, браћа и слично) биће надељени по правилу тако да земљиште добију
једно уз друго.
Члан 23.
Уколико се чланови свих старачких домаћинстава учесника комасације
усагласе, њихово пољопривредно земљиште се може груписати на једном месту и
чинити комплекс.
Члан 24.
Поседници земљишта који у поступку утврђивања фактичког стања нису
доказали право својине, а земљиште је остало у поседу, као и земљиште власника
који нису присуствовали расправи приликом излагња старог (претходног) стања као
и приликом утврђивања новог положаја земљишта (лице непознатог боравишта и
слично) лоцираће се по правилу, ако је то могуће, на једном месту.
Члан 25.
Укупни посед сувласника учесника комасације, ако је то могуће, лоцираће се
један поред другог.
Члан 26.
Власници могу изразити потребу да приликом наделе земљишта добију посед
формиран поред поседа својих сродника или других лица са којима обрађују земљу,
а Комисија ће имати у виду овакву потребу учесника комасације.
Члан 27.
Учесници комасације који имају закључен уговор о доживотном издржвању и
вишегодишњи уговор о закупу и плодоуживању, лоцираће се по правилу, и уколико
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је то могуће, уз земљиште даваоца издржавања односно закупопримца или
плодоуживаоца.
Члан 28.
Учесници комасације који сачињавају исто пољопривредно газдинство могу од
Комисије тражити да им се додели земљиште једно поред другог у циљу лакшег и
економичног обрађивања земљишта.
Захтев из става 1. овог члана Комисија је дужна узети у обзир и настојати да
се таквим захтевима удовољи, где је то могуће.
Члан 29.
Учесници комасације уколико буду добили из комасационе масе земљиште
нижих процембених разреда пошто не могу добити накнаду у земљишту, разлика им
се надокнађује у новцу.
Члан 30.
Учесницима комасације који у поступку расподеле комасационе масе нису
присуствовали расправи, обезбедиће се земљиште према стању које се води у
катастру непокретности.
V КОМАСАЦИОНА ПРОЦЕНА ВРЕДНОСТИ ЗЕМЉИШТА
Члан 31.
У поступку комасационе процене вредности земљишта, земљишта се
разврставају у процембене разреде на основу педолошког састава и положаја
земљишта као и других услова који су од значаја за утврђивање вредности
земљишта.
Земљишта сличног квалитета и положаја сврставају се у посебне разреде.
Број процембених разреда зависи од педолошке разноликости земљишта, а
међусобни однос процембених разреда произилази из производне вредности
земљишта груписаних по процембеним разредима и тржишне вредности земљишта.
Подкомисија за комасациону процену земљишта саставља записник о
комасационој процени и доставља га Комисији.
Прегледни план комасационе процене и записник о комасационој процени
излажу се на јавни увид у трајању од 15 дана.
На Прегледни план комасационе процене и Записник о комасационој процени,
учесници комасације за време трајања излагања могу да стављају примедбе.
По истеку рока за излагање на јавни увид Прегледног плана комасационе
процене и разматрања примедби, Комисија коначно усваја Прегледни план
комасационе процене.
VI ПРОЈЕКАТ МРЕЖЕ ПОЉСКИХ ПУТЕВА
Члан 32.
Мрежа пољских путева ће се изградити на основу главног пројекта.
Прегледни план мреже пољских путева излаже се на јавни увид у трајању од
15 дана у просторијама месне заједнице .
На Прегледни план мреже пољских путева, учесници комасације за време
трајања излагања могу да стављају писмене примедбе.
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По истеку рока за излагање на јавни увид Прегледног плана мреже пољских
путева и разматрања примедби, Комисија коначно усваја Прегледни план.
Пре коначног усвајања Прегледног плана мреже пољских путева Комисија
мора прибавити мишљење Одбора учесника комасације.
Члан 33.
У поступку пројектовања мреже пољских путева настојаће се да се
вишегодишњи засади и трајни објекти уклопе у пројекат мреже пољских путева и
неће се рушити без обзира да ли су изграђени са дозволом или без дозволе.
Члан 34.
Земљиште у комасационом подручју које се користи за повртарску
производњу (баште) по правилу ће се уклопити у пројекта мреже пољских путева са
истом наменом.
VII ВИШЕГОДИШЊИ ЗАСАДИ И СТАЛНИ ОБЈЕКТИ
Члан 35.
Виногради, воћњаци, земљишта под вишегодишњим засадима и земљишта
на којима постоје објекти, а не улазе у фактичко стање и следствено томе
обухваћени су комасационим подручјем, по правилу остају ранијим власницима,
учесницима комасације, а у комасацији се има евентуално извршити само исправка
неправилних међних линија.
Члан 36.
Уколико се груписањем земљишта не може вратити зграда, вишегодишњи
засад и слично, исти има право на правичну накнаду у складу са законом.
Ако је земљиште на коме се налази неки објекат, воћњак или виноград
одузето неком учеснику комасације у циљу груписања земљишта, онда је ранијем
власнику дужан исплатити правичну накнаду нови имаоц права – учесник
комасације.
Правична накнада се утврђује посредством Комисије за комасацију на основу
споразума бившег власника и новог имаоца права на непокретности.
VIII ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЗЕМЉИШТА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОТРЕБЕ
Члан 37.
У поступку комасације обезбеђује се земљиште за заједничке потребе насеља
(земљишта за изградњу мреже пољских путева и регулацију водотокова, за
комуналне и друге потребе насеља).
Земљишта обезбеђују учесници комасације сразмерно унетој површини,
односно вредности земљишта и то без накнаде.
Ако се услед смањења мреже путева и водотокова и осталих јавних објеката
повећа укупна површина обрадивог земљишта у комасационој маси иста постаје
својина града Смедерева, односно субјекта кога она одреди.
IX ВРЕМЕ И НАЧИН ПРИВРЕМЕНЕ ПРИМОПРЕДАЈЕ ЗЕМЉИШТА ИЗ
КОМАСАЦИОНЕ МАСЕ
Члан 38.
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Привремена примопредаја земљишта из комасацоине масе отпочеће кад се
стекну сви фактички и формално-правни услови, а завршиће се најкасније до 15.
новембра друге године комасционог процеса.
Привремена примопредаја земљишта извршиће се пре доношења Решења о
расподели комасационе масе, о чему ће Комисија сачинити Записник о привременој
примопредаји земљишта.
Члан 39.
Сви учесници комасације дужни су да приликом примопредаје земљишта
очисте земљиште које се предаје у комасациону масу. Учесник комасације дужан је
да очисти земљиште од пањева, шибља, од сламе, сена, кукурузовине и сличног до
привремене примопредаје земљишта у посед.
Ако учесник комасације не поступи у складу са одредбама из наведених
ставова Комисија ће дати налог да се потребни радови изврше на терет тог
учесника комасације.
X ТРОШКОВИ КОМАСАЦИЈЕ
Члан 40.
Трошкове геодетско-техничких радова у поступку комасације, трошкове рада
Комисије за комасацију и њених подкомисија и трошкове инвестиционих улагања у
вези са спровођењем комасације сноси град Смедерево.
Под трошковима комасације подразумевају се трошкови оних радњи, односно
радова који се искључиво или претежно изводе ради комасације.
Под трошковима инвестиционих улагања подразумевају се нарочито:
трошкови изградње нове мреже пољских путева, мањих пропуста на водотоковима
изграђених након пројекта нове мреже пољских путева, уклањање објеката, крчење
шикара и чишћење и равнање терена.
XI РЕШЕЊЕ О РАСПОДЕЛИ КОМАСАЦИОНЕ МАСЕ
Члан 41.
Комисија доноси решења о расподели комасационе масе.
Против решења о расподели комасационе масе учесник комасације може
изјавити жалбу Министарству пољопривреде и заштиту животне средине у року од
15 дана од дана његовог достављања.
Члан 42.
До правноснажности решења о расподели земљишта из комасационе масе,
спорови који се у поступку комасације између учесника комасације појаве (сметње
поседа привремено додељеног земљишта), и спорови о накнади штете између
учесника комасације и извођача радова (штете на усевима и вишегодишњим засадима
изазване крчењем и чишћењем терена, ископом водотокова и извођење геодетскотехничких радова) могу да се решавају поравнањем пред Комисијом.
XII ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Члан 43.
Учесницима комасације, којима је извођењем радова у поступку комасације,
дошло до оштећења њихових парцела, имају право на накнаду за стварну штету
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уколико је земљиште било приведено култури а не изгубљену добит услед тога што
су били спречени у обради свог поседа.
Учесници комасације из претходног става дужни су пријавити штету Комисији
за комасацију у року од 30 дана од дана сазнања за штету а најкасније у року од 60
дана од дана настанка штете.
Стварну штету утврђује подкомисија образована од стране Комисије за
комасацију, а споразум о накнади штете закључује се између Комисије и оштећеног
учесника комасације.
Члан 44.
Све службености установљене на пољопривредном земљишту, престају да
постоје.
Члан 45.
Престаће се са употребом и коришћењем старих пољских путева, у моменту
увођења у посед надељеног земљишта.
Члан 46.
Стварни терети уписани на старом поседу учесника комасације преносе се на
новодобијено земљиште.
Члан 47.
Учесници комасације могу користити земљиште унето у комасациону масу
(стари посед) до правноснажности решења о расподели комасационе масе. Након
тога земљиште (стари посед) не треба ђубрити, орати и слично у сврху употребе за
наредну годину.
Члан 48.
Учесници комасације дужни су да земљиште унето у комасациону масу (стари
посед) очисте од кукурузовине, сламе, сена и друго, најдоцније у року до 1.
новембра текуће године.
Ако учесници комасације не поступе према обавези из претходног става
земљиште ће се очистити о трошку учесника.
XIII ЗАВРШНА ОДРЕДБА
Члан 49.
Начела комасације ступају на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику града Смедерева“.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД СМЕДЕРЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: _______
СМЕДЕРЕВО, _____ 2017. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
________________________
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ПРИЛОГ БРОЈ 5: ПРИМЕР РЕШЕЊА О РАСПОДЕЛИ КОМАСАЦИОНЕ
МАСЕ
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Смедерево
Катастарска општина: Шалинац
КОМИСИЈА ЗА КОМАСАЦИЈУ
Број: ___
Датум: __.__.2017.
На основу члана 43. Закона о пољопривредном земљишту ("Службени гласник РС",
бр. 62/06, 65/08 и 41/09) Комисија за комасацију за комасационо подручје дела К.О.
Шалинац, Кулич и Смедерево, град Смедерево, доноси:

Р Е Ш Е Њ Е

О РАСПОДЕЛИ КОМАСАЦИОНЕ МАСЕ

1. Учеснику комасације, имаоцу права на непокретностима:
Ималац права
својине,
коришћења или
држалац
непокретности
ЈМБГ/МБ

Пребивалиште
(седиште-место)

Улица

Кућни
број

Врста права и
државина

Број
исказа
земљишта

престаје право својине на непокретностима-земљишту унетом у комасац. масу и то:
Број
парцеле

Потес/
Звано
место

Обим
права
над
парцелом

Први
разред

Други
разред

Трећи
разред

1.0

0.9

0.8

Укупна површина унета у
комасациону масу
Укупна вредност унета у
комасациону масу

Без
разреда

Укупна
површ
ина

Укупна
вредн
ост

Вредност одбитка
Вредност за
наделу

2. Подаци о теретима и ограничењима: има/нема
3. Учеснику комасације додељује се земљиште из комасационе масе, и то:
Број
парцеле

Број
табле

Потес/
Звано
место

Начин
коришћења
земљишта

Укупна површина надељена из
комасационе масе
Укупна вредност надељена из
комасационе масе

Први
разред
1.0

Други
разред
0.9

Трећи
разред
0.8

Без
разреда

Укупна
површи
на

Укупна
вредно
ст

Дугује комасационој маси
Потражује из комасационе
масе
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На додељено земљиште из комасационе масе, учесник комасације стиче право
својине по правноснажности овог решења о расподели комасационе масе.
4. Учесник комасације добио је из комасационе масе земљиште исте вредности као
вредности земљишта коју је унео у комасациону масу, умањену за вредност за
заједничке потребе. Већа или мања површина и вредност добијеног земљишта је у
складу са чланом 42. Закона о пољопривредном земљишту ("Службени гласник РС",
бр. 62/06, 65/08 и 41/09). Проценат умањења вредности за заједничке потребе
усвојила је Комисија за комасацију приликом усвајања пројекта мреже пољских
путева и објеката на комасационом подручју.
5. Парцела из тачке 3 овог Решења, обележена је на терену видним и трајним
белегама, у складу са Законом о државном премеру и катастру ("Службени гласник
РС", бр. 72/2009, 18/2010, 65/2013, 15/2015 - одлука УС и 96/2015). Пријемом овог
решења сматра се да је учесник комасације уведен у посед.
6. Подаци о теретима и ограничењима: има/нема

Образложење

Скупштина Града Смедерева, сходно чл. 31. и 34. Закона о пољопривредном
земљишту ("Службени гласник РС", бр. 62/06, 65/08 и 41/09), донела је одлуку број
______ од ___. ___ 2017. године о спровођењу комасације на делу катастарских
општина Шалинац, Кулич и Смедерево, град Смедерево, која је објављена у
Службеном гласнику града Смедерева бр. ______.
Истовремено са доношењем Одлуке о спровођењу комасације, сходно члану 35.
Закона о пољопривредном земљишту, Скупштина Града Смедерева образовала је
Комисију за комасацију која је у складу са чланом 33. истог закона:
• извршила утврђивање фактичког стања поседа за сваког учесника
комасације, излагањем постојећег стања катастарског плана и базе података
катастра непокретности за део КО Шалинац, Кулич и Смедерево, о чему је за
сваког учесника састављен Записник о утврђивању фактичког стања,
• усвојила комасациону процену земљишта које улази у комасациону масу, са
прегледним планом процембених разреда и коефицијентима њиховог међусобног
релативног односа, а након извршеног излагања на јавни увид у трајању од 15
дана,
• извршила утврђивање парцела и делова парцела са вишегодишњим засадима
и објеката, а потом усвојила прегледни план после извршеног излагања на јавни
увид у трајању од 15 дана.
На основу Програма комасације, претходних радова и преузетих расположивих
пројеката, израђен је пројекат мреже пољских путева и намене површина.
Пројекат је био изложен на јавни увид у трајању од 15 дана, а после тога усвојен
од стране Комисије за комасацији.
На основу Записника о утврђивању фактичког стања и вредности парцела за
сваког учесника комасације састављен је Исказ земљишта.
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Пре расподеле земљишта из комасационе масе Скупштина Града Смедерева је
донела Одлуку о начелима комасационе масе, број _______ од __.__ 2017.
године за комасационо подручје, објављеној у Службеном гласнику града
Смедерева бр._____.
Пре почетка расподеле земљишта из комасационе масе сваки учесник је позван
да се упозна са стањем земљишта у исказу земљишта, и да изјави пред
комисијом где жели да му се надели и групише земљиште, о чему је састављен
записник као саставни део исказа земљишта.
На основу Одлуке о начелима комасације и изјава учесника о расподели и
груписању земљишта Комисија за комасацију је, на основу чл. 40. и 42. Закона о
пољопривредном земљишту, израдила Предлог расподеле комасационе масе у
облику прегледног плана и који је је био изложен на јавни увид у времену од 09.
октобра до 24. октобра 2015. године на који су учесници комасације могли да
ставе примедбе.
После разматрања приспелих примедби од стране Комисије за комасацију,
учесник комасације је писмено обавештен о разлозима прихватања, односно
неприхватања примедби, након чега је извршена привремена примопредаја
земљишта, о чему је састављен одговарајући записник, а која ће се по
превноснажности овог решења сматрати коначном.
Износ накнада у динарима за више или мање добијену вредност земљишта из
комасационе масе, утврђена је од стране Комисије за комасацију по истим
критеријумима за све учеснике комасације, а на бази одређене јединичне динарске
вредности земљишта (по процембеним разредима), на основу чега ће бити
извршене одговарајуће исплате међусобних потраживања.
Применом члана 192. Закона о општем управном поступку ("Службени лист СРЈ",
бр. 33/97, 31/01, "Службени гласник РС", број 30/10) и члана 43. Закона о
пољопривредном земљишту, Комисија за комасацију донела је решење као у
диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ
Против овог решења учесник комасације може изјавити жалбу Министарству
пољопривреде и заштите животне средине у року од 15 дана од дана његовог
достављања. Жалба се подноси преко ове Комисије за комасацију.
Дoставити:
Комисија за комасацију

ПРЕДСЕДНИК

• Учеснику комасације
• Архиви
• Републичком геодетском заводу

89

8. јун 2017. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 91 – Број 6 – Књига 2

ПРОГРАМ КОМАСАЦИЈЕ ДЕЛОВА КАТАСТАРСКИХ ОПШТИНА ШАЛИНАЦ, КУЛИЧ И СМЕДЕРЕВО,
ГРАД СМЕДЕРЕВО

ПРИЛОГ БРОЈ 6: ПРИМЕРИ ОСТАЛИХ ДОКУМЕНАТА НЕОПХОДНИХ
У ПРОЦЕСУ СПРОВОЂЕЊА КОМАСАЦИЈЕ
На основу члана 34. Закона о пољопривредном земљишту („Службени
гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 и 41/09) и члана ____ Статута града Смедерева,
Скупштина града, на својој седници одржаној дана ______ донела је
ОДЛУКУ
о спровођењу комасације на деловима катастарских општина Шалинац, Кулич
и Смедерево, град Смедерево
Члан 1.
Одређује се спровођење комасације пољопривредног земљишта на у
деловима катастарских општина Шалинац, Кулич и Смедерево, град Смедерево.
Члан 2.
Предмет комасације (комасациона маса) су сва земљишта на комасационом
подручју.
Граница комасационог подручја из става 1. овог члана описана је у Програму
комасације.
Члан 3.
Учесници комасације су власници земљишта која су обухваћена
комасационом масом и сва друга лица која на тим земљиштима имају стварна права
или на закону заснован правни интерес.
Члан 4.
Комасацију, на основу ове Одлуке о спровођењу комасације, спроводи
Комисија за спровођење комасације, коју Скупштина града Смедереваобразује
посебним решењем.
Члан 5.
Финансијско пословање Комисије за спровођење комасације спроводи
Одељење за финансије и буџет управе града Смедерева.
Члан 6.
Од дана објављивања одлуке о спровођењу комасације не може се вршити
изградња објеката и подизање вишегодишњих засада на комасационом подручју.
Члан 7.
Поступак комасације спроводиће се на основу Закона о пољопривредном
земљишту и у складу са Начелима комасације која ће донети Скупштина града
Смедерева.
Члан 8.
Републички геодетски завод, Служба за катастар непокретности Смедерево
забележиће у катастару непокретности спровођење комасације.
Члан 9.
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Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном
гласнику града Смедерева".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД СМЕДЕРЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: _______
СМЕДЕРЕВО, _____ 2017. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
________________________
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На основу члана ____ Статута града Смедерева, а у вези са чланом _____
Решења о образовању Комисије за спровођење комасације у у деловима
катастарских општина Шалинац, Кулич и Смедерево, град Смедерево Скупштина
града на седници одржаној дана _________. године донела је:
ПРАВИЛНИК
О НАКНАДАМА ЗА РАД КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА
КОМАСАЦИЈЕ У ДЕЛОВИМА КАТАСТАРСКИХ ОПШТИНА ШАЛИНАЦ, КУЛИЧ И
СМЕДЕРЕВО, ГРАД СМЕДЕРЕВО
Члан 1.
Овим правилником утврђује се висина накнаде за рад чланова Комисије за
спровођење поступка комасације (у даљем тексту: Комисија), секретара Комисије,
чланова поткомисија, стручних радних тела и других лица ангажованих на
обављању административно техничких послова од стране Комисије, приликом
спровођења поступка комасације.
Члан 2.
Председнику и члановима Комисије, секретару Комисије, члановима
поткомисија и стручних радних тела за предузимање одређених радњи у поступку
комасације и другим лицима (службена лица, и др.) ангажованих од стране Комисије
на обављању административно-техничких послова, припада накнада за време
проведено на пословима комасације и у вези са тим пословима, као и накнада
трошкова превоза под условима и на начин утврђен овим правилником.
Члан 3.
Председнику и заменику председника Комисије, припада накнада за рад у
висини од _______ динара, док осталим члановима Комисије, секретару Комисије,
члановима поткомисија и других тела које именује Комисија припада накнада за рад
у висини од _________ динара.
Члан 4.
Накнада из члана 3. овог правилника утврђује се зависно од времена
проведеног на пословима комасације. За рад који траје мање од осам часова
дневно, а више од четири часа дневно, накнада се умањује за 50 %.
Члан 5.
Превоз лица из члана 2. овог Правилника организује Скупштина града
Смедерева.
Уколико лица из члана 2. овог правилника користе услуге јавног превоза
припада им накнада трошкова превоза на рад и са рада, у висини цене превоза у
јавном саобраћају на територији града Смедерева.
Члан 6.
Исплата накнаде утврђене овим правилником вршиће се по овереним
исплатним листовима Председника Комисије, односно у његовом одсуству заменика
председника Комисије, на терет трошкова комасационог поступка са предметне
позиције ____________, Буџета града Смедерева.
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Члан 7.
Евиденцију и записник о времену проведеном на пословима комасације и у
вези тих послова за лица из члана 2. овог правилника, као и исплатне листе из
члана 6. овог правилника води секретар Комисије.
Обрачун и исплату накнада врши Одељење за буџет и финансије градске
управе Смедерева, најкасније до 10. у месецу за претходни месец.
Члан 8.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику града Смедерева“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД СМЕДЕРЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: _______
СМЕДЕРЕВО, ______

2017. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
________________________
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина: Смедерево
Катастарска општина: __________
КОМИСИЈА ЗА КОМАСАЦИЈУ
Број: ____________ (Број исказа)
Датум:__________
На основу члана 35. Закона о пољопривредном земљишту ("Службени гласник РС", бр.
62/06, 65/08 и 41/09) Комисија за комасацију Скупштина града Смедерева, саставила је
следећи

З А П И С Н И К
О ПРИВРЕМЕНОЈ ПРИМОПРЕДАЈИ ЗЕМЉИШТА И ОБЈЕКАТА ИЗ
КОМАСАЦИОНЕ МАСЕ ЗА КО _______
Привремена примопредаја започета је дана _______ у ______ часова.
ПРИСУТНИ:
1.Учесник комасације:__________________________________________________
2.Представник Комисије за комасацију:____________________________________
3.Геодетски стручњак: _________________________________________________
Учеснику комасације је саопштено да је позван ради привремене примопредаје земљишта и
објеката из комасационе масе који су садржани у Исказу број ____ КО ________.
Показане су му међне белеге парцеле-а коју-е добија из комасационе масе у КО _____ и то:
Број табле

Привремени
број парцеле

Положај
парцеле у
табли

Површина
ха ари м2

Вредност

Примедба

Учесник комасације у вези предње примопредаје изјављује следеће:
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Приморедаја је завршена дана _________ у ____ часова.
Овај записник састављен је на лицу места дана ______ 2017. године
Записник су прочитали и потписују:
Учесник комасације:
__________________

Геодетски стручњак:
____________________

Представник комисије:
___________________
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Град Смедерево
Катастарска општина Шалинац
КОМИСИЈА ЗА КОМАСАЦИЈУ
___-__-______
Датум:__.__.2017.год
На основу члана 33. Закона о пољопривредном земљишту ("Службени гласник РС", бр. 62/06, 65/08 и
41/09) Комисија за комасацију дела катастарске општине Шалинац ( Град Смедерево), саставља
следећи:

ЗАПИСНИК О УТВРЂИВАЊУ ФАКТИЧКОГ СТАЊА - број __

ПРВИ ДЕО: ПОДАЦИ О НЕПОКРЕТНОСТИМА УПИСАНИ У КАТАСТАР
НЕПОКРЕТНОСТИ
К.О
Број листа непокретности: __

Веза са ЛН број: ...................................................

ПОДАЦИ О ИМАОЦУ ПРАВА НА НЕПОКРЕТНОСТИМА - УЧЕСНИКУ КОМАСАЦИЈЕ:
ИМАЛАЦ ПРАВА СВОЈИНЕ,
КОРИШЋЕЊА ИЛИ
ДРЖАЛАЦ
НЕПОКРЕТНОСТИ

ПРЕБИВАЛИШТЕ
(СЕДИШТЕМЕСТО)

КУЋНИ
БРОЈ

УЛИЦА

ВРСТА
ПРАВА,
ДРЖАВИНА

ОБИМ
ПРАВА,
УДЕО

ЈМБГ/МБ

ПОДАЦИ О НЕПОКРЕТНОСТИМА:

БРОЈ
ПАРЦЕЛЕ

БРОЈ
ДЕЛА
ПАРЦЕЛЕ

ПОТЕС ЗВАНО
МЕСТО

ПОВРШИНА
ВРСТА
НАЧИН
ЦЕЛЕ
ЗЕМЉИКОРИШЋЕЊА ПАРЦЕЛЕ
ШТА
2

Ha - a - m

ПРАВНИ СТАТУС
ОБИМ
ПОВРШИНА
ОБЈЕКТА
ПРАВА
УДЕЛА
СЛУЖБЕНОСТИ,
НАД
ПАРЦЕЛЕ
ЗАБЕЛЕЖБЕ
ПАРЦЕЛОМ
2

Ha - a - m

УКУПНА ПОВРШИНА:
ОПИСИ ПРАВНИИХ СТАТУСА ОБЈЕКАТА, СЛУЖБЕНОСТИ И ЗАБЕЛЕЖБЕ УПИСАНИХ У
КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ:
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
ОСНОВ ПРОМЕНА ПОДАТАКА УПИСАНИХ У КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ:
(Закон, исправа и/или потписане изјаве имаоца права и/или евентуалне изјаве других лица на основу
којих се врше промене података о непокретностима уписаних у катастрау непокретности)
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
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ЗАПИСНИК О УТВРЂИВАЊУ ФАКТИЧКОГ СТАЊА - број __

ДРУГИ ДЕО: УТВРЂЕНО ФАКТИЧКО СТАЊЕ ПОДАТАКА О НЕПОКРЕТНОСТИМА
К.О.

Веза са Записником УФС број: ...............................................

ПОДАЦИ О ИМАОЦУ ПРАВА НА НЕПОКРЕТНОСТИМА - УЧЕСНИКУ КОМАСАЦИЈЕ:
ИМАЛАЦ ПРАВА СВОЈИНЕ,
КОРИШЋЕЊА ИЛИ
ДРЖАЛАЦ
НЕПОКРЕТНОСТИ
ЈМБГ/МБ

ПРЕБИВАЛИШТЕ
(СЕДИШТЕМЕСТО)

УЛИЦА

КУЋНИ
БРОЈ

ВРСТА
ПРАВА,
ДРЖАВИНА

ОБИМ
ПРАВА,
УДЕО

ПОДАЦИ О НЕПОКРЕТНОСТИМА:

БРОЈ
ПАРЦЕЛЕ

ПОВРШИНА
БРОЈ
ПОТЕС - ВРСТА
НАЧИН
ЦЕЛЕ
ДЕЛА
ЗВАНО ЗЕМЉИКОРИШЋЕЊА ПАРЦЕЛЕ
ПАРЦЕЛЕ МЕСТО
ШТА
2

Ha - a - m

ОБИМ
ПОВРШИНА
ПРАВА
УДЕЛА
НАД
ПАРЦЕЛЕ
ПАРЦЕЛОМ

ПРАВНИ СТАТУС
ОБЈЕКТА
СЛУЖБЕНОСТИ,
ЗАБЕЛЕЖБЕ

2

Ha - a - m

УКУПНА ПОВРШИНА:
ОПИСИ ПРАВНИИХ СТАТУСА ОБЈЕКАТА, СЛУЖБЕНОСТИ И/ИЛИ ЗАБЕЛЕЖБЕ УПИСАНE У
КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ:
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

ПОТПИС ИМАОЦА ПРАВА - УЧЕСНИКА КОМАСАЦИЈЕ О ПРИХВАТАЊУ УТВЕЂЕНИХ ПОДАТАКА
О НЕПОКРЕТНОСТИМА
Ималац права о непокретностима својим потписом потврђује да је упознат и да се у потпуности
слаже са подацима о непокретностима на комасационом подручју:
1.
............................................................................................................................................................................
.....
2.
............................................................................................................................................................................
.....
3.
............................................................................................................................................................................
.....

У Смедереву __.__.2017.год

КОМИСИЈА ЗА КОМАСАЦИЈУ
Председник
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На основу чланова 60. - 71. Закона о пољопривредном
земљишту („Службени гласник Републике Србије“, број
62/2006, 65/2008 - др. закон, 41/2009 и 112/2015), члана 46.
став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон и 101/2016- др. закон) и члана 45. став 1. тачка 6. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“,
број 12/2016 – пречишћен текст).
Скупштина града Смедерева, на 8. седници одржаној 8.
јуна 2017. године, донела jе
ОД Л У КУ
О ОДРЕЂИВАЊУ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДАВАЊА У ЗАКУП И
КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
Члан 1.
Одређује се градоначелник града, као орган надлежан
за доношење Одлуке о расписивању јавног позива за остваривање права коришћења без плаћања накнаде , односно
доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Смедерева на
предлог Комисије за израду Годишњег програма заштите,
уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Смедерева.
Члан 2.
Одређује се градоначелник града, као орган надлежан
за доношење Одлуке о давању на коришћење без плаћања
накнаде, односно о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Смедерева
и по основу права пречег закупа, уз сагласност Министарства пољопривреде и заштите животне средине Републике
Србије (у даљем тексту: Министарство), на предлог Комисије за оглашавање и спровођење поступка давања у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Смедерева.
Члан 3.
Одређује се градоначелник града, као орган надлежан
за доношење Одлуке о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у
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државној својини на територији града Смедерева, уз сагласност Министарства, а у складу са Годишњим програмом
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Смедерева, за
сваку текућу годину, на предлог Комисије за оглашавање
и спровођење поступка давања у закуп пољопривредног
земљишта у државној својини на територији града Смедерева.
Члан 4.
Одређује се градоначелник града као надлежан орган
да, на основу предлога Комисије за оглашавање и спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта
у државној својини на територији града Смедерева, донесе
Одлуку о давању у закуп и на коришћење пољопривредног
земљишта у државној својини, уз сагласност Министарства.
Члан 5.
Одређује се градоначелник града да образује стручну
Комисију за израду Годишњег програма заштите, уређења
и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Смедерева и стручну Комисију за
оглашавање и спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији
града Смедерева.
Члан 6.
Даном ступања на снaгу ове Одлуке престаје да важи
Одлука о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини („Службени лист града Смедерева“, број 9/2009
и 13/2012).
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 320-17/2017-07
У Смедереву, 8. јуна 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р
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На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју
(„Службени гласник Републике Србије“, број 10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016),
Правилника о обрасцу и садржини програма подршке за спровођење пољопривредне
политике и политике руралног развоја и обрасцу извештаја о спровођењу мера
пољопривредне политике и политике руралног развоја („Службени гласник Републике
Србије“, број 24/2015,111/2015 и 110/2016), члана 32., а у вези са чланом 66. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007,83/2014др.закон и 101/2016-др. закон), члана 19. став 1. тачка 6. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 12/2016-пречишћен текст), члана 9. Одлуке о
подстицању пољопривреде и руралног развоја на територији града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 10/2016) и Одлуке о буџету града Смедерева
за 2017. годину („Службени лист града Смедерева“ број 12/2016),
Скупштина града Смедерева, на 8. седници одржаној 8. јуна 2017. године,
донела је
ПРОГРАМ
ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И
ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
ЗА 2017. ГОДИНУ
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I. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ МЕРА
1.1.1. Географске и административне карактеристике

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

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

Са становишта кретања основних индикатора тржишта рада може се констатовати
да Смедерево има показатеље који су типични за централни део Републике.
По подацима РЗС за 2015. годину запослено је 21.481 лица, а број незапослених
лица је 8.763.
У погледу образовне структуре, високо и више образовање поседује 11,65%
становништва, средње 49,65%, основно 24,72%, без школске спреме и са непотпуним
основним образовањем чини 13,98% становништва.
Привредна структура по секторима делатности и заступљености:
у прерађивачкој индустрији је 32,64% укупно запосленог становништва, у
пољопривреди 19,69%, трговини 10,48%, у здравствено-социјалном сегменту 6,69%, у
грађевинарству 5,32%, саобраћају 4,19%. Остале гране привреде су заступљене у
мањем обиму.
Привреда на подручју Смедерева се развија у више праваца; постојање Железаре и
метало-прерађивачких капацитета условљава развој црне металургије и металопрерађивачке индустрије, а са друге стране велики и неискоришћени потенцијали у
пољопривреди чине основ да се много озбиљније приступи свим могућностима за бољи
и ефикаснији развој пољопривреде.
1.1.5. Рурална инфраструктура

Подручје града Смедерева поседује разгранату и функционалну инфраструктуру,
како на подручју града, тако и у сеоским насељима. По питању развоја саобраћаја,
Смедерево поседује повољне услове готово у свим видовима саобраћаја.
Основу путне инфраструктуре града Смедерева чине регионални и локални путеви
и деоница магистралног пута којима се одвија градски и приградски саобраћај.
Транзитни саобраћај се одвија пре свега ауто-путем Е-75, који пресеца територију
града на северни и јужни део, магистралним путем М-24 и обилазницом.
Укупна дужина магистралних, регионалних и локалних путева на територији града
Смедерева је 306 км (Подаци РЗС за 2015.годину).
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Град Смедерево карактерише развијена мрежа магистралних и регионалних путева
и солидна мрежа локалних путева.
Може се констатовати да је Смедерево, захваљујући саобраћајном положају европски
град, важан републички и регионални центар.
У погледу комуналне инфраструктуре: Смедерево има развијену водоводну мрежу у
дужини од 328 км у граду и насељеним местима, на коју је прикључено укупно 70.000
становника (покривеност 63,74%). Годишња производња воде је 8,7 милиона м³
односно 271 л/с.
Канализациона мрежа је у дужини од 219 км и на њу је прикључено укупно 50.000
становника (покривеност 45,50%).
Електро инфраструктуру града Смедерева одликује релативно добра дистрибутивна
мрежа, чији поједини делови захтевају реконструкцију и модернизацију. Снабдевање
електичном енергијом подручја Смедерева врши се преко преносног система ЕПС-а
далеководима од Ђердапских хидроелектрана и Костолачких термоелектрана.
На целокупној територији града Смедерева у употреби је расположива фиксна и
мобилна телефонија и омогућен је интернет приступ. Регистровано је 35.064
телефонских претплатника (РЗС).
Град Смедерево има изражен проблем одлагања комуналног отпада. Од укупне
површине града, 92% није покривено организованим третманом комуналног отпада,
односно 38,52% од укупног становништва није обухваћено организованим одлагањем
отпада. Одлагање отпада у Смедереву се тренутно врши на градској депонији и делом у
рециклажном центру градског ЈКП. Евидентно је и постојање великог броја дивљих
депонија - локалних сметлишта, поготову у сеоским насељима, јер рурално подручје
није обухваћено организованим сакупљањем отпада. У циљу отклањања уочених
недостатака донет је Локални план управљања комуналним отпадом на територији
града Смедерева којим су дата решења овог проблема, пре свега изградњом регионалне
депоније у Јелен Долу, поспешивањем рада постојећих капацитета, увођењем примарне
селекције отпада, повезивањем са другим локалним плановима градова и општина и др.
Највећи проблем у решавању питања управљања отпадом су значајна финансијска
средства која локална самоуправа није у могућности да самостално обезбеди.
ПОКАЗАТЕЉИ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ
1.1.6. Пољопривредно земљиште

Укупно коришћено пољопривредно земљиште 26.560 ха користи 7.107 газдинстава.
Територија града Смедерева има 30 катастарских општина и располаже са укупно
33.452 ха 50 ари 44 м2 пољопривредног земљишта. Просечна величина поседа је 4,16 ха,
а просечна величина парцеле је 0,34 ха (подаци РГЗ- Катастaр за 2014. годину).
Комасација пољопривредног земљишта спроведена је ранијих година у три
катастарске општине и то: Сараорци, Лугавчина и Липе. У КО Осипаоница комасација
је завршена на 700 ха, а преостале површине се планирају у наредном периоду када се
за то обезбеде потребна новчана средства. На комасираном делу површина, каналска
мрежа за наводњавање и одводњавање је изграђена, међутим, због неадекватног
одржавања функционисање исте је отежано. Овај проблем је нарочито изражен у
периодима високог нивоа подземних вода и велике количине атмосферских падавина,
тако да су велике површине пољопривредног земљишта у тим периодима поплављене.
Низводно поред корита реке Језаве и Мораве пошто је изграђен канал за отпадне воде
Железара - Смедерево, пресечени су природни токови вода Бадрике па у доњем току
често настају велике поплаве јер вишак воде не може да отиче преко овог канала чиме
је угрожено више од 6.000 ха пољопривредног земљишта.
4
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Наводњавано земљиште према категоријама коришћења у пољопривредној
производњи има 671 ПГ и то укупно 710 ха, од тога: ораница и башта 563 ха, воћњака
142 ха, винограда 4 ха. Наводњаване површине ораница и башта према врстама усева:
жита и кукуруз за силажу 197 ха, поврће, бостан и јагоде 337 ха, остали усеви на
ораницама и баштама 29 ха.
Начини наводњавања: површинско 47,1%, орошавањем 13%, кап по кап 39,80%.
Главни извори воде за наводњавање су: подземне воде на газдинству 69,7%,
површинске воде на газдинству 4,7%, површинске воде ван газдинства 12,8%, вода из
водовода 7,4%, остали извори 5,4%.
Одводњавање земљишта: каналска мрежа - изграђена је на површини од 8,7 ха од
тога је у функцији 4,5 ха и цевна дренажа - изграђена на 600 ха , али није у функцији.
Укупно пољопривредно земљиште у државној својини на територији ЈЛС Смедерево
износи 3.217 ха, од чега се издаје у закуп 2.593 ха.
1.1.7. Вишегодишњи засади

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

Сточни фонд на подручју Смедерева бележи свој пад, како по броју грла, тако и у
погледу продуктивности. По последњем попису евидентирани су следећи показатељи:
говеда 3.952, свиње 40.937, овце и козе 12.230, живина 276.274, кошнице пчела 5324.
У пределима где је доминантно сточарство, пратећа пољопривредна производња је
ратарска и производња индустријског биља.
Ливаде и пашњаци заузимају површину од 1.077 ха односно 4,05% коришћеног
пољопривредног земљишта.
Сточно крмно биље (луцерка, сточна репа, сточни грашак, детелина, кукуруз за силажу
и др.) се гаје на 2.035 хектара (7,66%), од тога најзаступљеније су површине под
луцерком 1.189 ха (4,47%) и детелином 750 ха односно (2,82%) од укупног коришћеног
пољопривредног земљишта.
Производна оријентација у сточарству на подручју Смедерева се базира пре свега на
производњи млека, јаја, меса и меда. Може се констатовати да у овој производњи нема
значајнијих тржних вишкова.
1.1.9. Механизација, опрема и објекти

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

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

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

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

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

Систем преноса знања и информација постоји, али све теже налази праву примену у
пракси због евидентног недостатка средстава. Подручје Смедерева покрива ПССС у
Коларима преко које се организују и реализују различити видови обука и саветовања
пољопривредних произвођача у области пољопривредне производње, заштите и
одржања природних ресурса и других питања од руралног значаја. У том смислу, од
значаја је и надлежно Одељење Градске управе Смедерево, односно Одсек за
пољопривреду, који чине спрегу између произвођача, пољопривредних задруга и
удружења, подручне пољопривредне службе и надлежног Министарства и који својим
мерама и активностима активно учествују у развоју пољопривреде на територији града
Смедерева.
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ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ МЕРА
И ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА
Табела 1. Мере директних плаћања
Планирани
Максимални
буџет за
Износ
Износ
износ подршке
текућу
подстицаја по подстицаја по
Редни Назив Шифра
по кориснику
Пренете
годину без јединици мере кориснику
број
мере
мере
(ако је
обавезе
пренетих
(апсолутни
(%)
дефинисан)
обавеза (у
износ у РСД)
(РСД)
РСД)
1. Регреси 100.1
1.800.000,00
2.000,00 40.000,00 2.
3.
n-1...
1.800.000,00
УКУПНО

Табела 2. Мере кредитне подршке
Планирани
буџет за
текућу
Редни Назив Шифра
годину без
број
мере
мере
пренетих
обавеза (у
РСД)
1. Кредитна 100.2
500.000,00
подршка

Максимални
Износ
Износ
износ подршке
подстицаја по подстицаја по
по кориснику
јединици мере кориснику
(ако је
(апсолутни
(%)
дефинисан)
износ у РСД)
(РСД)
70% -

-

Пренете
обавезе

-

100%
2.
3.
n-1...
УКУПНО

500.000,00

Табела 3. Мере руралног развоја

Редни
број

Назив мере

Максимални
износ
подршке по
Пренете
кориснику
обавезе
(ако је
дефинисан)
(РСД)
40%
100.000,00 -

Планирани
Износ
Износ
буџет за
подстицаја подстицаја
Шифра текућу годину по јединици
по
мере
без пренетих
мере
кориснику
(%)
обавеза (у
(апсолутни
РСД)
износ у РСД)

1. Инвестиције у 101.
физичка
средства
пољопривредних
газдинстава
2. Управљање
104
ризицима
3.
n-1...
УКУПНО

16.200.000,00 -

2.000.000,00 -

18.200.000,00
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Табела 4. Посебни подстицаји
Планирани
Износ
Износ
Максимални
буџет за
подстицаја по подстицаја износ подршке
текућу
Редни
Шифра
јединици
по
по кориснику Пренете
Назив мере
годину без
број
мере
мере
кориснику
(ако је
обавезе
пренетих
(апсолутни
(%)
дефинисан)
обавеза (у
износ у РСД)
(РСД)
РСД)
1. Подстицаји за 402
2.500.000,00 100%
100.000,00 промотивне
активности у
пољопривреди
и руралном
развоју
2.
3.
n-1...
УКУПНО
2.500.000,00

Табела 5. Мере које нису предвиђене у оквиру мера директних плаћања, мера кредитне
подршке и у оквиру мера руралног развоја

Редни
број

Назив
мере

Планирани
буџет за
текућу
Шифра
годину без
мере
пренетих
обавеза (у
РСД)

Максимални
Износ
Износ
износ подршке
подстицаја по подстицаја по
по кориснику
јединици мере кориснику
(ако је
(апсолутни
(%)
дефинисан)
износ у РСД)
(РСД)

Пренете
обавезе

2.
3.
n-1...
УКУПНО

Табела 6. Табеларни приказ планираних финансијских средстава
Вредност у
РСД

Буџет

Укупан износ средстава из буџета ЈЛС планираних за реализацију Програма
подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја
(без пренетих обавеза)

23.000.000,00

Планирана средства за директна плаћања

1.800.000,00

Планирана средства за кредитну подршку

500.000,00

Планирана средства за подстицаје мерама руралног развоја
Планирана средства за посебне подстицаје

18.200.000,00
2.500.000,00

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

-

Пренете обавезе

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

Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног
развоја за територију града Смедерева за 2017.годину (у даљем тексту: Програм)
утврђује се структура мера, намена и начин коришћења средстава за текућу годину у
укупном износу од 23.000.000,00 динара, која су Одлуком о буџету града Смедерева за
2017.годину (Службени лист Града Смедерева број 12/2016), опредељена на буџетским
позицијама 211 и 212, економска класификација 4511, у оквиру програмске активности
- развој пољопривреде.
Потенцијални корисници мера подршке су регистровани пољопривредни произвођачи,
задруге, удружења, сеоске месне заједнице и остала правна лица која имају
регистроване делатности у пољопривреди. На основу досадашњих показатеља, очекује
се значајно интересовање за коришћење мера Програма подршке на територији ЈЛС.
Избор дефинисаних мера је утврђен у складу са потребама подручја на коме се Програм
реализује. Реализација Програма представља значајну подршку смањењу производних
трошкова произвођача, доприноси стварању основа за што већи број регистрованих
газдинстава и за уређеније и организованије пословање и живот у руралном подручју.
Начин остваривања права на подстицаје у ЈЛС подразумева и условљава предходна
улагања у развој пољопривреде и ефикаснију продуктивност, на основу чега се и
остварује утврђени износ повраћаја средстава. Произвођачи се стимулишу мерама
подршке на рад, улагања и развој пољопривредне производње, јер је то једини начин на
основу чега могу остварити субвенције утврђене Програмом. Мере предвиђене
Програмом ће довести до побољшања квалитета живота, повећања продуктивности
газдинстава и ефикасности, подстицања удруживања и очувања производње
традиционалних производа.
Информисање корисника о могућностима које пружа Програм подршке за
спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја

Информисање потенцијалних корисника о донетом Програму, начину и условима за
подношење захтева за добијање средстава, врши се објављивањем Јавног позива,
обавештавањем преко сеоских месних заједница и месних канцеларија Градске управе
Смедерево, преко подручне пољопривредне стручне службе, путем трибина,
обавештавањем на сајту града Смедерева и преко локалних средстава информисања.
Мониторинг и евалуација / надзор реализације

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

За ову меру постоји посебна заинтересованост у руралном подручју града Смедерева,
који се бави ратарско-сточарском производњом.
Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање), у предходним годинама је
користило и до 300 регистрованих пољопривредних газдинстава. За ову инвестицију
постоји константно интересовање, тако да је и у предходној години извршено
осемењавање 693 крава и јуница. Ова мера је значајна са становишта развоја и
унапређења сточарства на подручју града Смедерева, првенствено развоја говедарства,
обзиром да званични показатељи показују смањење броја говеда за ово подручје.
Поред ових квантитативних показатеља, значајни су и квалитативни показатељи да се
овом мером постиже побољшање расног састава говеда, а тиме и већа продуктивност у
производњи млека и меса. На овај начин, пољопривредна газдинства су мотивисана да
сачувају грла у производном запату и увећавају њихов број. Ова активност се реализује
у сарадњи са ветеринарским станицама или привредним субјектима које су
регистроване за пружање услуга вештачког осемењавања на територији града.
Ова мера је у складу са локалном Стратегијом развоја пољопривреде и руралног развоја
града Смедерева за период 2015-2020.године, као и националном Стратегијом
пољопривреде и руралног развоја Републике Србије 2014-2024.године.
2.1.2. Циљеви мере

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

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

2.1.4. Крајњи корисници

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

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

Општи услови које корисници треба да испуне да би могли да користе финансијска
средства предвиђена овом мером су :
-да су пољопривредна газдинства (физичка и правна лица) уписана у Регистар
пољопривредних газдинстава са активним статусом,
-да су пребивалиште (или седиште правног лица) и пољопривредна производња
подносиоца захтева на територији града Смедерева,
-да корисник нема неизмирених доспелих обавеза по раније одобреним захтевима
финансираним од стране локалне самоуправе, као и
-потписана изјава да не постоји захтев за исто улагање у другим јавним фондовима;
-само се улагања из текуће године и из последњег квартала предходне године могу
сматрати прихватљивим за надокнаду трошкова по Програму подршке у текућој години.
2.1.7. Специфични критеријуми

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

Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање)

2.1.9. Критеријуми селекције

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

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

Назив показатеља

1.

број газдинстава-подносилаца захтева

2.

број осемењених грла у текућој години

2.1.12. Административна процедура

Реализацију ове мере спроводи надлежно Одељење Градске управе Смедерево, односно
Одсек за пољопривреду, путем обавештавања и позива пољопривредним газдинствима
преко сеоских месних заједница, јавним оглашавањем, путем веб стране града
Смедерева и др. Крајњи рок за подношење захтева је 01.12.2017.године, односно до
утрошка средстава. Прихватљиви су докази о предметним улагањима пољопривредних
произвођача из текуће године, за конкурисање по донетом Програму. Пријем захтева,
документације и административну проверу документације врши Одсек за
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пољопривреду. Захтеви по овој мери се решавају по систему прво пристиглих захтева
(first come first served). Техничку, стручну и административну помоћ Одсеку за
пољопривреду пружа Одељење за финансије и локалну пореску администрацију.
Пријему захтева претходи спровођење целокупне процедуре и то:
-усвајање Програма на Градском већу;
-добијање претходне сагласности на Програм од надлежног Министраства;
-доношење Програма у Скупштини града Смедерева;
-доношења Одлуке градоначелника града Смедерева којом се прецизира и дефинише
мера из донетог Програма (у погледу услова за коришћење конкретне мере и
инвестиције, износа и потребне документације која се подноси уз захтев);
-објављивање јавног позива за меру из Програма.
Након спроведене процедуре може се отпочети са пријемом захтева и документације за
предметну меру. Пристигли захтеви са документацијом се хронолошки разврставају и
разматрају и приступа се њиховом решавању. Цео поступак пролази кроз неколико
нивоа провера, како би се поступак реализације одвијао у потпуности у складу са
прописаним условима и утврђеним критеријумима.
2.2. Назив и шифра мере : КРЕДИТНА ПОДРШКА 100.2
2.2.1. Образложење

Кредитна подршка представља врсту подстицаја којом се пољопривредним
газдинствима омогућава лакши приступ коришћења кредита код пословних банака и на
тај начин се остварују повољнији економски услови за унапређење активности за
започињање, одржавање и унапређење пољопривредне производње.
Краткорочно и дугорочно кредитирање пољопривредне производње спроводиће се
субвенционисањем камата за пољопривредне кредите који се користе у циљу развоја
сточарства, ратарства, повртарства, воћарства и виноградарства. Ова Мера се спроводи
дужи низ година, а од 2010. године искључиво преко пословних банака. ЈЛС закључује
Споразум о пословној сарадњи са банком, која достави најповољнију понуду за
краткорочно и дугорочно кредитирање у пољопривреди. За ову меру постоји изражено
интересовање пољопривредних произвођача. Банка у складу са својом пословном
политиком прописује потребну документацију.
Субвенционисање камате у 2017.години се реализује у складу са важећим Споразумима
о пословној сарадњи са Банком, који су закључени 2016.године и претходних година.
По краткорочним кредитима након повраћаја кредита и измирења свих обавеза ЈЛС
извршава уплату субвенционираног дела Банци по достављеном обрачуну, а по
дугорочним кредитима, уплата субвенционираног дела камате се врши по доспелости
рата, углавном два пута годишње са доспећем обавеза 30.06. и 31.12. у текућој години.
Ова Мера је у складу са локалном Стратегијом развоја пољопривреде и руралног
развоја града Смедерева за период 2015-2020.године, као и националном Стратегијом
пољопривреде и руралног развоја Републике Србије 2014-2024.године.
2.2.2. Циљеви мере

Мера представља подршку развоју целокупној пољопривредној производњи на
територији града Смедерева. Представља значајну материјалну подршку, јер
субвенционише износ уговорене камате преко 3%. Посебно је изражен економски и
социјални ефекат, јер се овом мером значајно појефтињује улагање у пољопривредну
производњу и чини је економски исплативијом. Најзначајнији аспект ове мере је
превазилажење проблема недостатка обртних средстава у пољопривреди.
Крајњи циљ реализације ове мере је побољшање структуре газдинства, унапређење
пласмана, модернизација производње и унапређење конкурентности.
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2.2.3. Веза са мерама Националног програма за рурални развој Републике Србије (НПРР)

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

2.2.4. Крајњи корисници

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

Износ кредита који ће бити одобрен, доказивање економске одрживости кроз одређену
форму бизнис плана или пројекта, контрола наменског коришћења средстава кредита и
други услови су утврђени пословном политиком банке које одобравају кредите.
Избор пословне банке са најповољнијим условима кредитирања извршиће се путем
јавног позива ЈЛС, односно надлежног Одељења Градске управе Смедерево - Одсека за
пољопривреду, који дефинише износе кредита, рокове и намену коришћења кредита за
пољопривреду и даје сагласност за одобравање кредита за сваког корисника
појединачно, на захтев банке, уколико испуњава услове предвиђене Програмом.
2.2.6. Општи критеријуми за кориснике

Општи услови које корисници треба да испуне да би могли да користе финансијска
средства предвиђена овом мером за субвенционирање камате су:
-да су пољопривредна газдинства (физичка и правна лица) уписана у Регистар
пољопривредних газдинстава са активним статусом,
-да су пребивалиште (или седиште правног лица) и пољопривредна производња
подносиоца захтева на територији града Смедерева и
-да корисник нема неизмирених доспелих обавеза по раније одобреним захтевима
финансираним од стране локалне самоуправе
У случају да неки од ових услова није испуњен, надлежно Одељење Градске управе
Смедерево, односно Одсек за пољопривреду, неће дати тражену сагласност банци и
кредит неће бити одобрен.
2.2.7. Специфични критеријуми

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

суфинансирање камата за пољопривредне кредите

2.2.9. Критеријуми селекције

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

Субвенцонисање камата се врши регистрованим пољопривредним произвођачима за
утврђени износ камате преко 3%, /интензитет помоћи је 70% од укупне ефективне
каматне стопе/, осим за кредитирање набавке противградних мрежа и пратеће опреме
на површини до 1 ха, за које ће се камата субвенционирати у целокупном износу
/интензитет помоћи 100%/. Обавезе корисника кредита су накнаде и трошкови у току
одобравања и релизације кредита, а суфинансира се ефективна каматна стопа.
Ефективна каматна стопа мора бити фиксна током периода отплате кредита.
2.2.11. Индикатори/показатељи
Редни
број

Назив показатеља

1.

укупан износ ангажованих средстава пословне банке

2.

број корисника кредита са суфинансираном каматом

3.

укупан износ исплаћених субвенционираних камата у текућој години

2.2.12. Административна процедура

Реализацију ове мере спроводи пословна банка и надлежна Одељења Градске управе
Смедерево. Све обавезе за суфинансирање камата у 2017. години се врше по основу
раније уговорених обавеза.
Реализацији ове мере предходи спровођење целокупне процедуре и то:
-усвајање Програма на Градском већу;
-добијање претходне сагласности на Програм од надлежног Министраства;
-доношење Програма у Скупштини града Смедерева;
-доношења Одлуке градоначелника града Смедерева којом се прецизира и дефинише
мера из донетог Програма (у погледу услова за коришћење конкретне мере и
инвестиције, износа и потребне документације која се подноси уз захтев);
-објављивање јавног позива за меру из Програма.
Надлежно Одељење, односно Одсек за пољопривреду извршиће избор пословне банке
са најповољнијим условима за 2017.годину путем јавног позива. Уговор са изабраном
банком закључује градоначелник Града Смедерева. Након закључења уговора са
банком, расписује се јавни позив за подношење захтева за одобрење кредита
корисницима. Краткорочни и дугорочни кредити са каматом која се субвенционише
одобраваће се за обртна и основна средства, односно за реализацију текућих сезонских
активности у пољопривреди - набавку репроматеријала (семенска роба, расад, садни
материјал, ђубриво, гориво, средства за заштиту биља, сточна храна и друго), набавку
приплодних грла, грла за тов, ројева и матица пчела, набавку нове механизације за
пољопривредну производњу, набавку опреме за прераду, чување и пласман
пољопривредних производа и друго.
Кредит се реализује плаћањем по профактури или на основу купопродајног уговора.за
износе преко 200.000,00 динара, а за износе до 200.000,00 динара је непходно доставити
документацију о извршеном улагању у репроматеријал у пољопривреди /фискалне
рачуне који покривају износ одобреног кредита, издате у периоду коришћења кредита/
и то, након истека рока за враћање кредита.
Реализација кредита ће се вршити до утрошка расположивих средстава, а најкасније до
01.12.2017.године.
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Проверу и спречавање двоструког финансирања је могуће извршити преко пословних
банака које одобравају кредите у пољопривреди. Одобравању кредита у банкама
предходи процедура током које се утврђују сви неопходни показатељи. Повлачењем
извештаја кредитног бироа утврђује се задуженост клијента по свим основама и добија
се увид у редовност измирења обавеза. Пословна политика банке одређује прихватљиву
меру степена задужености и за сваког пољопривредног произвођача понаособ захтева
сагласност за одобрење кредита од ЈЛС. Поред тога, уколико пољопривредни
произвођач нема адекватне показатеље, има исказане доцње, необјективну задуженост,
лошу класификацију и сл., у последњих 12 месеци, банка ће одбити његов захтев.
2.3. Назив и шифра мере :
ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА 101.
2.3.1. Образложење

Мера обухвата готово све сегменте пољопривреде и пољопривредне производње у свим
облицима. Сврха мере је унапређење и развој пољопривредне производње. Ефекти ове
мере имају конкретне показатеље у смислу директног улагања у пољопривредну
производњу, повећања продуктивности у раду, увећања и осавремењавања
пољопривредне производње итд.
У предходном периоду у ове инвестиције ЈЛС је пласирала најзначајније износе
субвенција. За ову меру постоји велико интересовање произвођача. Значајан број
пољопривредних произвођача је у 2016. години средства за ову меру искористио од
Министарства пољопривреде и заштите животне средине. Двоструког финансирања
није било, јер ЈЛС издаје потврде за потребе конкурисања код надлежног Министарства
и ажурно води евиденцију о свим поднетим захтевима и оствареним субвенцијама
корисника по мерама и инвестицијама.
Сектор Млеко:
Сектором доминирају мали произвођачи, одрживе и делимично одрживе фарме. На
територији ЈЛС 916 РПГ поседују 3.952 грла говеда. Од тога 51,2% РПГ поседује 1-2
грла говеда. На територији града Смедерева регистровано је и евидентирано свега 20
РПГ која поседују 20 и више говеда у стаду. На територији ЈЛС се дневно произведе
12.000 литара сировог млека. Евидентан проблем ове производње је ниска
продуктивност и квалитет сировог млека који још увек не испуњава стандарде ЕУ.
Инвестиција набавке квалитетних млечних грла је један од најефикаснијих начина за
побољшање расног састава, односно квалитета производа. Ефекат ове Инвестиције се
огледа у квантитивним и квалитативним показатељима.
Сектор Месо:
Сектор карактерише мањи број фарми и већи број газдинстава који се баве углавном
мешовитом проиводњом млека и меса. Од укупног броја пољопривредних газдинстава,
говедарством се бави 12,89% са просечним бројем грла 4,3 по газдинству, свињарством
се бави 56,62% са просечним бројем грла 10,17 по газдинству, овчарством се бави
14,37% са просечним бројем грла 9,57 по газдинству. Живинарством се бави 58,88%
укупног броја газдинстава. Постојеће стање указује на пад сточарске производње у
којој доминира низак интензитет производње. Инвестиција набавке квалитетних товних
грла има за циљ побољшање расног састава, квалитета и квантитета производа. Поред
постизања веће продуктивности овог сектора, истовремени је циљ приближавање
стандардима ЕУ у овој области.
Сектор: Воће, грожђе, поврће /укључујући печурке/ и цвеће
Овај сектор на подручју Смедерева карактерише специјализована производња, али и
уситњеност парцела. Просечна површина под сталним засадима воћа по РПГ износи
1,51 ха, виноградом 3,44 ха и под поврћем 2,39 ха. Воћарство заузима 16,61% површине
16

8. јун 2017. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 115 – Број 6 – Књига 2

укупног пољопривредног земљишта /најзаступљенији засади под јабуком, бресквом и
шљивом/, виноградарство 1,43%, а површине засноване поврћем заузимају 2,17%
/најзаступљеније површине под бостаном, паприком, купусом, парадајзом/. Високи
трошкови производње, проблем пласмана и ниска цена производа доводе до
немогућности адекватног финансирања у овај вид производње. Поред тога, недовољна
примена агротехнике и технологије, низак степен стручне оспособљености, одсуство
наводњавања и други фактори додатно утичу на остварену производњу која не постиже
максимум у погледу количина и квалитета.
Сектор: Остали усеви житарице,индустријско, ароматично и зачинско биље и др.
Услед недовољне примене агротехнике и технологије овај сектор не остварује
задовољавајуће резутате у погледу квалитета и квантитета производа. Како су
најзначајније пољопривредне површине под водећим ратарским културама, пшеницом
и кукурузом 63,05%, неопходно је поспешити услове за бављење овом производњом,
пре свега житарицама и индустријским биљем, како би се увећали приноси и квалитет
рода. Ова мера има за циљ побољшање агро-технологије, што би омогућило лакши и
продуктивнији рад у овом сектору.
Сектор Пчеларство:
Пчеларство представља значајну пољопривредну делатност, како због производње меда,
поленовог праха, тако и због доприноса пчела у опрашивању у воћарству,
виноградарству и повртарству. Последњих неколико година пчеларство је направило
значајне кораке у организацији извоза меда на тржишту ЕУ. ЈЛС је и до сада пружала
подршку развоју пчеларства путем здравствене заштите пчела, промоције европског
програма градова на Дунаву "Река Меда", одржавању регионалног саветовања у
пчеларству. Потражња квалитетног меда је велика, производња захтева одговарајућа
улагања, тако да ће ЈЛС и у овој години пружити подршку развоју пчеларства.
Реализација свих активности спроводиће се у сарадњи са регистрованим
произвођачима и Друштвом пчелара Смедерево. У Смедереву је евидентирано 5.324
кошница.
Ова мера је у складу са локалном Стратегијом развоја пољопривреде и руралног развоја
града Смедерева за период 2015-2020.године, као и националном Стратегијом
пољопривреде и руралног развоја Републике Србије 2014-2024.године.
2.3.2. Циљеви мере

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

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

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

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

Општи услови које корисници треба да испуне да би могли да користе финансијска
средства предвиђена овом мером су :
- потписана изјава да не постоји захтев за исто улагање у другим јавним фондовима,
-да корисник нема неизмирених доспелих обавеза по раније одобреним захтевима
финансираним од стране локалне самоуправе,
-да су пољопривредна газдинства (физичка и правна лица) уписана у Регистар
пољопривредних газдинстава са активним статусом,
-да су пребивалиште (или седиште правног лица) и пољопривредна производња
подносиоца захтева на територији града Смедерева,
- само се инвестиције из текуће године и из последњег квартала предходне године могу
сматрати прихватљивим за надокнаду трошкова по Програму у текућој години.
У случају да неки од ових услова није испуњен, захтев пољопривредног произвођача
неће бити позитивно решен и субвенција неће бити одобрена.
2.3.7. Специфични критеријуми

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

Набавка квалитетних приплодних јуница млечних раса или сименталског
говечета

101.1.6.

Набавка опреме и механизације за припрему,дистрибуцију и складиштење
концентроване и кабасте сточне хране на газдинству /сено,силажа,сенажа
итд/

101.2.1.

Набавка квалитетних говеда, оваца, коза и свиња товних раса

101.3.1.

Подизање нових или обнављање постојећих /крчење и подизање/
производних /са наслоном/ и матичних засада воћака, хмеља и винове
лозе, као и постављање противградних мрежа, објеката и набавка
опреме и средстава за тестирање,клонску селекцију, сертификацију,
конзервацију и мултипликацију садног материјала

101.3.2.

Набавка воћарско-виноградарских трактора до 100 Kw,
риголера,подривача и машина за резидбу, тарупирање и бербу
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101.3.3.

Набавка механизације и опреме за сетву, садњу, заштиту биља и
наводњавање/одводњавање за воћарску и виноградарску производњу,
производњу садног материјала и повртарску производњу /укључујући и
производњу расада и цвећарство/ на отвореном пољу, набавка
механизације за воћарско-виноградарску производњу /набавка прецизних
машина за сетву, машина за расађивање расада, висококвалитетних
прскалица или атомизера за заштиту од болести, корова или штеточина,
набавка система са микропрскалицама за заштиту воћњака, винограда и и
расадника од измрзавања, набавка противградних мрежа и пратеће
опреме, набавка система кап по кап, набавка пластичних фолија,
агротекстила и прскалица за наводњавање/

101.3.4.

Изградња стакленика и набавка опреме и/или материјала за повртарску
производњу и производњу јагодастог воћа, као и расадничарску
производњу и цвећарство у заштићеном или полузаштићеном простору
/набавка конструкције за пластенике и стакленике, високо квалитетних
вишегодишњих, вишеслојних фолија за пластенике, система за загревање
пластеника, система за вештачко осветљавање, система за
наводњавање/ одводњавање и ђубрење водотопивим ђубривима и
столова за производњу расада / за пластенике и стакленике

101.4.4.

Набавка машина за обраду земљишта

101.5.2.

Набавка опреме за пчеларство

2.3.9. Критеријуми селекције

Није предвиђено рангирање односно селекција корисника од стране ЈЛС. Досадашњи
начин рада по пристиглости захтева и испуњености услова се показао као ефикасан у
раду и није било приговора од стране пољопривредних газдинстава. Сви поднети
захтеви за субвенције у 2016.години који су испуњавали све прописане услове су
позитивно решени.
2.3.10. Интензитет помоћи

Минимални и максимални апсолутни износи који ће бити подржани путем Мере:
-сектор млеко - исплаћује се 40% од трошкова куповине грла, максимално 100.000,00
динара по РПГ,
-сектор месо - исплаћује се 40% од трошкова куповине грла, максимално 100.000,00
динара по РПГ,
-сектор воће, грожђе и поврће - износ субвенције по РПГ је 40% од висине инвестиције,
максимално 100.000,00 динара,
-сектор остали усеви /житарице,индустријско,ароматично и зачинско биље/ - исплаћује
се 40% од трошкова инвестиције, максимално 100.000,00 динара по РПГ,
-сектор пчеларство - износ субвенције по РПГ је 40% од висине инвестиције,
максимално 50.000,00 динара.
2.3.11. Индикатори/показатељи
Редни
број

Назив показатеља

1.

број поднетих захтева - РПГ по инвестицији

2.

укупна одобрена средства по инвестицији
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2.3.12. Административна процедура

Мера ће бити спроведена од стране ЈЛС односно надлежног Одељења-Одсека за
пољопривреду.
Пријему захтева претходи спровођење целокупне процедуре и то:
-усвајање Програма на Градском већу;
-добијање претходне сагласности на Програм од надлежног Министраства;
-доношење Програма у Скупштини града Смедерева;
-доношења Одлуке градоначелника града Смедерева којом се прецизира и дефинише
мера из донетог Програма (у погледу услова за коришћење конкретне мере и
инвестиција, износа и потребне документације која се подноси уз захтев);
-објављивање јавног позива за меру из Програма, односно за инвестиције које ће се
финансирати у оквиру ове мере.
Рок за подношење захтева је отворен до 01.12.2017.године, односно до утрошка
планираних средстава по мери, утврђених Програмом .
Захтеви се подносе од стране корисника на обрасцима у складу са условима који су
прописани. По пријему захтева спроводе се детаљне административне провере да ли су
испуњени сви услови за одобрење захтева и да ли је достављена прописана
документација (статусна документација, да је регистровано активно газдинство, да
поседује доказе о извршеном плаћању, гаранције за купљену робу, опрему итд.).
Комплетирани захтеви се решавају по редоследу подношења до утрошка предвиђених
средстава по мери до утврђеног рока.
2.4. Назив и шифра мере : УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА 104.
2.4.1. Образложење

Ова мера је од посебног значаја за рурално подручје града Смедерева. Разлози за
издвајање средства за ову намену су у чињеници да је пољопривредна делатност на
подручју Смедерева веома подложна утицају временских непогода (град, суша,
поплаве) од којих се не може заштитити или не постоји економска исплативост
успостављања ефикасне заштите. Из тог разлога локална самоуправа за ове намене у
континуитету издваја средства .
Инвестиција 104.3. Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и
животиња у оквиру ове мере има потпуну оправданост, јер је значајна за све области
пољопривредне производње. Посебно је изражено осигурање у воћарству, које је
заступљено са више од 70%, док је у ратарско-повртарско-сточарској производњи
учешће субвенционирања до 30%. За ову инвестицију су заинтересовани произвођачи
који се интензивно баве пољопривредном производњом на већим површинама, које
захтевају значајнија улагања. Разлози за издвајање средства за ове намене су у
чињеници да је пољопривредна делатност на подручју Смедерева подложна утицају
временских непогода. Овом мером се врши подстицај пољопривредних произвођача да
осигурају своја пољопривредна добра, чиме се обезбеђује стабилност дохотка, смањење
ризика у пољопривредној производњи, смањивање дугорочно негативних последица
штета проузрокованих природним непогодама.
Ова мера је у складу са локалном Стратегијом развоја пољопривреде и руралног развоја
града Смедерева за период 2015-2020.године, као и националном Стратегијом
пољопривреде и руралног развоја Републике Србије 2014-2024.године.
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2.4.2. Циљеви мере

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

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

Крајњи корисници Инвестиције 104.3 су физичка лица - носиоци регистрованих
пољопривредних газдинстава.
2.4.5. Економска одрживост

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

Општи услови које корисници треба да испуне да би могли да користе финансијска
средства предвиђена овом мером су:
- да су пољопривредна газдинства (физичка и правна лица) уписана у Регистар
пољопривредних газдинстава са активним статусом,
- да су пребивалиште (или седиште правног лица) и пољопривредна производња
подносиоца захтева на територији града Смедерева,
- да корисник нема неизмирених доспелих обавеза по раније одобреним захтевима
финансираним од стране локалне самоуправе,
- само се инвестиције у текућој години могу сматрати прихватљивим за надокнаду
трошкова по Програму у текућој години,
- потписана изјава да не постоји захтев за исто улагање у другим јавним фондовима.
2.4.7. Специфични критеријуми

Специфични критеријуми за кориснике ове мере не постоје.
2.4.8. Листа инвестиција у оквиру мере
Шифра
Назив инвестиције
инвестиције
104.3.

Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и
животиња

2.4.9. Критеријуми селекције

Није предвиђена селекција, већ се захтеви са потпуном документацијом решавају по
редоследу пријема, до утрошка средстава.
2.4.10. Интензитет помоћи

За Инвестицију 104.3. су предвиђени минимални и максимални апсолутни износи :
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- исплаћује се 40% од висине премије осигурања, максимално до 50.000,00 динара по
газдинству.
2.4.11. Индикатори/показатељи
Редни
број

Назив показатеља

1.

Број газдинстава-подносилаца захтева за субвенционисање осигурања

2.

Површина под осигураним усевима и засадима у ха

2.4.12. Административна процедура

Реализацију мере спроводи надлежно Одељење Градске управе - Одсек за
пољопривреду, путем обавештавања и позива пољопривредним газдинствима преко
сеоских месних заједница, јавним оглашавањем, путем веб стране града Смедерева и др.
Поступак пријема захтева почиње након доношења Програма за 2017.годину и
доношења Одлуке за реализацију предметне мере. Рок за пријем захтева је отворен до
01.12.2017.године, односно до утрошка планираних средстава по мери, утврђених
Програмом .
Захтеви се подносе од стране корисника на обрасцима у складу са условима који су
прописани. Прихватљиви су само докази о предметним улагањима пољопривредних
произвођача из текуће године.
Пријем захтева и документације и административну проверу документације врши
Одсек за пољопривреду. Захтеви по овој мери се решавају по редоследу пристиглих
захтева. Техничку, стручну и административну помоћ Одсеку обезбеђује надлежно
Одељење Градске управе: Одељење за финансије и локалну пореску администрацију.
Цео поступак пролази кроз неколико нивоа провера, како би се поступак реализације
одвијао у потпуности у складу са прописаним условима и утврђеним критеријумима.
Реализација ове мере је углавном у последњем кварталу текуће године, када наступи
истек рока корисницима за измирење обавеза за премије осигурања код осигуравајућих
кућа.
2.5. Назив и шифра мере: ПОДСТИЦАЈИ ЗА ПРОМОТИВНЕ АКТИВНОСТИ У
ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ 402.
2.5.1. Образложење

Мера представља подршку стицању нових знања и стручног усавршавања. Спровођење
активности у оквиру ове мере утиче на поспешивање развоја пољопривреде у свим
њеним сегментима, заинтересованости индивидуалних пољопривредних произвођача за
бављење делатностима у пољопривреди, утиче на добијање нових и проширење
постојећих знања произвођача која су неопходна у процесу производње и стварања
добара у пољопривреди. Мера се спроводи кроз финансирање организовања стручног
саветовања, посета и учешћа пољопривредних произвођача на пољопривредним
трибинама, сајмовима, манифестацијама и изложбама. Поред едукативног значаја и
усвајања нових технологија у производњи, мера поспешује такмичарски дух у
производњи, кроз приказивање достигнућа произвођача и постигнутих резултата у
пољопривреди. Наведене активности подразумевају учешће пољопривредних
произвођача, стручних служби локалног агросектора, као и еминентне стручњаке у
области пољопривреде.
22

8. јун 2017. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 121 – Број 6 – Књига 2

Подршка информативним активностима обухватиће подршку промоције развојних
потенцијала и потреба села, очувања традиције, подршку активностима везаним за
подизање нивоа пласмана производа и услуга и активностима везаним за развој села у
образовном, здравственом, културном, социолошком и осталим аспектима, који ће
утицати на побољшање квалитета живота сеоског становништва.
Ова мера је у складу са локалном Стратегијом развоја пољопривреде и руралног развоја
града Смедерева за период 2015-2020.године, као и националном Стратегијом
пољопривреде и руралног развоја Републике Србије 2014-2024.године.
2.5.2. Циљеви мере

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

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

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

Општи услови које корисници треба да испуне:
-Корисник мора да је уписан у одговарајући регистар (Регистар привредних субјеката,
Регистар научно-истраживачких установа, Регистар иновационих организација или
Регистар удружења),
-да корисник нема неизмирених доспелих обавеза по раније одобреним захтевима
финансираним од стране локалне самоуправе,
-потписана изјава да не постоји захтев за исто улагање у другим јавним фондовима.
2.5.7. Специфични критеријуми

Корисници средстава - сеоске месне заједнице и удружења: да имају седиште на
подручју града Смедерева и дефинисане циљеве у области пољопривреде у вези са
обављањем промотивних и других активности у области руралног развоја.
2.5.8. Листа инвестиција у оквиру мере
Шифра
Назив инвестиције
инвестиције
402.1.

Информативне активности: сајмови,изложбе, манифестације, студијска
путовања

23

Страна 122 – Број 6 – Књига 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

8. јун 2017. године

2.5.9. Критеријуми селекције

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

Ову меру локална самоуправа финансира са 100% учешћа.
Минимални и максимални апсолутни износи који ће бити подржани путем мере:
Минимално учешће је 10.000,00 динара, а максимални интензитет помоћи износи
100.000,00 динара по сеоској месној заједници.
Предвиђене активности су планиране за следеће намене:
-организовање посете Новосадском сајму пољопривреде за око 300 произвођача;
-подршка организовању пољопривредне изложбе "Сеоска дворишта" у оквиру ПТМ
"Смедеревска јесен". Ова изложба је од посебног значаја и представља традицију овог
краја. У њој учествује и презентује пољопривредну производњу око 20 села из руралног
подручја града Смедерева. Сеоским месним заједницама се на име остварених
трошкова субвенционише максимални износ до 100.000,00 динара по сеоској месној
заједници;
-подршка организовању регионалног саветовања пчелара и
-разичити видови подршке удруженим пољопривредним произвођачима и удружењима
жена за учешће на изложбама, сајмовима, такмичењу и представљању села са циљем
промовисања и развоја руралног подручја.
2.5.11. Индикатори/показатељи
Редни
број

Назив показатеља

1.

Број организованих сајмова, изложби и манифестација

2.

Укупан број пољопривредних произвођача обухваћених мером

2.5.12. Административна процедура

Поступак пријема захтева почиње након доношења Програма за 2017.годину и
доношења Одлуке за реализацију предметне мере.
Рок за пријем захтева је отворен до 01.12.2017.године, односно до утрошка планираних
средстава по мери, утврђених Програмом .
За организовање посете Новосадском сајму - Одсек за пољопривреду обавештава
сеоске месне заједнице о начину и времену организовања пута, броју учесника итд.
Након упућеног позива овлашћеним превозницима и добијених понуда у Одсеку за
пољопривреду ће се одлучити за најповољније услове који су понуђани. Трошкови
превоза и пратећи трошкови се исплаћују на основу закључених уговора,
испостављених рачуна и остале пратеће документације.
За организовање изложбе у оквиру Смедеревске јесени закључују се Уговори са
сеоским месним заједницама у којима су прецизирани услови организовања, износ
којим се субвенционишу трошкови. И за ову намену неопходно је оправдати утрошак
средстава кроз достављање одговарајућих рачуна и пратеће документације.
Остали видови едукације, промоције пољопривреде и руралног развоја и сличне
активности се такође правдају одговарајућом документацијом, закљученим уговорима,
на основу чега се врши реализација финансијских средстава преко Одељења за
финансије и локалну пореску администрацију Градске управе Смедерево.
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II. ИДЕНТИФИКАЦИОНА KAРТA
Табела : Општи подаци и показатељи
Назив показатеља
ОПШТИ ПОДАЦИ
Административни и географски положај
Аутономна покрајина
Регион
Област
Град или општина
Површина
Број насеља
Број катастарских општина
Број подручја са отежаним условима рада у
пољопривреди (ПОУРП) (1)
Демографски показатељи
Број становника
Број домаћинстава
Густина насељености (број становника/површина,
km²)
Промена броја становника 2011:2002
(2011/2002*100 - 100)
- у руралним подручјима АП/ЈЛС
Становништво млађе од 15 година (%)
Становништво старије од 65 година (%)
Просечна старост
Индекс старења (2)
Без школске спреме и са непотпуним основним
образовањем (%)
Основно образовање (%)
Средње образовање (%)
Више и високо образовање (%)
Учешће пољопривредног у укупном
становништву (%)
Природни услови
Рељеф (равничарски, брежуљкасти, брдски,
планински)
Преовлађујући педолошки типови
земљишта и бонитетна класа (3)
Клима (умерено-континентална, субпланинска ...)
Просечна количина падавина (mm)
Средња годишња температура (оС)
Хидрографија (површинске и подземне воде)
Површина под шумом (hа)
Учешће површина под шумом у укупној

Вредност, опис показатеља

Извор
података
и година

јужна и источна СРБ
подунавска
Град
484 км²
28
30
-

рзс*
рзс*
рзс*
рзс*
рзс*
рзс*
рзс*

108.209
34.909
223,57

рзс**
рзс*

1,15

рзс**

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

рзс**
рзс**
рзс**
рзс*
рзс*

13,98

рзс*

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

рзс*
рзс*
рзс*
процена

брежуљкасти, равничарски

интерни

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

интерни
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површини АП/ЈЛС (%)
Пошумљене површине у претходној години (hа)
Посечена дрвна маса (m3)
ПОКАЗАТЕЉИ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ
Стање ресурса
Укупан број пољопривредних газдинстава:
Број регистрованих пољопривредних газдинстава
(РПГ):
- породична пољопривредна газдинства (%)
- правна лица и предузетници (%)
Коришћено пољопривредно земљиште - КПЗ (hа)
Учешће КПЗ у укупној површини ЈЛС (%)
Оранице и баште, воћњаци, виногради, ливаде
и пашњаци, остало(5) (ha, %)

60
1.052 м³

рзс*
рзс*

7.107
3.886

рзс***
Управа за
трезор(17)

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

Жита, индустријско биље, поврће, крмно биље,
остало(6) (ha,%)

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

својини на територији АП(7) (ha)
Површина пољопривредног земљишта у државној
својини која
- физичка лица (%)
- правна лица (%)
Говеда, свиње, овце и козе, живина, кошнице пчела
(број)
Трактори, комбајни, прикључне машине (број)

8. јун 2017. године

рзс***
рзс***

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

2.046,25

интерни

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

интерни

Пољопривредни објекти(8) (број)

рзс***
рзс***

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

рзс***

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

рзс***

Чланови газдинства (9) и стално запослених на
(на породичном ПГ: на газдинству правног
лица/предузетника)
Годишње радне јединице (10) (број)
Земљорадничке задруге и удружења
пољопривредника(11) (број)
Производња пољопривредних производа(12)

рзс***
рзс***

рзс***

биља 20.974 ха 5.999 ПГ.

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

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

- сточарска производња (t, lit, ком.)

12.000 л сировог млека- дневна
производња

интерни

306
поште 16, телефонски претплатници
35.064

рзс*
рзс*

ПОКАЗАТЕЉИ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА
Рурална инфраструктура
Саобраћајна инфраструктура
Дужина путева(13) (km)
Поште и телефонски претплатници (број)

Водопривредна инфраструктура
27.175
Домаћинства прикључена на водоводну мрежу
Домаћинства прикључена на канализациону мрежу 25.050
3.469 м³
Укупне испуштене отпадне воде (хиљ.m3)
3
Пречишћене отпадне воде (хиљ.m )
Енергетска инфраструктура
Производња и снабдевање електричном енергијом(14)снабдевање од ТЕ Костолац и ХЕ Ђердап
(број)
Социјална инфраструктура
предшколске установе 29,
Објекти образовне инфраструктуре(15) (број)
3
429
Број становника на једног лекара
9.173
Број корисника социјалне заштите
Диверзификација руралне економије
118
Запослени у секторима пољопривреде,
шумарства и водопривреде (16) (број)
411
Газдинства која обављају друге профитабилне
активности(17)
1476 туриста-домаћих 611, страних 865,
Туристи и просечан број ноћења туриста на
5030 ноћења.
територији ЈЛС
(31)
Трансфер
знања и информација
Пољопривредна саветодавна стручна служба (да/не) ПССС у Коларима
230 одабраних газдинстава , 500 осталих
Пољопривредна газдинства укључена у
саветодавни систем(19)

рзс*
рзс*
рзс*
рзс*
интерни
рзс*
рзс*
рзс*
рзс*
рзс***
рзс***
рзс*
интерни
ПССС

Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног
развоја на територији града Смедерева за 2017. годину објавити у „Службеном листу
града Смедерева“.
Број 320-6/2017-07
У Смедереву, 8. јуна 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА СМЕДЕРЕВА

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ
ГРАДА
ПРЕДСЕДНИК
Богољуб Спасојевић, с.р

СКУПШТИНЕ ГРАДА
Тачност преписа оверава:

Богољуб Спасојевић, с.р.

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ
Милица Врачар
27
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82.
На основу члана 2. тачка 5. и члана 81. 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.закони,
103/2015 и 99/2016) , тачке 3.2.2. Стратегије развоја интерне финансијске контроле у јавном сектору у Републици Србији („Службени гласник Републике Србије“, број 61/2009
и 23/2013), члана 6. Правилника о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и
извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору („Службени гласник Републике Србије“, број 99/2011 и 106/2013 ),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 и 101/2016-др.закон) и члана 19. став 1.
тачка 6. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 12/2016 - пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 8. седници одржаној 8.
јуна 2017. године, донела jе
С Т РА Т Е Г И Ј У
УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА ГРАДА СМЕДЕРЕВА
I УВОД
Управљање ризицима у граду Смедереву је законска
обавеза у постизању стратешких и оперативних циљева доброг управљања. Управљање ризицима обухвата идентификовање, процену и контролу над потенцијалним догађајима
и ситуацијама које могу имати негативан ефекат на остварење циљева корисника јавних средстава, са задатком да
пруже разумно уверавање да ће ти циљеви бити остварени.
Ризик представља вероватноћу да ће се десити одређени догађај који би могао имати негативан утицај на остварење циљева корисника јавних средстава. Ризик се мери
кроз његове последице и вероватноћу дешавања.
II СВРХА И ЦИЉЕВИ
Сврха ове Стратегије је побољшати могућности остваривања стратешких и опративних циљева града Смедерева
кроз управљање ризицима и стварање окружења које доприноси побољшању квалитета, сврсисходности и резултатима свих активности на свим нивоима.
Руководиоци и запослени у органима града Смедерева
и организационим јединицама Градске управе града Смедерева су упознати са ризицима са којима се суочавају односно они најбоље знају како да управљају ризицима. За
сваки циљ они треба да идентификују повезане ризике односно догађаје за које постоји највећа вероватноћа да могу
имати штетан утицај на њихов рад и циљеве организације.
Циљeви Стратегије:
1. успостављање радног окружења које ће давати подршку у успостављању процеса управљања ризицима;
2. побољшање ефикасности управљања ризицима у
граду Смедереву;
3. омогућавање да се стекну и побољшају вештине
управљања ризицима;
4. обједињавање и интегрисање управљања ризицима у
граду Смедереву;
5. осигуравање да управљање ризицима обухвати сва
подручја ризика;
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6. у спостављање активности на ефикаснијој комуникацији о ризицима;
7. о безбеђивање управљања ризицима у складу са
Стратегијом развоја интерне финансијске контроле
у јавном сектору у Републици Србији и Правилником о заједничким критеријумима и стандардима за
успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном
сектору.
III ПРОЦЕС УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА
Постојећи систем контрола није успостављен у односу на циљеве повезане са ризиком који утичу на остварење
тих циљева које органи града Смедерева и организационе
јединице Градске управе града Смедерева планирају да
остваре, већ су контроле усмерене на остваривање законитости и правилности, али не и економичности, ефикасности и ефективности.
Процес управљања ризицима који успоставља град
Смедерево обухвата:
1. утврђивање циљева;
2. идентификовање ризика;
3. процена ризика;
4. решавање ризика;
5. праћење ризика.
1. Утврђивање циљева
Утврђивање циљева подразумева јасно дефинисање
очекиваних стратешких и оперативних резултата које град
Смедерево жели да оствари у одређеном временском периоду. У вези са тим, разматрају се ризици и врши управљање
ризицима који могу утицати на остварење утврђених циљева.
Циљеви управљања ризиком у граду Смедереву су следећи:
1. уочити, дефинисати и измерити ризик који настаје у
сваком пословном процесу и појединачним активностима;
2. благовремено предузети све потребне мере како би се
уочени ризици умањили или отклонили;
3. унапређивати могућности препознавања и отклањања ризика у граду Смедереву;
4. развијати систем документовања, праћења, евалуације и корекције свих радних процеса у граду Смедреву,
како би се смањили ризици и омогућило њихово уочавање
и отклањање.
2. Идентификовање ризика
Идентификовање ризика који утичу на остваривање
циљева је кључна фаза у управљању ризицимма. У граду
Смедереву се при идентификовању ризика користе следеће
основне категорије ризика, и то:
Спољни ризици:
- политичке и економске одлуке и приоритети окружења (Народна скупштина, Влада РС, Европска комисија и
сл.);
- прецизност, примењивост, свеобухватност и усклађеност постојећих закона, прописа и правила;
- природне и људске катастрофе (земљотреси, пожари,
поплаве, суше, ратни сукоби и слично).
Унутрашњи ризици:
- управљање циљевима из делокруга рада органа града Смедерева и организационих јединица Градске управе
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града Смедерева, интерне одлуке, планирање, управљачки,
оперативни и финансијски процеси, финансијски менаџмент, недостатак документације и непотпуне и неажурне
евиденције, информационе технологије, остали системи
подршке и др.,
- организациона и квалификациона структура запослених (стручност, управљање, мотивисаност, улоге и одговоности, делегирање и др.), етика, понашање организације
(„тон са врха“, превара, сукоб интереса и сл.), сигурност
запослених, објеката и опреме;
- методе и токови комуницирања, квалитет и благовременост информација.
У зависности од групе ризика, руководиоци органа града Смедерева или руководиоци организационих јединица
Градске управе града Смедерева, по потреби, утврђују ризике који су у вези са циљевима из њихове надлежности.
Смернице при утврђивању ризика могу бити извештаји интерне и екстерне ревизије, анализе, извештаји, упитници и
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друга документа која се баве овом области.
Ризици се утврђују у Обрасцу за утврђивање и процену
ризика (Образац број 1) и евидентирају у Регистру ризика
(Образац број 2) који је успостављен на нивоу града Смедерева, а чине саставни део Стратегије управљања ризицима.
3. Процена ризика
Процена ризика се врши на основу вероватноће дешавања и значаја њиховог утицаја.
Циљ ове фазе процеса је разврставање ризика по приоритетима, како би се на ризике највишег степена приоритета могло одговорити применом адекватних мера контроле.
Прво се одговара на ризике који су повезани са највећим губицима, односно утицајем и највећим степеном
вероватноће настанка, док се ризици чија је вероватноћа
настанка мања, а негативан утицај слабији, само евидентирају и прате. За мерење ризика користи се следећа шема:
НЕПРИХВАТЉИВИ
РИЗИЦИ

ВЕЛИКИ
УТИЦАЈ

СРЕДЊИ
ПРИХВАТЉИВИ
РИЗИЦИ

МАЛИ

МАЛА

СРЕДЊА

ВЕЛИКА

ВЕРОВАТНОЋА
За бодовање вероватноће и утицаја ризика користи се скала са параметрима из следеће табеле:
ВЕРОВАТНОЋА
ВЕЛИКА
СРЕДЊА
МАЛА
ВЕЛИКИ
СРЕДЊИ
МАЛИ

ВЕРОВАТНА ПРИСУТНОСТ
МОГУЋА ПРИСУТНОСТ
МАЛО ВЕРОВАТНА ПРИСУТНОСТ
УТИЦАЈ – ЗНАЧАЈ
ПРИЛИЧАН УТИЦАЈ
ЗНАЧАЈАН УТИЦАЈ КОЈИМ ЈЕ МОГУЋЕ
УПРАВЉАТИ
БЕЗНАЧАЈАН УТИЦАЈ

На основу скале се врши бодовање свих идентификованих ризика множењем вероватноће догађаја са утицајем
ризика. Уколико се рангирање врши по више основа, прво
се утврђује просек величине вероватноће и утицаја.
4. Решавање ризика
Решавање ризика зависи од вероватноће и утицаја ризика и чини основу за утврђивање начина управљања ризицима. У зависности од значаја и укупне изложености ризику,
предузимају се мере:

РАНГИРАЊЕ
4-5
2-3
0-1
РАНГИРАЊЕ
4-5
2-3
0-1
1. избегавања ризика;
2. преношења ризика;
3. прихватања ризика;
4. поделе ризика;
5. ублажавања ризика.
Наведене мере треба да буду одговарајуће, трошковно
ефикасне, свеобухватне и у непосредној вези са значајем
ризика. Процедуре за управљање ризиком подразумевају
посвећеност и учешће свих запослених. Руководилац органа града Смедерева или организационе јединице Градске управе града Смедерева у сарадњи са запосленим
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одговорним за управљање ризиком или Радном групом
одлучују о поступању по ризицима који могу угрозити
остварење циљева из њихове надлежности.
О поступању по ризицима значајним за целокупно пословање града Смедерева одлучује градоначелник, на основу предлога Радне групе односно на сопствену иницијативу
или на предлог руководиоца органа града Смедерева или
руководиоца организационе јединице Градске управе града
Смедерева.
Кључни ризици на које град Смедерево приоритетно
делује су ризици који:
- имају за последицу повреду закона и других прописа;
- могу довести до значајних финансијских губитака;
- представљају претњу успешном завршетку пројекта,
програма или активности;
- узрокује штету интересним групама града (грађанима,
добављачима, Влади РС, Европској комисији и др.);
- доводе у питање сигурност запослених;
- могу озбиљно утицати на углед града.
Имплементација и унапређење процеса управљања
ризицима утичу на боље планирање и економичност, повећање ефикасности, боље одлучивање, јачање поверења у
управљачки систем и остале активности које су од значаја
за развој позитивног пословног амбијента.
5. Праћење ризика
С обзиром да се окружење у коме град Смедерево послује стално мења, потребно је стално праћење и информисање о ризицима. Овим се процењује ефикасност управљања ризицима и потреба додатног утицаја на ублажавање
истих. У складу са тим, регистри ризика се ажурирају сваке
три године, а по потреби и чешће. Имајући у виду потребе
града Смедерева врши се процена Стратегије управљања
ризицима, како би се ускладила са праксом и променама у
методологији управљања ризицима у јавном сектору Републике Србије.
IV ОДГОВОРНОСТИ
Управљање ризицима је једна од најзначајнијих одговорности управљачке структуре.
У складу са тачком 3.1. Стратегије развоја интерне финансијске контроле у јавном сектору у Републици Србији,
члановима 11. и 12. Правилника о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и
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извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору, руководиоци на различитим нивоима
управљања, у складу са додељеним задацима, одговорни
су за испуњавање циљева у оквиру својих надлежности, а
тиме и управљање ризицима. У циљу испуњавања обавезе из управљачке одговорности, руководилац ће осигурати
услове потребне за несметано одвијање свих активности
управљања ризицима и увођење одговарајућих и ефикасних механизама за њихово смањивање на прихватљив
ниво. Сви запослени су укључени у управљање ризицима и
треба да буду свесни своје одговорности у идентификовању
и управљању ризиком.
За сваки идентификовани и измерени ризик у граду
Смедереву предузимају се превентивне мере ради смањења
или отклањања ризика.
V ЕДУКАЦИЈА
У граду Смедереву се спроводи едукација запослених
о свим аспектима управљања ризиком. Едукације организује и спроводи руководилац за финансијско управљање и
контролу и руководиоци организационих јединица Градске
управе града Смедерева , уз помоћ Радне групе и одговарајућих стручњака (интерних и екстерних).
VI ИЗВЕШТАВАЊЕ И КОМУНИКАЦИЈА
Сва комуникација везана за управљање ризиком у граду
Смедереву се обавља у писанoј форми, користећи интерни
систем доставе докумената. Сви учесници у управљању
ризиком дужни су да чувају документа за управљање ризиком из своје надлежности у складу са важећим законским
прописима.
VII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Oва Стратегија ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 400-5429/2016-07
У Смедереву, 8. јуна 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р
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6
ОБРАЗАЦ БР.1
ОБРАЗАЦ ЗА УТВРЂИВАЊЕ И ПРОЦЕНУ РИЗИКА

ДАТУМ
ОРГАН ИЛИ ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА
Унутрашња
целина:
Пословни
процес:
Циљ
пословног
процеса:
Опис Одговорна
ризика особа:

АНАЛИЗА РИЗИКА

Утицај Вероватноћа

Потребне
радње
(одговор на
ризик)

Рангирање

Рок за
извршење

Активност у
случају
непредвиђених
околности

Образац попунио:
ОБРАЗАЦ БР. 2
РЕГИСТАР РИЗИКА
Назив Одељења или организационе јединице:

Циљ
пословног
процеса

Опис
ризика

Утицај

Вероватноћа

Ранагирање

Потребне
радње
(одговор на
ризик)

Носилац
ризика

Рок за
извршење

Руководилац органа или одељења:

Датум
следеће
провере
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СМЕДЕРЕВО, 8. ЈУН 2017. ГОДИНЕ

СКУПШТИНА ГРАДА
83.
На основу члана 68. Закона 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 и 14/2016), чланова 20. став 1. тачка 11. и 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 и 101/2016-др.закон) и
чланова 14. став 1. тачка 11. и 19. став 1. тачка 6. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева “, број
12/2016-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 8. седници одржаној 8.
јуна 2017. године, донела jе
О Д Л У К У
О ДОНОШЕЊУ ЛОКАЛНОГ ЕКОЛОШКОГ
АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ГРАД СМЕДЕРЕВО
Члан 1.
Овом Одлуком доноси се Локални еколошки акциони
план за град Смедерево.
Члан 2.
Локални еколошки акциони план за град Смедерево
чини саставни део ове Одлуке.
Члан 3.
Одлука о доношењу Локалног еколошког акционог плана за град Смедерево ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 501-11/2017-07
У Смедереву, 8. јуна 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р
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ЛОКАЛНИ ЕКОЛОШКИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ГРАД СМЕДЕРЕВО
по Уговору Usl – 0111/16 од 01.11.2016.год.

Наручилац
Град Смедерево
Изабрани извођач
ТМФ 2005 ДОО БЕОГРАД
Патријарха Гаврила 6/2, Београд
Руководилац пројекта
Доц.др Зоран Р. Вујовић, дипл. инж.
TMF 2005 ДОО БЕОГРАД
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УВОД

Локални еколошки акциони план (ЛЕАП) је основни
стратешко – плански документ за развој и унапређење
животне средине једне локалне самоуправе. То је
учеснички процес регионалне или локалне заједнице који
води ка одређеним мерама и инвестицијама у животној
средини. ЛЕАП укључује идентификацију проблема у
животној средини, одређивање приоритета и избор
најприкладнијих локација за решавање приоритетних
проблема у животној средини.

ЛЕАП је стратешки
документ којим се даје
план деловања за
остварење бољих
услоба живота,
унапређење заштите
здравља и животне
средине. Он се темељи
на начелима
партнерства и
подељене
одговорности
целокупне заједнице,
те на принципима
права грађана на
доступност
информацијама,
одлучивање у
доношењу и провођењу
политике планирања
заштите околине.

ЛЕАП је инструмент заједничког деловања грађана,
власти и струке ка одрживом развоју локалне заједнице уз
заштиту животне средине. ЛЕАП треба схватити као трајни
процес тог тројног партнерства.
Локални еколошки акциони план града Смедерева
израђен је према општој методологији за израду ЛЕАП-а у
земљама Централне и Источне Европе.
Као одговор на проблеме у области заштите животне
средине (на чиниоце животне средине), у Смедереву, као
и у другим локалним заједницама у Републици Србији,
развијена је методологија решавања еколошких проблема
израдом и реализацијом Локалног еколошког акционог
плана. ЛЕАП представља скуп свих мера које произилазе
из методологије израде ЛЕАП-а, које је неопходно
спровести.
Различите активности-акције укључене у ЛЕАП треба да
буду комбинација нових и већ постојећих идеја.

ЛЕАП процес је скуп
свих мера које
произилазе из
методологије ЛЕАП-а и
које је неопходно
спровести.

1.1. Циљеви ЛЕАП-а:


Испунити националне захтеве за израду еколошких
акционих планова.



Утврдити, проценити и рангирати проблеме средине
у локалној заједници обзиром на ризике за људско
здравље, екосистеме и укупан квалитет живота.



Израдити план активности којим се дефинишу
секторске стратегије и активности ради смањења
најважнијих ризика и очувања животне средине.
1
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Осигурати услове за делотворно провођење
политике заштите животне средине на принципима
одрживог развоја.



Подстаћи јавну свест и одговорност за животну
средину, укључујући и повећану јавну подршку
инвестицијама у области очувања животне средине.



Ојачати способност локалне администрације и
извршне власти, стручних и научних институција, и
невладиних организација да управљају и имплементирају пројекте у области животне средине.



Ојачати способности за осигурано финансирање из
локалних, националних и међународних извора.



Правилно проценити властите ресурсе за осигурање
одрживог привредног и друштвеног развоја, како би
се побољшали услови живљења становништва.

Основни циљ ЛЕАП-а јесте да буде документ дугорочне
визије који ће понудити конкретна краткорочна и дугорочна
реална решења.

ЗАШТО ЛЕАП?

1.2. Разлози за спровођење ЛЕАП-а су:


Допринос стварању сарадничког принципа партнерских односа на локалном нивоу;



Допринос у унапређењу међусекторске сарадње;



Пружа могућност да грађани учествују у доношењу
одлука које се тичу животне средине;



Издвајају се приоритетни проблеми и њихови узроци;



Допринос повећању нивоа знања о еколошким проблемима;



Допринос у
заједнице;



Добра подлога за конкурисање за финансијску помоћ
и помоћ других извора.

 законска обавеза
 општина добија стратегију
и акциони план
 међународно призната
методологија и документ
 олакшан приступ државним и
међународним фондовима
 створено партнерство у
реализацији акција
 формирани капацитети за
управљање животном
средином
 боља информисаност
грађана
 повећан ниво еколошке
свести

креирању еколошке политике локалне

Процес израде ЛЕАП документа је неопходан и због тога
што постојеће стање квалитета животне средине није
задовољавајуће, због чега постоји могућност да се
негативно одражава на здравље људи. Проблеме животне
средине у сложеној привредној ситуацији, каква је у
Смедереву, потребно је решавати систематски, интегрално и дугорочно.
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ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ГРАДУ СМЕДЕРЕВУ

2

Прво помињање Смедерева под овим називом
забележено је у Повељи византијског цара Василија II из
1019.године, у делу који говори о Браничевској епархији
Охридске епископије. Први писани помен о Смедереву
налази се и у Повељи кнеза Лазара из 1381.године у којој
се спомиње манастир Раваница и села и имања која
поклања „У Смедереву људини Богосаву с опћином и
баштином“.
Посебан значај Смедерево добија почетком ХV века, у
доба деспота Ђурђа Бранковића, када постаје последња
престоница српске средњевековне државе и седиште
црквеног и привредног живота. Саграђена је Смедеревска
тврђава, чији бедеми и данас стоје и сведоче о бурној
прошлости града.

Слика бр.1 Мапа „старог“
Смедерева

Током шеснаестог и седамнаестог века, развило се у већу
оријенталну варош. Крајем седамнаестог века, за време
аустро-турских ратова, варош је наизменично била у
рукама зараћених страна, разарана је и привредно опала.
У обновљеној српској држави Смедерево игра значајну
улогу, пре свега као седиште Совјета од 1805-1807.године,
али и као развијено градско насеље, трговачко седиште и
главни град Смедеревске нахије. Априла 1867.године
Турци заувек напуштају Смедерево и предају кључеве
града Љубомиру Узун Мирковићу.
Током читавог ХIХ и ХХ века, некад у већој, некад у мањој
мери, користећи своје потенцијале, имало је своје место у
реду најразвијенијих градова Србије.
Град Смедерево је територијална јединица Републике
Србије. Територију Града чине насељена места, односно
подручја катастарских општина, и то: Бадљевица, Биновац, Водањ, Враново, Врбовац, Вучак, Добри До,
Друговац, Колари, Ландол, Липе, Лугавчина, Луњевац,
Мала Крсна, Мало Орашје, Михајловац, Осипаоница,
Петријево, Радинац, Раља, Сараорци, Сеоне, Скобаљ,
Смедерево, Суводол, Удовице, Шалинац и Кулич.
Насељено место Смедерево је градског карактера.
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Слика бр.2 Смедерево
данас
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У даљем тексту за Град Смедерево, као територијалну
јединицу Републике Србије, користиће се термин
Смедерево.
2.1. Географско-саобраћајни положај
Смедерево обухвата простор у североисточном делу
централне Србије, између 44 27` 43``- 44 42` 49``
северне географске ширине и 20 45` 11``- 21 09` 20``
источне географске дужине. Ограничен је другом по
величини европском реком, Дунавом и највећом реком у
Србији, Великом Моравом.
Захвата благо заталасано низијско подручје јужног обода
Панонског басена, у крајњем северо-источном делу
Шумадије, што са Дунавом чини северну границу града у
дужини од 20 km. Територија града припада Подунављу и
доњем Поморављу. Град
Смедерево се простире
непосредно испред ушћа Велике Мораве у Дунав на
истоку, при чему (у хидрографском погледу) највећим
делом припада сливу Велике Мораве. У југо-западном
делу границу града чине шумадијска побрђа. Смедерево
се пружа правцем север-југ у дужини од 29 km, а у правцу
исток-запад у дужини од 33 km, а укупна површина износи
481,7 km2. Насељено место Смедерево и 26 села
сачињавају мрежу Града Смедерева. Карактеришу их
велика хетерогеност физичко-географских, демографских,
економских, функционалних и социоекономских обележја.

Слика бр.3 Географски
положај града Смедерева

Смедерево припада Подунавском управном округу и
представља управни центар Подунавског округа.
Територија града је издиференцирана на три веће
природно географске целине:
 Подунавски појас (чине насеља чији се атари налазе
између тока Дунава и речице Раље, односно северно од
ауто-пута);
 Подунавско-поморавски појас (насеља чији су атари
развијени у алувијалним равнима и терасама Дунава,
Велике Мораве и Језаве);
 Шумадијска греда (насеља по благо заталасаним
површима шумадијске греде размештена јужно и
југозападно од ауто-пута Београд-Ниш).
Смедерево се налази на раскрсници паневропских
коридора, Коридор 10 - железничког и друмског, односно
аутопута и Коридор 7, пловног пута дуж реке Дунав.
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На раскрсници је и енергетских коридора, јер се на
територији општине укрштају далеководи хидроелектране
Ђердап, термоелектране Никола Тесла из Обреновца, као
и два републичка гасовода, што је једна од развојних
предности самог града Смедерева и осталих приградских и
сеоских насеља у целини, његове привреде, посебно
индустрије.
2.2. Физичко-географске карактеристике Смедерева
2.2.1. Рељеф

Слика бр.5 Maпa Смедерева

Запажа се изразита подељеност територије града на нижи
простор дна долина Велике Мораве, Раље и доњег тока
Коњске реке и виши простор у централном и западном
делу града. Издвојено је више предеоних целина:
долинско дно Велике Мораве, десна долинска страна
Дунава, долине левих притока Мораве и заравњена
развођа између њих.
На територији града јасно се уочавају три геоморфолошке
јединице:
 Као прва геоморфолошка јединица истиче се брдовити
део терена у западном делу, чији највиши део има
апсолутну коту 88,95 m. Овај део терена се релативно
благо издиже изнад геоморфолошких јединица
равничарског карактера.
 Друга геоморфолошка јединица представља терасну
раван, која се простире између брдовитог терена са
западне и алувијалне равни Велике Мораве са њене
источне стране. Ову терасну раван просеца и
делимично граничи река Раља својим врло узаним и у
свом горњем току неколико метара дубоким коритом.
Апсолутна кота ове равни креће се на овом делу терена
од коте 82,00 до 86,00 m.
 Трећу геоморфолошку јединицу представља алувијална
раван Велике Мораве, у коју су усекле своје корито реке
Раља и Језава.
Основна карактеристика брдских падина према Дунаву је
постојање оштро истакнутих одсека, високих местимично и
до 30 m одмакнутих од реке 500–1000 m. Испод ових
одсека јако заталасане падине, ублаженим нагибом падају
према реци.
Алувијалне равни Дунава и Језаве, с обзиром на величину
те две реке, захватају у подручју Смедерева, релативно
малу површину и развијене су у виду уских издужених зона
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Слика бр.6 Дигитални
елевациони модел (ДЕМ)
града Смедерева
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које се пружају уз реке. Алувијална раван лежи на котама
70-75 m.

Слика бр.7 Приказ хипсометрије (изохипси) терена града Смедерева

Најнижа тачка је ушће Велике Мораве у Дунав – око 69 m,
зависно од водостаја, док је највиша на развођу између
Коњске реке и потока Липица – 273 m.
У рељефу територије града Смедерева најзаступљеније су
површине са надморском висином до 100 м.н.в. 52,4%
(252,6 km2), површине од 100-200 м.н.в. отпада 40,5%
(194,9 km2), а изнад 200 м.н.в. 7,1% (34,2 km2). Просечна
надморска висина је 120,7 m, што град Смедерево
сврстава у низијске просторе.
2.2.2. Заштићена природна добра
Заштићено природно добро је очувани део природе
посебних природних вредности и одлика, због којих има
трајни еколошки, историјски, образовни, културни, здра6

Споменик
бити:

природе

може

 геолошки (хидрогеолошки,
палеонтолошки,
петролошки, минералошки,
структурногеолошки и др.)
 геоморфолошки
 спелеолошки (пећина, јама и
др.)
 хидролошки (цео или део
водотока, као слап, језеро
др.)
 ботанички (ретки или
значајни примерци биљног
света, као појединачно
стабло, дрвореди, паркови,
ботаничке баште и др.).
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вствени, рекреативни и други значај, због чега као добро од
општег интереса ужива посебну заштиту.
Споменик природе је природни објекат/појава, физички
јасно изражена и препознатљива, репрезентативних
геоморфолошких, геолошких, хидрогеолошких, ботани-чких
и других обележја по правилу атрактивног и маркантног
изгледа или необичног начина појављивања као и људским
радом формирана ботаничка вредност (појединачна
стабла, дрвореди, паркови, арборетуми, ботаничка башта и
др.)
Заштићена подручја
1) Шалиначки луг - строги природни резерват Смедерево
19,12 ha
2) Саставци - специјални природни резерват Сеоне 1,61ha
3) На Букви - специјални природни резерват Бадљевица
0,67 ha
4) Годомин - специјални природни резерват Скобаљ 1,76
ha
5) Ђелије - специјални природни резерват Мало Орашје
1,20 ha
Заштићена природна добра - појединачни објекти:
1. Карађорђев дуд - споменик природе, природна вредност
ботаничког карактера - Смедерево.
Локација: Трг Карађорђев дуд.

Слика бр.8 Карађорђев дуд

Стабло белог дуда (Morus alba) заштићено је као споменик
природе – II категорије од великог значаја. Споменик
природе „Карађорђев дуд“ налази се у катастарској
општини Смедерево на к.п. бр. 1255/2 у потпуно урбанизованом делу града, на пешачком тргу (у центру града).
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Заштићен је Одлуком о заштити споменика природе
„Карађорђев дуд" бр. 633‐2/95‐07 од 06.04.1995. године коју
је донела Скупштина општине Смедерево.
Осим велике старости и необичног скулпторалног изгледа
„Карађорђев дуд“ има посебан историјски и културолошки
значај. Старост дебла процењује се на 250‐ 300 година и
везује за предају кључева Смедерева Вожду Карађорђу
1805. године.
2. Храст лужњак - споменик природе - Раља.

Слика бр.9 Део дуда на коме
се налази спомен-плоча

Локација: У кругу железаре.
Налази у катастарској општини Раља у кругу железаре ‐
Сартид 1913. Заштићен је Одлуком о заштити споменика
природе Храст лужњак ‐ Смедерево, број 633‐2/95‐07‐од
06.04.1995.године кojy је донела Скупштина општине
Смедерево.
Заштићени споменик природе је један од ретких
репрезентативних стабала некадашњих лужњака –
јасенових шума, у којима су храстови достизали изузетне
димензије. Храст је виталан и са добро развијеном
крошњом.
3. Храст лужњак - споменик природе - Липе.
Локација: У пољу.

Слика бр.10 Храст лужњак у Липама

Споменик природе Стабло храста лужњака (Ouercus robur
L.) у селу Липе се налази у месту званом У пољу,
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непосредно поред сеоског пута. Заштићено стабло је
обима у прсној висини 630 cm, прсног пречника 200
cm,висине дебла 5,0 m, висине круне 19,5 m, висине
стабла 24,5 m, пречника круне 31,7 m, старости око 240
година. Заштићено стабло је потпуно здраво, витално је и
плодоноси врло лепог изгледа круне јајастог облика,
компактне зелене масе.
Заштићено је Решењем о стављању под заштиту државе
стабла. храста лужњака у селу Липе, на месту званом У
пољу ‐ Број 633/4‐71‐02 од 17.05.1971. године које је
донела Скупштина општинеСмедерево.
4. Храст лужњак - споменик природе - Михајловац.
Локација: „Долово“.
Налази у катастарској општини Михајловац на међи к.п.
бр. 631/1 ‐ њива Ројиште и к.п. бр. 632/1‐ њива Долово, тј.
на локалитету који је познат као Долово ‐ Ројиште. Ово
стабло је заштићено Одлуком о заштити споменика
природе Xpaст лужњак ‐ Долово бр. 633‐2/95‐07 од
06.04.1995. године коју је донела Скупштина општине
Смедерево.
5. Храст лужњак - споменик природе – Смедерево.
Локација: „Платнара“.

Слика бр.11 Споменик природе Стабло храста лужњака „Платнара"
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Строги природни резерват Шалиначки луг
Строги природни резерват Шалиначки луг је смештен у
пространој алувијалној равни, у меандру Велике Мораве у
околини Смедерева. Налази се у катастарској општини
Шалинац на катастарској парцели 639/1 око 3 km јужно од
десне обале реке Дунав и на око 2 km од леве обале реке
Велике Мораве.
Обухвата површину заштите од 19 21 51ha. Заштићен је
Одлуком о заштити споменика природе „Шалиначки луг“
број 633 – 6/2007‐08 од 19.07.2007. године коју је донео
Привремени орган општине Смедерево.

Слика бр.12 Строги природни резерват Шалиначки луг

Спомеником природе „Шалиначки луг“ управља Удружење
за неговање природне и културне баштине „Храст“ из
Смедерева.
Споменик природе обухвата остатак некада веома
распрострањених аутохтоних шума храста лужњака
(Quercus robur) и пољског јасена (Fraxinus angustifolia). Од
10

8. јун 2017. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 17 – Број 6 – Књига 3

Локални еколошки акциони план Града Смедерева
непрегледних лужњакових шума данас је у Шалиначком
лугу преостало око 250 горостасних стабала лужњака.
Њихова просечна висина износи 15‐18 m, а пречници
појединих крошања достижу и до 17 m.
Обим дебла је различит зависно од старости, а чести су и
пречници од 1,5 m. Старост ове састојине се процењује на
око 200‐250 година.
И поред веома мале површине, остале природне
вредности указују на карактеристичност оваквих енклава.
У границама природног добра, које је сада под
антропозоогеним утицајем, очувано је 119 биљних и 19
орнитолошких врста. На столетним стаблима се најчешће
могу видети бела рода (Ciconia ciconia), сеоска ласта
(Hirundo rustica) и вуга (Oriolus oriolus).
С обзиром на изражен степен антропозоогенизације, на
датом подручју нису регистроване биљне врсте које имају
међународни значај (Стевановић, 1992), нити врсте са
прелиминарне црвене листе флоре Србије и Црне Горе
(Стевановић, ед. 1997.), као ни врсте које би биле
природне реткости (Уредба о заштити природних реткости
(„Службени гласник РС“ бр. 50/93 и 93/93).

Слика бр.13 Пољски јасен
(Fraxinus angustifolia)

Оно што би се могло издвојити као значајно са аспекта
заштите, то су 22 лековите врсте које су под контролом
коришћења и промета Уредба о стављању под контролу
коришћења и промета дивље флоре и фауне („Службени
гласник РС“, бр.31/05, 45/05).
Фауну птица Шалиначког луга чини 19 врста, већином
синантропних врста каракстеристичних за насељена
подручја.
Наведене врсте птица значајне су у националним и
међународним размерама, што је исказано њиховим
присуством на одговарајућим листама, правилницима и
конвенцијама. Због изразитог тренда опадања бројности
многих врста птица у Европи током последњих деценија
20. века развијен је систем критеријума за идентификацију
врста птица којима су потребне координиране мере
очувања на нивоу Европе (Species of European
Conservation Concern – SPEC).
У односу на европске потребе заштите – Species of
European Concern (Birdlife, 2004), категорисано je 5 врста.
Бела рода (Ciconia ciconia) ce налази у SPEC 2 категорији,
односно у категорији врста чије су светске популације
концентрисане у Европи, а које имају неодговарајући
статус заштите. Сеоска ласта (Hirundo rustica), чворак
(Sturnus vulgari), пољски врабац (Passer montanus) и
11
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домаћи врабац (Passer domesticus) се налазе у SPEC 3,
односно у категорији врста чије популације нису
сконцентрисане у Европи, али имају неодговарајући статус
заштите.
Сва заштићена природна добра која су заштићена на
основу Закона о заштити животне средине имају статус
трајне и обавезне намене и морају се штитити на основу
наведеног Закона. Интегрална заштита природних добара
реализоваће се применом следећих принципа:
- спровођењем интереса заштите природе на свим
нивоима планирања,
- интегрисањем мера заштите природе и животне
средине у све намене коришћења простора, и
- заштићена подручја, као фиксни елементи, се не смеју
посматрати као изоловани ентитети јер су еколошки,
културно и економски повезани са околином.
Заштита и уређење простора са природним добрима
спроводиће се сагласно успостављеном режиму III степена
заштите, којим је :
- забрањена промена намене заштићених површина,
- забрањено предузимање активности које могу да измене
изглед или доведу у питање биолошки опстанак
заштићеног природног добра,
- дозвољено предузимање биолошко-техничких мера
заштите и кошење траве на заштићеној површини
природног добра.
У строгом и специјалним резерватима природе
дозвољене су само оне радње које су везане за научна
истраживања и праћење спонтаног природног развоја. За
предузимање било каквих радњи које могу непосредно или
посредно проузроковати промену изгледа, стања или
особености заштићеног објекта потребна је дозвола
органа који се бави пословима заштите природе.
2.3. Социоекономске карактеристике
2.3.1. Демографски аспекти подручја града Смедерева
Укупан број становника у граду Смедереву по задњим
резултатима пописа из 2011.године, износио је 107528.
Становници су распоређени у 27 насељених места, са око
35729 домаћинстава и просечном густином насељености
од 223,55 ст./ km2. У периоду од 2002. до 2011. године
забележен је апсолутни пад у укупном броју становника у
Смедереву (-2281), док градско језгро бележи благи
пораст укупног броја становника (+360).
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Табела 1. Статистика становништва према попису из
2002. и 2011. године
Град Смедерево
Укупан број становника
Апсолутни пад-пораст
становника
Укупан број
домаћинстава
Укупан број станова
Густина насељености
ст/ km2
Укупан број становника
у граду
Апсолутни пад-пораст
становника у граду

По попису
2002
109809

По попису
2011
107528

-2281
34657

35729

38.587

44509

230,27

223.55

62 668

63028
+360

Извор: Републички завод за статистику-РСЗ, измењено
и допуњено.
Табела 2. Становништво према полу и старости према
попису из 2011. године
Становништво
Градска насеља
према полу и
Укупно Мушкарци Жене
старости
Укупно
64175
31158
33017
0-4
3094
1610
1484
5-9
3394
1719
1675
10-14
3439
1746
1693
15-19
3968
2016
1952
Пунолетни
51879
24891
26988
20-24
4326
2181
2145
25-29
4625
2445
2180
30-34
4548
2349
2233
35-39
4542
2245
2297
40-44
4102
2040
2062
45-49
4343
2056
2287
50-54
4918
2349
2569
55-59
5536
2624
2912
60-64
4478
2128
2350
65-69
2581
1139
1442
70-74
2590
1075
1515
75-79
2151
973
1278
80-84
1081
426
655
85 и више
425
137
288

Остала насеља
Укупно
44034
20454
2269
2406
2814
35615
2760
2850
2783
2968
2759
2641
3086
3974
3414
2052
1838
1799
1109
467

Мушкарци
22287
1092
1144
1250
1476
17903
1462
1500
1503
1586
1434
1345
1602
2056
1740
1005
769
747
418
158

Извор: Републички завод за статистику-РСЗ, измењено
и допуњено
Подаци у Табели 2. показују да је однос мушког и женског
становништва у руралним насељима и Смедереву знатно
уједначен. У градској зони број женског становништва
13

Жене
21747
953
1125
1156
1338
17712
1298
1350
1280
1382
1325
1296
1484
1918
1674
1047
1069
1052
691
309

Укупно
108209
5139
5663
5845
6782
87494
7086
7475
7365
7510
6861
6984
8004
9510
7892
4633
4428
3950
2190
892
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(33017) је нешто већи него мушког (31158), док у руралним
срединама је већи број мушког (22287) становништва у
односу на женски (21747). Старосна структура
становништва Смедерева указује да се оно може сврстати
у категорију демографски релативно младе популације.
Просечна старост становништва у насељима и самом
граду Смедереву је 35,63 година, што је ниже од просека
Округа и Републике.
Према националној припадности Срби чине 94% укупног
становниства, Роми 2%, а остатак чине остале
националне
мањине,
неизјашњени
и
непознати
испитаници.
Табела
3.
Становништво
према
припадности према попису из 2011. године
Национална
припадност
Укупно
Срби
Албанци
Бошњаци
Бугари
Буњевци
Власи
Горанци
Југословени
Мађари
Македонци
Муслимани
Немци
Роми
Румуни
Руси
Русини
Словаци
Словенци
Украјинци
Хрвати
Црноготци
Остали
Неизјашњени
Регионална
Непознато

националној

Укупно

Градска насеља

108209
101908
51
7
27
2
6
11
110
120
291
61
15
2369
67
37
3
13
20
13
161
271
139
1080
35
1392

64175
59798
45
6
18
2
6
11
87
99
224
44
12
1921
23
37
3
8
17
8
131
235
101
729
29
591

Остала
насеља
44034
42110
6
1
9
23
21
67
17
3
448
44
10
5
3
5
30
36
38
351
6
801

Извор: Републички завод за статистику-РСЗ, измењено
и допуњено.
Смедерево је годинама било под ударом миграторних
кретања становништава које се из различитих крајева
досељавало и дистрибуирало на ово подручје. Тренутно
14
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на територији града Смедерева живи 45,4% досељеног
становништва, што значи да је тек нешто више од
половине аутохтоно становништво.
Табела
4.
Становништво
обележјима, по по попису 2011.
Областград

Укупно

Од рођења
станује у
истом
насељу

Смедерево

108209

61804

према

укупно
46405

миграторним

свега
40161

Досељено
из Републике Србије
из другог
из друге
насеља исте
општине исте
општине
области
8854
3142

Извор: Републички завод за статистику-РСЗ, измењено
и допуњено.
Табела 5. Досељено становништво према подручју са
којег се доселило, времену досељења и полу, по попису
2011.
Областград
Смедерево
1980 и
раније
1981-1985
1986-1990
1991-1995
1996-200
2001-2005
2006 и
касније
Непозната
година
Мушко
1980 и
раније
1981-1985
1986-1990
1991-1995
1996-2000
2001-2005
2006 и
касније
Непозната
година
Женско
1980 и
раније

Укупно

свега

Досељено из Републике Србије
из исте области
из друге
из другог
из друге
области
насеља
општине
исте општине
8854
3142
28165

46405

40161

21643

19149

4029

1866

13254

3667
2658
3082
6786
2647

3183
2308
1603
6358
2340

593
588
643
638
766

152
187
146
151
153

2438
1533
814
5569
1421

3442

3041

1058

192

1791

2480

2179

539

295

1345

18161

15472

2066

887

12519

8505

7467

892

531

6044

1433
946
1134
3064
946

1243
815
444
2886
797

131
124
131
157
217

28
50
36
39
31

1084
641
277
2690
549

1173

1009

290

51

668

960

811

124

121

566

28244

24689

6788

2255

15646

13138

11682

3137

1335

7210
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1981-1985
1986-1990
1991-1995
1996-2000
2001-2005
2006 и
касније
Непозната
година

2234
1712
1948
3722
1701

1940
1493
1159
3472
1543

462
464
512
481
549

124
137
110
112
122

1354
892
537
2879
872

2269

2032

768

141

1123

1520

1368

415

174

779

Извор: Републички завод за статистику-РСЗ, измењено
и допуњено.
У првој декади XXI века уочљива је релативна стагнација
броја становника, уз минималне осцилације, која упућује и
на релативно умирење миграторних кретања, уз
претпостављени наставак опадања природног прираштаја.
Према стручној спреми највећи број становништва спада у
групу која има завршено основно и средњошколско
образовање преко 75%, остатак чине групе без завршене
основне школе и групе са вишим и високим образовањем.
Табела 6. Становништво старо 15 и више година према
школској спреми, полу и типу насеља

Укупно
Без школске спреме
Непотпуно основно
образовање
Основно образовање
Средње образовање - свега
Гимназија
Средње стручне школе у
трајању краћем од 4 године
Средње стручне школе у
трајању 4 године
Специјализација после
средњег образовања
Више образовање
Високо образовање
Непознато
Укупно
Без школске спреме
Непотпуно основно
образовање
Основно образовање
Средње образовање - свега
Гимназија
Средње стручне школе у

Смедерево
Укупно
91562
2573

Мушкарци
44884
513

Жене
46678
2060

10176

3508

6668

22532
45248
3583

10303
25126
1213

12229
20122
2370

20634

13434

7200

20256

9772

10484

775

707

68

2212
3031
191

2270
3109
220

26083
234

28165
935

3673

988

2685

10544
29855
2910
11862

4316
16147
986
7627

6228
13708
1924
4235

4482
6140
411
Градска насеља
54248
1169
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трајању краћем од 4 године
Средње стручне школе у
трајању 4 године
Специјализација после
средњег образовања
Више образовање
Високо образовање
Непознато
Укупно
Без школске спреме
Непотпуно основно
образовање
Основно образовање
Средње образовање - свега
Гимназија
Средње стручне школе у
трајању краћем од 4 године
Средње стручне школе у
трајању 4 године
Специјализација после
средњег образовања
Више образовање
Високо образовање
Непознато

14498

7001

7497

585

533

52

3552
5308
147
Остало
37314
1404

1730
2610
58

1822
2698
89

18801
279

18513
1125

6503

2520

3983

11988
15393
673

5987
8979
227

6001
6414
446

8772

5807

2965

5758

2771

2987

190

174

16

930
832
264

482
421
133

448
411
131

Извор: Републички завод за статистику-РСЗ, измењено
и допуњено.
Према густини насељености, територија Смедерево се
може условно поделити на:
 зону насеља која се простире долином Велике
Мораве у источном делу града; то је зона гушће
насељености у оквиру које се издваја приградска зона
Смедерева (6 насеља) као зона концентрације и зона
са сталним и интензивним порастом броја становника;
у оквиру ове зоне издваја се и правац Смедерево Велика Плана као зона интензивнијих густина
насељености;
 зону насеља у шумадијском побрђу у јужном и
југозападном
делу
Смедерева;
генерално
их
карактеришу
привредна
неразвијеност,
лоша
саобраћајна повезаност и знатна удаљеност од
градског центра, што је све укупно, утицало да ова
насеља
уопште,
а
посебно
у
последњем
међупописном периоду, бележе делимично стагнацију
и делимично интензивније исељавање и најбрже
опадање броја становништва - депопулацију са којом
је смањена и просечна густина насељености.
17
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На основу прелиминарних резултата Пописа за
2011.годину, према статистици Републичког завода за
статистику, Смедерево спада у ред 17 насеља на
територији Србије (укључујући и Београд), која имају више
од 50.000 становника и у којима укупно живи 36%
становништва Србије (Смедерево-град је, са 63 028
становника, на 10. месту ове листе).

Слика бр.17 Број становника по насељима према попису из 2002.
године

2.3.2. Привреда
У Смедереву заступљене су све области привређивања, а
основни носиоци развоја су црна металургија, металопрерађивачка индустрија и пољопривреда.
На простору Смедерева, пољопривреда је доминантнија
привредна делатност, а рурални простор је највеће
друштвено и природно богатство, на шта указују следећи
подаци:
 81,3% укупних површина су пољопривредне површине
(40190 hа),
18
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 96,4% укупног броја насеља су сеоска насеља,
 41% становништва према попису из 2011.године живи у
сеоским насељима,
 34,2% дохотка ствара пољопривреда,
 0,35 hа пољопривредног односно, 0,34hа обрадивог
земљишта per capita,
 16,2% становништва је пољопривредно, док је,
 23,9%
активног пољопривредног становништва у
укупном активном.
Пољопривреда је запостављена, пољопривредни ресурси
се не користе на прави начин, раубује се пољопривредно
земљиште, најчешће изградњом стамбених и других
објеката.
Пољопривреда
је
на
врло
ниском
организационом нивоу. Од 27 месних заједница у 12 не
постоје земљорадничке задруге, а у некима су престале са
радом пре много година (2 месне заједнице). Још већи
проблем представља изостајање организованог откупа
пољопривредних производа. У највећем броју месних
заједница (чак 16) не постоји организован откуп, па чак и
на подручјима где постоје – не делују земљорадничке
задруге. Приватан откуп делимично надокнађује недостатак организованог откупа воћа и поврћа. Посебно се
запажа недостатак услужних (сервисних) пољопривредних
капацитета, нарочито мешаона сточне хране и силоса за
складиштење житарица.
Техничко-технолошки ниво производње и остварени
производни резултати још увек су испод просечни у
односу на могућности. Према неким истраживањима
земљиште на простору Смедерева угрожено је
пољопривредном производњом, пре свега, ради неконтролисане и прекомерне употребе минералних ђубрива и
средстава
за
заштиту
биља.
Запостављање
пољопривреде довело је до тога да је рурално подручје
Смедерева у значајној мери економски и еколошки
деградирано, са тенденцијом депопулације у не малом
броју насеља, па је због процеса старења становништва у
појединим сеоским насељима лимитиран и радни
потенцијал.
Укупна привредна активност Смедерева, како у просторном, тако и у функционалном смислу, у највећој мери
концентрисана је у градском центру Смедерева.
Постепеном трансформацијом укупног привредног амбијента, изазваном израженим економским и организационим
проблемима у државном сектору и великим привредним
системима, али и трансформацијом капитала, развио се
19

Слика бр.18 Привреда

Индустријска зона
најзначајнији је морфолошки
облик концентрације
индустријских погона у
граду.
Реч је о делу градског
простора намењеном
индустријској производњи у
којој је подигнут већи број
погона. Индустријски погони
често имају заједничку
инфраструктуру
(железнице, путеве,
гасовод, електрични водови,
водовод, канализације,
телекомуникације итд.).
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појавни облик привреде који је дао нови замах општем
привредном и економском развоју као сектор малих и
средњих предузећа. Ова димензија привредног развоја и у
Смедереву је дала значајан подстицај укупном локалном
економском развоју. Највећи број привредних друштава у
Смедереву послује у оквиру терцијарног сектора (област
трговине и услуга), док је знатно мањи број у области
производње. У условима интензивне економске рецесије и
општег пада привредних активности, које су последица
различитих друштвено-економских процеса од 90-тих
година прошлог века, закључно са утицајем светске
економске кризе с краја прве деценије овог века,
обележавају и актуелну слику привредне активности
Смедерева чију привредну зону карактерише готово
идентична просторна структура. Укупна површина
простора који је изграђен или планиран за развој
привредних делатности на подручју Генералног урбанистичког плана износи око 500hа, од чега је изграђено око
160hа, а неизграђене површине заузимају око 340hа.
У индустрији је наглашено ниско коришћење капацитета
са опадањем физичког обима производње, често и
вишегодишњи престанак рада појединих, некад успешних,
привредних капацитета, ниска запосленост са још увек
задржавањем фиктивно упослених радника и великим
бројем радника који су остали без посла, изостајање
улагања у нове технологије последично праћено технолошком заосталошћу, и значајним угрожавањем животне
средине (посебно водног потенцијала и ваздуха).
Простори, локације и објекти некада планирани за
индустријски развој се не користе, понекад су девастирани
и инфраструктурно незаокружени. Скоро целокупна
индустрија је лоцирана у Смедереву (са Радинцем), док се
на ванградском подручју појединачни индустријски капацитети налазе само у Малој Крсни и Осипаоници. У свега
неколико насеља постоје капацитети мале привреде,
углавном везани за експлоатацију и прераду грађевинског
материјала (Михајловац, Мала Крсна, Лугавчина),
пољопривреду (Луњевац), прераду дрвета (Липе) и
производњу картонских кутија (Мала Крсна).
Град континуирано ради на стварању услова за
инвеститорска улагања и покретање нових погона у
Смедереву. Осим бројних олакшица за инвеститоре и
брзог добијања дозвола, потенцијалним инвеститорима су
на располагању инфраструктурно опремљење индустријске зоне.
Индустријска зона железаре Смедерево лоцирана 7 km
југоисточно од града, уједно и најзначајнији пол развоја
града, везана је за производњу сировог гвожђа и челика,
20
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односно сегмент црне металургије. Обухвата површину од
око 300hа, са високим вредностима техноекономских и
просторних карактеристика у погледу потрошње воде (има
сопствено извориште питке воде), количине отпадних вода
(које се евакуишу преко колектора у реку Раљу),
потрошње електричне енергије (развијена мрежа
далековода), великог обима транспорта улазног и
излазног терета (у оквиру зоне је железничка станица ) са
веома израженом позицијом у систему производних веза у
републичкој, а данас све више и у трансрегионалној просторној димензији.
Највеће предузеће у Смедереву је концерн црне
металургије, са дугом традицијом. Српско акционарско
рударско топионичарско индустријско друштво (САРТИД)
основано је у Смедереву 20. фебруара 1913. године, а
након стечаја и приватизације 2003. године мења име у
U.S. Steel Serbia (USS Serbia). На дан 31. јануара 2012.
године Република Србија постала је поновни власник
железаре откупом од компаније U.S. Steel. Компанија је
носила назив Привредно друштво за производњу и
прераду челика Железара Смедерево (Железара
Смедерево). Од 30.јуна 2016.године преузима је Hesteel
Serbia Iron & Steel d.o.o.

Слика бр.20 Железара Hesteel Serbia Iron & Steel d.o.o.

Hesteel Serbia Iron & Steel d.o.o. у Смедереву производи
гвожђе у двема високим пећима; затим гвожђе из високих
пећи конвертује у сирови челик у челичани са три
21
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конвертора и комплексом за континуирано ливење. Челик
се затим обрађује у Топлој ваљаоници и Хладној
ваљаоници.
На истој локацији се остварује и производња индустријских
и медицинских гасова у предузећу Messer Tehnogas.
Messer Tehnogas, као део Messer Group од 1997. године,
водећа је компанија за производњу и промет
индустријских, медицинских и специјалних гасова и
пратеће опреме, као и опреме за сечење и заваривање. У
Смедереву је једна од његових фабрика.
Предузеће производи:
- у гасовитом стању - кисеоник, азот, аргон, ацетилен,
угљен диоксид, водоник, специјалне гасове и опасне
смеше, хелијум и азот субоксид,
- у течном стању - кисеоник, азот, аргон, угљен диоксид,
- у чврстом стању - угљен диоксиод - суви лед, порозну
масу.

Слика бр.22 Hesteel Serbia Iron & Steel d.o.o. и ''MESSER-Tehnogas''

Специфична врста, количине и начин производње у оквиру
зоне ствара изузетно велики еколошки притисак на све
елементе окружење те је реч о простору са највишим
степеном угрожености животне средине.
Индустријска зона западно од центра - традиционална
зона старе железаре површине од 21hа, такође је
моноструктурног карактера и високих вредности техно22

Слика бр.21 Messer Tehnogas
Смедерево
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економских карактеристика. У почетним фазама развоја
била је битан агломеративни елемент у просторној
структури града, али временом постаје уско грло развоја у
сталном конфликту с околним садржајем и препрека
обухватнијем и примернијем развоју дунавског приобаља.
Из тог разлога, тежи се пренамени производноиндустријске функције ка туристичко-културном садржају
кроз формирање различитих модела културолошких
пројеката.

Слика бр.23 Стара железара у Смедереву

Индустријска зона у Годоминском пољу, североисточно
од града, подељена је на неколико подзона. Реч је,
заправо о привредној зони која је недовољно просторно
заокружена, некомлетног садржаја али великих просторноразвојних могућности. Назив индустријска потиче, пре
свега од почетних, иницијалних и за сада преовлађујућих
индустријских активности у њој, али је присутан и други
привредни садржај мање или више комплементаран
индустријско-производним активностима у зони. По
положају, садржају, испољеним проблемима и могућностима развоја издвајају се следеће подзоне према:
(1) постојећа индустријска зона површине 101,3hа у којој је
лоциран највећи број индустријских предузећа, изражене
диверсификоване структуре: производња апарата за
домаћинство
(„Милан
Благојевић'“),
машина
за
производњу и искоришћавање механичке енергије,
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машина за специјалне намене, производња одевних
предмета, али и осталих привредних активности саобраћаја, производног занатства, трговине на велико и
складиштења и др.
Просторне могућности у оквиру постојећих појединачних
локација индустријских предузећа постоје, али су
ограничења даљег развоја везана за еколошки аспект, пре
свега за евакуацију отпадних технолошких и санитарних
вода и обезбеђивање оптималног ниво подземних вода;
(2) подзона „Шалиначки пут“, површине 15 hа, у којој се
реализује парцелација простора што, уз инфраструктурно
опремање и саобраћајно повезивање, представља
значајан потенцијал с основном оријентацијом ка развоју
малих и средњих предузећа. То подразумева јасно
дефинисање производних програма усклађених са
еколошким капацитетом средине додатно потенцираним
постојањем изворишта и предузећа за водоснабдевање у
непоседној близини;
(3) подзона лоцирана дуж главног пута индустријске зоне
је вишенаменског карактера, укупне површине 36,86 hа. С
десна стране пута, ка вези са Ковинским мостом
(површине 20,56 hа) налазе се објекти комуналних
делатности и др. Са леве стране пута, на обали Дунава су
претоварне локације сепарације (9 hа) и грађевинског
предузећа (7,3 hа). На овом локалитету великих развојних
могућности испољени су проблеми власништва над
земљиштем и нерешених хидротехничких мера у функцији
одржавања нивоа подземних вода и сл.

Слика бр.25 ФЖВ „Желвоз“

Поред издвојених подзона, у ширем просторном контексту
ове индустријске/привредне зоне налази се и локалитет у
24
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оквиру кога се обавља индустријска активност (10,8 hа), а
везан је за производњу саобраћајних средстава – ФЖВ
„Желвоз“ у стечају, са релативно довољно резерви
простора за даљи развој, али присутних еколошких
ограничења.
Грађевинарство - Смедерево се, такође, суочава са
проблемима, што је логична последица изостајања
масовније стамбене изградње, заостајања у привредном
развоју, као и изградњи и одржавању инфраструктуре
(саобраћајне и комуналне).
Услужне делатности - у погледу размештаја услужних
делатности, односно опслужености сеоских насеља
основним услугама, стање је углавном незадовољавајуће,
посебно у погледу појединих врста услуга. Трговинске
радње се налазе у свим сеоским насељима, с тим да су
већи трговински центри Радинац, Враново и Михајловац.
Зелене пијаце су у сеоским насељима реткост, има их у
свега пет већих насеља (једна је неодговарајућа). Једна
кванташка пијаца је недовољна. Занатске услуге су далеко
мање развијене у сеоским насељима. Скоро половина
села нема ни основне занатске услуге. Може се рећи да се
од ванградских насеља издвајају Сараорци по броју и
разноврсности услуга, и делимично Мала Крсна и
Михајловац. Угоститељских објеката нема у близу
половини насеља (12), а повољније стање је у Малој
Крсни (где постоји и мотел), Михајловцу и Лугавчини,
Сараорцима.
Туристички ресурси града Смедерева су за сада
недовољно искоришћени (посебно водни, сеоски), а
изграђени угоститељско-туристички капацитети су, често,
неодговарајући, посебно везано за водни туристички
потенцијал и углавном сведени на једнострану понуду.
Туристички ресурси руралног простора, везано за развој
екосеоског и транзитног туризма, за сада нису активирани.
Може се закључити да је поред неповољног стања
привреде Смедерева, за град велики проблем наглашена
неравномерност између градског центра Смедерева и
руралног подручја, у погледу привредног развоја,
могућности
опслуживања
различитим
услугама
(комерцијалним, друштвеним и посебно комуналним) али
и у погледу уређености простора и угрожености животне
средине.
Привредна и техничка структура, иако декларисана са
озбиљним недостацима и заостацима у односу на захтеве
будућег квалитетнијег и динамичнијег развоја града и
руралних насеља, заједно са великим кадровским
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потенцијалом, добра је основа и велики потенцијал у
даљем развоју Смедерева.
2.4. Инфраструктурна опремљеност
2.4.1. Саобраћајна инфраструктура
Територију Смедерева карактерише добра покривеност
саобраћајном инфраструктуром, где су присутни сви
видови конвенционалног саобраћаја. Положај на правцу
пружања међународних саобраћајница високог ранга
значајно утиче на концепт саобраћајног система. Градске
магистрале започињу у центру града и пружају се ка
транзитним правцима - коридорима 10 (копнени-друмски)
и 7 (водени-речни) и државним саобраћајним правцима.
На растојању од око 4 km у правцу север – југ пружа се
државни пут I реда (пут М-24), а на десетак километара од
центра подручјем града Смедерева пружа се аутопут Е75.
Системи железничког и речног саобраћаја успостављени
су још с краја XIX века и некада су представљали окосницу
развоја саобраћаја града и припадајућег региона. Данас,
са неизмењеним концептом, у знатно измењеним
околностима и потребама савременог друштва, ови
инфраструктурни системи представљају ограничавајући
чинилац развоју града. Оваквом исходу у највећој мери
допринела је промена структуре у промету роба, величини
робних токова и основној намени градског пристаништа у
индустријско теретно пристаниште, које се догодило у
другој половини прошлог века.

Слика бр.27 Коридор 7

2.4.1.1. Друмски саобраћај
Мрежу градских саобраћајница чине: државни пут I реда
(М-24, такозвани Банатски правац) дужине 14 km,
обилазница дужине 11,5 km где се издвајају посебни
транзитни правци, примарне градске магистрале дужине
45 km и улице I реда дужине 26 km, као и секундарне
саобраћајнице у које спадају улице II реда (сабирне улице,
дужине 29 km) и стамбене улице дуге 114 km.
Градске магистрале чине 5 радијалних праваца који се
сустичу у самом ценрту града. Правци градских магистрала део су система државних путева:
 Државни пут I реда (М 1.10) - Смедерево - Смедеревска
Паланка, дужине 8 km;
 Државни пут II реда (Р 100) - Смедерево - Београд,
дужине 9 km;
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 Државни пут II реда (Р 202) - Смедерево - Младеновац,
дужине 21,5 km;
 Државни пут II реда (Р 109) - Смедерево - Смедеревска
Паланка, дужине 16,8 km;
 Општински пут (Л 1) - Смедерево - Шалинац. дужине 3,7
km;
Поред наведених путних праваца државног значаја,
основу
друмске,
односно
путне
инфраструктуре
Смедерева чини мрежа локалних путева и саобраћајница
првог и другог реда значаја, приказаних у Табели 7.
Табела 7. Локални путеви у административном подручју
града Смедерева
Локални путеви у
административном
подручју Града
Смедерева

Дужина пута
км

Л-1

3.76

Л - 1.1

0.25

Л - 1.2

0.34

Л - 1.3
Л-2
Л-3
Л-4
Л-5

5.09
3.53
4.58
3.34
1.85

Л-6

4.31

Л-7

2.39

Л-8

4.87

Л-9

4.15

Л - 10
Л - 11

3.31
5.10

Л - 12

5.30

Л - 13
Л - 14
Л - 15

2.20
0.59
0.66

Л - 16

1.75

Л - 17
Л - 18

0.82
1.05

Л - 19

2.40

Л - 20
УКУПНО

10.75
72.45

Опис пута и укрштаји са државним путним
правцима
Укрштај пута М 1.10 (ул. 17. октобра - Ковински
мост)
Од пута Л - 1 крак 1 према путу М 24
Од пута М 24 - крак 2 до пута Л - 1 (Ковински
мост)
Од пута М 24 - насеље Шалинац - насеље Кулич
Од пута М 24 - насеље Липе
Од пута М 24 - пут Р 214 - (Враново)
Од пута Р 109б - насеље Врбовац
Од пута Р 109б - насеље Добри До
Од пута Р 100 - насеље Удовице - градска
обилазница
Од пута Р 100 - насеље Сеоне
Од ул. Пролетерске (Смедерево) - насеље
Вучак - обилазница
Од пута Р109 (насеље Ландол) - пут Р109
(насеље Колари)
Од пута Р 109 - насеље Биновац
Од пута Р 109 - насеље Друговац
Од пута Л - 11 (насеље Друговац) - насеље
Бадљевица
Од пута Р 109 - насеље Луњевац
Од пута Р 202 - насеље Петријево
Од пута Р 202 - насеље Водањ
Од пута Р 214 - до пута Р 214 (насеље
Осипаоница)
Од пута Р 214 – насеље Враново
Од пута Р 202 - насеље Лугавчина
Од пута Л - 12 (насеље Друговац) - пут Р 202
(Мало Орашје)
Од пута Р 202 (насеље Водањ) - Колари - Раља
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Извор: Просторни план град Смедерева,службени лист
града Смедерево, бр.3/2011
Квалитет саобраћајница је незадовољавајући: коловози су
у лошем стању, изграђени без потпуног профила, а
незадо-вољавајућа је и опремљеност путева путним
објектима (вертикалном и хоризонталном сигнализацијом),
и пратећим услужним садржајима (саобраћајна и
туристичка сигнализација, информациони пунктови,
сервиси). Многе градске саобраћајнице и већина путева
који пролазе кроз сеоска насеља немају пешачку стазу.
Постојећа мрежа локалних путева незадовољава тренутне
потребе за кретањем.
Смедерево је један од ретких градова који има изграђене
транзитне путеве ван градских језгра у Србији. Све ове
сабраћајне карактеристике омогућавају са тог основа
повољан развој, поред града Смедерева, и за остала
сеоска насеља.

Слика бр.29 Веза са
Коридором 10

Слика бр.30 Саобраћајна инфраструктура града Смедерева, Извор:
Просторни план града Смедерева, 2010 година

2.4.1.2. Железнички саобраћај
Постојећа
концепција
железничке
инфраструктуре,
успостављена деценијама уназад, има за примарни циљ
задовољење потреба привредних субјеката који су
лоцирани непосредно у градском ткиву.
Главни правац представља пруга Е-85, Београд - Мала
Крсна - Ниш, који дели град Смедерево на два дела
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северни и јужни. Почетак пруге започиње од станице из
самог центра града, непосредно уз Тврђаву, и завршава се
у станици Мала Крсна, укључењем у међународну пругу
(Београд - Ниш). Пруга је једноколосечна, електрифицирана са дозвољеним осовинским оптерећењем од 22 t и
највећом дозвољеном брзином од 70 km/h. Генерално је
ремонтована 2002. године и највишег је технолошког
нивоа у земљи и Смедерево повезује са Европом и
Коридором 10. Железничко чвориште Мала Крсна је једно
од најперспективнијих у Републици. Преко њега крак пруге
повезује Смедерево са истоком Републике, правац
Пожаревац - Бор. Град Смедерево има 1,7 железничких
станица на 100 km2 док та вредност за Републику износи
0,8. У Републици густина мреже железничких пруга
достиже око 4,3 km/100 km2, док тај индикатор за
Смедерево износи 11,8 km/100 km2.
Чворишта железничког саобраћаја чине 6 станица
(Смедерево, Радинац, Мала Крсна, Осипаоница, Водањ и
Колари) и 6 стајалишта (Годомин, Враново, Осипаоница,
Лугавчина, Скобаљ и Раља).
Квалитет пруга је неуједначен, и углавном испод
потребног стандарда. Магистрална пруга која се на
простору града пружа од Водња до Сараораца је у
солидном стању, где се углавном одржава пројектована
брзина од 120 km/h, сем на појединим краћим деоницама
где се саобраћај одвија са лаганом вожњом. Систем
осигурања је уграђен 1974. године, али и даље
функционише у складу са потребама.
2.4.1.3. Речни саобраћај
Речни саобраћај у граду Смедереву везан је за пловни пут
Дунава. Остали речни токови на терирорији града нису
пловни за транспортни и путнички саобраћај.
Инфраструктуру речног саобраћаја града Смедерева чини
пловни пут Дунава – паневропски Kоридор 7, старо
пристаниште, марина, нова лука, терминал за течне
терете (нафте и нафтних деривата) НИС-а, као и мања
пристаништа (шљункаре) која се налазе уз обалу у
индустријској зони.
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Пристаниште се налази непосредно уз Тврђаву и простире
се на површини од 1,8 ha и има изграђену оперативну
обалу у дужини од 440 m. Има статус пословне јединице у
саставу железаре, као индустријско теретно пристаниште,
и основна намена је директан претовар расутих терета и
генералних терета. Већ дуги низ година пристаниште ради
са пуним капацитеом што износи око 750.000 тона
претовареног терета годишње.
На 1111 km реке Дунав, на локацији између моста преко
Дунава и канала технолошке воде за железару, налази се
нова теретна лука Смедерево. Изградња нове луке
започета је почетком деведесетих година и до сада је
изграђен један део прве фазе са оперативном обалом у
дужини од 172 m. На платформи уз обалу инсталиране су
две порталне дизалице којима се обавља претовар
расутих и генералних терета. Највећи годишњи обим
промета нове луке је око 1,5 милиона тона терета.

Слика бр.33 Лука Смедерево, место за претовар кокса

У простору старе железаре постоји стара оперативна
обала и платформа са краном; под закупом у статусу
приватног предузећа на овој локацији обавља се претовар
генералних терета, и то претежно као директан претовар
са речних пловила на друмска превозна средства.
На веома атрактивној локацији уз Тврђаву, налази се
Марина за мала и спортска пловила, као специфичан
сегмент – објекат у функцији речног саобраћаја.
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Акваторија марине обухвата површину од око 3,2 ha.
Марина је запуштена и неопремљена, али располаже
појединим елементима на основу којих би се могла
конципирати и формирати нова модерна Марина.

Слика бр.34 Железничка и аутобуска станица, са десне стране
марина, Смедеревска тврђава и Дунав у позадини

Путнички речни саобраћај је онемогућен јер не постоји
одговарајући терминал. Смедерево има значајне развојне
могућности у области речног саобраћаја (теретног и
путничког) међутим садашњи концепт је давно превазиђен
и представља ограничавајући чинилац развоја речног
саобраћаја и развоја других градских функција.
2.4.1.4. Ваздушни саобраћај
Ваздушни саобраћај заступљен је у виду спортског
аеродрома чија је основна намена: спортске активности и
пољопривредна авијација. Аеродром је лоциран уз
државни пут I реда (М-24), удаљен 5 km југоисточно од
центра града. Простире се на око 45 ha, садржи једну
травнату писту дужине 1.000 m и ширине 80 m, хангар за
авионе и пословне просторије.
Постојећа
инфраструктура
задовољава
потребе
садашњих активности у ваздушном саобраћају, а развојне
планове дефинише управа аеродрома, на основу
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пројекција развоја ваздушног саобрћајног система на
националном нивоу, уз евентуалну подршку града.
2.4.2. Енергетска и ПТТ инфраструктура
2.4.2.1. Електроенергетска инфраструктура
Снабдевање електричном енергијом општине Смедерево
врши се преко преносног система ЕМС-а системом мреже
далековода и објеката у функцији електроснабдевања,
обједињеног у електроенергетски систем Републике.
Системом електроснабдевања (у надлежности ЕД
Смедерево), према доступним подацима, се снабдева око
39 000 потрошача у категорији широка потрошња а на
средњем напону 35 kV и 10 kV, 38 потрошача.
Просечна месечна потрошња електричне енергије ЕД
Смедерево је зими око 40 000 Мwh, а за летњи период око
20 000 Мwh. Највиши врх зими је око 80 Мw а лети око 55
Мw. Снабдевање електричном енергијом се врши из
преносне мреже 220 kV посредством једне трансформаторске станице 220/110 kV (ТС Смедерево 3 – Раља),
две трансформаторске станице 110/35 kV (Смедерево 1 Булине воде и Смедерево 2 – Царина ) и једне ТС 110/10
kV (Смедерево 4).

Слика бр.36 Приказ електроенергетске инфраструктуре града
Смедерева, Извор: Просторни план града Смедерева, 2010 година
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Крајњи потрошачи напајају се преко водова 0,4kV чија
укупна дужина износи око 970 km – надземни око 870 km а
подземни око 100 km.
Трансформаторских станица 10/0,4 kV има укупно 375 од
чега су 320 власнштво ЕД Смедерево а 55 су власништво
правних или физичких лица.
2.4.2.2. Инфраструктура снабдевања природним гасом
Снабдевање Смедерева природним гасом врши се преко
магистралног гасовода Панчево-Смедерево, пројектованог
капацитета 140 милиона m3. Оцена је да искоришћеност
гасовода није довољна у привредном систему, нити је до
сада дефинисана његова улога у коришћењу гаса за
домаћинства или даљинско грејање.
У Смедереву је од средине протекле деценије започета
гасификација градског подручја, која је према Студији
гасификације и потписаним уговорима о партнерству
подељена у 3 фазе, од којих је до сада готово у
потпуности реализована 1. фаза – централно градско
подручје.

Слика бр.37 Инфраструктура снабдевања града Смедерева
природним гасом

Гасоводну мрежу у подручју Смедерева чини правац
магистралног гасовода притиска 50 bаr-a, који пролази
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територијом у дужини од око 30 km, разводна гасоводна
мрежа притиска 6 до 12 bar-a, у дужини од око 10 km и
градска дистрибутивна гасоводна мрежа притиска 4 bar-a
(око 42 km мреже).
2.4.2.3. ПТТ инфраструктура
Телекомуникације представљају компаративну предност у
већ опремљеном и активираном простору. Нејасан је
досадашњи развој телекомуникација на подручју града.
Наиме, сви показатељи указују на заостајање овог вида
саобраћаја кад су индикатори развоја у питању у односу на
просек Републике. Нарочито је уочљив успорен тренд
развоја, посебно на нивоу руралних насеља. Будући развој
телекомуникација без обзира на стагнацију у друштву биће
завидан, тако да је реално побољшање садашње скромне
ситуације у Смедереву неопходно у наредном периоду.
Активности треба фокусирати на следеће: трансформацију
и модернизацију постојећих ПТТ јединица; изградњу мреже
дигиталних аутоматских телефонских централа; развој
телематских понуда и ширење мреже оптичких каблова.

Слика бр.38 Приказ телекомуникационе инфраструктуре града
Смедерева
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Телематика је наука о
слању, примању и чувању
информација уз помоћ
телекомуникационих
уређаја, веза између
модерних информационих
технологија и најновијих
достигнућа из области
телекомуникација.
Телематика обједињује
модерне информационе и
телекомуникационе
технологије у циљу
остваривања великих
могућности које нуди
савремено друштво.
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2.5. Надлежности и улога локалне самоуправе у
области заштите животне средине
2.5.1. Субјекти система заштите животне средине
Основни субјекти система заштите животне средине у
Републици Србији се могу утврђивати применом
различитих критеријума и методологија, али се
најпрепознатиљивијим и истовремено најлогичнијим чини
дефинисање ових субјеката на основу Устава РС и
прописа у области животне средине.
Одредбама Устава РС прописују се надлежности општине
(члан 190. т. 6.), Аутономне покрајине (члан 183. ст.2. т. 2)
и Републике Србије (члан 97. т. 9). Истовремено, права из
члана 74. Устава (здрава животна средина) гарантују се
„свакоме” и „свако” има одговарајуће дужности (став 3). За
заштиту животне средине одговоран је „свако, а посебно
Република Србија и Аутономна покрајина.“ (став 2). Иако
овде није потпуно јасно какве су укупне импликације
оваквог решења, оно што је извесно то је да, према
одредби члана 74. Устава, одговорност локалне
самоуправе није у истој равни са одговорнишћу Републике
и Аутономне покрајине, иако одредбе члана 190. Устава
прописују надлежност локалне самоуправе, између
осталог, и у области животне средине.
Ипак, формална класификација субјеката система заштите
животне средине је она која је дата у одговарајућим
прописима у области животне средине. Значајан део
важећих закона у области животне средине садржи
одредбе којима се експлицитно дефинише ко су субјекти
система заштите животне средине.
Према одредбама Закона о заштити животне средине
субјекти система заштите животне средине су:
1)
2)
3)
4)

Република;
Аутономна покрајина;
јединица локалне самоуправе;
предузећа, друга домаћа и страна правна лица и
предузетници који у обављању привредне и друге
делатности користе природне вредности, угрожавају
или загађују животну средину (правна и физичка
лица);
5) научне и стручне организације и друге јавне службе;
6) грађанин, групе грађана, њихова удружења,
професионалне или друге организације.

На сличан начин се у члану 3. тачка 29. кроз дефиницију
појма „надлежни орган“ дефинише да за потребе овог
закона тај појам обухвата: „орган одговоран за
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спровођење обавеза у оквиру овлашћења утврђених овим
законом, и то: министарство надлежно за послове животне
средине; покрајински орган надлежан за послове животне
средине и надлежни орган јединице локалне самоуправе“.
Обавеза сарадње надлежних субјеката прописана је
одредбама неколико прописа. Општи карактер имају
одредбе Закона о локалној самоуправи као и
одговарајућих прописа у области државне управе. Чланом
64. Закона о државној управи прописано је да су „органи
државне управе дужни да сарађују у свим заједничким
питањима и да једни другима достављају податке и
обавештења потребна за рад.”
Они оснивају заједничка тела и пројектне групе ради
извршавања послова чија природа захтева учешће више
органа државне управе.
Глава V Закона о локалној самоуправи посвећена је
„односима органа Републике, територијалне аутономије и
органа јединице локалне самоуправе”. Чланом 78. је
прописано
да
„органи
Републике,
територијалне
аутономије и органи јединица локалне самоуправе, ради
остваривања својих права и дужности, међусобно сарађују
у складу с Уставом, законом и другим прописом.”
Обавеза сарадње субјеката система прописана је на
општи начин чланом 8. Закона о заштити животне средине
који каже да су „субјекти система заштите животне средине
дужни да међусобно сарађују, обезбеђују координацију и
усклађивање у доношењу и спровођењу одлука.” Слична
одредба садржана је у члану 5. Закона о заштити природе,
члану 10. Закона о заштити од буке у животној средини.
Прецизно дефинисање листе релевантних прописа у
области заштите животне средине није могуће ако се при
том не води рачуна о бројним прописима у различитим
другим областима он непосредног значаја за заштиту
животне средине, ако се има у виду питање надлежности
за њихово спровођење.
Ово је посебно важно у случајевима када остваривање
циљева у области животне средине директно или
индиректно зависно од стања у секторским политикама.
То, наравно, подразумева јасно разграничење надлежности када су у питању активности у области животне
средине (у ужем смислу речи) од бројних активности у
појединим областима од значаја за област животне
средине и биолошке разноврсности и обрнуто.
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Локална самоуправа је
аутономни систем
управљања локалним
заједницама,
конституисаним на ужим
деловима државне
територије.
Она је основна организација
власти.
Развијеност локалне
самоуправе је и један од
услова демократије и правне
државе.
Како је самоуправа локалним
заједницама право грађана
обично гарантовано
уставом, за државу оно
значи обавезу да створи
услове за континуирано
функционисање локалне
заједнице као целине.
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2.5.2. Надлежности локалне самоуправе
Устав РС утврђује да су „јединице локалне самоуправе
надлежне у питањима која се, на сврсисходан начин, могу
остваривати унутар јединице локалне самоуправе“ (члан
177), а која су питања од локалног значаја одређује се
законом (исто као и када се ради о питањима од
републичког, односно покрајинског значаја).
Јединице локалне самоуправе су општине, градови и град
Београд (члан 188. Устава РС).
Надлежност општина у области животне средине
дефинисана је чланом 190. Устава РС којим је прописано
да општина, преко својих органа, у складу са законом
обавља различите послове, између осталог, стара се о
заштити животне средине, заштити од елементарних и
других непогода; заштити културних добара од значаја за
општину; заштити, унапређењу и коришћењу пољопривредног земљишта.
Ово поред тога што уређује и обезбеђује обављање
бројних других делатности, доноси свој урбанистички план
и програм развоја општине, стара се о јавном информисању итд.
Да би се на прави начин разумеле, надлежности локалне
самоуправе у области животне средине се морају
посматрати у контексту укупних решења која садрже
прописи којима се регулише положај и улога локалне
самоуправе, а нарочито у контексту решења садржаних у
Закону о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр.
129/07 и 83/14). Истовремено, треба имати у виду да су
„концепт од којег се полазило при уређивању система
локалне самоуправе Законом, као и његова конкретна
операционализација и разрада, у свему у складу са
Европском повељом о локалној самоуправи.“
У делу Закона о локалној самоуправи којим се регулише
надлежност општине предвиђено је да се општина, преко
својих органа, у складу с Уставом и законом, између
осталог: „стара о заштити животне средине, доноси
програме коришћења и заштите природних вредности и
програме заштите животне средине, односно локалне
акционе и санационе планове, у складу са стратешким
документима и својим интересима и специфичностима и
утврђује посебну накнаду за заштиту и унапређење
животне средине“ (члан 20).
Једна од кључних надлежности јединица локалне
самоуправе, која је у индиректној вези са заштитом
животне средине , прописана је и тачком 5. члана 20. где
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У Србији, јединице локалне
самоуправе су општине,
градови и град Београд,
према Уставу РС из 2006.
године који одређује положај
јединица локалне
самоуправе, надлежност
општина, правне акте које
доноси, органе, надзор над
њеним радом и заштиту.

Закон о локалној
самоуправи разрађује ове
категорије, тако и обавезу
Републике односно
територијалне аутономије
да обезбеде средства
јединици локалне
самоуправе када извршава
права и дужности из круга
поверених послова.
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је предвиђено да „општина, преко својих органа, у складу
са Уставом и законом, уређује и обезбеђује обављање и
развој комуналних делатности (пречишћавање и дистрибуција воде, пречишћавање и одвођење атмосферских и
отпадних вода - одржавање чистоће у градовима и
насељима, одржавање депонија, као и организационе,
материјалне и друге услове за њихово обављање”.
Као поверене општина обавља „поједине послове
инспекцијског надзора из области, просвете, здравства,
заштите животне средине, рударства, промета робе и
услуга, пољопривреде, водопривреде и шумарства и друге
инспекцијске послове у складу са законом“ (члан 22).
Осим тога, Република Србија може законом поверити
јединицама локалне самоуправе поједина питања из своје
надлежности, као што су извршавање закона и других
прописа, а јединице локалне самоуправе су дужне и
одговорне да извршавају ове послове као поверене и то
квалитетно и ефикасно (Члан 52. тачка 5. и члан 6).
Органи Републике врше надзор над законитошћу рада и
аката органа јединица локалне самоуправе, у складу с
Уставом и законом (Чл.78. ст. 2).
Законом о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС",
бр. 88/11, 46/14-Одлука УС и 104/16) дефинисано је да
комуналне делатности обухватају:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

Снабдевање водом за пиће;
Пречишћавање и одвођење атмосферских и
отпадних вода;
Производња и дистрибуција топлотне енергије;
Управљање комуналним отпадом;
Градски и приградски превоз путника;
Управљање гробљима и погребне услуге;
Управљање јавним паркиралиштима;
Обезбеђивање јавног осветљења;
Управљање пијацама;
Одржавање улица и путева;
Одржавање чистоће на површинама јавне намене;
Одржавање јавних зелених површина;
Димничарске услуге;
Делатност зоохигијене.

Ради коришћења, чувања и одржвања средстава за
обављање комуналних делатности, одржавања чистоће и
заштите животне средине јединица локалне самоуправе
може да пропише опште услове одржавања комуналног
реда и мере за њихово спровођење (члан 4. став 2).
Влада изузетно може одлучити да на подручјима која су
законом стављена под посебну заштиту, туристичком
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Комуналне делатности су
делатности пружања
комуналних услуга од значаја
за остварење животних
потреба физичких и правних
лица код којих је јединица
локалне самоуправе дужна
да створи услове за
обезбеђење одговарајућег
квалитета, обима,
доступности и
континуитета, као и надзор
над њиховим вршењем.

Комуналне делатности су
делатности од општег
интереса.
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простору и другим подручјима од посебног значаја,
управљач обезбеђује обављање комуналне делатности.
Влада прописује услове обављања комуналне делатности
на овим подручјима, ради одрживог коришћења и
управљања природним ресурсима као и спречавања,
отклањања и смањења негативних утицаја по животну
средину. Јединица локалне самоуправе може својом
одлуком, у складу са статутом, предвидети да градска
општина, месна заједница или други облик месне
самоуправе обавља одређене послове у вези са
обезбеђивањем услова за обављање комуналних
делатности. Према одредбама члана 6. Закона јединица
локалне самоуправе је дужна да се у поступку поверавања
обављања комуналних делатности руководи начелима
конкуренције, економичности, ефикасности и заштите
животне средине.
Национални програм заштите животне средине јасно се
одређује према питању надлежности локалне самоуправе
тако што се констатује да је:
„Свака јединица локалне самоуправе одговорна за
квалитетно и ефикасно обављање како изворних, тако и
поверених послова. Изворни послови су они које јединица
локалне самоуправе, на основу Устава и закона обавља у
функцији остваривања локалне самоуправе. Другим
речима, то су послови који су од непосредног интереса за
грађане, и као такви су законом утврђени као изворни
послови. Према законима којима се уређује локална
самоуправа и комуналне делатности, општина се стара о
заштити животне средине, доноси програме коришћења и
заштите природних вредности и заштите животне средине,
односно локалне акционе и санационе планове, у складу
са стратешким документима и својим интересима и
специфичностима, обавља послове пречишћавања и
одвођења атмосферских и отпадних вода, одржавање
чистоће у градовима и насељима, одржавање депонија, и
утврђује посебну накнаду за заштиту и унапређење
животне средине.”
Прописи у области животне средине и надлежност
локалне самоуправе
Као што је напред наведено, Законом о локалној
самоуправи се утврђују послови из надлежности градова и
општина, али те надлежности нису регулисане овим
законима већ тзв, секторским законима, односно законима
из појединих области. Једна од таквих области у којој се
прописују надлежности локалне самоуправе је и област
животне средине.
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Већина важећих закона у области заштите животне
средине садржи одредбе које се односе на надлежности
локалне самоуправе. То је општа и уједно једна он
најзначајнијих карактеристика прописа у области животне
средине усвојених у РС у последњих неколико година, а
који су донети, између осталог, у циљу усаглашавања са
релевантним прописима ЕУ. Могло би се рећи да је овај
процес започет доношењем четири системска закона у
области животне средине из 2004. године, а настављен
доношењем сета закона из 2009. године као и изменама и
допунама 2016.године.
Закон о заштити животне средине
Значајан део одредби Закона о заштити животне средине
се односи на јединице локалне самоуправе. Неке одредбе
Закона о заштити животне средине имају општи карактер и
односе се и на јединице локалне самоуправе, док се
једним
делом
одредаба
експлицитно
прописују
овлашћења и обавезе јединице локалне самоуправе.
Према одредбама члана 5. Закона о заштити животне
средине („Сл. гласник РС” број 135/04, 36/09 72/2009 и
43/11-Одлука УС и 14/16) у остваривању система заштите
животне средине и јединице локалне самоуправе, поред
осталих субјеката, одговорна је за сваку активност којом
се мења или се може променити стање и услови у
животној средини, односно за не предузимање мера
заштите животне средине, у складу са законом.
Обавеза је јединице локалне самоуправе да обезбеђују
интеграцију заштите и унапређивања животне средине у
све секторске политике спровођењем међусобно
усаглашених планова и програма и применом прописа
кроз систем дозвола, техничких и других стандарда и
норматива, финансирањем, подстицајним и другим
мерама заштите животне средине (члан 9. тачка 1. Закона
о заштити животне средине).
На основу члана 109. Закона о заштити животне средине,
јединицама локалне самоуправе поверени су, између
осталог, и послови вршења инспекцијског надзора над
извршавањем послова поверених овим законом и
прописима донетих на основу овог закона.
Осим тога, јединице локалне самоуправе имају и бројне
друге надлежности (овлашћења и обавезе) по основу
Закона о заштити животне средине. Јединице локалне
самоуправе у оквиру надлежности утврђених овим и
посебним законом, доносе своје планове и програме
управљања природним ресурсима и добрима, у складу са
стратешким документима из члана 12. овог закона и
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својим специфичностима (чл.13). У делу који се односи на
превентивне мере јединице локалне самоуправе учествује
у поступку припреме и доношења планова (просторни и
урбанистички планови и други планови, планови уређења
и основе коришћења пољопривредног земљишта, шумске,
водопривредне, ловнопривредне основе и програми
унапређења рибарства на рибарским подручјима и други
планови), на начин одређен законом (члан 33).
Јединица локалне самоуправе даје услове за обезбеђење
мера и услова заштите животне средине на захтев органа
надлежног за припрему и доношење плана, а на основу
услова и мишљења надлежних стручних организација (чл.
34). Јединица локалне самоуправе дужна је да прибави
претходну сагласност надлежног органа аутономне
покрајине на предлог акта којим се одређује статус
угрожене животне средине и приоритети за санацију и
ремедијацију за подручја од локалног значаја на
територији аутономне покрајине (Чл. 43). Јединица
локалне самоуправе, као и државни органи и органи
аутономне покрајине, доносе програм заштите животне
средине на својој територији, односно локалне акционе и
санационе планове, у складу са Националним програмом
и плановима из чл. 65. и 66. овог закона и својим
интересима и специфичностима (члан 68). Јединица
локалне самоуправе доноси програм мониторинга на
својој територији који мора бити у складу са програмом
мониторинга који доноси Влада, на основу посебних
закона (члан 69). Локални регистар извора загађивања
животне средине води надлежни орган јединице локалне
самоуправе (члан 75 став 3) а надлежни орган јединице
локалне самоуправе (исто као и надлежни орган
аутономне покрајине) дужан је да Агенцији за заштиту
животне средине тромесечно доставља податке за израду
извештаја о стању животне средине у Републици, који
Влада једанпут годишње подноси Народној скупштини, и
то за прво, друго и треће тромесечје најкасније у року од
два месеца по истеку тромесечја, а за последње
тромесечје до 31. јануара (чл.76).
Јединица локалне самоуправе објављује Извештај о
стању животне средине у службеним гласилима јединице
локалне самоуправе (члан 76. став 4),16 и има одређене
обавезе у вези са „редовним, благовременим, потпуним и
објективним, обавештавањем јавности о стању животне
средине, односно о појавама које се прате у оквиру
мониторинга нивоа загађујућих материја и емисије, као и
мерама упозорења или развоју загађења која могу
представљати опасност за живот и здравље људи“ (члан
78).
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Јединица локалне самоуправе има обавезу да „обезбеди
финансирање и остваривање циљева заштите животне
средине, у складу са овим законом и у оквиру својих
овлашћења“ (члан 83), док се један део права и обавеза
односи на накнаде прописане ЗЗЖС (члан 84, 85, 85а, 87).
Осим тога, јединице локалне самоуправе су обавези да
отворе буџетски фонд у складу са законом којим се
уређује буџетски систем (чл.100).
Закон о процени утицаја на животну средину
Један део активности јединица локалне самоуправе
односи се на послове у вези са проценом утицаја на
животну средину. Закон о процени утицаја на животну
средину („Сл. гласник РС”, број 135/04 и 36/09) прописује
да се одређени послови спровођења поступка процене
утицаја на животну средину за одређене пројекте
поверавају јединицама локалне самоуправе. То су пројекти
за чије одобрење за изградњу издаје орган јединице
локалне самоуправе и то:
-

Одлучивање и издавање решења о потреби процене
утицаја пројекта на животну средину и о одређивању
обима и садржаја студије о процени утицаја
пројеката на животну средину;

-

Издавање решења о давању сагласности на студију
о процени утицаја пројеката на животну средину;

-

Учешће у поступку техничког прегледа (пријема)
објеката за које је издата сагласност на студију о
процени утицаја на животну средину;

-

Вршење инспекцијског надзора.

Закон о стратешкој процени утицаја на животну
средину
У вези са спровођењем Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину („Сл. Гласник РС”, број 135/04
и 88/10) један део послова поверава се јединицама
локалне самоуправе (и АП). Према одредбама овог закона
поверавају се послови спровођења поступка стратешке
процене утицаја на животну средину, планова и програма
које доноси јединица локалне самоуправе, и то:
- припрема плана и програма извршене стратешке
процене,
- израда стратешке процене која је усклађена са другим
стратешким проценама и проценама утицаја пројеката
на животну средину,
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- давање мишљења на одлуке о потреби израде
стратешке процене утицаја и плана и програма на
животну средину,
- спровођење поступка стратешке процене уз учешће
заинтересованих органа и организација или уз учешће
јавности,
- оцена извештаја о стратешкој процени са применом
прописаних критеријума,
- давање сагласности на извештај о стратешкој процени
утицаја на животну средину.
Закон о интегрисаном спречавању и контроли
загађивања животне средине
Надлежност, односно права и дужности органа јединица
локалне самоуправе у вези са поступком издавања
интегрисане
дозволе
регулисани
су
Законом
о
интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне
средине („Службени гласник РС", број 135/04 и 25/15).
Орган јединице локалне самоуправе надлежан за послове
заштите животне средине издаје дозволу у складу са овим
законом за постројења и активности за која дозволу или
одобрење за изградњу и почетак рада, односно извођење
или обављање активности, издаје други надлежни орган
јединице локалне самоуправе. Министарство надлежно за
послове заштите животне средине издаје дозволу у складу
са овим законом за постројења и активности за коју
дозволу или одобрење за изградњу и почетак рада,
односно извођење или обављање активности, издаје друго
надлежно министарство.
Покрајински орган надлежан за послове заштите животне
средине издаје дозволу у складу са овим законом за
постројења и активности за које дозволу или одобрење за
изградњу и почетак рада, односно извођење или
обављање активности, издаје други надлежни покрајински
орган. Поверава се јединици локалне самоуправе вршење
инспекцијског надзора над постројењима и активностима
за које дозволу у складу са овим законом издаје надлежни
орган локалне самоуправе.
Закон о управљању отпадом
У складу са чланом 20. Закона о управљању отпадом („Сл.
гласник РС”, број 36/09, 88/10 и 14/16) јединица локалне
самоуправе обавља следеће послове:
-

доноси локални план управљања отпадом (у складу
са чланом 13. и 14), обезбеђује услове и стара се о
његовом спровођењу,
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-

уређује, обезбеђује, организује и спроводи
управљање комуналним отпадом (члан 43, став 5. и
7. и члан 55, став 6. - управљање отпадним
возилима), односно инертним и неопасним отпадом
на својој територији, у складу са законом,

-

уређује поступак наплате услуга у области
управљања комуналним, односно инертним и
неопасним отпадом, у складу са законом,

-

издаје дозволе у складу са чланом 60, став 4. (за
град), односно 5. (за општину), одобрења и друге
акте у складу са овим законом, води евиденцију и
податке доставља министарству,

-

на захтев министарства или надлежног органа
аутономне покрајине даје мишљење у поступку
издавања дозвола у складу са овим законом;

-

врши надзор и контролу мера поступања са отпадом
у складу са овим законом.

На основу чл.83. Закона о управљању отпадом
министарство врши надзор над радом јединица локалне
самоуправе у вршењу поверених послова.
Једна или више јединица локалне самоуправе одређују
локацију за изградњу и рад постројења за складиштење,
третман или одлагање отпада на својој територији, под
условима утврђеним законом, као и споразумом из члана
21. став 2. овог закона ако више скупштина јединица
локалне самоуправе заједно одлучују о локацији
постројења за управљање отпадом (Члан 34). У случају
изградње постројења за третман или одлагање опасног
отпада, министарство доноси одлуку о локацији у складу са
законом и по претходно прибављеном мишљењу јединице
локалне самоуправе, односно и аутономне покрајине за
постројења која се граде на њеној територији. У случају
несагласности јединица локалне самоуправе у погледу
одређивања локације постројења за управљање отпадом,
одлуку о локацији на предлог министарства, односно
надлежног органа аутономне покрајине, доноси Влада.
Закон о заштити ваздуха
Закон о заштити ваздуха у члану 4. прописује да „заштиту
и побољшање квалитета ваздуха” обезбеђује јединица
локалне самоуправе, поред, Републике Србије, Аутономне
покрајине, привредна друштава, предузетника, као и
других правних и физичких лица.
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Закон о управљању
отпадом („Сл. гласник РС”,
број 36/09, 88/10 и 14/16)
уређује:
 врсте и класификација
отпада;
 планирање управљања
отпадом;
 субјекте управљања
отпадом;
 одговорности и обавезе у
управљању отпадом;
 организовање управљања
отпадом;
 управљање посебним
токовима отпада;
 услове и поступак
издавања дозвола;
 прекогранично кретање
отпада;
 извештавање о отпаду и
база података;
 финансирање управљања
отпадом;
 надзор, као и друга
питања од значаја за
управљање отпадом.
Управљање отпадом је
делатност од општег
интереса.

8. јун 2017. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 51 – Број 6 – Књига 3

Локални еколошки акциони план Града Смедерева
На основу Закона о заштити ваздуха („Сл. гласник РС”,
број 36/09 и 10/13) јединицама локалне самоуправе (и АП)
поверавају се следећи послови:
-

доношење
Планова
квалитета
ваздуха
Краткорочних акционих планова (члан 31, 33, 36),

и

-

мониторинг квалитета ваздуха у локалној мрежи (за
праћење квалитета ваздуха успостављају се
локалне мреже мерних станица и/или мерних места)
(члан 10, 15, 16),

-

јавно објављивање и достављање података о
резултатима
мониторинга
квалитета
ваздуха
Агенцији (члан 17, 65, 67, 68, 69),

-

обавештавање јавности у случају прекорачења
концентрација утврђених овим законом или
концентрација поједине загађујуће материје опасне
по здравље људи (члан 23),

-

инспекцијски надзор над спровођењем мера
заштите ваздуха од загађивања у објектима за које
надлежни орган јединице локалне самоуправе
(и/или АП) издаје одобрење за градњу, односно
употребну дозволу (члан 74).

Закон о заштити ваздуха
(„Сл. гласник РС”, број 36/09
и 10/13) уређује управљање
квалитетом ваздуха и
одређују мере, начин
организовања и контрола
спровођења заштите и
побољшања квалитета
ваздуха као природне
вредности од општег
интереса која ужива посебну
заштиту.

Закон о заштити од буке у животној средини
Општина, град, односно град Београд (јединица локалне
самоуправе) су „субјекти заштите животне средине од буке
на територији Републике Србије, у оквиру својих
овлашћења“, поред РС, АП, привредних друштава, правних
и физичких лица, научних и стручних организација и других
јавних служби, удружења и грађана. (члан 4).
У области заштите од буке у животној средини одређени
послови се поверавају јединицама локалне самоуправе
(као и АП). Према одредбама члана 8. Закона о заштити од
буке у животној средини („Сл. гласник РС”, број 36/09,
88/10) јединица локалне самоуправе обавља следеће
послове:
1) утврђује мере и услове заштите од буке, односно
звучне заштите у плановима, програмима и
пројектима, укључујући и оне на које даје сагласност
у поступку стратешке процене утицаја, процене
утицаја пројеката на животну средину, односно у
поступку издавања интегрисане дозволе за рад
постројења и активности,
2) врши акустичко зонирање на својој територији,
одређује мере забране и ограничења у складу са
овим законом,
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Закон о заштити од буке
у животној средини („Сл.
гласник РС”, број 36/09,
88/10) уређује:
 субјекте заштите
животне средине од
буке;
 мере и услове заштите
од буке у животној
средини;
 мерење буке у животној
средини;
 приступ информацијама
о буци;
 надзор и друга питања
од значаја за заштиту
животне средине и
здравље људи.
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3) доноси локални акциони план заштите од буке у
животној средини, односно обезбеђује услове и
стара се о његовом спровођењу,
4) обезбеђује финансирање мониторинга буке у
животној средини на територији јединице локалне
самоуправе,
5) врши надзор и контролу примене мера заштите од
буке у животној средини.
Осим тога, јединица локалне самоуправе обавља и
послове везане за спровођење акустичког зонирања и
одређивање мера забране и ограничења у складу са овим
законом (члан 17); одређује мере заштите од буке
приодржавању јавних скупова и активности (члан 18),
припрема и доноси Акциони план за агломерације на
територији јединице локалне самоуправе, као и за
постројења и активности за које интегрисану дозволу
издаје јединица локалне самоуправе (члан 21),
обезбеђивање финансирања мониторинга буке у животној
средини на територији јединица локалне самоуправе (члан
23), врши надзор и контролу примене мера заштите од
буке у животној средини (члан 30), својим актом одређују
органе и службе надлежне за обављање послова (члан 8.
ст. 2).
Закон о заштити природе
Слично као што то чине Закон о заштити ваздуха и Закон о
заштити од буке у животној средини и Закон о заштити
природе („Сл. гласник РС”, број 36/09, 88/10, 91/10 и 14/16)
општину, односно град (јединицу локалне самоуправе)
проглашава за „субјекта заштите природе”, поред РС, АП,
управљача
заштићеног
подручја,
правних
лица,
предузетника и физичких лица који у обављању
привредних и других делатности користе природне ресурсе
и заштићена природна добра,
стручних и научних
организација и других јавних служби, и грађана, група
грађана, њихових удружења, професионалних или других
организација (члан 6).
Законом о заштити природе јединицама локалне
самоуправе се поверавају одређени послови. Јединица
локалне самоуправе:
- доноси програм заштите природе (члан 113),
- усваја извештај о стању природе на свом подручју
(члан 114),
- покреће иницијативу за проглашење и проглашава
заштићеним подручјем III категорије (члан 41а),
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Законом о заштити
природе
(„Службени гласник РС“ бр.
36/09, 88/10 и 14/16) се уређује
заштита и очување природе,
биолошка, геолошка и
предеона разноврсност.
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- врши инспекцијски надзор над применом одредаба
овог закона на заштићеним подручјима која
проглашава надлежни орган јединице локалне
самоуправе (члан 119).
Строги и специјални резерват, станиште, природно добро
које се штити на основу међународних аката или има
међународни значај, предео изузетних одлика у коме се
налази културно добро од изузетног значаја, као и парк
природе који се целом површином налази на територији
двеју или више јединица локалне самоуправе, Влада
проглашава заштићеним на предлог Министарства, а по
претходно
прибављеном
мишљењу
надлежних
министарстава и надлежног органа АП, ако се добро
налази на територији АП.
Осим тога, јединица локалне самоуправе пружа податке у
вези са стањем и заштитом природе (члан 115),
обезбеђује средства за заштиту природних подручја које
она проглашава, за мере и активности предвиђене актом о
заштити, за новчане и друге подстицајне мере прописане
овим законом, као и за остваривање права прече куповине
и накнаде власницима и корисницима права на
некретнине за ограничења којима су подвргнути у тим
заштићеним подручјима (члан 107), обавља управне
послове заштите природе (члан 101), обезбеђује
финансирање заштићеног подручја (члан 69), итд.
Закон о заштити од нејонизујућих зрачења
Неколико обавеза (и права) локалне самоуправе
проистиче из Закона о заштити од нејонизујућих зрачења.
Према одредбама члана 12. „привредно друштво,
предузеће, друго правно лице и предузетник, односно
оператер или руковалац, дужан је да одмах, а најкасније у
року од 24 часа, обавести министарство о ванредном
догађају, а за територију аутономне покрајине и надлежни
орган аутономне покрајине, односно орган јединице
локалне самоуправе надлежан за послове заштите
животне средине“.
На основу чл. 14. ст. 4. Закона о заштити од нејонизујућих
зрачења („Сл. гласник РС”, број 36/09) јединица локалне
самоуправе се поверава вршење инспекцијског надзора
над изворима зрачења за које одобрење за изградњу и
почетак рада издаје надлежни орган јединице локалне
самоуправе.
Закон о водама
Закон о водама („Сл. гласник РС”, број 30/10, 93/12 и
101/16) предвиђа да управљање водама Република
Србија остварује преко Министарства и других надлежних
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Закона о заштити од
нејонизујућих зрачења („Сл.
гласник РС”, број 36/09)
уређује услове и мере
заштите здравља људи и
заштиту животне средине
од штетног дејства
нејонизујућих зрачења у
коришћењу извора
нејонизујућих зрачења.
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министарстава, органа аутономне покрајине, органа
јединице локалне самоуправе и јавног водопривредног
предузећа (члан 24).
Законом су приписане надлежности јединица локалне
самоуправе, града, односно града Београда. Јединица
локалне самоуправе је надлежна, између осталог, за
следеће послове:
- управљање водним објектима (чл. 23),
- обезбеђење заштите од штетног дејства вода и
управљање ризицима (члан 45),
- организовање и спровођење одбране од поплава на
водама II реда (члан 53),
- доноси Оперативни план за одбрану од поплава (члан
55),
- одређује ерозионо подручје, услове за његово
коришћење и радове и мере за заштиту од ерозије и
бујица (члан 61),
- спроводи превентивне мере и заштитне радове (члан
62, 63),
- одређује место и начин општег коришћења воде (члан
67),
- подноси захтев за одређивање зона санитарне заштите
(члан 77),
- доноси акт о испуштању отпадних вода у јавну
канализацију (члан 98),
- доноси водна аката (члан 114),
- издаје водне услове (члан 118), издаје водни налог
(члан 128),
- води водне књиге (члан 130),
- издаје одобрења за прикључење на јавни водовод у
сеоском насељу (члан 138), итд.
Закон о заштити земљишта
Закон о заштити земљишта(„Сл. гласник РС”, број 112/15)
предвиђа да су субјекти заштите земљишта, у оквиру
својих овлашћења и обавеза, су Република, Аутономна
покрајина, јединица локалне самоуправе, правна лица,
предузетници, односно власници и корисници земљишта који у обављању активности угрожавају, деградирају
или загађују земљиште, при чему су, у остваривању
система заштите земљишта, субјекти заштите одговорни
за сваку активност којом се нарушава или може да се
наруши природно стање и квалитет земљишта и за
непредузимање мера заштите у складу са законом и
другим прописима (члан 6).
Превентивне мере заштите земљишта
обухватају:
планирање и интегрисање заштите земљишта у секторске
политике и планове, утврђивање испуњености услова
48

Закон о водама („Сл.
гласник РС”, број 30/10, 93/12
и 101/16) уређује правни
статус вода, интегрално
управљање водама,
управљање водним
објектима и водним
земљиштем, изворе и начин
финансирања водне
делатности, надзор над
спровођењем овог закона,
као и друга питања значајна
за управљање водама.
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заштите земљишта, доношење планских и програмских
докумената за заштиту земљишта (члан 8).
Заштита
земљишта
се
обезбеђује
и
остварује
спровођењем стратешких, планских и документата за
заштиту земљишта, те спровођењем мера које се
примењују у поступцима планирања, управљања,
коришћења и заштити од загађења и деградације
земљишта ради очувања његових природних особина и
функција (члан 12).
Прописана су документа за заштиту земљишта: План
заштите земљишта (члан 15), Годишњи програм заштите
земљишта (члан 16) и Програм мониторинга земљишта
(члан 28), период на који се доносе, државне органе који
их предлажу и њихов садржај.
Уређено је и извештавање о спровођењу Годишњег
програма заштите земљишта, при чему су јединице
локалне самоуправе дужне да поднесу министарству, а на
територији Аутономне покрајине, Покрајинском секретаријату надлежном за послове заштите животне средине,
Извештај о спровођењу мера и активности утврђених у
Годишњем програму, најкасније до 31. марта текуће
године за претходну годину, при чему садржај овог
извештаја прописује министар (члан 17).
Према Закону органи јединице локалне самоуправе дужни
су да потпуно и објективно, обавештавају јавност о
квалитету и стању земљишта и променама које могу да
представљају опасност за живот и здравље људи, биљног
и животињског света. Јавност има право приступа
прописаним регистрима или евиденцијама које садрже
информације и податке у складу са закона (члан 35).
Програм мониторинга земљишта на нивоу локалне мреже,
надлежни орган јединице локалне самоуправе подноси
Министарству на сагласност у року од шест месеци од
дана доношења Програма мониторинга земљишта на
нивоу државне мреже (члан 51, став 2).
2.5.3. Циљеви заштите животне средине
Oпшти циљеви политике заштите животне средине у
Републици Србији
Општи циљеви политике заштите животне средине у
Републици Србији утврђени су Националним програмом
заштите животне средине („Сл. гласник РС“ број 12/10) и
произилазе из општих узрока проблема у животној
средини. Они су предуслов за ефикасно спровођење
специфичних циљева политике и чине саставни део
политике заштите животне средине.
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Законом о заштити
земљишта уређује се:
заштита земљишта,
систематско праћење
стања и квалитета
земљишта (мониторинг),
мере санације,
ремедијације,
рекултивације,
инспекцијски надзор и
друга питања од значаја за
заштиту и очување
земљишта као природног
ресурса од националног
интереса.
Одредбе закона примењују
на све типове земљишта
без обзира на облик
својине, његову намену и
коришћење.
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Општи циљеви политике у Националном програму су
груписани у следећим областима:
1. Доношење стратешких и планских докумената из
области заштите животне средине и одрживог коришћења
природних ресурса дефинисаних Законом о заштити
животне средине и другим посебним законима;
2. Интеграција политике заштите животне средине са
економском и политиком других сектора. Учествовати у
припреми и спровођењу секторских стратегија у деловима
који се односе на животну средину. Интегрисати принципе
заштите животне средине и енергетске ефикасности у
просторно и урбанистичко планирање;
3. Јачање институционалних капацитета за креирање и
имплементацију секторских политика и политике заштите
животне средине у целини и успостављање система за
реаговање у акцидентним ситуацијама;
4. Унапређење система контроле квалитета животне
средине
акредитацијом
овлашћених
лабораторија,
применом норматива и прописа, обавезном контролом
квалитета мониторинга чинилаца животне средине и
аналитичких метода, сопственим мониторингом загађивача, израдом катастра загађивача,израдом инвентара
гасова са ефектом стаклене баште,успостављањем
јединственог информационог система;
5. Унапређење правног система у области заштите
животне средине доношењем секторских закона и подзаконских прописа, побољшањем надзора над спровођењем прописа и подизањем капацитета правосудног
система;
6. Развој ефикасног система финансирања заштите
животне средине и економских подстицаја. Потребно је
обезбедити потпуну примену принципа „загађивач плаћа”.
Ефикасан систем економских инструмената треба да буде
уведен ради подстицања смањења загађења. Треба
увести ефикасне финансијске механизме да подстичу
улагања у животну средину и обезбеде сигурне изворе
финансирања Фонда. Они могу укључити и механизме
конверзије дуга у улагање у животну средину, пуну
надокнаду трошкова за услуге у области животне средине,
инвестиционе програме у приватизованим компанијама и
др. Подићи ниво инвестирања у животну средину ради
покрића трошкова за рад, одржавање и модернизацију/
проширење постојеће инфраструктуре у области заштите
животне средине и технологија за смањење загађења.
Потребно је подстицати конкуренцију и укључење
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Основни разлози за израду
ЛЕАП-а:
 сагледати целокупну
ситуацију у области
животне средине на
територији локалне
заједнице
 помоћ доносиоцима одлука
 направити квалификовану
листу приоритетних
проблема и њихових
узрока
 одредити конкретне
активности и мере за
постизање циљева
 укључити јавност и друге
чиниоце у процес рада
 створити могућност за
конкурисање за
финансијску помоћ из
других извора
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приватног сектора у области обезбеђивања услуга,
посебно у секторима управљања отпадом и водама;
7. Унапређење формалног и неформалног образовања о
заштити животне средине и енергетској ефикасности које
треба да буде засновано на Националној стратегији
образовања у области заштите животне средине.
Подизање нивоа свести кроз боље информисање и
комуникацију са јавношћу и развијање механизама
њиховог учешћа у одлучивању по питањима животне
средине у складу са Архуском конвенцијом.
Циљеви овог Локалног еколошког акционог плана
усаглашени
су
са
горе
наведеним
циљевима
Националног програма.
Стратешки оквир за одређивање циљева
Циљеви Локалног програма заштите животне средине
развијени су у стратешком оквиру који је обухватио
следеће елементе:
– анализа тренутног стања животне средине (ситуациона
анализа) са идентификацијом и анализом проблема
животне средине,
– анализа законских недостатака и неусаглашености,
– анализа институционалног оквира и институционалних
капацитета локалне самоуправе,
– праћење начела заштите животне средине утврђених
Националним програмом, која обухватају начела одрживог
развоја и потребе приближавања ЕУ, начело „загађивач
плаћа“, начело превенције и предострожности, начело
информисања и подизања јавне свести,
– анализа предности, слабости, шанси и претњи (SWOT)
везаних за животну средину на територији јединице
локалне самоуправе.
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ФАЗЕ У ИЗРАДИ ЛОКАЛНОГ ЕКОЛОШКОГ
АКЦИОНОГ ПЛАНА

За реализовање циљева ЛЕАП-а, предвиђене
активности које трају одређени временски период.

су
ФАЗЕ У ИЗРАДИ ЛЕАП-а

Фазе у његовој изради подразумевају логичан редослед
акција које јавност информишу о проблемима,
приоритетима у њиховом решавању, акцијама и
неопходним ресурсима за њихово спровођење.
Покретање ЛЕАП-а
Основа ове фазе је добијање подршке од локалних
власти, о покретању и изради ЛЕАП документа. Локалне
власти су надлежне за примену програма који се тичу
заштите животне средине, од одлуке о финансирању па до
реализације планираних програма и пројеката. Један од
предуслова за функционисање ЛЕАП процеса је
постизање јединства између локалних власти и најшире
јавности у решавању еколошких проблема који се огледа
кроз заступљеност и заједнички рад у радним телима и
техничким тимовима. Избором координатора ЛЕАП-а,
обезбеђује се сарадња ове две групе.
Процена стања животне средине
Једна од најважнијих фаза у изради Локалног еколошког
акционог плана је израда Процене стања животне средине
и дефинисање локалних еколошких приоритета заједнице.
Процена стања животне средине локалне заједнице је
пресек стања животне средине тј. стање у којем се
тренутно налази локална заједница.
Акциони план
Еколошки акциони план је суштина ЛЕАП-а.
Израда акционих планова подразумева утврђивање
еколошких циљева, задатака и показатеља. Спровођењем
одређених активности, отклониће се највећи проблеми
животне средине у Смедереву. Циљеве је потребно
реализовати у одређеном временском оквиру, док
еколошки задаци дају могућност да се изгради сагласност
у формираним телима задуженим за израду ЛЕАП-а о
мерама које је потребно реализовати у наредном периоду
да би се утврђени циљеви достигли или бар покренуо
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 Покретање ЛЕАП-а
 Процена стања животне
средине
 Акциони план
 Спровођење акционог плана
 Надгледање
и
процена
резултата
ПРВА ФАЗА
1. Одлука о покретању
ЛЕАП-а од стране
надлежног органа
2. Обезбеђење
финансијских средстава
3. Идентификација
учесника
4. Формирање
координационог тела
5. Именовање
координатора ЛЕАП-а
6. Избор консултанта
ДРУГА ФАЗА
1. Израда визије заједнице
2. Одређивање
приоритетних области
рада - анкета
3. Одабир методологије
процене
4. Дефинисање обима
процене
5. Одабир, дефинисање и
опис еколошких
проблема
6. Прикупљање
расположивих података
7. Стручна процена
стања животне средине
и израда Извештаја
8. Утврђивање
приоритетних
активности
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поступак за њихово достизање. Показатељи потврђују да
су еколошки задаци и циљеви постигнути.
Спровођење акционог плана
Циљ у реализацији Локалног еколошког акционог плана је
његова институционализација и конкретизација. Све
активности, у претходним фазама које су одговорни за
израду ЛЕАП-а до сада обавили а то су утврђивање визије
заједнице, процена стања животне средине и утврђивање
еколошких приоритета и израда акционог плана, су водиле
ка спровођењу ЛЕАП-а. У овој фази се препоруке из
претходних фаза претварају у акцију након којих долази до
промена у животној средини на боље.
Надгледање и процена резултата
Надгледање и процена резултата је континуалан процес
преиспитивања везан за све фазе ЛЕАП-а, процес који
помаже онима који доносе одлуке да боље схвате битност
пројекта и који даје информације које јачају спровођење
пројекта.
Поступак надгледања и процене пружа могућност да се
утврди:
 начин спровођења са задацима и циљевима
 да ли се остварује довољан напредак ка остварењу
очекиваних резултата
 да ли се реализација одвија у одређеном времену и
задатом року.

ТРЕЋА ФАЗА
1. Преиспитивање визије
заједнице
2. Дефинисање еколошких
циљева и одабир показатеља
3. Израда SWОТ анализе за
животну средину
4. Утврђивање критеријума за
процену
5. Препознавање и дефинисање
могућих акција
6. Израда предлога ЛЕАП-а за
јавну расправу
7. Усвајање ЛЕАП документа
од стране надлежног органа
ЧЕТВРТА ФАЗА
1. Обезбедити учешће
институција локалне
самоуправе за реализацију
акционих планова
2. Припрема Плана за
реализацију пројекта
3. Обезбедити финансијска
средства
4. Проценити могућност за
рад са приватним сектором
5. Проценити могућност за
рад са НВО
6. Осигурати успешно
укључивање ЛЕАП-а у
легалне поступке
планирања локалне
самоуправе
7. Ако је могуће, задржати
истог координатора и кроз
фазу имплементације ЛЕАПа
Имплементација ЛЕАП-а је увек
‘’тимски рад’’.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

53

ПЕТА ФАЗА
Преиспитивање еколошких
циљева и показатеља
Установити систем
извештаја
Прикупљање података о
условима и резултатима
пројекта
Процена резултата
Коришћење резултата
процене
Информисање локлне
заједнице о резултатима
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ПРВА ФАЗА
-ИДЕНТИФИКАЦИЈА УЧЕСНИКАПокретање ЛЕАП-а
Почетак израде Локалног еколошког акционог плана
подразумева предузимање припремних активности као
што су конституисање радних тела, успостављање
њихових међусобних односа и праваца деловања,
организовање семинара, трибина, анкетирање грађана о
стању животне средине и дефинисање визије заједнице.
4.1. Избор координатора
Решењем број 02-214/2016-05 од 16.11.2016. године за
координатора ЛЕАП-а одређена је Тања Крчум, руководилац Групе за заштиту животне средине, Одељења за
урбанистичко – комуналне и имовинско – правне послове
града Смедерева.
Задаци и обавезе координатора:
 Помаже радној групи при сакупљању података и
информација;
 Води цео процес и обезбеђује адекватну координацију
између различитих градских институција и других
јавних служби;
 Води састанке Радних група;
 Руководи процесом израде ЛЕАП-а у односу на
поштовање договорених рокова и обавеза преузетих
од стране различитих учесника;
 Пружа помоћ при изради нацрта описа стања и
проблема;
 Руководи процесом процене стања животне средине,
израде визије заједнице и других радних докумената;
 Пружа логистичку, техничку и другу подршку Радној
групи и Техничким тимовима, учествује на састанцима
Координационог тела и Радне групе и Техничких
тимова;
 Дефинише надзор над спровођењем активности у
циљу подршке ЛЕАП-у;
 Представља нацрт ЛЕАП-а јавности;
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Град:
 Помаже формирање
радне групе
 Даје податке и
информације
 Логистичка подршка
 Усваја документ
Форум заједнице:
 Формира Техничко
стручни тим
 Именује Координатора
 Даје задатке Техничко
стручни тим
 Надгледа рад Техничко
стручни тим
 Усваја предлоге
Техничко стручни тим
 Нацрт документа
Техничко стручни тим:
• Спроводи
истраживања и
анализира проблеме
• Припрема процену
стања
• Предлаже приоритете
• Ради нацрт ЛЕАП-а
• Припрема нацрт
документа
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4.2. Идентификација учесника
Формирање Координационог тела, Радне групе и
Техничких тимова који су састављеног од стручних
појединаца, представника локалне власти, невладиних
организација, представника индустрије, наставника,
професора, новинара итд. је почетак рада на изради ЛЕАП
документа.
4.3. Формирање Координационог тела
Координационо тело чији ће чланови својим ауторитетом
и стручношћу допринети усвајању и имплементацији ЛЕАП
документа именовано је Решењем број 02-214/2016-05 од
16.11.2016. године.
Координационо тело има задатак да заступа ставове
града Смедерева као целине у изради ЛЕАП-а, помаже у
формирању и формално даје мандат Радној групи и
Техничким тимовима, даје смернице у раду и одобрава
предлог активности, помаже при усвајању ЛЕАП-а као
званичног развојног документа.
4.4. Формирање Радне групе
На основу Решења број 02-284/2016-05 од 16.11.2016.
године о образовању Координационог тела за израду
ЛЕАП-а града Смедерева и постављању Координатора за
израду ЛЕАП-а, Координационо тело је донело Решење о
образовању Радне групе за израду ЛЕАП-а града
Смедерева.
Радна група је састављена од 13 чланова. Радну групу
чине представници градске управе, месних заједница,
јавних предузећа, представници образовних институција.
Радна група је одговорна за:
-

идентификацију и анализу проблема,

-

утврђивање циљева и одређивање приоритета,

-

избор активности,

-

обезбеђивање техничких информација,

-

учествује у изради учесничке процене
животне средине и визије заједнице,

-

изради SWОТ анализе,

-

учествује у
документа.

припреми

и

презентацији

стања

ЛЕАП
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4.5. Формирање Техничких тимова
Решењем Координатора именовани су
чланови пет Техничких тимова.

координатори и

Задаци Техничких тимова су:


комплетирање техничких информација,



дефинисање акција и активности,



да изврше експертску процену стања животне
средине, дају приказ тренутне ситуације, приказ
главних проблема, историју проблема и тренд,
приказ садашњег стања, процену стања ризика утицај на здравље људи и животну средину,



израде акциони план.

Технички тимови се формирају према програмским
областима, док се координатори бирају према стручности
и афинитету.
4.6. Остале активности
У припремном делу, активности око израде ЛЕАП-а
састојале су се у информисању грађана о сврси,
циљевима и процесу израде ЛЕАП документа. У циљу
информирања грађана о активностима на припреми и
креирању ЛЕАП-а предузете су следеће активности у виду
штампаних матријала:
- Позив грађанима за састанак на информативну
трибину;
- Позив грађанима да се укључе у израду ЛЕАП
документа;
- Анкетни листић.
Информативна трибина одржана је дана 17.11.2016. год.
у Смедереву. Представници града Смедерева су тада
истакли разлоге о покретању израде Локалног еколошког
акционог плана (ЛЕАП-а). Истакнуто је да ЛЕАП има
задатак да дефинише главне проблеме и начин
спровођења конкретних активности у циљу побољшања
животне средине и здравља људи. Такође, подстиче
учешће јавности у одређивању приоритета и решавању
најважнијих проблема у животној средини. Координатор
ЛЕАП-а Тања Крчум се обратила грађанима, позвала
припаднике свих заинтересованих, без обзира на
политичку припадност, на сарадњу и активно учешће у
процесу израде ЛЕАП документа.
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Дато је појашњење ко може учествовати и предложене су
контакт особе са којима грађани могу сарађивати, уколико
желе да учествују у изради ЛЕАП документа.
Прва и најважнија активност, која ће трајати током целог
процеса, јесте кампања укључивања јавности и
заинтересоване јавности у процес израде ЛЕАП
документа. Ово подразумева организовање и спровођење
информативне кампање за становништво, медијске
кампање и успостављање сарадње између свих
заинтересованих страна по питању заштите животне
средине.
Позивање грађана да се укључе у израду ЛЕАП документа
подразумева медијску кампању, односно оглашавање
путем информативних постера, летака, саопштења на
локалном радију, контакте са представницима месних
заједница.
На трибини су поред представника месних заједница
присуствовали и заинтересовани за учешће у раду радних
група и техничких тимова.
Дата су појашњења и информације о:
 фазама које претходе коначној изради ЛЕАП-а,
 организационој структури, улози координатора, радне
групе и техничких тимова,
 начину на који ће се заинтересовани определити за
област у којој желе да дају допринос на изради ЛЕАПа,
 важности поштовања процедура које су предвиђене
методологијом,
 значају учешћа јавности за овај али и за друга
документа која се тичу питања животне средине.
На трибини је презентована Методологија
Локалног еколошког акционог плана – ЛЕАП-а.

израде

У циљу обавештавања грађана, припремљен је
информативни летак о разлозима и циљевима покретања
ЛЕАП-а (страна 58 и 59).
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Зато што град добија
стратегију и акциони план
Зато што је то међународно
призната методологија и
документ
Зато што се решавају
најважнији еколошки
проблеми
Зато што је то законска
обавеза
Зато што се олакшава
приступ државним и
међународним фондовима
Зато што се побољшава
информисаност грађана
Зато што се повећава ниво
еколошке свести
Зато што грађани учествују у
његовој изради и одлучују о
приоритетима решавања
еколошких проблема

ЗАШТО ЛЕАП?

Летак припремио стручни тим
предузећа :
TMF 2005 ДОО БЕОГРАД
Патријарха Гаврила 6/2, Београд
е-маил: ansi02@ptt.rs

ИСКОРИСТИТЕ СВОЈЕ ПРАВО!

ЛЕАП вам нуди шансу да се укључите
у израду документа који омогућава
јасно и прецизно управљање
променама, што је темељ сваког
демократског друштва.

Адреса: Омладинска бр.1 Смедерево
Тел. 064 844 9138
e-маил:
ekologija@smederevo.org.rs

ЛЕАП канцеларија

у израду Локалног Еколошког
Акционог плaнa Грaдa Смeдeрeвa

УКЉУЧИТЕ СЕ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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ЛЕАП је основни стратешко-плански
документ за развој и унапређење
животне средине једне општине.
Он захтева прецизно дефинисање
најважнијих проблема у области
заштите животне средине и даје
јасан план акција за њихово решавање.

План

Акциони

Еколошки

Локални

НАШ ГРAД ЈЕ
ПОКРЕНУO ИЗРАДУ ЛЕАП-а
ШТА ЈЕ ЛЕАП ?

Страна 64 – Број 6 – Књига 3
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смањење загађења
ефикасно коришћење
природних ресурса
промоција спречавања
загађења
осигурање дугорочног
одрживог коришћења
ресурса.

ШТА СУ ЦИЉЕВИ ЛЕАП-а?
ЛЕАП води Група учесника
састављена од представника свих
заинтересованих страна у општини или
граду:
пословни и образовни сектор,
невладине организације, академске и
научне институције, медији, владине
установе и агенције уз подршку
локалног становништва.

КО УЧЕСТВУЈЕ У ИЗРАДИ
ЛЕАП-а?
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Израду визије заједнице
заштите и унапређења
животне средине
Процену стања животне
средине
Одређивање приоритетних
области
Одређивање приоритета у
реализацији акционог плана
Реализацију акција које ће
довести до стварног
побољшања стања животне
средине и здравља људи

ШТА ЛЕАП ОБУХВАТА?
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4.7. Анкетирање грађана
Анкета је урађена у циљу прикупљања мишљења
(ставова) грађана о животној средини, њихове процене
стања, утврђивања приоритета, визији и њиховој
спремности да се укључе у еколошке програме, пројекте и
акције.
Резултати анкете о стању животне средине на територији
Смедерева, спроведеној од 19.11.2016. до 25.11.2016.
године, показују да су еколошки проблеми у овом
окружењу веома изражени.
Циљ истраживања
Анкета је урађена у циљу прикупљања ставова грађана о
животној средини, њихове процене стања, утврђивања
приоритета, визији и њиховој спремности да се укључе у
еколошке програме, пројекте и акције.
Циљ истраживања ставова грађана о животној средини и
еколошким страховима био је да се утврди ниво, садржај и
карактер еколошке свести.
Циљ анкете је и да се развије методологија истраживања
ставова грађана, односно анкете грађана као саставног
дела сваког програма у срединама са израженим еколошким проблемима и диференцираном свешћу грађана.
Предмет истраживања
Предмет истраживања представља утврђивање оцена,
мишљења и ставова грађана о неколико група питања.
- Оцене и мишљења о најважнијим еколошким
проблемима животне средине, њихови узроци, извори и
последице, утицај на квалитет живота.
- Питања о еколошком проблему, да ли га осећају, одакле
долази, докле досеже, како утиче на њих и да ли би му се
лично супроставили.
- Оцене и мишљења о томе које еколошке проблеме
препознају, како и ко треба да буде носилац решавања.
Основне претпоставке
Претпоставке које би требало утврдити испитивањем
ставова грађана односе се на препознатљивост еколошке
проблематике, информисаности, образовања и др.
Хипотеза је да постоји изражена еколошка свест грађана о
проблемима животне средине, а да ће се као најважнији
проблеми сагледавати пре свега они који су грађанима
60

Анкета је техника
прикупљања података
и обавештења који се
примењује у
друштвеним наукама.
Спроводи се тако што
већи број испитаника
(који чине узорак)
одговара на питања у
вези са неким строго
одређеним проблемом
или појавом.
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највидљивији. Претпоставка је да грађани увиђају улогу
еколошке едукације. Претпоставка је и учешће и начин
личног добровољног рада грађана у решавању проблема
животне средине и на крају претпоставка да ће старост и
полна обележја имати утицаја.
Узорак и место становања испитаних грађана
План да се у анкетирању тј. давању мишљења о стању
животне средине у местима где живе укључе становници
свих месних заједница је остварен.
Резултати анкете о стању животне средине на територији
града, спроведеној 19.11.2016. на пункту постављеном у
центру града, а од тог датума до 25.11.2016 године анкета
је спроведена путем упитника у електронској форми који
су послати представницима месних заједница и
запосленима у Јавним предузећима, показују
да су
еколошки проблеми у овом окружењу веома изражени.
Као најзначајнији еколошки проблем у Смедереву, грађани
су навели проблем комуналног отпада, затим загађење
ваздуха, опасан отпад и опасне материје, проблем
загађења пореклом од индустрије, проблем загађења
подземних и површинских вода, неадекватног еколошког
информисања и образовања, проблем загађења земљишта итд. Проблеми комуналног отпада, опасаног отпада и
опасних материја, проблеми загађења пореклом од
индустрије, су анализирани и описани у једној тематској
целини под називом ОТПАД.
Најинтересантнији податак спроведене анкете, који није
забележен у осталим градовима је већи број испитаних
грађана са вишим и високим образовањем.
Решење еколошких проблема грађани у највећем броју
виде у примени казнених мера, кроз образовање и
васпитање, али и кроз ефикаснију инспекцијску контролу.
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РЕЗУЛТАТИ АНКЕТЕ

УКУПАН БРОЈ ИЗВЕШТАЈА
1.

570

ПОЛ

Табела 8. Бројчани однос полова учесника анкете
Женски

262

Мушки

306

Укупан број одговора

568

Слика бр.41 Процентуални однос полова учесника анкете

Карактеристика : Недовољно учешће жена
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2. ГОДИНЕ СТАРОСТИ

Табела 9.Старосна структура учесника анкете
Од 15 до 18

33

До 25

51

До 35

114

До 45

129

До 55

116

55 и више

122

Укупан број одговора

565

Слика бр.42 Старосна структура учесника анкете у процентима

Карактеристика: Велики број популације до 45 година старости и
мали проценат млађе популације
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3.

СТЕПЕН ОБРАЗОВАЊА

Табела 10.Образовна структура учесника анкете
Неписмен
Основно образовање

0
26

Средње

338

Више и високо

146

Укупан број одговора

0%
5%
66%

29%
510 100%

Слика бр.43 Образовна структура учесника анкете у процентима
Карактеристика : Учешће великог броја популације са вишим и
високим образовањем
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4. РАДНИ СТАТУС

Табела 11. Радни статус учесника анкете
Ученик- студент

84

16,3%

Запослен

234 45,3%

Пензионер

98

19%

Земљорадник

12

2,3%

Остало
Укупан број одговора

88 17,1%
516 100%

Слика бр.44 Радни статус учесника анкете у процентима
Карактеристика : Висок проценат учешћа запослених грађана и
претпоставља се незапослених(остало)
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5.

ДА ЛИ МИСЛИТЕ ДА СУ ПРОБЛЕМИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У
НАШЕМ ОКРУЖЕЊУ ?

Табела 12. Став учесника анкете о проблемима животне средине у
Смедереву
Веома опасни

100

Опасни

250

Уобичајени

164

Безначајни

6

Не знам

4

Укупан број одговора

524

19,1%
47,7%
31,3%
1.1%
0,8%
100%

Слика бр.45 Став учесника анкете о проблемима животне средине у
Смедереву – процентуални однос
Карактеристика: Очекивани резултат
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6.

КО НАС НАЈВИШЕ ЗАГАЂУЈЕ?

Табела 13. Став учесника анкете о највећим загађивачима животне
средине у Смедереву
Индустрија

172 31.5%

Саобраћај

72

13,2%

Отпадне воде

52

9,5%

Грађани

238 43,6%

Остало

12

2,2%

Укупан број одговора

546

100%

Слика бр.46 Став учесника анкете о највећим загађивачима животне
средине у Смедереву – процентуални однос
Карактеристика: Очекивани резултат
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7. КОЈИХ ЈЕ ПЕТ НАЈЗНАЧАЈНИЈИХ ПРОБЛЕМА ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ НА ПОДРУЧЈУ СМЕДЕРЕВА ПО ВАШЕМ МИШЉЕЊУ?
Табела 14. Став учесника анкете о најзначајнијим проблемима
животне средине у Смедереву
1

2

3

4

5

Загађење ваздуха

198

74

73

38

26

Комунални отпад (сакупљање,
депонија, дивља сметлишта)

130 136

68

48

28

Загађење пореклом од индустрије

64

56

48

54

26

38

78

72

54

40

34

44

40

80

58

Загађење земљишта и ерозија

12

8

50

20

58

Урбанистичко планирање

2

12

36

18

50

Стање зелених површина

12

12

18

34

36

Саобраћајна бука

10

16

6

10

18

6

10

6

12

18

10

4

8

18

24

2

6

12

14

12

8

8

16

10

16

18

18

28

38

36

Квалитет животних намирница

11

20

22

17

16

Остало-шта ?

12

2

5

3

12

Укупан број одговора

567 504 508 468 474

Опасан отпад и опасне материје
(индустријски, медицински, кланични)
Загађење површинских и подземних
вода (вода за пиће)

Уништавање и неконтролисана сеча
шума
Уништавање биљног и животињског
света
Јонизујуће и нејонизујуће зрачење
Саобраћајна инфраструктурарегионални путеви, градске
саобраћајнице
Неадекватно еколошко
информисање и образовање
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Табела 15. Став учесника анкете о најзначајнијим проблемима
животне средине у Смедереву - процентуални износ
1

2

3

4

5

Укупно

34,9%

13,1%

12,9%

6,7%

4,6%

72,1%

22,9%

24,0%

12,0%

8,5%

4,9%

72,3%

11,3%

9,9%

8,5%

9,5%

4,6%

43,7%

6,7%

13,8%

12,7%

9,5%

7,1%

49,7%

6,0%

7,8%

7,1%

14,1%

10,2%

45,1%

Загађење земљишта и ерозија

2,1%

1,4%

8,8%

3,5%

10,2%

26,1%

Урбанистичко планирање

0,4%

2,1%

6,3%

3,2%

8,8%

20,8%

Стање зелених површина

2,1%

2,1%

3,2%

6,0%

6,3%

19,8%

Саобраћајна бука

1,8%

2,8%

1,1%

1,8%

3,2%

10,6%

1,1%

1,8%

1,1%

2,1%

3,2%

9,2%

1,8%

0,7%

1,4%

3,2%

4,2%

11,3%

0,4%

1,1%

2,1%

2,5%

2,1%

8,1%

1,4%

1,4%

2,8%

1,8%

2,8%

10,2%

3,2%

3,2%

4,9%

6,7%

6,3%

24,3%

Квалитет животних намирница

1,9%

3,5%

3,9%

3,0%

2,8%

15,2%

Остало - шта ?

2,1%

0,4%

0,9%

0,5%

2,1%

6%

Загађење ваздуха
Комунални отпад (сакупљање,
депонија, дивља сметлишта)
Загађење пореклом од
индустрије
Опасан отпад и опасне
материје (индустријски,
медицински, кланични)
Загађење површинских и
подземних вода (вода за пиће )

Уништавање и неконтролисана
сеча шума
Уништавање биљног и
животињског света
Јонизујуће и нејонизујуће
зрачење
Саобраћајна инфраструктурарегионални путеви, градске
саобраћајнице
Неадекватно еколошко
информисање и образовање

Напомена : Кумулативан резултат
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Табела 16. Став учесника анкете о најзначајнијим
проблемима животне средине у Смедереву - пет најзначајнијих
проблема
4

5

Укупно

34,9% 13,1% 12,9%

6,7%

4,6%

72,1%

22,9% 24,0% 12,0%

8,5%

4,9%

72,3%

6,7%

13,8% 12,7%

9,5%

7,1%

49,7%

11,3%

9,9%

8,5%

9,5%

4,6%

43,7%

6,0%

7,8%

7,1%

14,1% 10,2%

45,1%

2,1%

1,4%

8,8%

3,5%

10,2%

26,1%

3,2%

3,2%

4,9%

6,7%

6,3%

24,3%

1
1 Загађење ваздуха
Комунални отпад (сакупљање,
депонија, дивља сметлишта)
Опасан отпад и опасне материје
2 (индустријски, медицински,
кланични)
Загађење пореклом од
индустрије
Загађење површинских и
3
подземних вода (вода за пиће )
4 Загађење земљишта и ерозија
5

Неадекватно еколошко
информисање и образовање

8.

2

3

КАКО ПО ВАШЕМ МИШЉЕЊУ МОЖЕМО РЕШИТИ ЕКОЛОШКЕ
ПРОБЛЕМЕ ?
Табела 17. Став учесника анкете о начину решавања проблема
животне средине у Смедереву
Образовањем и васпитањем
224 20,46 %
Јачањем медицинских служби

120

10,96%

Казненом политиком

356

32,51 %

Информисањем и подизањем
нивоа свести

260

23,74 %

Изградњом инфраструктуре

130

11,87 %

5

0.46 %

1095

100%

Остало
Укупан број одговора

Карактеристике : Очекиван резултат
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9. ДА ЛИ БИСТЕ ДОБРОВОЉНО РАДИЛИ (ВОЛОНТИРАЛИ) НА
РЕШАВАЊУ ЕКОЛОШКИХ ПРОБЛЕМА?
Табела 18. Став учесника анкете о личном учешћу у решавању
проблема животне средине у Смедереву
Да

182

Не

64

Можда

224

Понекад

96

Укупан број одговора

566

Слика бр.47 Став учесника анкете о личном учешћу у решавању
проблема животне средине у Смедереву – процентуални однос
Карактеристика : Жеља грађана да се укључе у решавање
еколошких проблема

71

Страна 78 – Број 6 – Књига 3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

8. јун 2017. године

Локални еколошки акциони план Града Смедерева
4.8. Визија заједнице
“У процесу развоја визије учесници треба да су у стању
да замисле и презентују идеалну ситуацију којој би
требало тежити, укључујући идеје које се могу
сматрати нереалним. Помињање таквих идеја или
идеала може инспиративно да делује на амбиције групе и
планерски процес.”
(др Слободан Милутиновић, Локална агенда 21: Увод у
планирање одрживог развоја)
Циљ ЛЕАП-а и јесте да буде темељни документ дугорочне
визије одрживог развоја града, те да понуди конкретне
краткорочне и дугорочне кораке у виду пројектних задатака
ка остварењу те визије.
Визија је „слика” заједнице какву грађани желе да она буде
за десет или петнаест година.
Визијом заједнице се добија одговор на питања: „Ако би
шетали улицама свог града за 10 година, шта би волели да
видите? Каква би заједница требала да буде?"
Дефинисању визије заједнице претходи анкетирање
грађана где се на најдиректнији начин сазнајемо мишљење
грађана. Уобичајено је да анкета обухвата широк спектар
питања која утичу на добробит заједнице.
Визија заједнице је обично сачињена од више чинилаца
као нпр. животна средина, здравље заједнице, ефикасност
привреде. Визија треба да буде окренута напред са
намером да опише шта је могуће постићи у будућности у
одређеним областима као што су: природно окружење,
коришћење земљишта и демографија, образовање и
социјалне служба, инфраструктура, специфични пројекти и
програми, културно наслеђе.
Сви ови принципи су испоштовани и код формирања
визије заједнице за град Смедерево, која се односи на
стање животне средине у будућности.
У циљу дефинисања визије заједнице и сагледавања
мишљења заинтересоване јавности на територији
Смедерева о проблемима животне средине, неопходно је
било направити анкету која ће помоћи у раду на изради
ЛЕАП-а. Питања за израду ЛЕАП-а су на неки начин
дефинисана методологијом за израду ЛЕАП-а, а нека од
њих су специфична за Смедерво.
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за рад на изради ЛЕАП-а
 оквир за решавање
постојећих проблема
 заједнички концепт
слике заједнице у каквој
би грађани желели да
живе
 треба да буде реална
слика могућег и
остварљивог у
наредном периоду
 обим и садржај визије
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ВИЗИЈА

Природно окружење
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Уређење приобаља;
Пошумљавање и одржавање постојећих шумских
предела;
Системи зеленила (повезивање зелених површина
засадима);
Реконструкција постојећих и изградња нових
паркова;
Рекултивација земљишта након чишћења дивљих
депонија;
Изградња ветрозаштитних појасева око депоније;
Урбани мобилијар (канте, расвета, клупе);
Сачувати ретке биљке;
Засадити зеленило поред свих прометних улица;
Изградити шеталишта, пешачке стазе и рекреативне
површине;
Спречити
даље
загађивање
подземних
и
површинских вода;
Очистити бунаре;
Уредити постојеће канале;
Заштитити коречице, поточиће и изворе;
Оспособити канале за одводњавање;
Сачувати дефинисане постојеће зелене површине;
Уклањање свих дивљих депонија;
Демографија и коришћење земљишта

•
•
•
•

•
•

Стимулативна политика за повећање наталитета;
Дефинисати мере и активности за очување
кадровског потенцијала града (стимулација стручних и одговорних кадрова);
Програми запошљавања којима се спречава
одлазак младих;
Равномеран привредни и комунални развој који
омогућава опстанак младих у селима (рурални
туризам, отварање малих и средњи предузећа,
успостављање комплетне инфраструктуре на селу);
Израдити катастар земљишта са катастром степена
загађења;
Израдити пројекат ремедијације деградираног
земљишта;
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•
•
•
•
•
•

Израдити
стратегију
одрживог
коришћења
земљишта;
Предузети активности за побољшање плодности
земљишта;
Спречити неконтролисану употребу пестицида и
минералних ђубрива без претходне анализе;
Едуковати пољопривредне произвођаче;
Стимулисати пољопривредну производњу;
Спречити неконтролисану и бесправну градњу и
побољшати урбанистичко планирање у Смедереву.
Образовање и социјалне службе

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Одбацити сваку врсту дискриминације;
Наставити јавно обележавање датума везаних за
заштиту животне средине;
Унапредити сарадњу школа и јавних предузећа;
Емитовање еколошких вести у локалним медијима;
Јачање удружења која се баве заштитом животне
средине;
Развити едукативне програме за младе (волонтереекологе у циљу добијања нових знања и оспособљавања за будући рад);
Организовати семинаре и едукацију људи који
доносе одлуке које се тичу животне средине;
Организовати еколошке кампове за основне и
средње школе;
Развијати међусекторску мрежу и сарадњу свих
социјалних актера, пружајући једнак приступ
квалитетним и разноврсним услугама социјалне
заштите;
Развијати и унапредити сервисе за пружање
подршке: појединцима, породици, особама са
инвалидитетом, деци, младима, старима, без
обзира на верску, расну, националну припадност;
Инфраструктура

•
•
•
•

Сачувати постојеће капацитете водоснабдевања и
обезбедити свим становницима Смедерева здраву
воду за пиће;
Сачувати и проширити постојећу канализациону
мрежу на целој територији Смедерева;
Одбацити постојећи начин прикупљања санитарних
отпадних вода (индивидуални колектори );
Изградити кишну канализацију;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Изградити постројења за прераду отпадних и
фекалних вода;
Изградња мини постројења за прераду отпадних
вода по селима;
Предузети активности за побољшање стања
обалоутврда и изградити обалоутврду на угроженим
местима;
Решити проблеме индивидуалних ложишта;
Сачувати и проширити топлификациону мрежу;
Градити објекте који штеде енергију и који користе
обновљиве изворе енергије;
Изградити постројења за рециклажу отпада;
Изградња регионалне депоније;
Стимулисати мере у циљу ефикасне селекције
отпада;
Појачати казнену политику, контролу и надзор;
Модернизован систем прикупљања и одвожења
комуналног отпада;
Рециклажа појединих врста отпада.
Специфични пројекти и програми

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Изградити постројење за прераду отпадних вода;
Спречити мешање фекалне и кишне канализације;
Сачувати инфраструктуру;
Примењивати стратегију одрживог туризма;
Покренути одрживи развој руралне средине;
Предузимање мера у циљу смањења потрошње
енергије (енергетска ефикасност);
Утврдити могућност већег коришћења обновљивих
извора енергије;
Формирање посебних програма за едукацију
привредних субјеката у циљу заштите животне
средине на нивоу града;
Усвајање ЛЕАП – а и његова имплементација;
Ефикасна подршка еколошким пројектима и
програмима удружења која се баве заштитом
животне средине и одрживим развојем;
Културно наслеђе

 Сачувати:
- Језгро града;
- Старе занате;
- Тврђаву;
- Цркву Успења Пресвете Богородице;
- Храм св. Георгија у Смедереву;
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- Зграду Гимназије у Смедереву;
- Зграду старог Окружног начелства у Смедереву;
- Зграду Општинског дома у Смедереву;
- Вилу „Златни брег" - летњиковац Обреновића;
- Сачувати заштићена подручја и заштићена
природна добра.
Изменити
однос
локалног
становништва
и
институција према културном наслеђу града;
Развијати културни туризам;
Спречити непланску градњу;
Организовати манифестације музичке, позоришне,
филмске тематике;
Формирати завичајне музеје у селима;
Израдити пројекте за утврђивање нових објеката и
проглашење за непокретна културна добра, као и
одређивање њихове категоризације.
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ДРУГА ФАЗА
ПРОЦЕНА СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И
ДЕФИНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ ЕКОЛОШКИХ
ПРИОРИТЕТА

Методологија процене стања животне средине у
Смедереву
Извештај процене стања животне средине се добија
пресеком стања животне средине у тренутку процене,
односно садашњег стања.
Процена стања може бити учесничка, стручна и
комбинована. У учесничкој процени стања, подаци и
информације о проблемима у животној средини се
добијају од грађана, док се код стручне процене стања
очекује знање и искуство, анализа релевантних података,
па се ангажују стручњаци за поједине области.
Тим за израду ЛЕАП-а је користо комбиновану методу
приликом процене. Процес израде процене стања почео је
анкетирањем грађана, извођењем прегледа мишљења
јавности и израдом визије којима је утврђено на које
проблеме животне средине се треба усредсредити, а
затим су те информације коришћене као основа за израду
стручних процена стања и дефинисање локалних
еколошких приоритета.
Код израде процене стања за све проблеме животне
средине, обухваћена је: историја проблема, извори и
узроци загађивања, опис утицаја везаних на људско
здравље или животну средину, опис како људске
активности непосредно узрокују или погоршавају
одређени утицај, опис величине и јачине утицаја
и
планови активности.
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ТЕМАТСКЕ ОБЛАСТИ
Учесничка процена стања животне средине и визије
развоја, до којих се дошло у раду на изради ЛЕАП-а,
послужиле су као основ за груписање свих поменутих
питања у 15 тематских целина. У идеалним условима, за
сваку од ових тематских целина био би формиран посебан
технички тим, који би извршио експертску процену стања и
предложио акционе планове који би се користили у даљој
изради ЛЕАП-а. Међутим, постојећа ограничења у
изворима финансирања захтевала су да се од
идентификованих тематских целина изврши одабир оних
које Радна група сматра приоритетним, и да се у овој фази
рада технички тимови образују само за те области.
Преостале тематске целине остају да буду обрађене до
потребног нивоа детаљности, како би у зависности од
финансијских средстава, у будућности ушле у разматрање
при изради наредног ЛЕАП-а или ажурирања акционог
плана.
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5.1. Ваздух и климатске карактеристике
5.1.1. Климатске карактеристике
Територија Смедерева се налази на средини северног
умереног појаса, те се овај простор одликује умереноконтиненталном климом. На климатске карактаристике
Смедерева утичу многобројни фактори, међу којима су
најзначајнији: географски положај, конфигурација терена,
глобално кретање ваздушних маса и близина великих
водених токова. На северу је пространа Панонска низија,
чији се климатски утицаји испољавају и далеко ка југу, дуж
долине Велике Мораве. Отвореност Панонске низије
погодује појави честих ветрова, нарочито зими.
Средња годишња температура ваздуха на територији
Смедерева је 12,4оС. Фебруар је најхладнији месец, са
средњом температуром - 4,2оС. То је уједно и једини
месец у години са негативном средњом температуром
ваздуха. Најтоплији месец је јули, са средњом
температуром 25,4оС. Средње вредности летњих месечних температура су веома блиске (разликују се до 1,7оС).
У зимским месецима средње годишње температуре се
карактеришу знатно већим температурним променама и
осцилацијама и до 5оС.

Слика бр.48 Просторна расподела средње годишње температуре
ваздуха и колочине падавина на простору града Смедерева за 2012
годину. Извор: Републички хидрометеролошки завод - РХМЗ

Средња годишња релативна влажност ваздуха на
територији града Смедерева је 63%. Од новембра до
фебруара нормална месечна релативна влажност се
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креће од 72% до 81% и то су уједно месеци са највећом
релативном влажношћу. Годишња висина падавина у
Смедереву је 640 mm. Највећи број падавинских дана је у
мају 117,6 mm, а најмањи у августу 0.1 mm. Најкишовитији
месец је мај, апсолутни максимум киша се јавља током
пролећа и почетком лета.
На територији Смедерева је у просеку 29 дана под
снежним покривачем, дебљине преко 1 cm, са највише
израженим падавинама у јануару и фебруару.
У децембру и јануару се, најчешће, појављују магле. У
просеку је 39 дана годишње под маглом. Од ветрова су
најчешћи северозападни и западни, а потом југоисточни.
Ови ветрови имају честину дувања током целе године без
обзира на годишње доба. Северозападни ветрови су
најинтензивнији крајем пролећа и нешто мањи почетком
лета. Југоисточни ветар-кошава дува зими у периоду од
октобра до априла максималним интезитетом и јачином,
али је присутан током целе године. Овај ветар има
проветравајућу улогу у градском језгру. У Смедереву се
јављају тишине (130 ‰).

Слика бр.50 Просторна расподела средње годишње инсолације на
територији града Смедерева за 2012 годину, Извор: РХМЗ

Средње годишње трајање сунчеве инсолације износи
2384,6 сати, а број облачних дана 104, док је 96 дана са
интензивном сунчевом инсолацијом. Август је месец са
највећим бројем сунчаних сати од 317,2, док најмање
забележена инсолација у децембру износи 79,4 часова.
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Табела 19. Средње месечне и годишње вредности за
град Смедерево у 2011-2012. год.
Месец

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Сред.
год

Темп.
ваздуха
о
C

Релат.
влажност
%

Количина
падавина
mm

0.7
-4.2
7.7
13.0
16.4
23.1
25.4
23.3
19.9
13.0
9.3
1.4

83
83
70
63
71
67
65
59
63
75
82
81

81.6
59.4
4.4
83.0
117.6
49.6
75.1
0.1
11.7
49.5
23.2
85.0

12.4

72

640.1

Снежни
покривач
број висина
дана
cm

Сунчева
инсолација
(h)

Број
облачних
дана

Средња
брзина
ветра
m/s

7
14
5
0
0
0
0
0
0
0
0
3

11
9
6
0
0
0
0
0
0
0
0
3

90,6
84,8
169,6
221,5
231,4
287,2
294,2
317,2
272,0
197,1
139,6
79,4

14
18
11
7
8
6
5
1
2
9
9
14

1,8
2,0
2,0
2,3
1,6
2,0
1,5
1,7
1,5
1,9
1,3
2,0

29

9

2417,6

104

1,8

Извор: Републички хидрометеролошки завод-РХМЗ,
измењено и допуњено.

Клима територије града Смедерева се одликује умерено
топлим летима, са значајним бројем сунчаних сати, тако
да се ово подручје одликује карактеристикама повољним
за развој туризма, рекреацију, одмор и спортове на води.
Климатске одлике града Смедерева су повољне за развој
пољопривреде. Временски период када су средње дневне
температуре више од 10ºС износи у просеку преко 200
дана. То омогућава повољне услове за дуг вегетациони
период за многе културе. Број до 120 мразних дана износи
период који није неповољнан за успешно гајење житарица
и воћа.
Законска регулатива
Најважнији закони и подзаконска акта којима су у РС
регулисани заштита ваздуха и очување његовог квалитета
су:
1. Закон о заштити животне средине („Службени гласник
РС“, бр.135/04, 36/09, 72/09-др.закон, 43/211-одлука УС
и 14/16);
2. Закон о интегрисаном спречавању и контроли
загађивања животне средине („Службени гласник РС“,
бр. 135/04 и 25/15);
3. Закон о заштити ваздуха („Службени гласник РС“ бр.
36/09 и 10/13);
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4. Уредба о условима за мониторинг и захтевима
квалитета ваздуха („Службени гласник РС“ бр. 11/10,
75/10 и 63/13);
5. Уредба о одређивању зона и агломерација („Службени
гласник РС“ бр. 58/11 и 98/12);
6. Уредба о поступању са супстанцама које оштећују
озонски омотач, као и о условима за издавање дозвола
за увоз и извоз тих супстанци („Сл. гласник РС“ бр.
22/10 и 114/2013).
Према Закону о заштити ваздуха, мониторинг квалитета
ваздуха у локалној мрежи обавља се према програму који
доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе (у
овом случају град Смедерево) којим се одређује број и
распоред мерних станица и/или мерних места, обим, врста
и учесталост мерења.
Програмом су дефинисана два мерна места („Центар за
културу“ у Смедереву и „Раља“) у оквиру локалне мреже
мерних места на којима се мери концентрација
суспендованох честица PM10, садржај тешких метала
(олово, арсен, кадмијум, никл) у суспендованим честицама
и садржај полицикличних ароматичних угљоводоника у
суспендованим честицама - бензо(а)пирена.
Програмом за контролу квалитета ваздуха у државној
мрежи станица са којих се резултати добијају коришћењем
мануелних метода, дефинисано је једно мерно место
„Гимназија“ за параметре: сумпордиоксид, азотдиоксид и
чађ. Иако се Уредбом о условима за мониторинг и
захтевима квалитета ваздуха не сматрају референтним,
могуће је користити уколико се докаже да су резултати
добијени на овај начин еквивалентни оним добијеним
референтним методама.
Концентрације загађујућих материја у ваздуху се
континуирано прате на аутоматским мерним станицама
које представљају део државне мреже станица за
праћење квалитета ваздуха. У оквиру ове мреже на
територији Смедерева налазе се 4 станице: СмедеревоЦентар, Смедерево-Царина, Смедерево-Радинац и Смедерево-Раља.
На основу резулатата са аутоматских мерних станица,
Агенција за заштиту животне средине оцењује квалитета
ваздуха по зонама и агломерацијама у складу са Законом
о заштити ваздуха и Уредбом о одређивању зона и
агломерација („Сл. гласник РС“ бр. 58/11 и 98/12) којом су
одређене три зоне и осам агломерација међу којима је и
Агломерација „Смедерево”. Током 2015.године мониторинг
се одвијао уз потешкоће због нерешеног финансирања
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сервисирања и одржавања опреме услед чега је обим
података предвиђених постојећом регулативом опао, тако
да у агломерацији Смедерево, због недовољне реализације мерења стање квалитета ваздуха није могло бити
оцењено.
Заштиту и побољшање квалитета ваздуха дужни су да
обезбеђују у оквиру својих овлашћења и привредна
друштва, друга правна лица и предузетници који у
обављању делатности утичу или могу утицати на квалитет
ваздуха, праћењем утицаја своје делатности на квалитет
ваздуха и обезбеђивањем техничких мера за спречавање
или смањивање емисија у ваздух.
Од међународних правних прописа о заштити ваздуха од
посебног значаја је Протокол из Кјота, који је уз Оквирну
конвенцију Уједињених нација о промени климе додатак
међународном споразуму о климатским променама,
потписан са циљем смањивања емисије угљен диоксида и
других гасова који изазивају ефекат стаклене баште
(метана, азот диоксида, флуоро угљоводоника, перфлуороугљоводоника и хексафлуорида). Србија је прихватила
Кјото протокол 2007. године.
5.1.2. Највећи проблеми аерозагађења
Аерозагађење, као један од аспеката загађења животне
средине је значајан проблем човечанства и као такав има
глобални карактер. Повећање загађености ваздуха се
манифестује преко оштећења озонског омотача, промене
климе на земљи, појаве киселих киша, утицаја на
биосферу и утицаја на здравље људи. Основни термини
којима се описује појава аерозагађења су: емисија
загађујућих материја у атмосферу, која представља
испуштање загађујућих материја у гасовитом, течном и
чврстом агрегатном стању из извора загађења у ваздух и
ниво загађујуће материје, односно концентрација
загађујуће материје у ваздуху или њихово таложење на
површини у одређеном временском периоду, којима се
изражава квалитет ваздуха.
5.1.3. Загађујуће материје
Суспендоване честице
Загађење ваздуха суспендованим честицама представља
највећи проблем у већини градова у нашој земљи, па тако
и на подручју Смедерева. Прашкасте материје суспендоване у ваздуху деле се на грубље честице, пречника
мањег од 10μm које се означавају као РМ10 и фине
честице пречника мањег од 2,5μm, које се означавају као
РМ2,5. Главни извори грубих честица су процеси који
укључују операције ломљења и млевења као и прашина
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од саобраћајница, док су главни извори финих честица
моторна возила, индустрија, кућна ложишта, спаљивања у
пољопривреди. Крупније честице, пречника већег од
10μm, таложе се под дејством гравитационе силе у року
од неколико сати, док се оне мање од 10μm задржавају
суспендоване у ваздуху дуже време, тако да се честице
пречника мањег од 1μm могу задржати у атмосфери
недељама. Највећи део честица РМ2,5 чине честице чађи.
Сумпор диоксид
Оксиди сумпора се сматрају једним од најзначајнијих
гасовитих загађивача и имају и изузетно негативне ефекте
на све видове природног окружења (штетно делују на
људски организам, вегетацију и животињски свет, а
нарочито су штетни у комбинацији са влагом). Сумпорни
оксиди се емитују из процеса сагоревања, захваљујући
конверзији једног дела сумпора у гориву у SО2 и SО3 у
току процеса сагоревања. Око 99% сумпорних оксида
емитује се у виду сумпор диоксида (SО2), а 0,5-1% у виду
сумпор триоксида (SО3). Сумпор диоксид оксидује у
сумпор триоксид који са воденом паром даје сумпорну
киселину, која заједно са падавинама доспева на земљу, у
облику тзв киселих киша. Ефекти киселих киша обично
настају далеко од извора загађења.

Слика бр. 51 Сумпор
диоксид

Азотни оксиди (NОx)
NОx означава азот моноксид (NО) и азот диоксид (NО2).
Ови оксиди настају реакцијом оксидације азота кисеоником
из ваздуха током процеса сагоревања, нарочито на
високим температурама. У областима где је саобраћај
интензиван, удео оксида азота у аерозагађењу је значајан.
Концентрација азот диоксида у ваздуху већа је од
концентрације азот моноксида јер се азот моноксид
оксидује у азот диоксид. Као и оксиди сумпора, и оксиди
азота су узрочници појаве киселих киша, јер са влагом из
ваздуха граде азотну киселину.
5.1.4. Највећи извори аерозагађења на територији
Смедерева су:
1. индустријска постројења (железара),
2. саобраћај,
3. индивидуална ложишта и котларнице,
4. природни загађивачи, биљке које садрже полене са
алергеним дејством.
Најважније загађујуће материје пореклом од индустрије,
индивидуалних ложишта и котларница и саобраћаја су:
84

Слика бр. 52 NOX

8. јун 2017. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 91 – Број 6 – Књига 3

Локални еколошки акциони план Града Смедерева
суспендоване честице, SO2, NO2, тешки метали, бензо(а)пирен.
Од биљака са алергеним дејством на овом подручју
најзаступљенија је амброзија.
Извори загађења
5.1.4.1. Индустријска постројења
Рад Железаре Смедерево (Hesteel Serbia Iron & Steel)
може условити негативне утицаје на квалитет ваздуха,
првенствено у виду емисије прашкастих материја, како на
простору предметне локације, тако и у њеном непосредном окружењу, у случају да се не спроводе мере
пречишћавања отпадног ваздуха и гасова и спречавања
емисије загађујућих материја. Последица неспровођења
мера заштите од загађења ваздуха била би повећана
концентрација углавном суспендованих честица прашине.
Железара Смедерево из процеса производње емитује
загађујуће материје које се испуштају у околину, а то су
чврсте честице које настају у више фаза производног
процеса: при дробљењу, млевењу, просејавању, претовару, одлагању и транспорту сировина, дробљењу полупроизвода (агломерата) и у технолошким поступцима где
се јављају прашкасте материје и гасовите компоненте које
се јављају у процесима сагоревања, топлим металуршким
процесима као и код осталих металуршких процеса из
којих се емитују гасовите материје.

Слика бр.53 Железара Смедерево, димњак агломерације
и две високе пећи
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Карактеристични извори загађивања ваздуха у Железари
Смедерево су:
1. Тачкасти (димњаци, емитери из уређаја за пречишћавање ваздуха и сл.) - Њихова емисија је значајна и
представљају велике емитере прашкастих материја и
гасова.
2. Линијски (саобраћајнице) - Линијске емисије загађујућих
материја у ваздух потичу услед интерног саобраћаја који
се одвија у оквиру комплекса Железаре Смедерево,
односно, услед кретања моторних возила, при чему
долази до загађења ваздуха издувним гасовима. Основне
материје које се емитују у издувним гасовима су: алдехиди
(HCHO), угљенмоноксид (CO), угљоводоници, оксиди
азота (NО2), оксиди сумпора (SО2), органска киселина
(ацетатна), честице.
3. Површински
(пирамиде
сировина,
депоније
и
одлагалишта) - На пирамидама сировина складиште се
сировине у расутом или прашкастом стању. Приликом
одлагања сировина на пирамиде, као и приликом струјања
ваздуха, може доћи до емисије честица прашкастих
материја. Честице које се јављају у емисији су пореклом
од рудних сировина које се складиште на пирамидама
кокса, кречњака, антрацита и доломита.
4. Остале дифузне емисије (ливне платформе, кровови и
кровни отвори) као главне загађујуће материје, јављају се
прашкасте материје и сумпор диоксид.
Имајући све ово у виду, инсталирани су уређаји за
пречишћавање ваздуха, који ваздух пречишћавају пре
њиховог увођења у одговарајући емитер и испуштања у
атмосферу. У свим производним процесима Железаре
Смедерево, у којима долази до стварања прашине или
других загађујућих материја, успостављени су системи за
пречишћавање отпадних гасова или отпадног ваздуха
У складу са планираним мерама контроле загађења и
успостављање система мониторинга у Железари Смедерево постављени су уређаји за континуално праћење
емисија чврстих честица и гасовитих компонената у
излазним гасовима иза уређаја за отпрашивање и од
фебруара 2009. врши се континуално мерење емисије
прашкастих материја, угљен моноксида (CO), сумпор
диоксида ( SO2) и азотних оксида (NОx).
Повремено мерење на стационарном извору загађивања
се врши ради поређења измерених вредности емисија
загађујућих материја са граничним вредностима емисија.
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Појединачна (повремена) мерење емисије на свим
емитерима ради се два пута годишње од стране
овлашћене организације.
Према
годишњим
извештајима
мерења
емисија
обављеним у периоду од 2010. до 2014. године није било
прекорачења ГВЕ. Мерењем емисије на емитерима током
2015. године, утврђено је да је дошло до прекорачења
емисије прашкастих материја на једном емитеру (Е-22).
У децембру 2011. године рађено гаранцијско мерење
емисије на емитеру постројења PCI (постројење за
удувавање угљене прашине) које је у октобру 2011.
пуштено у рад. Мерене су концентрације прашкастих
материја, CО, SО2 и NОX и резултати показују да није било
прекорачења мерених параметара.
Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета
ваздуха („Сл. гл. РС“, бр. 11/10, 75/10 и 63/13) дефинисани
су услови за мониторинг и захтеви квалитета ваздуха. До
половине 2013. вршено је и мерење квалитета
амбијенталног ваздуха преко две стационарне аутоматске
мерне станице у Раљи (до 24.07.2013.) и Радинцу (до
07.10.2013.). Мерно место у Радинцу удаљено је од
најближе границе комплекса Железаре Смедерево око
200m, а мерно место у Раљи удаљено је од најближе
границе комплекса Железаре око 350m. На станици у
Радинцу се вршило и мерење таложних материја од
стране овлашћене организације. Ове две станице су
власништво Агенције за заштиту животне средине и нису у
функцији од маја 2013. године.
Табела 20. Средње годишње концентрације PM10 на
основу измерених средњих дневних на аутоматској
мерној станици Радинац
PM10

Аутоматскa
мернa станицa

2009.
2010.
2011.
2012.

Радинац
Радинац
Радинац
Радинац

Средња
годишња
вредност μg/m3
72
61
85
63

Број дана
са преко
50 μg/m3
222
161
258
133

Максимална
дневна вредност
268
269
355
222

На основу критеријума за оцењивање квалитета ваздуха,
концентрација суспендованих честица за период
усредњавања од 24h, не сме бити прекорачена више од 35
пута на годишњем нивоу. Из података у Табели 20 уочава
се да је у свакој години премашена ова вредност. Највећи
број дана прекорачене вредности био је 258, на мерном
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месту Радинац, у 2011. Ваздух је у овој години био јако
загађен у 46,6 % времена у односу на PM10. Иако се
примећује опадање концентрације загађујућег параметра у
2012. и 2013. години, и даље је квалитет ваздуха такав да
се сврстава у категорије загађен или јако загађен.
У Табелама 21 и 22 приказана је концентрација суспендованих честица РМ10, на основу измерених средњих
месечних концентрација на аутоматским мерним
станицама у Радинцу и Раљи, у периоду од 2011. до 2013.
године. Овај период је значајан за упоређивање јер од
08.07.2012. до 21.04.2013. Железара Смедерево, услед
недостатка сировина, није радила. Ту се, поред утицаја
Железаре Смедерево, види и утицај осталих активности у
насељима Радинац и Раља (грејна сезона, сезонски
послови, саобраћај).
При анализи утицаја треба узети у обзир и временске
услове, јер је познато да су при изузетно влажном
времену, нарочито са падавинама, концентрације PM10
мање. Ако се упореде зима 2011-2012. и зима 2012-2013.
види се да је 2011-2012. била знатно хладнија, са нижим
температурама и честим мразевима и маглом, али без
обилних падавина, док је зима 2012-2013., била знатно
блажа, са доста кише, што са собом повлачи и мање
концентрације PM10.
Табела 21.Средње месечне вредности PM10 на
аутоматскoj мернoj станици Радинац μg/m3
месец
јануар
фебруар
март
април
мај
јун
јул
август
септембар
октобар
новембар
децембар

2011.
114,44
115.02
101,93
69,98
56.87
46.73
50.44
62.72
67.14
89.01
169.88
83.82

година
2012.
61.09
101.14
112.13
60.02
48.6
46.45
47.39
48.73
52.39
55.5
65.8
/

2013.
62.85
54.71
50.04
/
/
/
/
/
/
/
/
/
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Табела 22. Средње месечне вредности
аутоматскoj мернoj станици Раља (μg/m3)
месец
јануар
фебруар
март
април
мај
јун
јул
август
септембар
октобар
новембар
децембар

2011.
98.87
97.11
91.63
83.78
59.83
44.1
43.63
43.57
41.86
61.28
114.4
66.39

година
2012.
60.1
82.52
88.31
36.8
36.6
34.48
39.65
40.41
38.2
48.88
36.41
/

PM10

на

2013.
66.49
57.04
52.98
66.49
/
/
/
/
/
/
/
/

Упоређујући податке из Табела 21 и 22 највеће загађење
ваздуха суспендованим честицама било је 2011. године у
Радинцу, када је ваздух био јако загађен у 46,6% времена
у односу на РМ10. У 2012. години примећено је знатно
опадање концентрације РМ10 у Радинцу, што може бити
повезано са смањеним обимом производње у Железари
Смедерево у односу на 2011. годину, али је и даље
квалитет ваздуха такав да се сврстава у категорије
загађен или јако загађен.
С обзиром да је емисија загађујућих материја из емитера
углавном у дозвољеним границама, процењује се да на
повећан садржај прашкастих материја у амбијенталном
ваздуху на мерним местима у Радинцу и Раљи може да
утиче дифузна емисија, која се јавља на различитим
местима у оквиру комплекса Железаре Смедерево. Због
тога је обавеза Железаре Смедерево да константно
предузима све мере како би се дифузне емисије
загађујућих материја у ваздух свеле на најмању могућу
меру.
На основу обрађених података, може се закључити да је
ваздух у Радинцу и Раљи, у време мерења, био оптерећен
суспендованим честицама. С обзиром да су мерне
станице постављене у центру насеља, поред прометног
главног пута, то на концентрацију загађујућих материја
амбијенталног ваздуха утиче и саобраћај који се одвија у
непосредној близини мерних станица, као и индивидуална
ложишта у време грејне сезоне (вредности PM10 повећане
од новембра до марта).
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Преласком на природни гас, који је један од еколошки
најповољнијих енергената, минимизирана је емисија
загађујућих материја у ваздух из Агломерације, постројења Високих пећи, Топле ваљаонице и из котларница.
Узимајући у обзир све наведене чињенице, може се
закључити да Железара Смедерево предузима одговарајуће мере заштите ваздуха, али је неопходно константно
одржавање и провера производне опреме, процеса и
активности који се одвијају у оквиру комплекса, како би
активности које се одвијају унутар комплекса имале што
мањи утицај на квалитет амбијенталног ваздуха.
5.1.4.2. Саобраћај
Осим сагоревањем чврстих горива, емисија штетних
материја у ваздух врши се и из моторних возила.
Табела 23. Упоредни преглед броја возила од 2005.
године до 2012. године
Врста возила
Моторцикли
Путнички аутомобили
Специјална путничка
возила
Аутобуси
Теретна возила
Специјална теретна
возила
Радна возила
Трактори
Прикључна возила

2005
126
16.824
392

Број по годинама
2008
2011
407
373
18.196
19.879
329

95
1.457

63
2.099

272

47

16
100
191

13
70
267

2012*
1282
40.649

30

136

1.813

4.313

17
87
2.393

77
455
1.885

Подаци су коришћени из Републичког завода за статистику
на основу Статистичког годишњака за општине у Србији
закључно са 2011. годином. У односу на 2005. годину
бележи се раст моторних возила, док званични подаци
МУП-а Смедерево показују значајан пораст коришћења
моторних возила на територији града Смедерево. Само у
2012. години регистровано је нових 2610 путничких
возила, 254 мотоцикала и мопеда, 140 трактора и 197
теретних возила.
Повећани број возила узрокује повећање концентрације
већине мерених полутаната.
У периоду од септембра 2015. до септембра 2016. године
мерењем квалитета ваздуха на мерном месту „Центар за
културу“ и „Гимназија'“ , које се налази уз главну градску
90
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саобраћајницу мерене су и концентрације полутаната
карактеристичних за овај извор загађења а то су: сумпор
диоксид, азот диоксид, суспендоване честице PM10, бензо(а)пирен, као и тешки метали-арсен, олово, кадмијум,
никл, хром и манган.
Највећи број прекорачења ГВ имали су следећи полутанти-бензо(а)пирен (68%), суспендоване честице (34%) и
азот диоксид (6,6%). Највећа одступања од ГВИ имали су:
- бензо(а)пирен, чије се вредности крећу у границама и до
28 пута већим од дозвољених, и
- суспендоване честице, које су у већини периода биле
значајно изнад ГВИ од 50 μg/m3, достижући и до 4 пута
већу вредност.
5.1.4.3. Индивидуална ложишта и котларнице
Производња и дистрибуција топлотне енергије на
територији града Смедерева се обавља из 12 блоковских
котларница, које као гориво користе мазут и једне гасне.
Укупна инсталисана снага извора је 68,26 МW са 29
котловских јединица и 80 подстаница.
Слика бр.55 Јавно
предузеће Грејање
Смедерево

Слика бр.56 Индивидуална ложишта

Jавно предузеће Грејање Смедерево снабдева топлотном
енергијом 4966 стамбених јединица, укупне грејне
запремине 685.849,83m3 и пословни простор грејне
запремине 141.053,12m3. Од овог броја 91.006,51m3односи
се на буџетске кориснике – две основне школе, једна
средња, два вртића, Центар за културу. На основу издатих
енергетских сагласности не очекује се значајније
повећање конзума у наредном периоду (око 300 кW).
Основни енергент у производњи је мазут. За складиштење
мазута постоји резероварски простор од 950 – 1000 тона
са различитим капацитетом укопаних сезонских резервоара смештених у 13 котларница. У овај број укључена
је и котларница „Мајдан“ којом предузеће не управља, али
исту снабдева основним енергентом. Природни гас као
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енергент користи се у гасној котларници у ул.Јована Крајишника.
Мерењем емисије загађујућих материја у ваздух на
емитерима топловодних котлова, утврђено је да сви
стационарни извори загађивања ваздуха нису усклађенi са
захтевима прописаним Уредбом о граничним вредностима
емисија загађујућих материја у ваздух и то у погледу
емисије азотових оксида изражених као NО2, емисије,
сумпор диксида (SО2) и емисије укупних прашкастих
материја.
5.1.4.4. Природни загађивачи
Од природних загађивача на територији Смедерева најзаступљенија је амброзија, једногодишња зељаста биљка
из фамилије главочика (Asteraceae). У периоду цветања,
од јуна до октобра, амброзија је јак алерген, који изазива
озбиљне здравствене проблеме код људи, који се
манифестују на органима за дисање.

Слика бр.57 Амброзија (Ambrosia artemisiifolia)

Полен амброзије изазива алергију код 10% људи. Од свих
поленских алергија полен амброзије је узрочник у 50 до
60% случајева. Код најосетљивијих особа 8-20 поленових
зрна у 1 м3 ваздуха може да изазове јаке реакције, а само
једна биљка амброзије продукује 1-8 милијарди поленових
зрна. У полену амброзије је констатовано 52 једињења
која су алергогена од којих су 6 посебно опасни.
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Узорковањем полена током 2012. године обухваћен је
период од 1. маја до 30 октобра. Удео полена амброзије у
том периоду (августу и септембар) је веома велик и са
сигурношћу се може рећи да је управо полен ове коровске
врсте задавао највише проблема осетљивим особама у
Смедереву. У периоду од 9. августа до 20.септембра
утврђен је карактеристично дуг период високих вредности
(преко 15 поленових зрна/m3). Забележено је 27 дана
високих и 16 дана јако високих дневних концентрација
полена амброзије. Након 20.септембра до краја сезоне
забележен је јасан тренд опадања дневних концентрација,
а високе вредности су се појавиле само током два дана.
За ефикасно уништавање, по препоруци стручњака,
најделотворнија су хемијска средства или чупање из
корена.
5.1.5. Преглед мерења квалитета ваздуха
Стање животне средине у Смедереву у погледу квалитета
ваздуха може се илустровати подацима добијеним
праћењем квалитета ваздуха на два мерна места („Центар
за културу“ у Смедереву и „Раља“) у оквиру локлане
мреже мерних места као и подацима добијеним праћењем
квалитета ваздуха у државној мрежи на мерном месту
„Гимназија“. Као што је већ наведено аутоматске мерне
станице нису биле у функцији.
На основу оцене стања квалитета ваздуха у 2014. години,
Уредбом о утврђивању листе категорија квалитета
ваздуха по зонама и агломерацијама на територији
Републике Србије за 2014. годину („Службени гласник
РС“, број 105/2015) у агломерацији „Смедерево“ утврђена
је трећа категорија квалитета ваздуха. У смислу
побољшања квалитета ваздуха и постизања одговарајуће
граничне вредности или циљне вредности утврђене
Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета
ваздуха, потребни је донети План квалитета ваздуха.
Увидом и прегледом регистрованих вредности 24часовних концентрација суспендованих честица РМ10 у
периоду од јануара 2010. до јула 2015. године, може се
констатовати да проценат прекорачења граничних и
толерантних вредности за суспендоване честице РМ10 ,
бензо(а)пирен, тешке метале у суспендованим честицама
до 10 микрона прекорачују прописане вредности дате у
Уредби о условима за мониторинг и захтевима квалитета
ваздуха („Службени гласник РС“, број 11/10, 75/10 и
63/13).
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Посматрајући доба године када се региструје највећа
загађења, квалитет ваздуха је угроженији током зимског
периода.
Такође су и високе вредности бензо(а)пирена регистроване током грејне сезоне (октобар-март), док су током
периода (април-октобар) биле знатно ниже и повремене.
На основу тога може се предпоставити да непотпуно
сагоревање чврстих фосилних горива доприноси повећању концентрације бензо(а)пирена.
Табела 24. Број мерења, изражен у процентима, у којима
је прекорачена гранична и толерантна вредност
средњих дневних концентрација суспендованих честица
PM10
година

укупан
број
узорака

% >ГВ

% >ТВ

ГВ (μg/m3)

ТВ (μg/m3)

2010/2011

114

21,92

22,8

50

75

2012/2013
2013/2014
2014/2015

92
94
121

43,47
26,59
35,5

21,73
9,57
8,8

50
50
50

75
75
75

На мерном месту „Гимназија“ (државна мрежа) у периоду
од 2011. до 2015. године, само је средња годишња
вредност сумпордиоксида прекорачила годишњу граничну
вредност (али не и толерантну, изузев 2011. годину - када
није било прекорачења).
Међутим, то није случај за 24-часовне вредности посматраних параметара, већ број дана са прекорачењима
наведених вредности има тренд повећања.
Табела 25. Број дана прекорачења 24-часовних
вредности следећих параметара у периоду од 2010. до
2015. године
ПАРАМЕТАР
ГОДИНА
2011
2012
2013
2014
2015

NО2
(24-часовна)
μg/m3
>ГВ(85)
>ТВ(125)
1
1
39
0
18
16
18
0
28
10

SО2
(24-часовна)
μg/m3
>ГВ(85)
>ТВ(125)
42
1
0
0
0
0
5
5
12
12

ЧАЂ
(24-часовна)
μg/m3
>ГВ(85)
>ТВ(125)
46
4
26
12
22
6
10
4
26
9
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5.1.6. Утицај квалитета ваздуха на здравље становника
Присуство чврстих, течних и гасовитих материја у ваздуху
доводи до штетног деловања на здравље становништва.
Полутанти из ваздуха у највећој мери у организам улазе
преко респираторног система. Честице величине <10
микрона, остају на слузокожи носа, а оне ситније одлазе у
систем бронхија, где на слузокожи праве агрегације.
Постоји податак да је око 50% честица у ваздуху
величине испод 1 микрона и да оне пролазе у плућне
алвеоле.
Последица загађења ваздуха утичу на чешћу појаву
акутних и хроничних респираторних болести.
Најјаче ефекте оштећења на респираторне органе
изазивају оксиди сумпора спојени са чврстим микрочестицама и маглом.
Азотни оксиди при деловању сунчеве светлости формирају смог који је посебно штетан за здравље људи.
Највећи проблем за загађење Смедерева представљају
честице PM10. Посебно прекорачене вредности у току зимских месеци, јер се тада везују са влагом из атмосфере.
Поред овога проблем на здравље грађана Смедерева
изазива и полен амброзије. Амброзија припада високо
алергеним биљкама, и за време свог цветања доводи до
озбиљних алергијских манифестација, код 15% популације. Посебно су угрожени млади од 15-25 година, а
алергија умањује радну способност, продуктивност и
омета процес учења.
Из свега наведеног се уочава потреба за израдом студије,
која би обухватила све последице по здравље становника
због угрожености респираторним штетностима.
5.1.7. Мере заштитe ваздуха
У циљу заштите ваздуха и праћења стања аерозагађења,
потребно је израдити катастар извора загађивања ваздуха. Један од приоритетних задатака је смањивање
загађености ваздуха у Смедереву, нарочито у току грејне
сезоне. Сигурно најбоље решење представља реализација пројекта гасификације и топлификације града. За
постојеће котларнице на течно и чврсто гориво у наредном периоду је потребно предвидети конверзију на гас.
Предузимањем одређених организационих мера и преусмеравањем транзитног и теретног саобраћаја на обилазницу око града, избегло би се одвијање саобраћаја кроз
центар града, а тиме смањило загађивање ваздуха. Због
тога је неопходна израда Студије о режиму саобраћаја у
граду и широј околини града.
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У складу са чланом 22. став 3. Закона о заштити ваздуха
(„Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 10/13) у зони и/или
агломерацији у којој је утврђено да је квалитет ваздуха
треће категорије спроводе се мере за смањење загађивања ваздуха, ради краткорочног постизања толерантних
вредности и дугорочног обезбеђивања граничних вредности.
У складу са Уредбом о утврђивању листе категорија
квалитета ваздуха по зонама и агломерацијама на територији Републике Србије за 2011. годину („Службени гласник
РС“, број 124/12) и Уредбом о утврђивању листе категорија квалитета ваздуха по зонама и агломерацијама на
територији Републике Србије за 2012. годину („Службени
гласник РС“, број 17/14), агломерација „Смедерево“
сврстана је у трећу категорију квалитета ваздуха.
На основу оцене стања квалитета ваздуха у 2014. години,
Уредбом о утврђивању листе категорија квалитета
ваздуха по зонама и агломерацијама на територији
Републике Србије за 2014. годину („Службени гласник
РС“,, број 105/2015) у агломерацији Смедерево утврђена
је трећа категорија квалитета ваздуха. У смислу побољшања квалитета ваздуха и постизања одговарајуће граничне
вредности или циљне вредности утврђене Уредбом о
условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха,
потребнo је донети План квалитета ваздуха.
План квалитета ваздуха има за циљ да се постигну
одговарајуће граничне вредности или циљне вредности и
прописани рокови утврђени актом из члана 18. став 1.
Закона о заштити ваздуха („Службени гласник РС”, број
36/09).
Планом квалитета ваздуха анализирати и обрадити:






податке о локацији (подручју) повећаног загађења;
основне информације о зони и агломерацији;
податке о врсти и степену загађења;
податке о извору загађења:
- преглед података о главним изворима емисије,
- анализу ситуације и фактора који су утицали на
појаву прекорачења,
- значај саобраћаја за квалитет ваздуха, карактеристике саобраћаја, емисија издувних гасова пореклом из саобраћаја на најоптерећенијим саобраћајницама, процена емисија гасова из саобраћаја
на карактеристичним локацијама,
- емисија ваздуха из ложишта,
- емисије у ваздух из стационарних извора,
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- анализа извора емисије загађења ваздуха и

карактеризација идентификованих извора,
- идентификација и процена доприноса извора
емисије,
- процену потребне редукције емисије извора.
 детаље о мерама или пројектима побољшања који
су постојали пре ступања на снагу закона;

 детаље о мерама или пројектима који су примењени
са циљем смањења загађења након ступања на
снагу закона;

 детаље о мерама или пројектима који се планирају у
дугорочном периоду;

 ефекти планираних мера за смањење емисије

штетних гасова, опис мера за спречавање и/или
смањење загађења ваздуха са табеларним приказом мера, очекиваним ефектима, временским
оквирима и носиоцима задатака – акциони план.
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5.2. Отпад
5.2.1. Увод
Отпад је нежељени нуспроизвод људске делатности и
живљења. Већина отпада по свом саставу и особинама
спада у групу материјала који могу бити корисно
употребљени у различитим гранама производње, па тако
постају економски и технички корисне секундарне
сировине.
У складу са законском регулативом Републике Србије:
„отпад јесте свака материја или предмет који држалац
одбацује, намерава или је неоходно да одбаци“. Опасан
отпад јесте отпад који по свом пореклу, саставу или
концентрацији опасних материја може проузроковати
опасност по животну средину и здравље људи и има
најмање једну од опасних карактеристика утврђених
посебним прописима, укључујући и амбалажу у коју је
опасан отпад био или јесте упакован.
Законом о управљању отпадом, (’’Сл. гласник РС’’, бр.
36/09, 88/10 и 14/2016) уређују се: врсте и класификација
отпада; планирање управљања отпадом; субјекти
управљања отпадом; одговорности и обавезе у
управљању отпадом; организовање управљања отпадом;
управљање посебним токовима отпада; услови и поступак
издавања дозвола; прекогранично кретање отпада;
извештавање о отпаду и база података; финансирање
управљања отпадом; надзор, као и друга питања од
значаја за управљање отпадом.
Управљање отпадом јесте спровођење прописаних
мера за поступање са отпадом у оквиру сакупљања,
транспорта, складиштења, третмана, односно поновног
искоришћења и одлагања отпада, укључујући и надзор
над тим активностима и бригу о постројењима за
управљање отпадом после затварања и активности које
предузима трговац и посредник.
Стратегија управљања отпадом за период 2010. – 2019.
године (''Сл. гласник РС”, бр. 29/2010) представља
основни документ који обезбеђује услове за рационално и
одрживо управљање отпадом на нивоу Републике Србије.
Стратегија разматра потребе за институционалним
јачањем,
развојем
законодавства,
едукацијом
и
развијањем јавне свести.
Третман
отпада
обухвата
операције
поновног
искоришћења или одлагања, укључујући претходну
припрему за поновно искоришћење или одлагање;
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Рециклажа јесте свака операција поновног искоришћења
којом се отпад прерађује у производ, материјале или
супстанце без обзира да ли се користе за првобитну или
другу намену, укључујући поновну производњу органских
материјала, осим поновног искоришћења у енергетске
сврхе и поновне прераде у материјале који су намењени
за коришћење као гориво или за прекривање депонија;
Одлагање отпада јесте било која операција која није
поновно искоришћење отпада, чак и када та операција
има за секундарну последицу настајање супстанце или
енергије (Д листа представља неисцрпну листу операција
одлагања);
Правилник о методологији за прикупљање података
о саставу и количинама комуналног отпада на
територији јединице локалне самоуправе, (’’Службени
гласник РС’’, бр. 61/10) - обавезе локалне самоуправе
према овом Правилнику су:
Члан 2. Јединица локалне самоуправе, преко јавних
комуналних предузећа обезбеђује прикупљање података о
саставу и количини комуналног отпада на својој
територији.
1) градске зоне – сектора индивидуалног становања
(насеља са кућама која поседују двориште/башту, а
налазе се у градској зони);
2) градске зоне – сектора колективног становања и
комерцијална зона (насеља са блоковима стамбених
зграда);
Прикупљање података о количинама генерисаног
комуналног отпада врши се мерењем укупне масе
генерисаног комуналног отпада.
Правилник о условима и начину разврставања,
паковања и чувања секундарних сировина ("Сл.
гласник РС", бр. 55/2001, 72/2009 - др. правилник и
56/2010 - др. правилник) - прописује услове и начин
разврставања, паковања и чувања отпада - секундарних
сировина које се могу користити непосредно или дорадом,
односно прерадом, а потичу из технолошких процеса
производње, рециклаже, прераде или регенерације
отпадних материја, услуга, потрошње или других
делатности.
Члан 5. Паковање секундарних сировина врши се посебно
према категорији на начин утврђен прописаним
стандардима. Спаковане секундарне сировине обележавају се стављањем натписа који садржи: назив и седиште
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или регистровани знак генератора отпада, назив и ознаку
секундарне сировине према усвојеној номенклатури,
садржај нечистоћа, количину, контролни број, датум
отпреме и потпис одговорног лица.
По Каталогу отпада ознака 20 означава општински отпад
(кућни отпад и слични комерцијални, индустријски и
институционални отпади), укључујући одвојено сакупљене
фракције.
5.2.1. Смернице за управљање отпадом у Републици
Србији
Циљеви управљања комуналним отпадом
Управљање комуналним
општина и градова.

отпадом

је

у

надлежности

На основу Закона о управљању отпадом сви региони и
локалне самоуправе доносе регионалне и локалне
планове управљања отпадом. У просторним плановима
морају се утврдити локације за постројења за управљање
комуналним отпадом.
Предвиђено је затварање и рекултивација постојећих
сметлишта и изградња регионалних санитарних депонија,
са центрима за сепарацију рециклабилног отпада,
постројењем за компостирање/МБТ и трансфер станицама.
Главни изазови управљања отпадом у Србији још увек се
односе на обезбеђивање добре покривености и
капацитета за пружање основних услуга, као што су
сакупљање, транспорт и санитарно одлагање отпада.
Да би остварила циљ из Оквирне Директиве о отпаду,
Србија планира да до 2030. године оствари степен од 50%
рециклаже укупног комуналног отпада. Потребно је више
пажње посветити даљем развијању рециклаже отпада,
посебно сепарације отпада на извору. То је неопходно да
би се остварили зацртани циљеви смањења одлагања
биоразградивог отпада и повећање рециклаже амбалажног отпада и укупног комуналног отпада.
Општине/градови треба да се фокусирају на организовање
примарне селекције, кроз организовано сакупљање рециклабилног отпада већ у самим домаћинствима. На овај
начин се добијају квалитетне секундарне сировине које
лако налазе место на тржишту.
Технологије за обраду несортираног (мешовитог)
комуналног отпада постоје и реализују се у неким
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регионима. Међутим, употреба само таквих технологија
није довољна за постизање циљева у погледу захтеваних
стопа рециклирања (папир, пластика, стакло и метал).
Сепарација рециклабилних материјала на извору треба да
буде реализована у већем делу Србије како би се
задовољили захтеви Оквирне Директиве о отпаду. У
већини случајева, отпад сепарисан на извору треба даље
да буде сортиран тј. треба уклонити загађујуће материје и
рангирати рециклабилне материјале у складу са
спецификацијама тржишта, пре његове продаје на
тржишту рециклабилних материјала.
Потребно је формирати и промовисати ширење центара
за одвојено сакупљање рециклабилног отпада – рециклажних дворишта (папира, лименки, стакла, пластике, електрични апарати, кабасти отпад итд.), где ће грађани сами
доносити отпад. Јединица локалне самоуправе треба да
обезбеди и опреми ове центре.
Планирано је формирање
регионалних центара за
управљање отпадом. Овакви регионални центри ће
имплементирати принципе интегралног система управљања отпадом и пружити могућност увођења нових технологија у третману отпада. Потребно је регионалне центре
за управљање отпадом организовати са свом потребном
инфраструктуром: трансфер станице за претовар отпада,
регионална депонија, постројење за секундарну сепарацију рециклабилног отпада и постројење за компостирање.
Неопходно је извршити затварање (престанак коришћења)
постојећих сметлишта до 2028. године. Планира се и
изградња постројења за искоришћење енергије из отпада.
Потребно је размотрити и могућност коришћења топлана и
цементара за сагоревање комуналног отпада као алтернативног горива.
Најважнији циљ је финансијски одржива делатност управљања отпадом заснована на принципу „загађивач плаћа“.
Потребно је применити принцип пуне надокнаде трошкова
за услуге сакупљања и одлагања отпада и увођење
подстицајних инструмената за поновну употребу и
рециклажу отпада.
Циљеви управљања биоразградивим отпадом
На основу Закона о управљању отпадом („Службени
гласник РС“, 36/09, 88/10 и 14/16), као и на основу дефиниције која се користи у Директиви ЕУ о депонијама, под
биоразградивом комуналним отпадом се подразумева:
„отпад који је погодан за анаеробну или аеробну
разградњу, као што су храна, баштенски отпад, папир и
картон“.
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Биоразградиви комунални отпад обухвата:
 Баштенски отпад и отпад од хране (100% од укупне
количине баштенског отпада и отпада од хране),
 Папир и картон (90% од укупне количине папира и
картона који се генерише),
 Остале биоразградиве категорије, као што су
текстил, дрво, кожа, фине фракције итд. (35% од
укупне количине ових фракција).
Значајан удео у биоразградивом отпаду има папир и
картон, чију већину чини амбалажни отпад, али и новине,
часописи и друге публикације. Овај специфични ток
отпада има велики потенцијал за рециклажу. Отпад од
текстила у оквиру биоразградивог отпада треба пажљиво
размотрити, јер је само природни текстил биоразградив.
Отпад од дрвета се углавном генерише у оквиру
комерцијалних и индустријских активности (амбалаже),
али, у мањој стопи, и при активностима у домаћинставима
(амбалажа од неких уређаја, санације и поправке). Други
извор биоразградивог отпада је "зелени отпад“, који се
генерише приликом одржавања зелених јавних површина
као што су паркови, гробља, итд.
У овом тренутку у Србији је сасвим уобичајено сакупљање
отпада из домаћинстава у истом контејнеру, а основна
делатност управљања отпадом је одлагање на депоније.
Осим тога, и отпад од чишћења улица и зелени отпад (из
паркова и са јавних површина) најчешће завршава у истом
контејнеру. То доводи до контаминације биоразградивог
отпада (органски део), који онда није погодан за
компостирање. Сакупљање комуналног отпада у надлежности је локалних власти, а не постоје системи за
одвојено сакупљање био-отпада.
У Србији се скоро 100% биоразградивог отпада одлаже на
депоније заједно са комуналним отпадом.
Не постоје механизми за спровођење плана смањења
количине биоразградивог комуналног отпада који се
одлаже на депоније успостављањем рециклаже, компостирања, производње биогаса или енергије, иако су циљеви
утврђени у Уредби о одлагању отпада на депоније („Сл.
гласник РС“, бр.92/2010), а тако да постављене рокове
није могуће достићи.
Постројења за третман биоразградивог отпада, као што су
постројења за компостирање, анаеробну дигестију,
механичко-биолошки
третман
или постројења
за
сагоревање отпада са искоришћењем енергије, и даље
недостају.
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Биолошки третман отпада врши се ради смањења
одлагања биоразградивог отпада на депонију, што би
довело до формирања метана, настајања ефекта
„стаклене баште” и њиховог утицаја на животну средину.
Према Закону о управљању отпадом, Влада ће донети
Национални план смањења биоразградивог отпада, где ће
бити постављени циљеви за смањење удела биоразградивог отпада на депоније и на тај начин, смањење емисије
гасова са ефектом стаклене баште, а у складу са ЕУ
Директивом о депонијама. Након тога локалне самоуправе
треба да донесу своје планове смањења биоразградивог
отпада. Потребно је смањити количине биоразградивог
комуналног отпада који се одлаже на депоније у складу са
следећом шемом:
до краја 2022. године удео биоразградивог
комуналног отпада који се одлаже на депоније
смањити на 75% укупне количине (по тежини) биоразградивог комуналног отпада насталог 2008.
године;
до краја 2026. године удео биоразградивог комуналног отпада који се одлаже на депоније смањити на
50% укупне количине (по тежини) биоразградивог
комуналног отпада насталог 2008. године;
до краја 2030. године удео биоразградивог
комуналног отпада који се одлаже на депоније
смањити на 35% укупне количине (по тежини)
биоразградивог комуналног отпада насталог 2008.
године.
Предложена је 2008. година као референтна.
Мере за постизање циљева ће бити интегрисане у
национални, регионални и локални приступ управљању
комуналним отпадом. Управљање биоразградивим отпадом ће бити организовано кроз регионалне структуре и
инвестиције.
За достизање утврђених циљева потребно је спровести
читав низ мера. То обухвата изградњу комплетне
инфраструктуре, што захтева високе трошкове, па се може
поделити у две фазе.
 Прва фаза даје делимичну усаглашеност
Директивама ЕУ.
 Друга фаза обезбеђује потпуну усаглашеност.
У односу на биоразградиви отпад,
инфраструктура ће обухватати следеће:

у

првој

са

фази
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проширење покривености сакупљањем отпада на
100% становништва;
примарна
селекција,
одвојено
сакупљање
рециклабилног отпада – папир, пластика, стакло и
метал;
постројење
за
секундарну
сепарација
рециклабилног отпада – „чиста“ линија за
раздвајање претходно сортираног отпада;
центри за одвојено сакупљање рециклабилног
отпада: кабасти отпад, отпад од електричних и
електронских
производа,
опасан
отпад
из
домаћинства;
регионална санитарна депонија у складу са
стандардима ЕУ;
компостирање одвојено сакупљеног био-отпада
(најмање зеленог отпада из паркова и са јавних
површина);
затварање постојећих депонија-сметлишта.
Мере које ће допринети успостављању и унапређењу
управљања биоразградивим отпадом и достизању
утврђених циљева у Србији су следеће:
подстицање смањења настајања биоразградивог
отпада;
одвојено сакупљање биоразградивог отпада;
подстицање кућног компостирања - у деловима где
је заступљено индивидуално становање, односно
руралним областима, потребно је информисати
грађане у циљу изградње система индивидуалног
компостирања за кућно коришћење. Овај корак ће
нарочито бити подржан дугорочним усмерењем ка
изградњи система наплате према количинама
отпада који се генерише и сакупља;
изградња постројења за третман биоразградивог
отпада;
кампања и едукација грађана о могућностима и
потребама селекције отпада и смањења настајања
отпада, као и о могућностима кућног компостирања.
Грађевински отпад
Током пословања, многе грађевинске фирме су уочиле
предности поновне употребе грађевинског отпада и других
отпадних материјала који се могу искористити у грађевинској индустрији, како еколошке, тако и економске.
Грађевински отпад укључује отпад који настаје приликом
градње грађевина, реконструкције, одржавања или
рушења постојећих грађевина, као и отпад настао од
ископаног материјала, који се не може без претходне
обраде користити. У просеку садржи: земљу од ископа
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75%, отпад од рушења и грађења (отпад од керамике,
бетона, гвожђа, челика, пластика и др.) 15–25%, као и
отпадни асфалт и бетон 5–10%.
Процењује се да у Републици Србији годишње настаје око
1 милион тона грађевинског отпада и отпада од рушења.
Грађевински отпад у Републици Србији завршава на
депонијама комуналног отпада, а користи се и као инертан
материјал за прекривање отпада на депонији. Рециклажа
грађевинског отпада је неразвијена, иако се поново може
употребити око 80% грађевинског отпада.
Отпад од бетона чини главни извор грађевинског отпада,
а учествује са 40% до 70% у укупно насталом грађевинском отпаду.
Од крупних агрегата може се правити слој основне
подлоге приликом градње путева, када се овај материјал
користи као замена за кречњак. Крупни агрегати могу се
искористити и као материјал за примарни, односно
завршни слој неасфалтираних путева нижих редова,
типичних за руралне области, а може се практиковати и
употреба за израду путних стаза у оквиру приватних
поседа ради њиховог повезивања са јавном путном
мрежом и сл. Фини агрегати се такође могу добити од
бетонског отпада а могу се искористити уместо природног
песка у малтеру.
Коришћењем ових материјала не повећава се количина
отпада и не долази до заузимања простора на депонијама
за одлагање грађевинског отпада, тако да сматрамо да се
поштује Начело избора најоптималније опције за
животну средину за дате циљеве и околности, опцију или
комбинацију опција која даје највећу добит или најмању
штету за животну средину у целини, уз прихватљиве
трошкове и профитабилност, како дугорочно, тако и
краткорочно.
Локални план није предвидео капацитет и количине
грађевиског отпада на локацији Вољевица, као ни даље
поступање са грађевинским отпадом (рециклажу, примере
добре праксе и сл.) тако да је неопходно да нови,
ажурирани ЛПУО отклони наведене недостатке.
Шумски отпад
Како је цена горива која је достигла незамисливе висине,
све више пажње се усмерава ка обновљивим изворима
енергије. Високе цене горива једноставно чине да
обновљива горива буду финансијски доступнија, јер су
корисници у потрази за најекономичнијим извором
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енегрије међу доступним горивима и обновивим изворима
енергије.
До скоро пар година уназад производња пелета од дрвета
није постојала у Србији. Према најновијим информацијама
изградња фабрика пелета од дрвета је у току тако да се
процењује да ће до следеће године постојати шест
фабрика у земљи са процењеном производњом до
250.000 тона. Ипак, постоји још доста потенцијала за
даљи раст индустрије пошто је могуће да се количина
отпадних дрвених материјала из шума и пилана
удвостручи.
Остаци дрвне грађе имају прилични енергетски
потенцијал у Србији, где шуме покривају око два милиона
хектара или више од једне четвртине тоталне површине
Србије. Уствари, 28 различитих области имају више од
40% површине прекривене шумом.
Предузећа дрвно-прерађивачке индустрије су углавном
приватизована или су у процесу приватизације. Велика
предузећа су приватизована и имају проблем да достигну
пројектовани ниво производње. Велика количина дрвених
плоча се увози како би се задовољила тражња за
различитим врстама дрвених плоча.
Укупна количина дрвног остатка у шумама после сече је
процењан на око 1,1 милиона m3. Остаци при сечи
шумског дрвета се састоје од коре која је скинута са
обловине, окрајак са кором при резању трупаца, танке
гране са кором, и пањ са корењем. Међутим, један део
шумског остатака се већ сада користи за различите сврхе,
пањеви се обично остављају у земљишту, тако да је
реално расположива количина остатка дрвета у шуми око
0,6 милиона m3.
Потенцијал за производњу је недовољно искоришћен јер
се само мали део дрвеног отпадног материјала користи,
али на неадекватан начин у застарелим бојлерима и
пећима. Главни састојак дрвених пелета су остаци из
пилана и од обраде дрвета, отпадни материјали од других
манипулација дрвеном грађом која се користе за
производњу пулпе и папира могу се такође користити за
производњу пелета, али већина компанија се труди да
ефикасно искористи ресурсе, па су пилане најприкладнији
извор сировог материјала који се користи за производњу
пелета.
У добро организованој компанији практично сав дрвени
отпадни материјал је искоришћен за производњу дрвених
плоча или за грејање или стварање електричне енергије.
Ипак, неке компаније у Србији имају доступну дрвену
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биомасу, али недовољно искоришћену. Они је уместо да је
искористе као важни ресурс за производњу енергије или
остављају по складиштима или одлажу бацајући у реке.
Анимални отпад
У Србији се годишње продукује око 270 хиљада тона
анималног отпада из домаћинстава од угинулих животиња
и из кланица.
Уместо у кафилеријама, велики део тог отпада заврши у
природи, на дивљим сточним гробљима и то представља
велику опасност по животну средину и здравље људи.
Неопходно је да Локалне самоуправе покрену активности
за решавање проблема управљања анималног отпада.
У регионалним и локалним плановима управљања
отпадом, општине имају углавном идентификоване гробне
јаме где одлажу угинуле животиње, али често је то
неусловно, нису изабрана права места. Због тога постоји
велика опасност од загађења подземних и површинских
вода и земљишта.
Да би све то успешно функционисало неопходно је да се у
појединим локалним самоуправама изграде регионални
центри за сакупљање анималног отпада као неке врсте
хладњача, одакле би се анимални отпад превозио до
кафилерија. Процена је да би тај транспорт коштао око
100 евра по тони.

Слика бр.66 Неадекватно
складиштење анималног
отпада

5.2.2. Управљање отпадом у Смедереву
Управљање комуналним отпадом у Смедереву обавља
Јавно комунално предузеће Зеленило и гробља Смедерево.
ЈКП “ Зеленило и гробља”
Одлуком Градског народног одбора 14. марта 1947.
године формирано је Комунално предузеће , које је, у
складу са тадашњим друштвеним приликама, Градска
комунална установа Смедерево. Скупштина општине
Смедерево 27. новембра 1961. године одлучује да
установа треба да добије статус привредне организације и
одлука се реализује првог дана 1962. године када и
званично почиње да ради Комунално предузеће.
Јавно комунално предузеће „Зеленило и гробља”
Смедерево основано је 05.04.2011. године, по Одлуци о
оснивању донетој од стране Скупштине Града Смедерева.
Дана 9.9.2016. године, усвојена је статусна промена
припајања при чему су се ЈКП „Чистоћа Смедерево“ и ЈКП
„Пијаце Смедерево“ припојили ЈКП „Зеленило и гробља
Смедерево“ и сада послују као једно предузеће.
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Град Смедерево је основао Јавно комунално предузеће
Зеленило и гробља Смедерево ради обезбеђивања
услова за обављање комуналних делатности на територији Смедерева: одржавања јавних и других зелених
површина, зоохигијене, искључивог права на управљање
гробљима и погребне услуге, упраљање комуналним
отпадом и управљање пијацама.
Радна јединица „Чистоћа Смедерево“ врши сакупљање
комуналног и инертног отпада на територији Смедерева.
Количина сакупљеног отпада је одређена по методи
процене и на годишњем нивоу износи за: 2013.год. =
30108 t; за 2014. год. = 27705 t, за 2015.год. = 30690 t.
До 30.11.2016. год. на истој територији, количина
прикупљеног комуналног и инертног отпада, износила је
31.837,38 t. Процена је да ће до краја године количина
бити преко 33.000 тона што је око 10% више у односу на
претходну годину.

Слика бр.69 Организациона структура ЈКП Зеленило и гробља
Смедерево
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Табела 26. Подаци о количинама отпада (из обрасца
ДЕО2) за 2016.год. по месецима за комунални и инертни
отпад
месец

Количина
комуналног
отпада

Количина
инертног
отпада

Укупно
месечно

јануар

1557,1

150,9

1708

фебруар

1635,97

483,4

2119,37

март

1821,17

1734

3534,57

април

1716

921,1

2617,33

мај

1708,1

923,2

2610,86

јун

1866,34

1513,9

3368,54

јул

1734,8

1087,1

2802,9

август

1864,7

547

2411,7

01.09.09.09.16.

594,7

445

1039,7

од 01.01.09.09.16.

14498,88

7805,6

22212,97

09.09.30.09.16.

1880,6

700

2580,6

октобар

1792,1

567,5

2359,6

новембар

1795,1

2797,6

4592,7

депоновано
19966,68 т

разастрто
11870,7 т
Укупно
31.837,38 т

Територија са које се сакупља отпад је већа за 10% у
односу на претходну годину због проширења индустријске
зоне. Такође, услед изградње нових стамбених објеката и
новорегистрованих правних лица повећан је и број
корисника услуга.
Организовано сакупљање отпада се обавља у центару
града, у приградским насељима до Вучака, затим до
обилазнице према Петријеву и до обилазнице према
Коларима, у Индустријској зони тј. комплетна Шалиначка
улица и Ковински пут до Ковинског моста и у сеоском
подручју Радинац.
Број корисника:
-

Домаћинства 18000 корисника;

-

Правна лица 2000 корисника;
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Сакупљање комуналног отпада из домаћинстава обавља
се следећом динамиком:
-

Центар града - 1 до 2 пута дневно (у звисности од
локације);

-

Периферија - једном у две недеље;

Сакупљање неопасног комуналног отпада од правних
лица, обавља се једном недељно.
Степен наплате и код физичких и код правних лица је око
90%.
За сакупљање и транспорт комуналног отпада, на
територији Смедерева на располагању су следећа возила
и опрема:
- Пет подизача намењених за манипулацију контејнерима
од 5m³. Контејнери су постављени у градском језгру (11
комада за домаћинства), код правних лица (50 комада) и у
Железари Смедерево (100 комада).
- Осам смећара који прикупљају комунални отпад из 300
контејнера од 1,1m³ и 18 000 канти постављених у домаћинствима.
- Десет кипера који сакупљају отпад са уличних дивљих
депонија на сталним и повременим локацијама. Уклањање
отпада са ових локација обавља се на основу Решења које
сваке недеље издаје комунална инспекција.
У циљу подизања квалитета пружања услуга, уз наведена
возила, РЈ „Чистоћа Смедерево“ поседује две цистерне за
прање улица, две чистилице за чишћење тргова и
тротоара, четири велика и пет малих кипера за зимску
службу, булдожер гусеничар за рад на самој депонији, као
и камион специјалне намене.
Од 09.09.2016. тј. од спајања са ЈП „Зеленило и гробља
Смедерево”, РЈ „Чистоћа Смедерево“ располаже и са два
трактора са комбинованим додацима који служе за
кошење, чишћење снега, чишћење улица.
Велика количина папира и пластике чини комунални
отпад, који завршава на депонији, што представља велики
проблем због запремине и њиховог дуготрајног процеса
разградње, тиме директно утиче на краћи век експлоатације депоније. У жељи да, у оквиру делатности активно
учествује у заштити природних ресурса, некадашње ЈКП
„Чистоћа“ је оформило Одељење рециклаже и Рециклажни центар. У складу са законом, предузеће је исходовало
дозволу за сакупљање, транспорт, складиштење и
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третман папирног и
амбалаже – лименки.

пластичног

отпада

и

металне

За сакупљање рециклабилног отпада на 52 локације је
постављено 62 жичана контејнера (кавеза). Количине
сакупљеног рециклабилног отпада (2015. и 2016.год.)
износе:
- Папирни и картонски отпад – око 12 тона,
- ПЕТ амбалажа – око 16 тона годишње.
У Рециклажном центру који је смештен у улици Шалиначка
бб, овај посебно сакупљен пластични и папирни отпад и
метална амбалажа-лименке, се поново сортира, пресује и
уз одговарајућу документацију предаје оператерима који
поседују адекватне дозволе
5.2.3. Депоновање комуналног и осталог отпада
Депоновање комуналног отпада у Смедереву врши се на
депонији у напуштеном кориту реке Језаве у Годоминском
пољу, површине 5 hа (2 km од центра града). Ова депонија
је нехигијенска, непрописно регулисана и без адекватне
дозволе за депоновање, па тиме не испуњава основне
здравствене и еколошке услове за експлоатацију. Као
последица таквог стања јавља се угрожавање подземних
вода (дренажни канал пролази на само 10-15m од
појединих бунара), загађивање ваздуха и земљишта, као и
појава гасова који се издвајају из тела депоније, што може
довести до самозапаљивања и развејавања густог
штетног дима.
Дневно се одлаже око 520m3 комуналног отпада, при чему
се не врши његово разврставање.
Постојеће сметлиште на територији Смедерева у
Годоминском пољу представља један од најзначајнијих
проблема квалитета животне средине. Сметлиште је
удаљено само 150 метара од најближих кућа, а 2 km
ваздушном линијом од центра града. Висина наслага
депонованог отпада је на појединим местима и преко 15
метара. Са једне стране локације пролази гасовод, а са
друге магистрални цевовод водоводног система. Изнад
саме локације пролази високонапонски далековод.
Сметлиште захвата површину од око 5,5 хектара и од
2004. године је у процесу санације. Висина наслага
депонованог отпада је на појединим местима и преко 15
метара, а сама депонија - сметлиште је оивичена, са једне
стране, гасоводом, а са друге стране, магистралним
цевоводом пијаће воде, док је висина ограничена високонапонским далеководом.
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На првом делу постојећег сметлишта (око 4 хектара, у
периоду од 2004. до краја 2009.год.), на основу Пројекта
санације, затварања и рекултивације постојећег сметлишта чврстог комуналног отпада у Смедереву (Институт
Кирило Савић - Београд, август 1998.год.), који је одобрен
за реализацију од стране Министарства заштите животне
средине, као и алтернативно израђеног техничког решења
санације првог сегмента постојећег сметлишта прилагођеног реалном стању количине отпада, и Програма за
припрему привременог одлагалишта комуналног отпада у
Годоминском пољу (ЈКП „Комуналац“ 2007.године), вршена је одређена санација сметлишта и то у току константног
прилива и депоновања нових количина отпада. Овај
простор је делимично ограђен, а на улазу у депонију се
налази портирница са информативном таблом и рампа.

Слика бр.71 Локација Годоминско поље

У оквиру санације сметлишта извршено је постављање 32
биотрна у циљу дегазације тела сметлишта као и 3
пијезометра (предати су на старање ЈКП „Водовод“) у
циљу узорковања квалитета воде, али редовне анализе
нису вршене.
По исцрпљивању могућности одлагања смећа на првом
сегменту, у периоду од 2007. године до данас, а с обзиром
на то да није дошло до реализације пројекта нове
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санитарне депоније, на бази Програма за припрему
привременог
одлагалишта
комуналног
отпада
у
Годоминском пољу, урађеног од стране ЈКП „Комуналац“,
оформљена је нова алтернативна локација (сегмент 2) за
одлагање отпада. Она се пружа у наставку постојећег
сметлишта, одмах иза трасе водовода. Због ограниченог
простора за депоновање, тело депоније сегмента 2
формирано је са нагибима и до 60° и са висином преко 15
м, што знатно угрожава њену укупну стабилност.
Тренутно се на привременој локацији и даље одлаже
комунални отпад, а у зависности од прилива инертног
материјала, врши се свакодневно прекривање депонованог смећа. Ради обезбеђења стабилности сегмента 2
депоније, неопходно је хитно уређење овог сегмента и
довођење тела депоније у облик који гарантује стабилност, а потом по попуњавању пројектованих кота,
извршити његово затварање и техничку и биолошку
рекултивацију.
На морфолошки састав отпада, утиче број становника и
степен развоја града, годишње доба, клима и географски
положај.
Средња густина је један од основних параметара који
дефинише величину простора за депоновање као и остале
прорачуне везане за одређивање броја и типова
контејнера и транспортних средстава и механизације на
депонији.
Испитивања су показала да су основни критеријуми који
одређују вредност средње густине:


начин становања;



садржај лаких компонената (папир, картон, и сл.),



број становника.

Начин становања одређује густину отпада тако да:


у градовима где се грејање у становима врши из
центра (топлана) и где постоји канализација,
густина отпадака износи 0,18 - 0,25 t/m3;



у градовима где је заступљен већи број зграда које
имају индивидуално грејање, густина отпадака
износи 0,3-0,4 t/m3.

До ових разлика долази у највећој мери, из разлога што у
градовима са централним грејањем у комуналном отпаду,
готово да нема остатака пепела, док је у насељима са
већим учешћем индивидуалног грејања, у отпаду повећано учешће ситнијих фракција са већом насипном тежином
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(камен, прашина). Густина отпада зависи и од броја
становника.
За територију Смедерева уочено је да састав комуналног
отпада из градског језгра садржи већи проценат материја
које нису биоразградиве тј. стари папир, стакло и ПЕТ
амбалажа. Овакав отпад је врло погодан за даљу обраду
тј. рециклирање – велики проценат искористивих материја.
Комунални отпад из руралних средина садржи већи
проценат органских материја и исти је погодан за поступке
компостирања.
Нелегалне „дивље“ депоније се налазе на територији
сеоских месних заједница, где не постоји организовано
сакупљање и одлагање отпада. У самом граду лоцирано је
15 дивљих депонија, док се остале депоније 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.

Слика бр.72 Карта лоцираних дивљих депонија

Дивље депоније се најчешће налазе у близини
магистралних и сеоских путева. Неке су лоциране у
непосредној близини водотокова, а неке и у самим водо114

8. јун 2017. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 121 – Број 6 – Књига 3

Локални еколошки акциони план Града Смедерева
токовима, који су на тај начин директно угрожени. Њихове
површине такође варирају, од неколико десетина
квадратних метара, до неколико хектара. Нека села имају
одређена места за одлагање отпада, тзв. сеоске депоније,
али начин на који се отпад на њих одлаже је свакако
несанитаран и не разликује се од осталих дивљих
депонија.
Морфолошки састав отпада на дивљим депонијама је
углавном сличан. Отпад који се може наћи на овим
депонијама углавном представља одбачен отпад из
домаћинстава, биоотпад, разне врсте инертног отпада
(грађевинског материјала), амбалажни отпад, али и опасну
фракцију кућног отпада који представљају разне хемикалије, акумулатори, батерије, фармацеутски отпад и
електронски и електрични отпад. На већини сметлишта
примећене су знатне количине одбачене користе у
пољопривреди а које сами по себи представљају опасан
отпад.
Утицај сметлишта
средину

на здравље људи и животну

Оно што је битно са становишта заштите животне средине
и здравља људи јесте чињеница да сметлишта својим
садражајем и делатношћу угрожавају животну средину по
разним аспектима и на разне начине, а који се односе на:
Утицај на ваздух – услед издвајања депонијског гаса смеша гаса са запреминским садржајем метана и угљен
диоксида до 90%, ширења прашине и непријатног мириса
и у периодима без ветра, може доћи до повећане
концентрације загађујућих материја у ваздуху и у околини
сметлишта.
Утицај на земљиште – ако пре почетка рада сметлишта
нису предузете адекватне мере заштите подтла, доћи ће
до загађења земљишта услед продирања процедног
филтрата из тела сметлишта и загађења услед продирања метана и угљен-диоксида. Такође, доћи ће до
угрожавања околине од отпада разнесеног ветром.
Утицај на подземне и површинске воде – загађењем
процедним филтратом из тела сметлишта и загађење
фекалним и технишким водама са манипулативноопслужног платоа.
Утицај на здравље људи – не постоји могућност
директних и тренутних утицаја на здравље становништва
било да се ради о сметлишту или депонији осим на људе
који у континуитету долазе у додир са отпадом тј. радници
који раде на сакупљању, транспорту или селекцији отпада,
без заштитних одела и опреме. Такође, угрожени су и
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индивидуални сакупљачи секундарних сировина који раде
на сметлиштима.
Међутим, постоји индиректно угрожавање здравља
становништва преко утицаја на најближу околину од
разношења отпада од стране животиња и разношења
лаких отпадака путем ветра, затим ширење непријатног
мириса и појава дима услед паљења отпада, неконтролисана инфилтрација загађених отпадних вода у
земљиште, испод и око сметлишта, при чему може доћи
до деградације и загађења извора питке воде и водотока.
Утицај на стандард живота – с обзиром да заштита
животне средине кошта, па и заштита од штетних утицаја
одлагања комуналног отпада, може се са сигурношћу рећи
да ће потреба за већим степеном заштите животне
средине кроз увођење систематског управљања комуналним отпадом, захтеви и повећана улагања становништва.
Ово се краткорочно може тумачити као утицај у правцу
пада стандарда живота становника који улажу средства у
заштиту животне средине.
5.2.4. Приказ главних проблема
Детаљно сагледавање и анализа постојећег стања у
области поступања са отпадом на територији Смедерева
је комплексно питање. Може се извести закључак да постојеће стање није задовољавајуће из следећих разлога:


недовољна територијална покривеност организованим начином сакупљања и транспорта отпада,
поготову у сеоским насељима,



недовољна покривеност контејнерима за отпад,
лоше одржавање простора за контејнере,



нерешено питање локација за постављање
контејнера за отпад (бетонски плато, добар прилаз
за специјална возила),



нема селективног раздвајања отпадног материјала,



недовољно развијена јавна свест да је отпад
заједнички проблем свих грађана,



неуређени прилазни путеви до дивљих (сталних)
сметлишта,



недовољна ефикасност комуналне инспекције,



није ажуриран Локални план управљањa отпадом,



велики број дивљих депонија,



недовољна
уређеност
Годоминском пољу,

градске

депоније

у
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непостојање одговарајуће едукације грађана по
питањима везаним одрживо управљање отпадом и
рециклажом,



законска регулатива која се тиче управљања отпада
се не примењује,



нема довољно података о индустријском отпаду,



нема довољно података о медицинском отпаду,



нема довољно података о отпаду са фарми и
кланичном отпаду.

Опасан отпад се у индустријским објектима, који га имају,
привремено одлаже у посебним складиштима, а затим га
преузимају предузећа овлашћена за рад са опасним
отпадом. Један део овог отпада се одлаже на градску
депонију, а претпоставка је да део завршава на разним
дивљим депонијама или у рекама. Подаци о врстама и
количини медицинског отпада су непознати.
Проблем депоновања комуналног отпада на територији
Смедерева, би био решен изградњом регионалне
депоније. Локација у Јелен долу, се на бази истраживања
и стручних преиспитивања за предложену намену
критеријумски (издвојила) изнијансирала и означена као
комунална површина и као таква резервише простор
предвиђене намене. Такође, потребно је извршити санацију постојеће нехигијенске депоније (тачније сметлишта)
путем реализације објеката заштите животне средине од
произведених гасова и процедне воде након њеног
дугогодишњег постојања. Изградња будуће регионалне
депоније комуналног отпада у Смедереву биће од
интереса и за становнике Ковина, а на тај начин ће се
успоставити потребан и примерен европским стандардима
регионални карактер смедеревске депоније.
Током 2003. године, урађен је План детаљне регулације за
санитарну депонију чврстог комуналног отпада на
локацији Сегда од стране Института Кирило Савић из
Београда који је усвојен и објављен у Службеном листу
Општине Смедерево, број 3 од 26.03.2004. године под
бројем 350-601/2003-05.
Урађена је комплетна пројектно-техничка документација и
на исту су прибављене сагласности свих надлежних
институција према тада важећим прописима.
Управљање комуналним отпадом би се могло унапредити
изградњом трансфер станице. Трансфер станице или
претоварне станице, јесу простори, објекти и постројења у
којима се отпад из једне општине, микрорегије или регије,
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након издвајања састојака који се могу поново употребити,
рециклирати или прерадити, балира и припрема за
транспорт до коначног одлагалишта, односно регионалне
депоније. Трансфер станице за отпад имају важну улогу у
интегралном систему управљања отпадом локалне
самоуправе и служе као веза између програма сакупљања
отпада у оквиру општине и коначног одлагалишта отпада.
Власништво, величина и услуге које нуде трансфер
станице веома разликују.
До сада је развијен велики број решења и састава самих
трансфер станица, па у зависности од потреба регије или
града, трансфер станице могу садржати и разна потпостројења. Тако, на пример, постоје трансфер станице у
којима се врши само привремено складиштење отпада и
његово сабијање, после чега се шаље на депонију, док
нека постројења садрже различите врсте третмана
отпада, као што су: сепарација, постројење за рециклажу,
компостирање, објекте за привремено складиштење
разних врста отпада, итд.
Смањивање настајања отпада на извору и рециклажа
имају суштинску улогу у свобухватном систему управљања отпадом. Ове активности могу значајно да смање
тежину и запремину отпадних материјала који захтевају
коначно одлагање, што смањује трошкове транспорта и
трошкове депоновања. Рециклажа, као и сакупљање,
процесирање, и производња нових производа, спречавају
одлагање потенцијално корисних отпадних материјала на
депонију.
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5.3. Едукација и образовање
Образовање, информисање и јавна свест је област у којој
је у Смедереву дошло до помака у односу на период од
пет до десет година, али активности у овој области
представљају сталан, континуалан рад који се нужно мора
наставити и у предстојећем периоду.
Савремена демократска друштва почивају на идеји да је
информација основа за демократију и да јавност има
оправдан интерес да зна и да буде упућена у државне
послове. У савременим условима образовање и информисање се сматрају за полазне претпоставке за одговоран и
ангажован живот у грађанском друштву. Грађанин може
делотворно да контролише рад државних органа и да
одговорно учествује у вршењу јавних послова и у процесу
доношења одлука само ако поседује неопходно
образовање и ако су му информације којима располажу
државни органи доступне. Слободан приступ информацијама којима располажу државни органи омогућава
да грађани буду боље информисани, а државни
службеници одговорнији, што умањује ризик од злоупотребе моћи и обезбеђује поштовање људских права и
слобода. Република Србија је у ове две области усвојила
три основна закона:


Закон о слободном приступу информацијама од
јавног значаја („Службени гласник РС“, бр.
120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010);



Закон о ратификацији Конвенције о доступности
информација, учешћа јавности у одлучивању и
доступности правосуђа у вези са питањима која се
тичу животне средине, Архус,1998 („Службени
гласник РС - Међународни уговори", бр. 38/2009);



Закон о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011,
55/2013, 35/2015, 68/2015 и 62/2016 – одлука УС).

Ваљаност и транспарентност локалне самоуправе се
најбоље огледа у количини буџетских средстава
издвојених за образовање и оспособљености да омогући
приступ информацијама својим грађанима. Ово се односи
и на образовање и информисање из области заштите
животне средине. Потреба за бригом о животној средини
треба да проистекне из јасног препознавања и осећаја
личне
заинтересованости
сваког
појединца
за
проблематику животне средине која директно утиче на
квалитет живота.
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У граду Смедереву, као и у Реублици Србији, различити
видови образовања и јачања јавне свести су недовољно
координирани, несистематизовани и недовољно доступни
свим категоријама становништва.
5.3.1. Преглед постојећег стања
Преглед постојећег стања у области образовања и
развијања свести о заштити животне средине посматран је
као јединствен проблем у две сфере:


Формални видови образовања;



Неформално образовање и други видови јачања
јавне свести (активности НВО, дугорочни пројекти,
издавачка делатност, организовање кампања,
средства информисања).

Формални видови образовања
Свет у којем живимо бројни су и актери загађивања и
заштита животне средине захтева нужну едукацију деце
већ у раном детињству и то пре свега развијање еколошке
свести за очување и заштиту животне средне. Дакле,
стицање еколошке свести кроз стицање знања да би то
резултирало одговорним и еколошки одговорним односом
према средини у којој живимо.
У формирању еколошке културе савременог човека важну
улогу има систем еколошког образовања и васпитања. Он
се налази у процесу стварања, а његова неопходност
више је него очевидна. Еколошко образовање представља
схватање проблема опште екологизације материјалне и
духовне делатности друштва. Широки дијапазон еколошког образовања омогућава неопходну синтезу знања,
умења и навика из природних и друштвених наука.
Образовно – васпитни процес у функцији заштите и
унапређивања животне средине представља свесно и
планско развијање знања о човековој средини у току
читавог живота, које има за циљ развијање свести о
основним карактеристикама човекове средине, односа у
њој и односа према њој, на основу које ће човек тежити
очувању и унапређивању средине. Еколошко образовање
треба да пружи веома сигурна знања о основним
еколошким питањима савременог друштва, развија
критички став према растућој деградацији животне
средине и указује на неопходност рационалног коришћења
природних ресурса.
Основно начело еко-образовања и васпитања изражено је
у захтеву да еколошко образовање не буде само
информисање о еко-чињеницама, да знања која ученици
стичу буду само на нивоу обавештености, већ да читав
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живот у образовним установама буде у адеквацији са
еколошким захтевима. Еколошка свест се не састоји само
од знања, већ и од емоционално-вољних компонената које
је врло битна, јер знања без уверења и практичне
делатности не значе много. Еколошко образовање и
формирање еколошког начина мишљења започиње у
најранијој младости, па је, отуда веома значајна улога
образовно-васпитних организација на свим нивоима
стицања знања (основно-школско, средње и високошколско). Зато је задатак васпитања и образовања, јесте
стицање знања, како би генерацијама које стасавају и које
су у пуној активности на решавању проблема човекове
средине имали систематизована знања о савременим
проблемима човекове средине, о карактеру и суштини
опасности угрожене средине; о начину отклањања негативних последица нарушене еколошке равнотеже.
Да би се могло од човека очекивати и захтевати еколошко
понашање потребно га је претходно образовати, што се
може једино увођењем еколошких садржаја у све нивое
образовног система васпитања и обаразовања. С тога не
треба ситуацију препуштати случају, већ се питању
организоване наставе, са тематиком из екологије, мора
прићи веома озбиљно и ефикасно, наравно кроз
иновирање постојећих наставних планова и програма и
увођењем регуларних еколошких садржаја као посебних
предмета и у оквиру других предмета.
Основне и средње школе у Смедереву
Табела 27. Основне и средње школе на територији
Смедерева
Бр.

1.

2.
3.
4.
5.

Основна школа

ОШ „Димитрије

Давидовић“

подручна школа
Удовице
подручна школа
Сеоне
ОШ „Др Јован
Цвијић“
ОШ „Бранислав Нушић“
Подручна школа Петријево
ОШ „Доситеј
Обрадовић“
ОШ „Бранко
Радичевић“

површина
m²

година
изградње

5905

1943. и 2004.

300

1930.

225

1947.

5035
4080,35
177,27
4020

1959., 1995. и
2007.
1973.
1937.
1962. и 1995.

3700

1961.
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ОШ „Јован Јовановић Змај“
Подручна школа
Шалинц
ОШ „Вук Караџић“
Липе
ОШ „Херој Срба“
Осипаоница
ОШ „Илија
Милосављевић
Коларац“
Подручна школа
Биновац
Подручна школа
Ландол
Подручна школа
Луњевац
ОШ „Бранко Радичевић“
Лугавчина
ОШ „Сава Ковачевић“
Михајловац
ОШ „Вожд Карађорђе“ Водањ
ОШ „Вожд Карађорђе“ Мало
Орашје
ОШ „Свети Сава“ Друговац''
Подручна школа Бадљевица
Подручна шклоа
Суводол
ОШ „Иво Андрић“ Радинац
Издвојено одељење Врбовац
Издвојено одељење
Раља
ОШ „Доситеј Обрадовић“
Враново
ОШ „Иво Лола Рибар“ Скобаљ
ОШ „Ђура Јакшић“
Мала Крсна
ОШ „Херој Света
Младеновић“ Сараорци
Музичка школа „Коста
Манојловић“

5500

20.
21.

6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.

14.

15.
16.
17.
18.
19.

1985.

260
1560

1976.

1572

1921.

970

1929. и 1962.

209

1954.

271

1963.

195

1954.

2150

1948.

1738

1962.

1122

1934.

440

1936.

1580
267

1950.
1939.

320

1939.

3329
416

1980.
1871.

271

1926.

1706

1939. и 1989.

750

1962.

1060

1962.

1950

1971.

810

1971.

ОШ „Свети Сава“ Смедерево

3700

2005. и 2009.

ОШ „Свети Сава“
Вучак

373

1910.

3593
10.650
5020
3721

1934.
1958. и 1968.
1951.
1932.,1950. и 1998.

Средње школе
1.
2.
3.
4.

Гимназија
Техничка школа
Економска школа
Деспот Ђурађ
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Наставни планови, програми и уџбеници од првог до осмог
разреда реформисане основне школе, укључују одређене
садржаје, циљеве и принципе образовања о животној
средини као и о одрживом развоју. Еколошки садржаји
интегрисани су више у наставне програме природних
наука. Садржаји и циљеви образовања о животној средини
и одрживом развоју такође су увршћени и у обавезне
наставне предмете.
Пример заступљеност екологије у Основној школи
„Доситеј Обрадовић
У Основној школи „Доситеј Обрадовић“ ученици стичу
еколошко образовање у свим разредима и то кроз
обавезне, изборне, секције и кроз часове одељењског
старешине.
Први разред
Предмет - Свет око нас:
Наставне теме у оквиру којих деца развијају еколошку
свест су „Жива и нежива природа“ и „Култура живљења“.
Превиђено је 53 часа за обраду и утврђивање ове теме.
Час одељењског старешине
Теме:
-

Акција уређења околине;

-

Хигијена радног места у кући и школи.

Други разред
Предмет - Свет око нас:
Наставне теме у оквиру којих деца развијају еколошку
свест су: „Где човек живи“, „Људска делатност“ и „Жива и
нежива природа“. Превиђено је 60 часова за обраду и
утврђивање ових тема, на којима је заступљена екологија, загађеност воде, ваздуха и земљишта, рециклажа,
култура понашања у природи и улога човека у одрживости
природне равнотеже.
Час одељењског старешине
Теме:
-

Како да сачувамо свет око себе;

-

Како сачувати здравље, шта га може нарушити;

-

Правимо Смејуљка (од рециклираног материјала);

-

Биљке у служби здравља.
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Трећи разред
Предмет- Верска настава:
У оквиру предмета Верска настава кроз тему „Човек и
природа“ (6 часова) ученици стичу знања и разумеју да је
Човек одговоран за очување природе, тј. да загађење
природе потиче од човека и да је човек позван од Бога да
брине о природи.
Садржај програма Природа и друштво разврстан је у пет
тема: „Природа – човек – друштво“, „Кретање у простору и
времену“, „Наше наслеђе“, „Материјали и њихова употреба“ и „Људска делатност“.
У оквиру неживе природе развијају се појмови неживе
природе, а и дат је човек као окосница од које зависи
односи који владају у животним заједницама. Он је
одлучујући фактор у одржавању природне равнотеже или
узрок поремећене еколошке равнотеже унутар животне
заједнице.
У оквиру теме „Мој завичај“ развијају се појмови „Значај и
заштита рељефа (земљишта и копнених животних
заједница“; „Водене животне заједнице (баре, језера,
реке,..)“. Посебно се обрађује „Значај и заштита вода и
водених животних заједница.“
Садржаја из предмета Природа и друштво су у корелацији
са другим предметима. Екологија и еколошка свест је
провучена кроз садржаје:
Физичког васпитања и области Здрава храна; Српског
језика „Песма о цвету“, Бранка Миљковића и дечје поруке
о Човеку као нераздвојни део природе, Ликовног васпитања и емотивни доживљаји боравка у чистој околини,
сеоској и градској средини.
Четврти разред
Предмет – Природа и друштво:
Наставне теме у оквиру којих ученици развијају еколошку
свест и знања о заштити животне средине су:
„Истражујемо природне појаве”; „Рад, енергија, производња и потрошња” и „Сусрет са природом” (49 часова
укупно ).
На овим часовима се изучавају природна богатства и
њихово коришћење, рециклажа, одговорност човека као
дела природе, биљни и животињски свет у Србији.
Час одељењског старешине:
Обележавање Дана планетe Земље – 22. април
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Песма о цвету
Један малени цвет
Још ни проговорио није
А већ је знао све тајне сунца
И све што земља крије.
Један малени цвет
Још није ни проходао
А већ је умео сам да се храни
Светлошћу ваздухом и
водом.
Један малени цвет
Не зна да чита и пише
Ал зна шта је живот, шта је
свет
И мирише, мирише.
Бранко Миљковић
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Светски дан заштите животне средине - 5. јун
Недеља здраве хране
Ликовна секција:
„Смедеревска јесен“- радови од рециклираног материјала
Скулптура од пронађених предмета

Слика бр.76 Памфлет 129. Смедеревске јесени

Предмети од петог до осмог разреда
Техничко и информатичко образовање
У петом разреду у оквиру наставне теме „Материјали и
технологије“ обрађије се рециклажа материјала и заштита
животне средине (2 часа).
Наставна тема „Енергетика“ - наставна јединица „Трансформација и штедња енергије“ (2 часа).
У шестом разреду у оквиру теме „Енергетика“ – 1 час –
„Трансформација и штедња енергије“.
Географија
У петом разреду, у оквиру теме „Атмосфера“ обрађује се
1 час посвећен загађености ваздуха.
Шести разред
Теме су: „Значај, загађеност и заштита воде“ – 1 час,
„Биљни и животињски свет“ – 2 часа, „Значај и заштита
биљног и животињског света“ – 1 час, „Природна и географска средина“ – 1 час, „Привреда“ – 1 час, „Вегетација
Европе“ – 1 час, „Природна богатства и привреда Европе“
– 1 час.
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Седми разред
У оквиру тема „Природне одлике континената“, екологији
је посвећено 5 часова.
Осми разред:
Заштита природе - 1 час,
Национални паркови - 1 час,
Облици заштите природе - 1 час,
Завичајна географија - 1 час,
Локална средина - 2 часа.
Биологија
У 5., 6. и 7. разреду по 2 часа посвећена су екологији, а у
8. разреду 68 часова, јер су сви садржаји предмета везани
за ову тему.
Хемија у седмом и осмом разреду по 2 часа су посвећена
екологији.
Еколошки садржаји су такође заступљени у часовина
одељењске заједнице. У реализацији ових часова се
полази од конкретне животне средине у којој ученици
живе. То омогућавају ситуације у којима ученици сами
долазе до закључака о потреби покретања одређених
акција за заштиту и унапређење животне средине. У
одељењској заједници се воде разговори о актуелним
проблемима деградације животне средине. Ученици су
креатори зидних новина, изложби сувог ирезаног цвећа,
формирају зелене патроле ради упознавања излетника,
туриста, ловаца и других корисника природе са правилним
односом према природи и њиховим обавезама да природу
чувају и штите.
Кроз остале ваннаставне активности школе планирају и
реализују друштвено користан рад (укључивање у акције
које се тичу заштите животне средине).
У Смедереву постоје четири средње школе (Табела 16).
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У наставном програму Гимназије постоје садржаји који се
односе на заштиту животне средине у склопу предмета:
Биологија, Хемија, Географија и Физика, током све четири
године, као и у склопу изборног предмета Грађанско
васпитање.

Слика бр.77 Гимназија Смедерево

Текстилно-технолошка и пољопривредна школа „Деспот
Ђурађ“ образује кадрове у оквиру три подручја рада и 11
образовних профила. У оквиру подручја рада хемија и
неметали је и образовни профил техничар за заштиту
животне средине. Реализација наставе у блоку за овај
образовни профил врши се кроз следеће наставне теме:
упознавање загађивача животне средине, природни и
антропогени загађивачи, упознавање са уређајима за
пречишћавање ваздуха у фабрикама, праћење хемијског,
биолошког пречишћавања отпадних вода, прикупљање
података о структури и количини депоноаног отпадног
материјала, упознавање са поступком рециклаже, посета
ТЕ Костолац, депонији и организовање акција пошумљавања деградираног тла.
У Техничкој школи у оквиру занимања техичар за рециклажу акценат се ставља на упознавању са поступцима
прикупљања, селекције и рециклаже различитог отпада,
бригу о заштити животне средине, управљању отпадом,
стиче се знање о савременим поступцима рециклаже, који
енергију користе од отпада.
Није спорно да су учињени многи напори да се ниво
образовања у области животне средине подигао на један
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виши ниво, али је очигледна чињеница да стратешки
приступ проблему заштите животне средине у области
образовања није присутан. О животној средини ученици
током школовања добијају доста информација, али не у
континуитету и мултидисциплинарно.

Слика бр.78 Текстилно-технолошка и пољопривредна школа
„Деспот Ђурађ“

У оквиру Националног програма заштите животне средине
констатовано је следеће:
„Формални видови образовања из области животне
средине у Републици Србији још увек нису достигли ниво
међународно утврђених стандарда, иако су у претходној
деценији, посебно у неколико претходних година, на свим
нивоима васпитања и образовања интензивно увођени
наставни садржаји који се односе на животну средину. У
основним школама и даље не постоји предмет Екологија
или Образовање о животној средини, док се у средњим
школама овај предмет изучава само у одређеним
образовним профилима, и то углавном у трећем степену
стручности са недовољним фондом часова.“
Такође је евидентан недовољан број адекватно обучених
наставника за реализацију интерактивне и мултидисциплинарне наставе, као и недостатак образовног материјала.
Усавршавање наставника у овој области је одавно
започето, али се обуке не реализују задовољавајућом
брзином. Издати су неки од планираних уџбеника и
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израђени дидактички материјали, али је то далеко од
потребног градива.
Неформално образовање и други видови јачања јавне
свести
Као што је случај са формалним образовањем, да
наставни садржаји нису усаглашени и континуирани, и у
области неформалног образовања је евидентно непостојање координираности, систематичности и доступности свим
категоријама становништва.
Информисаност грађана о најширем спектру питања из
области животне средине као и њихова спремност да
се директно или кроз институције демократског друштва ангажују на решавању постојећих и предупређивању нових проблема од кључне је важности за
дугорочно и одрживо планирање система животне
средине на било ком нивоу. Из свих наведених
разлога неопходно је стално и континуирано информисање грађана,
њихова едукација као и спровеђење
активности усмерених на подизање јавне свести и
промену понашања, односно промену односа према
окружењу.
Ове активности морају бити усмерене на садашње
генерације и истовремено на формирање нових
генерација грађана који су свесни своје одговорности и
улоге у друштву али и затечене ситуације. Зато се
проблематика унапређивања еколошког образовања и
подизања квалитета и интензитета информисања најшире јавности мора посматрати као задатак који гарантује
далекосежност и трајност подухвата у домену појединих
специфичних сегмената разматраних у претходним
деловима документа.
Одговорност за ову проблематику у рукама је органа
локалне самоуправе, али и свих других институција,
организација па и појединаца.
Како би се унапредила јавна свест о заштити животне
средине потребно је заједничко деловање јавног и
цивилног сектора. У ту сврху потребно је обезбедити
извесна финансијска средства и то за организацију јавних
кампања и акција, али и стручних скупова и едукација у
области заштите животне средине. Носиоци ових
активности требали би да буду представници јавног
сектора али и цивилног сектора.
Како су грађани врло мало информисани о својим
правима и могућностима активног учешћа у доношењу
одлука на локалном нивоу, а у вези са заштитом
животне средине, потребно је информисати их, али и
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оснажити да та своја права и остваре. То ће бити
омогућено кроз организацију округлих столова и трибина,
као и редовно обавештавање.
Стратегија управљања отпадом у Србији јасно наводи да
постоји потребе за подизањем и јачањем јавне свести свих
произвођача отпада. Локална власт треба да изради план
и спроведе кампање за подизање нивоа свести о
управљању комуналним отпадом.
Свака кампања треба да се фокусира на посебно питање
управљања специфичним отпадом (кампања за рециклажу) и треба да се спроведе са имплементацијом локалног
плана управљања отпадом.
Настајање отпада код становништва је примарна функција
њихове потрошње, а тиме и њихових социоекономских
карактеристика. Њихов став утиче не само на карактеристике настајања отпада, већ такође и на ефективне
захтеве на услуге сакупљања отпада, односно њихов
интерес и вољу за плаћањем услуга сакупљања. На њихов
однос се може позитивно утицати кроз кампање развијања
јавне свести и едукативне мере о негативним утицајима
неодговарајућег сакупљања отпада на здравље становништва и животну вредност ефективног одлагања.
За едукацију и информисање грађана важно је следеће:


почети од најмање узраста (обданиште),



одржавати трибине,



информисање преко медија,



израда плаката и флајера,



спроводити акције.

У жељи да утиче на еколошку свест суграђана и
запослених, ЈКП Чистоћа Смедерево, која сада послује као
РЈ „Чистоћа Смедерево“ у оквиру ЈКП Зеленило и гробља
Смедерево“ редовно спроводи едукативне акције о
важности сепарације и рециклаже отпада, као и подизању
еколошке свести уопште.
Активности на подизању свести и пружању информација
се врши сталним оглашавањем (Слике бр. 79 и 80) у свим
медијима,
дељењем
флајера,
постављањем
на
билбордима, као и на сајту предузећа.
Такође, у Граду Смедереву, реализован је међународни
пројекат „Парламент риба” а партнери пројекта су:
локална самоуправа, ОШ Др Јован Цвијић Смедерево,
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ЈКП Зеленило и гробља Смедерево, Центар за културу
Смедерево и позориште „ПАТОС".
Међународни еколошки пројекат „Парламент риба", који се
бави заштитом животне средине и чији је циљ спречавање
загађења река и мора, реализован је у нашем граду. Град
Смедерево је једини град у Србији у којем се спроводи
овај познати интернационални позоришни еколошки
пројекат, финансиран од стране Савезне фондације за
животну средину у Немачкој (Deutsche Bundesstiftung
Umwelt DBU/ German Federal Environmental Foundation),
под покровитељством немачког Савезног министарства за
образовање и науку и министарке за образовање и
истраживање Јохане Ванк.
Након интерактивног дружења у школи, ученици ОШ „Др
Јован Цвијић" су на простору Дунавског кеја сакупљали
отпад од којег су наредног дана правили експонате,
показујући при томе сву своју креативност и инвентивност.
Ученички експонати су приказани у оквиру изложбе „Човек
- отпад - море" која је отворена у Центру за културу
Смедерево од 18. новембра до краја месеца.
Циљ ових радионица јесте да се деца региона, која су
укључена у пројекат упознају са тематиком, прихвате нове
садржаје и створе сопствени позитивни, емотивни приступ
тематици. Кроз игру деца ће научити да се телом и гласом
изражавају сценски, сликовито, плесно и музикално, да
усвоје нова знања о загађењу воде и да развију
продубљену свест о загађености вода, како би и сами
осетили потребу да се понашају у складу са захтевима
очувања природне средине.
Након радионица и изложбе међународни еколошки
пројекат у Смедереву завршава се 25. новембра, када је
била организована поворка градом и позоришна
представа „Парламент риба".
5.3.2. Приказ главних проблема
Проблеми у формалном образовању
Проблеми који се могу решавати на локалном нивоу:
 споро и недовољно стручно усавршавање васпитача,
учитеља и наставника у области заштите животне
средине (пропусти у нормативима о стручној спреми),
 некоординисан рад еколошких секција на локалном
нивоу,
 слаба информисаност о доступности постојећих
образовних материјала и програма које припремају и
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реализују еминентне светске и домаће институције
(UNICEF, , REC, Министарство просвете),
 недовољна мотивисаност за активну партиципацију и
решавање еколошких проблема у непосредном
окружењу.
Проблеми у неформалном образовању:
 неразвијена свест грађана о значају заштите животне
средине,
 недовољно учешће јавности у доношењу одлука и
побољшању приступа подацима о животној средини
(непознавање Закона о информацијама од јавног
значаја, Архунске конвенције),
 недовољна финансијска средства за подржавање
пројеката и програма невладиних организација,
 недовољна
сарадња
локалне
невладиних организација,

самоуправе

и

 непостојање часописа из области заштите животне
средине намењених како деци тако и одраслима,
 недовољан број и незадовољавајући квалитет чланака
из области животне средине у локалним новинама,
 недовољна медијска пажња ( заступљеност
радијским и телевизијским емисијама),

у

 непостојање јединственог едукативно-информативног
центра као базе података и иницијалне организације,
 недовољна едукованост стручњака у организацијама
загађивача, новинара и запослених који спроводе
Закон на локалном нивоу.
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5.4. Воде
Хидрографски, територија Смедерева се може поделити у
два слива:
-

Слив реке Дунав (деснообално приобаље реке
Дунав са притокама)

-

Слив реке Велике Мораве (левообално приобаље
реке Велике Мораве са притокама).

Слив реке Дунав - Град је лоциран у непосредном
приобаљу реке Дунав и под директним је утицајем режима
у овом току: изложен је плављењу великим водама, као и
перманентном утицају повишеног нивоа подземних вода у
режиму рада ХЕ „Ђердап''. Дужина приобаља реке Дунав
износи око 22km. У приобаљу реке Дунав, у залеђу
изграђених комплексних заштитних система, егзистирају
добра ванредног значаја, витални део насеља, Смедеревска тврђава – споменик културе изузетног значаја и
индустријска зона, као и значајан комплекс уређеног
пољопривредног земљишта у Годоминском пољу са развијеном хидромелиорационом инфраструктуром која
обезбеђује оптималне услове коришћења.

Слика бр.82 Слив реке Дунав
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Слив реке Велике Мораве - Укупна дужина обале реке
Велике Мораве на територији Смедерева је око 35km. У
приобаљу реке Велике Мораве лоцирана су сеоска насеља и пољопривредне површине. Приобаље је заштићено
насипима. Неповољан утицај високих подземних вода
евидентиран је у приобаљу, у зони мелиорационе касете
Годоминског поља. Посебно се по значају добара издваја
мелиорациона касета Годоминског поља од ушћа Велике
Мораве у Дунав до ушћа новог корита Језаве.
Оријентациона површина укупног водног земљишта и
условно речних токова на територији Смедерева је око 40
km2. Овакве хидрографске особености подручја града
Смедерева, количине вода које протичу и резерве
подземних вода, представљају изванредан ресурс и
фактор развоја.

Слика бр.83 Слив Велике Мораве

5.4.1. Хидролошке карактеристике града Смедерева
Геолошка грађа терена у којој преовлађују водопропусне
творевине, благо изражен рељеф, расподела падавина и
бујна вегетација утицали су на формирање речне мреже.
Од сталних водотока на територији града Смедерева
највећи су Дунав, Велика Морава, Језава, Раља, Коњска
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река, Петријевски и Вучачки поток. Међутим, много је
више периодичних токова. У непосредном сливу Дунава
на њих отпада 68,4%, у сливу Раље 66,6%, док у сливу
Коњске реке сви водотоци током лета пресушују.

Слика бр.84 Хидрографски приказ површинских речних токова и
водених површина у Смедереву

Дунав протиче поред Смедерева на кратком растојању,
чинећи северну границу у дужини од 20 km. На овом делу
тока ширина речног корита је 0,6-1,3 km, мада при врло
високим водостајима може достизати и преко 2 km. Код
смедеревске тврђаве Дунав је раздвојен речним острвима
у три крака, од којих је онај поред тврђаве најшири и
најдубљи.
Велика смедеревска ада је дугачка 6 km и широка око 1
km, а димензије Мале аде су 1,5 km, односно 200 m.
Узводно од смедеревске аде корито Дунава је у облику
трапеза са стабилним и стрмим обалама и повећаном
дубином од 15m. Дно је састављено од покретног песка,
испод којег су слепљени пескови са глинама. При
просечним протицајима ширина речног тока овде је 650 m,
а површина протицајног профила 10 500 m2. Водомерна
летва код пристаништа постављена је 1920. године.
Просечни годишњи протицај Дунава код Смедерева је 5
490 m3/s. Највеће воде су у априлу, мају и јуну, а најмање
у, августу, септембру и октобру. Апсолутни минимум од 1
270 m3/s забележен је у јануару 1954. године, а апсолутни
максимум од 15 000 m3/s 16. априла 2006. године.
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Слика бр.85 Дунав код Смедерева

Велика Морава представља источну границу Смедерева
на дужини од 27 km. Са својим меандрима, регулисаним
током и изграђеним насипима она је одувек имала важан
привредни значај за регион. Изградња првих насипа овде
је почела још 1909. године, а сада постоје дуж целог тока.

Слика бр.86 Велика Морава
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Просечни протицај Велике Мораве код Љубичевског моста
је 257 m3/s. Највећи део те количине, око 80%, отекне
упролеће, и то најчешће у виду поплавних таласа, тако да
су поплаве велики водопривредни проблем. Апсолутни
минимум протицаја од 23,6 m3/s био је 1. септембра 1993.
године, а апсолутни максимум од 2 600 m3/s забележен је
13. маја 1958. године.
Језава се раније уливала у Дунав код Смедерева, али је
после регулације уведена у Велику Мораву између села
Брежана и Батовца. Регулациони радови су изведени
узводно од Смедерева, па је део тока Језаве остао и
даље у непосредном сливу Дунава. Међутим, град и
његова шира околина заштићени су од честих поплава
које су се догађале после јаких киша и за време високих
водостаја Дунава због успора воде Језаве и малог пада
њеног корита. Ново корито Језаве пресеца моравски
насип код села Липе. У случају великих вода Мораве
пропуст у насипу се затвара, а Језава ретензује воде у
моравској алувијалној равни у близини насипа и плави
околно пољопривредно земљиште. На Језави не постоји
хидрометријска станица. Према процени њен просечан
годишњи протицај износи 2,6 m3/s. Кроз Годоминско поље
прокопан је канал који дунавску воду доводи до железаре
у Смедереву, а која се користи у производњи.

Слика бр.87 Поглед на Језаву са Смедеревске тврђаве

После коришћења, ове воде се делимично пречишћавају и
испуштају у Раљу, односно даље у Језаву и Велику
Мораву. Њихова количина је неупоредиво већа од
количине воде којом заједно располажу Језава, Раља и
Коњска река. Због тога се прецизно не зна колико су на
овај начин повећани протицаји Језаве и Велике Мораве,
али сигурно је да су код Језаве двоструко већи, а на
Морави за више од 1%.
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Раља, лева притока Језаве, протиче кроз Смедерево на
дужини од 21 km. Има веома променљив протицај, који у
просеку износи око 1,5 m3/s. Раније су се често догађале
поплаве, које су саниране изградњом насипа и
регулацијом корита готово целом дужином. У летњем
периоду године њен ток се једва одржава, али река не
пресушује. Међутим, све њене притоке, осим Белуће и
Битинца са Барским потоком, су периодични водотоци.

Слика бр.88 Река Раља

Коњска река је такође лева притока Језаве, а кроз град
Смедерево протиче на дужини од 25,5 km. Већим делом
године нема воде. Просечан годишњи протицај је
процењен на 0,7 m3/s.

Слика бр.89 Коњска река
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Петријевски поток извире изнад села Петријево, дугачак
је око 8 km, а уређеним каналом утиче у Дунав. Доњим
током протиче кроз центар Смедерева. Има велике
осцилације протицаја – поток и пресушује и излива се из
свог корита. Његова ранија улога је била спровођење
атмосферских и фекалних вода са ужег подручја града у
Језаву. Формирањем Ђердапског језера колектор Петријевског потока нашао се под сталним успором Дунава.
Измештањем корита Језаве и претварањем старог корита
у пријемник отпадних вода, поток је добио улогу
пријемника фекалних вода које се преко црпне станице
„Језава“ препумпавају у Дунав. Да би испунио ту функцију
каналисани ток померен је за око 500 m и доведен до
ушћа у Дунав. Решење водопривредних проблема нађено
је у регулацији „Петријевског потока и изградњи ретензије
и водне акумулације Петријево” и ретензија „Смедерево” и
„Ћириловац”.
Вучачки поток настаје југозападно од села Вучак, дугачак
је 5,5km и сиромашан је водом. Улива се у старо корито
Језаве. С обзиром на то да је ток Језаве уведен у Велику
Мораву, нису дата трајна решења за одвођење вода
Вучачког потока. Његове воде се задржавају у старом
кориту Језаве и формирају језеро из којег се једним делом
испуштају у Дунав преко постојеће каналске мреже и
црпне станице за одводњавање Годоминског поља.
На територији Смедерева изграђено је неколико мањих
водних акумулација. Акумулација „Колариште” се налази
североисточно од насеља Колари. Има запремину од
100000 м3 и предвиђена је за наводњавање плантажног
воћњака. Акумулација „Михајловац” је у сливу Коњске
реке. Напаја је извор Тургајевац (0,8 l/s) и користи се као
рибњак и за наводњавање башти и плантажног воћњака.
„Вучак” је мала акумулација (80000 m3) на горњем току
Вучачког потока. Сакупља воде горњег дела слива и
отвореним регулисаним каналом пропушта их у доњи део
слива. Вода се користи за наводњавање воћњака.
Приликом вађења шљунка у околини Шалинца откривена
је издан и на том месту формирана су два мала језера,
површине 15 и 40 ha и дубине 7-9 m.
Канали, мртваје и језера
На територији Смедерева постоји разграната мрежа
канала, који служе за одвођење или наводњавање. Такође
постоји доста вештачки створених језера на локацијама на
којима је вршена експлоатација шљунка.
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Подземне воде
На територији Смедерева је висок ниво подземних вода,
што је последица конфигурације терена и близине река.
Уређењем каналске мреже се овај проблем може
превести у предност, нарочито ако се има у виду
пољопривреда. Ниво подземне воде на локацијама које
гравитирају ка водотоцима је висок , тако да је на
појединим местима ниво подземне воде око 1 метар од
површине терена. Изградњом препумпних станица и
мреже канала тај ниво се одржава у границама да се не
угрожавају објекти и друго.
5.4.2. Водоснабдевање, бунари и извори
Смедерево има једно од највећих и најквалитетнијих
изворишта подземних вода у Србији - извориште
„Шалинац''. Истражени капацитет изворишта је 1000 l/s и
Водопривредном основом Републике Србије је „Шалинац''
дефинисано као регионално извориште, које се може
користити и за делимично снабдевање суседних градова
(Смедеревске Паланке, Велике Плане, Ковина, Жабара,
Пожаревца, Београда).
Водоснабдевање града Смедерева врши се из подземних
издани - бунара на изворишту Шалинац. Урађен је
Генерални пројекат водоснабдевања Града Смедерева,
који садржи концепцију како ће се сва насљена места на
подручију града водоснабдети.
Смедерево се снабдева водом из изворишта Шалинац.
Извориште је формирано 1992.године. До данас је на
изворишту изграђено 10 цевастих бушених бунара
приближне дубине 45-65 метара са уграђеном челичном
бунарском конструкцијом коју чини експлоатациона колона
пречника 457mm и филтери Геосонда-Гаврилко пречника
457 mm уграђених у горњем делу и 350 mm уграђених у
доњем делу. Њима се захвата подземна вода из
шљунковите водоносне средине старијег квартара.
Сирова вода се од изворишта Шалинац према постројењу
за прераду воде доводи челичним потисним цевоводом
Ø800, одакле се после прераде пумпама дистрибуира
потрошачима.
Водоводна мрежа за дистрибуцију питке воде је сачињена
од примарне и секундарне водоводне мреже у укупној
дужини од око 334km, са око 22.239 прикључака и око
67.000 корисника што представља око 86% становника.
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Табела 28. Основни подаци о водоводној мрежи
ВОДОВОДАНА МРЕЖА
Подаци о примарној водоводној мрежи
Дужина примарног
водовода
Пречник примарног
цевовода
Врста материјала

Око 200 км
ЛГ ДН 800; ЛГ ДН 400 АСС ДН 400; АСС
ДН 250; ПВЦ ДН 315
ЛГ–ливено гвожђе;
АСС-азбестно цементне цеви;
Ч-челичне цеви, ПЕ, ДУКТИЛ

Подаци о секундарној водоводној мрежи
дужина секундарног
водовода

Око 134 km

Остали подаци о водоводној мрежи
Дужина цевовода по
једном кориснику
Проценат наплате за
утрошену воду
Губици у водоводној
мрежи
Потрошња воде по
становнику
Испорука воде из фабрике
воде приватним лицима
Испорука воде из фабрике
воде привредним и
другим субјектима

334.000/67.000 = 4,98 m
84% (у 2015. г.); 87% (I-XI 2016. г.)
Око 45% ((у 2015. г.); 44% (I-XI 2016. г.)
167 лит/становнику/дан за градску средину
Око 85% (око 3,5 милиона м³)
Око 15% (око 0,5 милиона м³)

У овом тренутку поред већег дела општине који се
снабдева квалитетном питком водом из фабрике за
прераду воде, постоји и део који се снабдевају водом из
аутономних системе и то су села: Бадљевица, Биновац,
Мало Орашије, Михајловац, Друговац, Суводол, Луњевац,
Врбовац, Сеоне и Водањ.
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Табела 29. Резултати испитивања бунарске воде за
пиће у 2016. години
Локације
узорковања
Бадљевица
Биновац
Мало Орашје
Михајловац
Друговац
Суводол
Луњевац
Врбовац
Сеоне
Водањ

Укупан
број
узорака
6
6
6
5
6
6
4
6
4
12

Исправно
Број
%
узорака
2
33,3
5
83,33
2
33,33
4
80
3
50
0
0
3
75
6
100
4
100
1
8,3

Неисправно
Број
%
узорака
4
66,66
1
16,67
4
66,66
1
21
3
50
6
100
1
25
0
0
0
0
11
91,7

5.4.3. Отпадне воде
Реципијент за све отпадне воде града Смедерева је река
Дунав где се излива главни колектор отпадних вода.
Урађен је Генерални пројекат одвођења отпадних вода
који се односе на фекалну и кишну канализацију. Посебно
је урађен и пројекат постројења за прераду отпадних вода
за 100.000 ЕС (еквивалент становника). Тренутно се све
отпадне воде без икаквог третмана испуштају у Дунав код
Марине ( улив старог корита реке Језаве у Дунав).
Канализација Смедерева је углавном мешовита, општег
система. У доњем делу града, целокупна канализација је
општег типа, док је у горњем делу града само један део
сепарациони. Папазовачки и Петријевски фекални колектори су сепарациони, док су остали углавном општег
карактера. Индустријска зона није покривена канализацијом. Дужина канализационе мреже је око 230 km са
12915 прикључака на њој. Заступљени су пречници од 160
mm до 2000 mm.
Канализациони систем кишне канализације
Генерално посматрано у Смедереву постоје два типа
канализационе мреже, сепарациони и општи систем. За
доњи део града је карактеристичан општи систем по коме
се атмосферске и фекалне воде прикупљају истим
колекторима и воде преко црпне станице Језава у Дунав.
У горњем делу града је урађена мешовита мрежа, која је у
једном свом делу сепарационог карактера.Углавном се из
доњег дела града све воде уливају у Петријевски колектор
2000 mm који је гравитационо спојен са Дунавом. Свему
овоме треба додати да се у канализациону мрежу испушта
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све, односно не поштују се технички услови за испуштање
отпадних вода у градску канализацију.
На подручју индустријске зоне града Смедерева није
изграђена канализациона мрежа. Проблематика индустријске зоне је далеко озбиљнија јер тамо није изграђена
јавна канализациона мрежа. Све фекалне и атмосферске
воде се уливају у каналску мрежу или Дунав. Најважнија
категорија загађивача у индустријској зони су индустријске
отпадне воде, које сада перманентно загађују површинске
и подземне воде.
Остала насеља у општини немају изграђене канализационе системе, па се каналисање отпадних вода врши у
индивидуалним септичким јамама.
Морфолошке одлике терена, диспозиција централног
градског подручја, изграђеност постојеће мреже и коте
Дунава као основног реципијента условиле су концепт
одвођења кишних вода. Сливно подручије Смедерева
чине више мањих сливова који гравитирају директно или
индиректно ка Дунаву, од којих је за сам Смедерево
најважнији слив Петријевског потока, са посливом
Ћириловачког потока.
Табела 30. Резултати испитивања отпадне воде на
изливу у реку Дунав у 2016. години
Испитивани параметар
Температура воде
Мутноћа
Хлориди
pH вредност
Амонијак, NH4+
Нитрити, NО2Нитрати, NО3Детерџенти-анјонски
Суспендоване материје
Хемијска потрошња кисеоника, ХПК
Биолошка потрошња кисеоника
БПК5
Утрошак KМnО4
Фосфати
Кисеоник
Остатак испарења нефилтриране
воде
Остатак испарења филтриране

Јединица
мере
0
S
NTU
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

7,77
0,439
0,009
1,149
0,076
17,2
<10
<3

Ознаке
методе
P-M-P-IV-1
V.M.33
SRPS ISO
9297/97
P-M-P-IV-6-A
V.M.19
P-M-P-V-32-A
P-M-P-V-31-C
V.M.36
P-M-P-IV-9
M.C.T.
V.M.28

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

11,49
0,28
6,51
226,0

P-M-P-IV-9-A
APHA-M 4500-PD
APHA-M 4500-OG
P-M-P-IV-7

mg/l

208,8

V.M.11

Резултат
22,8
8,12
20,84
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воде
Седиментне материје

ml/l/2h

<0,1

Истакалиште комуналног муља
Тренутно у Смедереву постоји више неконтролисаних
излива из којих се отпадне воде упуштају у водотоке – пре
свега Дунав, без икаквог пречишћавања, што није у складу
са законским прописима. Приликом дефинисања основних
циљева развоја Смедерева, овај проблем се мора узети у
обзир као један од приоритетнијих.
Такође, као један од проблема треба поменути да не
постоје уређене локације на којима се врши истовар
аутоцистерни са садржајем сливника и септичких јама које
се празне (комунални муљ). Још увек нису почели да се
граде за заштиту животне средине приоритетни објекти,
као што су истоваралишта аутоцистерни са садржајем
сливника и септичких јама за комунални муљ.
5.4.4. Приказ главних проблема
Изливање фекалних отпадних вода у водотоке без икаквог
предходног третмана је заступљено на целој територији
града. У већини сеоских насеља не постоји фекална
канализација, већ се користе септичке јаме које у већини
случајева су водопропусне што узрокује загађење
подземних вода.
5.4.5. Приоритети развоја водоснабдевања
1) Изградња новог магистралног цевовода I висинске
зоне, од Језавског моста до веслачког клуба;
2) Изградња новог магистралног цевовода II висинске
зоне од раскрснице ул. Црвене армије и Чапајеве до
резервоара „Царина“;
3) Изградња новог цевовода од Петријева до Водња, и
превезивање насеља Водањ на градски систем
водоснабдевања;
4) Изградња нове ЦС Царина на локацији постојећег
резервоара Царина;
5) Фазна изградња новог цевовода дуж Коларске улице
до резервоара у Коларима;
6) Завршетак изградње новог цевовода од резервоара
Царина до Петријевске улице;
7) Изградња цевовода за одвођење преливних и
отпадних вода из резервоара Царина до Ћириловачког
потока;
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8) Замена главних градских магистралних цевовода у
улицама Карађорђева, 16. Октобра, Црвене Армије,
Деспота Ђурђа, Братства и Јединства, улице Пролетерска-Ослобођења-Ужичка до Кајмакчаланске;
9) Прва фаза изградње резервоара чисте воде на
локацији брда Сегда код Радинца;
10) Реализацију III висинске зоне са комплетном инфраструктуром;
11) Изградњу новог резервоара на локацији МЗ „25.мај“;
12) Реконструкција цевовода I висинске зоне дуж улице
Црвене армије до Радинца;
13) Измештање дела магистралног цевовода II висинске
зоне од ППВ-а у годоминском пољу до раскрснице ул.
Црвене армије и Чапајеве;
14) Фазна изградња објеката за повезивање насеља
Сеоне на градски систем водоснабдевања: цевовода
од Југова до Сеона, пумпне станице у Сеонама,
Цевовода од ПС Сеоне до новопланираног резервоара, нови резервоар пијаће воде 200m3 ;
15) Фазна изградња магистралног цевовода од чвора ка
резервоару Сегда до насеља Сараорци;
16) Цевовод од Осипаонице ка резервоару на брду
Вампирача;
17) Резервоар пијаће воде на брду Вампирача, запремине
запремине;
18) Фазна изградња цевовода и објеката за повезивање
шумадијских села на градски систем водоснабдевања;
Приоритети развоја канализационих мрежа и објеката
1) Изградња ППОВ за насеља Липе и Враново у циљу
заштите и поузданости изворишта „Шалинац“;
2) Изградња ППОВ за град Смедерево и
обухваћена Генералним планом Смедерева;

насеља

3) Резервисати простор за будућа ППОВ за насеља
Моравске и Шумадијске зоне или их планирати као
аутономне системе, нарочито на моравском правцу;
4) Изградња примарне и секундарне канализационе мреже
у границама грађевинског подручја насеља;
5) Изградња фекалног колектора од ЦС „Језава“ до ППОВ;
6) Изградња
мреже
за
одвођење
атмосферских вода индустријске зоне;

фекалних

и
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7) Доградњу ППОВ за терцијални третман отпадних вода;
8) Наставак изградње градских колектора по сепарационом принципу;
9) Изградњу канализационе мреже у сеоским насељима;
5.4.6. Утицај квалитета воде на здравље становника
Смедерева
Према подацима Светске здравствене организације WHО
болести преносиве водом представљају, а у будућности
ће и још више, нарастајући здравствени проблем. Са тог
становишта хигијенска исправност воде за пиће, људи и
животиња, као и воде за заливање биљака, јесте њена
најважнија одлика и заузима посебно место. Свако
развијено друштво треба да о томе води бригу.
Са аспекта ризика по здравље, посебно место заузимају
микроорганизми који контаминирају воде за пиће (бактерије, вируси, паразити), а у воду доспевају на неколико
начина: увођењем отпадних канализационих вода у
пијаћу, спирањем са површине тла или приликом поплава.
Патогени из контаминиране воде за пиће доспевају у
организам човека и изазивају различита обољења.
Најчешће су то обољења гастроинтестиналног тракта:
гастроентеритиси, ентероколитиси, хепатична оштећења:
хепатитис А, хепатомегалије, или чак и системска хидрична обољења. По обиму обољевања су врло честе
хидричне епидемије. Патогени који увек представљају
озбиљан ризик и изазивају обољења кад год су присутни у
води за пиће, укључују бактерије (Escherichia coli, Shigella,
Salmonella,
Vibrio
cholere,
Yersinia
enterocolitica,
Campylobacter jejuni), вирусе: (ентеровирус, вирус
хепатитиса) и неке паразите (Asckaris, Tenia l.) На овим
просторима пијаћом водом се начешће преносе: трбушни
тифус, паратифус, бациларна дизентерија, колера, гастроентеритис.
Не мање важна по здравље су и хемијска својства воде,
односно њена хемијска исправност. У води може бити
присутан читав низ материјала од којих неки имају
токсична својства. Могу се наћи у повишеним концентрацијама, амонијак нитрати, нитрити. Без обзира да ли је
њихово порекло фекално или минерално, услед спирања
земљишта на коме се неконтролисано и несавесно
користе пестициди и вештачка ђубрива, штетност на
здравље им је велика. Најчешће болести до којих долази
су упале па и малигнитети уринарних, гастроинтестиналних, као и хематопоезних органа.
Посебну опасност представља присуство тешких метала у
води (минералног или антропогеног порекла). Кадмијум,
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олово, жива, арсен који су доказано канцерогени у
високом проценту.
Смедерево има велики проценат становништва који је
прикључен на водоводну мрежу, али исто тако постоји део
становника који немају водовод, већ пију воду из бунара
или других извора.
Предузећа у индустријској зони морају да изграде системе
за пречишћавање отпадних технолошких и санитарних
вода, јер ће у противном врло брзо доћи до загађења и
подземних вода. Приоритет је изградња постројења за
пречишћавање отпадних вода (ППОВ) Индустријске зоне и
града Смедерева.
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5.5. Земљиште
Земљиште представља један од најважнијих природних
ресурса, сложен биохемијски комплекс органских и
минералних једињења, непроцењиво добро читавог човечанства (никако једне генерације, једне нације, групе или
појединца). Споро се образује, а процесима деградације
брзо уништава. Земљиште се због тога, мора сматрати
ограниченим, критичним, стратешким и практично, необновљивим ресурсом.
Владајући услови рељефа, климе, начина коришћења
земљишта, те многи други чиниоци који су утицали
миленијумима на подручје Смедерева, довели су до
велике хетерогености земљишног слоја, Најнижи терени
поред речних токова, покривени су алувијалним наносима
и хидрогеним земљиштима, која нису хомогена, јер се
појављују песковити и глиновити наноси, плодни и неплодни, а знатне површине заузима и нанос на ритској црници.
5.5.1. Геолошке карактеристике
Седименти понта изграђују терене Смедеревског Подунавља, пружајуђи се од реке Раље све до Дунава. Већином
су покривени квартарним наслагама, као и неогеним
седиментима. Најбоље откривени профили сређу се дуж
десне обале Дунава од Смедерева до Гроцке, као и у
усецима асфалтног пута Београд-Смедерево.
Неогени седименти су на западном брдовитом делу,
испитиване области, тј. изграђују терен прве издвојене
геоморфолошке јединице. Они су представљени понтским
седиментима, а заступљени су слабо услојеним прашинастим песковима и прашинасто-песковитим глинама.
Обојеност и гранулација се мењају често на кратким
растојањима и у хоризонталном и у вертикалном правцу
тако да је „слојевитост” врло неправилна. По гранулометријском саставу заступљени су ситнозрни и прашкасти
пескови.
Издвојена друга геоморфолошка јединица, која представља терасну раван пружа се у правцу југ-југоисток и
север-северозапад.
Откривени седименти указују, да се испод горњег
делимично хумифицираног покривача и неизмењеног леса
јављају терасни седименти састављени од песка, прашине
таложене у води, шљунка и глине. Испод слоја леса
услојен је песак разне крупноће. Заступљене су све
фракције песка, од прашинастог до крупнозрног. Слој
песка представља доста моћну наслагу и релативно је
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добро збијен. Непосредно испод песка услојен је шљунак
чија дебљина варира од 5 - 10 м. Гранулометријски састав
шљунка варира од ситнозрног до крупнозрног. По
минералошком саставу овај шљунак се највише састоји од
зрна кварца, калцита, затим шкриљаца и разних стена.
Овакву седиментацију су највероватније условиле бујице
реке Раље и других мањих потока из неогена.
Седименти понта изграђују терене Смедеревског Подунавља (Гроцка-Смедерево) и на основу фаунистичких
података припадају горњем понту, односно портаферском
подкату. Представљени су махом белим кварцним
песковима, затим песковитим глинама са интеркалацијама
глина и гилновитих пескова са богатом фауном и појавама
угља. У завршним деловима понта запажен је један
хоризонт од мркоцрвених пескова и шљункова.
Квартарне творевине захватају највеће пространство у
подручју Смедеревског Подунавља. На основу палеонтолошких података у квартару су издвојене творевине
плеистоцена и холоцена. У литолошком погледу плеистоцен је развијен у фацији зелено-плавих глина и пескова, у
фацији песковитих и шљунковитих глина и копненим
лесом.
Творевине холоцена су генетски сврстане у две секвенце:
флувијалну и падинску. Флувијална обухвата фацију
корита - алувијон, спрудове и плаже, поводањску фацију и
фацију мртваја. Поред тога, издвојена су и два нивоа
речних тераса. Падинском секвенцом обухваћене су:
пролувијалне, делувијалне и пролувијално-делувијалне
творевине, као и падински лесоиди.
На источном ободу испитиваног терена, између
Михајловца и Смедерева, откривена је једна песковитошљунковита серија. У литолошком погледу серија је
изграђена од жутих, местимично глиновитих пескова у
смењивању са кварцним шљунковима, ређе и зеленоплавичастим шљунковитим и песковитим глинама.
Гранулометријски подаци указују да материјал одговара
ситнозрним, прашинастим, средњозрним и крупнозрним
песковима
са
променљивом
количином
шљунка.
Материјал је највероватније таложен у плитководној
средини са јаким колебањем воде. Приближна дебљина
серије износи 15 - 20 m.
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Слика бр.90 Приказ геолошке грађе терена града Смедерева

Речне терасе - Издвојене су у долинама Језаве, Раље и
Коњске реке. У литолошком погледу ове терасе су изграђене од пескова, алевритских пескова и песковитих
алеврита, знатно ређе и шљункова.
Делувијум (д) - Добар део неогених и плеистоценских
творевина је покривен делувијалним наслагама. Обично
се јавља на стрмим падинама, мада су извесни благо
нагнути гребени такође покривени делувијаним материјалом. Изграђен је од преталожених неогених и квартарних
седимената, због чега се често и не разликује од
седимената подине. Транспорт материјала у овим
творевинама веома је краткотрајан, што је и условило
знатно мању заобљеност фрагмената.
Пролувијум (пр) - У доњим токовима Раље и Језаве,
издвојени су пролувијални наноси који су најчешће због
лепезастог облика познати и као плавински конуси.
Настају дејством бујичних токова и обично се јављају на
ушћу бочних притока у главну речну долину. Изграђени су
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од истог материјала, као алувијон и терасе, са
неправилним вертикалним и хоризонталним променама,
по чему се и разликују од алувијалних творевина.
Материјал је већином слабије заобљен, а по саставу
одговара грађи терена са којих је спирање извршено.
Фација мртваја (ам) - Језава, је била склона чешћим
променама свог тока, што је условило и стварање бројних
мртваја или старача, у алувијалној равни ове реке.
Напуштени делови корита се претварају у баре и у
мочваре у којим се депонују алеврити, алевритске глине,
ређе и глиновити песак, који се јавља у прослојцима
насталим за време поводња.
У површинским слојевима резерве шљунка, песка и глине
су велике, и представљају једно од највећих лежишта у
овом делу Србије, а на вишим теренима, на Шумадијском
побрђу, нађене су и резерве грађевинског камена. Овај
регион је један један од природно најбогатијих у нашој
земљи и могао би у будућности чинити основу њеног
даљег развоја.
5.5.2. Педолошке карактеристике терена
На простору који данас захвата град Смедерево, могу се
издвојити различити генетски типови земљишта, а њихов
распоред условљен је деловањем основних педогенетских
чиниоца у које се убрајају: геолошка основа, рељеф,
клима и вегетација. Ако се зна да су комбинације
међусобног деловања поменутих чинилаца подложне
променама у времену и простору бива јасно зашто се на
топографској површини формирају различити типови
земљишта.
Сва земљишта у оквиру града могу се према својој
старости поделити на старија и млађа, а оваква
одредница условљавана је резултатом деловања
педогенетских чинилаца и времена. Полазећи од
становишта да је простор захваћен овим истраживањем,
неопходно је нагласити да се у речним долинама најчешће
налазе млађа земљишта. Ова земљишта се могу јавити и
на вишим деловима терена, али најчешће на местима где
су стара, предходна земљишта различитим процесима
ерозије однешена.
На територији града Смедерева јављају се три типа
земљишта који својим физичко-хемијским особинама
омогућавају бављење квалитетном и разнородном пољопривредном производњом.
Гајњаче (еутручни камбисол), које су заступљене у
шумадијском делу града омогућавају бављење, пре свега
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воћарско-виноградарском производњом, али и ратарскоповртарском. Учешће овог типа земљишта у укупној
површини у Смедереву је око 40%. Гајњача је представник
шумских земљишта које је климатогено, овај тип
земљишта се формира у семихумидним областима са
средњом годишњом количином падавина од 600-700 мм,
при температурама од 10-12 0С, настаје на лесним и
речним терасама. Надморска висина простирања овог
типа земљишта се креће у интервалу од 100 до 250 м
представља највише терене на територији града
Смедерева.
Процес образовања се заснива на распадању примарних
силикатних минерала и стварању минерала глине. Нису
богате хумусом, његов садржај се креће просечно око 3%
и са дубином опада. Богате су калцијумом (Ca) и
магнезијумом (Mg) и другим биогеним елементима.
Киселост им је често неутрална, али не показују
тенденцију ка закисељавању. Садржај фосфора (Р) је
веома мали, а калијума (К) осредњи. У пољопривредном
погледу гајњаче представљају веома квалитетно
земљиште и битно се разликују од осталих земљишта у
Смедереву. Лоциране су на таласастим долинама са
малим нагибом, што повећава могућност њиховог
искоришћавања у ратарству, повртарству, воћарству и
виноградарству. Најчешћа дебљина гајњача креће се од
120-160 cm, а биљне жиле имају могућност дубоког
укорењавања.
Смонице (вертисол), које су заступљене у подбрђу
Смедерева, као и у делу полоја река, својим квалитетом и
положајем
омогућавају
бављење
свим
гранама
пољопривредне производње. Учешће овог типа земљишта
у укупној површини града Смедерева је 35%. Смонице су
дубока земљишта која спадају у хидроморфна смеђа
земљишта која су се образовала на терасама терцијалних
језера, тако да се налазе на различитим надморским
висинама. Климатски услови у којима су смонице настале
су различити, веома варирају и уствари су топогена, а не
климатогена земљишта. Смонице се распростиру од 100
до 140 метара надморске висине. Посебна карактеристика
смоница је да садржи велики проценат глиновите
компоненте (више од 70 %), pH вредност им је благо
кисела до неутрална од 6,1-7,3, количина хумуса осредња,
а садржај P и K прилично мали. Ова земљишта припадају
групи најплоднијих земљишта у Смедереву и способна су
да дају високе приносе уз мање агротехничке мере
поправке.
Због великог садржаја глине веома споро пропуштају
упијену воду, па и кише малог интезитета на смоници
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изазивају површинско отицање, а за време суша стварају
се дубоке пукотине. Због чињенице да су смонице тешко
глиновита земљишта која се у влажном периоду одликују
пластичношћу, а у сувом кохерентношћу, овај тип земљишта спада у категорију еродибилнијих земљишта.
Ритска црница, спада у веома плодна земљишта, али
пошто је присутно константно превлажење, она је погодна
за развој само хидрофилних и хигрофилних биљака.
Налази се на ободу алувијалних равни где је она снижена.
Сам назив асоцира да се ради о већој концентрацији
хумуса, где дебљина хумуса условљава да ово земљиште
подсећа на чернозем. Богате су K и Р. Због велике влаге
ова земљишта су мало повољна за пољопривреду, али
хидротехничким мелиорацијама могу бити претворена у
високо продуктивна. Нарочито су погодна за гајење
поврћа, кукуруза и других биљака које захтевају доста
воде.

Слика бр.91 Приказ педолошке грађе терена града Смедерева

Алувијални тип, који је заступљен у пологу река је таквог
квалитета да пољопривредна призводња има успех у
сваком погледу. Учешће овог типа земљишта је 25% од
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укупних површина територије града Смедерева. У пологу
Велике Мораве и Дунава је заступљен тип земљишта
алувијум, који је настао таложењем ситног земљишног
материјала, песка и другог материјала. Изливањем река и
спирањем земљишта ерозијом са непосредног побрђа и то
најквалитетнијег земљишта створио се моћан слој
земљишта погодан за пољопривредну производњу. У
већини случајева то су веома моћна и плодна земљишта
одличних физичких својстава, јер настају акумулацијом
најпродуктивнијег дела еродираних земљишта, а боја
земљишта зависи од терена кроз који пролази река.
Механички састав је неуједначен јер се у горњим токовима
река таложе наноси већих димензија (шљунак, песак), а у
доњем токовима глина. У деловима наношења песковитих
материјала вода се лако пропушта и не задржава, док у
деловима са већим учешћем глине водни режим је делеко
повољнији.
Алувијално-делувијални нанос, настаје као резултат
узајамног деловања флувијалних процеса и делувијалног
спирања на падинама. Ти процеси су по ободу подножја
падина или у јаругама, а услед смењивања акумулације
алувијалних наноса за време поводња и делувијума у току
обилних атмосферских падавина. Одликује се слабо
израженом сортираношћу и заобљенишћу одломака и
честим смењивањем фракција према гранулометријском
саставу у виду прослојака. У вертикалном профилу долази
до смењивања алувијалне акумулације (шљункови) са
делувијалном (суглине, супескови и ситан шљунак).
5.5.3. Приказ главних проблема
Према анкети спроведеној међу становништвом, загађење
земљишта је на петом месту на листи еколошких
проблема, са нешто више од 26,1% гласова. Потребно је
истаћи да већина високо рангираних проблема (загађење
ваздуха, загађење подземних и површинских вода, депоновање отпада, урбано планирање) веома утичу на
погоршање квалитета земљишта или чак његов губитак,
пре свега као пољопривредног ресурса, мање или више
директним физичко-хемијским механизмима.
Узимајући у обзир мишљење јавности, пољопривредни
потенцијал и урбане тенденције Смедерева , као и своја
стручна знања, Технички тим за земљиште у оквиру ЛЕАПа Смедерева је проблеме везане за земљиште сврстао у
неколико категорија:
1. Губитак функције и погоршање квалитета земљишта;
2. Загађеност и деградација земљишта;
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3. Промена намене земљишта;
4. Низак ниво свести пољопривредног становништа.
Губитак функције и погоршање квалитета земљишта
Губитак земљишта на територији Смедерева настаје из
неколико разлога:
- Ерозије и клизишта;
- Индустријализације ( изградња путева и објеката).
Погоршање квалитета земљишта настају услед:
- Губитка органске материје;
- Збијања земљишта;
- Повећања киселости;
- Салинизације;
- Плављења и забаривања;
Загађеност и деградација земљишта
Настаје услед:
-

Неконтролисане употребе пестицида;
Неконтролисане употребе ђубрива;
Изливања септичких јама;
Загађености земљишта услед загађености бунара;
Ширења коровске биљке амброзије;
Угрожености земљишта сметлиштима комуналног
отпада;
Смањења обрадивог земљишта;

Пољопривредно земљиште
На територији Смедерева јављају се три типа земљишта
који својим физичко-хемијским особинама омогућавају
бављење квалитетном и разнородном пољопривредном
производњом.
Природни услови у Смедереву су повољни за пољопривреду јер пољопривредно земљиште обухвата 78,78%
укупних површина, што је изнад просека за Републику
Србију.
Смедерево по пољопривредним ресурсима спада у
богатије градове и општине у Србији, са релативно
високим степеном стабилности обрадивих и укупних
пољопривредних површина. У саставу 40.190 ha пољопривредних површина највећи део чине оранице са
82,9% (33.298 ha), потом следе воћњаци са 5,6% (2.256
ha), виногради са 5.6 % (2.267 ha), ливаде са 4,1% (1.667
ha) и пашњаци са 1,7% (702 ha).
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Структура пољопривредних површина по катастарским
културама и класама (Слика бр.85)
има следеће
карактеристике:
 Најквалитетнијих земљишта, I и II катастарске
класе, има 6.609 ha (што представља 16.4% укупног
пољопривредног земљишта). Од тога 5.057 ha
(76.5% укупних површина под ораницама) припада
ораницама.
 Земљишта III и IV катастарске класе заузимају
22.536 ha или 56.1%; то заједно са површинама под
I и II катастарске класе представља око ¾ укупних
пољопривредних површина Смедерева, што је
солидна основа за развој свих видова пољопривредне производње.
 Земљишта слабијих катастарских класа (V, VI, VII,
VIII) заузимају 11.045 VII (27.5%).
7%
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9%

VI I

Њива
Воћњак
Виноград
Ливада
Пашњак

0.4
3.1
8.7

VI

15.4

V

23.5

IV

32.6

III

13.5

II

78%

I

2.9

Слика бр.92 Структура обрадивих површина на територији
Смедерева,
Извор: Просторни план града Смедерева; Службени лист
града Смедерева, број 3/2011

Породична пољопривредна газдинства поседују 91,1%
укупних пољопривредних површина, а преосталих 8,9% је
друштвено пољопривредно земљиште, донедавно у
коришћењу пољопривредних предузећа.
На подручју Смедерева делује 9.405 пољопривредних
газдинстава која су по производним капацитетима и
оствареним економским резултатима врло мала. Преко 1/3
(3.109) породичних пољопривредних газдинстава користи
до 1 ha пољопривредних површина, производи претежно
за потребе свог домаћинства, а има и приходе изван
пољопривреде. Око 85% газдинстава има посед мањи од
5 VII, док 15% има посед преко 5 ha, само 15 газдинстава
има посед од 15 до 20 VII и 17 газдинстава има у поседу
преко 20 VII земље. Пољопривреда је у највећем броју
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домаћинстава још увек само начин живота, а на малом
броју газдинстава пољопривреда је активност коју обављају радно способни чланови остварујући доходак и
укупну репродукцију. Истраживања показују да је врло
мали број домаћинстава са наследником млађим од 30
година и који жели остати на газдинству и бавити се
пољопривредом. Око 10% газдинстава нема члана млађег
од 65 година, нити има непољопривредног извора
прихода.
Пољопривредне површине у
карактеришу следеће особености:

подручју

Смедерева

 екстензивно коришћење земљишног фонда,
 уситњеност поседа и парцела, застарелост механизације, посебно изражени у приватном власништву,
 индивидуално коришћење у нивоу окућница, углавном у
атарима сеоских насеља,
 заступљеност повртарства, воћарства и виноградарства
као преовлађујућих облика коришћења, који обезбеђују
значајан део тржишта прехрамбеним производима у
градском центру,
 повољни природни услови за развој наведених грана
пољопривреде,
 традиција у производњи одређених пољопривреднопрехрамбених производа,
 пејсажне вредности,
 значајно учешће мешовитих домаћинстава која су
спремнија за иновације у пољопривреди,
 близина Београда као великог потрошачког центра, и
др.
Рационално управљање земљиштем отежавају бројни
чиниоци. То су наслеђени проблеми уситњености
приватног земљишта, стални губитак пољопривредног
земљишта због урбанизације, недефинисано управљање
државним земљиштем, знатни удео необрађеног и
запуштеног продуктивног земљишта. Донедавно државна,
а сада предузећа у трансформацији и/или приватизацији
углавном обрађују врло мале површине у односу на оне
које су обрађивали до 1990. Године. Највећи број тих
предузећа је у стечају и пред ликвидацијом. У општини не
постоји поуздана евиденција о државном пољопривредном земљишту, те облицима коришћења и располагања
(подаци о површини, прегледне и остале карте). Нема
усклађености стања пољопривредног земљишта у стварности са стањем у катастру.
У подручју Смедерева наводњавало се око 5.500 ha
Годоминског поља. У Годоминском пољу изграђен је
систем отворене каналске мреже чија је улога двојака:
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сувишне воде се пумпама одводњавају у Дунав, и тиме
снижава подземни ниво воде, а у случају појаве суше,
дунавска вода се упумпава у каналску мрежу, при чему се,
са подизањем нивоа каналске воде, путем инфилтрације,
истовремено издиже ниво подземне воде. Сада је
целокупни систем прилично запуштен и захтева значајније
ревитализационе подухвате.
Ради стварања услова за подстицање, очување, унапређење и развој пољопривреде на територији Смедерева,
основан је Фонд за развој пољопривреде града Смедерева.
Средства Фонда се користе за унапређење и развој
сточарске производње, ратарско-повртарске производње,
воћарско-винарске производње, изградњу и куповину
система за наводњавање, куповину пољопривредне
механизације, куповину земље и укрупњавање земљишног
поседа, изградњу објеката и куповину опреме за
унапређење пласмана производа (хладњаче, сушаре,
складишни простор) и друге намене од битног значаја за
развој пољопривреде, и то све у облику кредитирања и
субвенционисања.
Градска управа преко надлежног Одељења - Одсека за
пољопривреду и Фонда за развој пољопривреде града
Смедерева спроводи низ мера и активности које су од
интереса и значаја за пољопривреду.
Губитак земљишта
Клизишта Смедеревског Подунавља настала су као
резултат савремених егзодинамичких процеса који се
одвијају у најмлађој еволутивној фази формирања
рецентних форми падинског рељефа. Појава великог
броја клизишта одраз је повољних геолошких, хидро–
геолошких, хидролошких (механички и хемијски рад речне
воде), и геоморфолошких услова, а посебно деструктивног
антропогеног утицаја.
Јављају у подунавском делу, тачније на ужем градском
подручју, и у залеђу, односно у широј околини. Ужа
градска зона Смедерева има велики број већих и мањих
клизишта, углавном активираних изградњом инфраструктурних објеката (саобраћајнице, Дом културе, стадион,
Спортски центар, водовод), али и засецањем клизишних
маса механичким радом Дунава. Највећа клизишта у
Смедереву су: Плавинац и Провалија (код старе железаре), код фабрике „Украс“, у зони Дунавске улице, Мајдан
(изнад Дома културе), код спортског центра, „Убилци“ (у
источном делу града, између асфалтног пута за Раљу и
железничке пруге), петријевска клизишта, Ковачићево и
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код Прве липске рампе. Такође, бројна су и секундарна
клизишта изнад смедеревског пута, која се јављају
најчешће у кишном периоду. У широј околини Смедерева
клизишта се јављају у сливу Раље и Коњске реке. На
градском подручју и у широј околини Смедерева, где су
заступљени растресити и неотпорни језерски седименти,
јављају се типски примери клизишта, која по динамици
кретања и површини, спадају у највећа клизи-шта у
Србији. Предуслови за клизање земљишта су посебно
повољни на десној долинској страни Дунава. Невезани
седименти, нагиб слојева према овој реци, стално
подсецање и одношење акумулираног материјала радом
Дунава и нарушавање стабилности клизне масе,
условљавају перманентно одвијање клизног процеса.
На ужем подручју Смедерева постоји велики број клизишта која се међусобно разликују просторно, морфолошки
и генетски.
Легенда:
(А) Плавинац
(Б) Провалија
(В) Код фабрике
„Украс“
(Г) у зони
Дунавске
улице
(Д) Мајдан
(Ђ)Спортски
центар,
(Е) Убилци
(Ж) Петријевске
урвине,
(З) Ковачићево
(И) Прва липска
рампа
Слика бр 93 Клизишта у ужој градској зони Смедерева. Извор:
Документација ЗИГ–а, Смедерево,2009.)

Већа клизишта представљају перманентан проблем
укупног функционисања града, јер угрожвају путну
инфраструктуру, стамбене објекте, индустријске капацитете, спортске и културне објекте, систем водовода и
канализације и друго. Од бројних клизишта на овом
простору, изложиће се најосновнији подаци о најтипичнијим локацијама које су захваћене процесима перманентног
кретања клизних маса. Посебан акценат биће на клизишту
у зони Дунавске улице у Смедереву. Клизишта „Плавинац“
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и „Провалија“ код Железаре, захватају површину од 250
ha. Дубина клижења износи 7–15 метара (mаx до 20m), а
количина покренутог материјала око 36 милиона m3.
Плавинац је највеће клизиште у Смедереву и једно од
највећих и најкомплекснијих клизишта у Србији. Клизиште
је активирано 16. априла 1977. године, у време снажне
кише, затим се појавило још седам клизишта, у непосредној околини овог клизишта, односно на путу Удовице–
Сеоне. Већ тада, клизиште Плавинац, захватило је 200 ha.
За мање од 20 дана, у Смедереву је било уништено,
онеспособљено за становање или угрожено 350 кућа и
помоћних зграда, у којима је живело 1 370 људи. Из тих
разлога било је расељено 40 породица. У периоду од
1977. до 1986. године, на овом клизишту порушено је 46
објеката, а 70 је знатно оштећено (Документација ЗИГ–а,
Смедерево, 2009).

Слика бр.94 Клизиште“Плавинац“

У зони клизишта Плавинац преко 60 објеката је оштећено,
али и даље је непосредно угрожено, док је потенцијално
било угрожено још око 130 стамбених објеката.
Склизнутим материјалом био је угрожен регионални пут
Смедерево–Београд, због чега је морало доћи до
измештања дела трасе. Клизиште је захватило и стару
Железару где је дошло до деформације на трафостаници, оштећења носећих стубови у производним
халама, фабричких димњака и кранских стаза.
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Клизиште код фабрике „Украс“ у Дунавској улици захвата
површину од око два ha. Веома је активно са тенденцијом
даљег ширења. Осим бројних физичко–географских фактора, на појаву овог клизишта утицала је стамбена
изградња.
Клизиште „Мајдан“ је реактивирано зарушавањем
кровине старих ходника подземног склоништа приликом
изградње новог Дома културе у Смедереву, у условима
нерегулисаног одвођења отпадних и других вода из
околних стамбених објеката. Висина одсека клизишта
варира између три и пет метара.
Клизиште „Убилци“ налази се у источном делу града,
између магистралног пута Смедерево–Раља и железничке
пруге Смедерево–Мала Крсна. Неповољна механичка
својстава терена, неконтролисано испуштање површинских вода сакупљених изнад пута, забаривања и
стварање пиштевина, као и делимичним оптерећење
падина новоизграђеним грађевинским објектима, главни
су фактори настанка овог клизишта. Међутим, изградњом
Језавског канала, железничке пруге и асфалтног пута
непосредно уз падину клизишта, засечена је клизна маса,
што је, уз претходне предиспозиције, условило настанак
клизишта „Убилци“, које данас угрожава поменути
асфалтни пут и железничку пругу.
Клизиште код Спортског центра активирано је
почетком изградње, а санирано завршним радовима овог
комплкса за одржавање такмичења у оквиру Светске
универзијаде 2009. године.
Клизишта код Прве липске рампе налазе се у крајњем
југоисточном, периферном делу Смедерева непосредно
поред пута Смедерево–Раља и железничке пруге Смедерево-Мала Крсна. Чине га три мање клизне површине које
угрожавају важне саобраћајнице магистралног карактера.
Клизна маса је активирана засецањем клизне масе некадашњим током Језаве.
Клизиште Ковачићево налази се у јужном, периферном
делу Смедерева. Чине га четири мања клизишта на потесу
између поточне долине на западу, „Царине“ на југу и
касарне на истоку.
Клизишта поред Петријевског потока припадају већој групи
клизишта у западном делу града. Има их четири, по два са
обе стране потока. Активирана су изградњом резервоара
градског водовода у тзв. трећој висинској. Клизиште у зони
Дунавске улице обухвата простор дужине 45m и ширине
30 до 35m. Површина активног дела клизишта је око 1 500
m2. Чеони ожиљак је веома маркантан, дужине 20m са
161

Страна 168 – Број 6 – Књига 3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

8. јун 2017. године

Локални еколошки акциони план Града Смедерева
скоком 1,5–3,0m. Клизиште почиње од висине 101–104m, а
завршава се на висини од 84m.
Клизишта у широј околини Смедерева
У сливу Раље и Коњске реке, урвински процес је активан
скоро дуж читаве десне долинске стране Раље, па и
Коњске реке, јер су десне стране стрмије од леве. Процес
је интензивиран изградњом ауто–пута у долинској равни,
посебно у средњем и доњем току Раље код Малог
Пожаревца и Врбовца. Ова клизишта се могу сврстати у
групу клизишта насталих антропогеним деловањем.
Посебно је интересантно клизиште код Врбовца. Дужина
клизишта је око 400m, а ширина око 270m. Висина
урвинског одсека је 0,5–2m.
Деградација
производње

услед

интензивне

пољопривредне

Обзиром да се у 27 сеоских месних заједница гаји се
велики број стоке, неколико кланица и великих пољопривредних фарми, процењено је да се као отпад произведе 4
тоне органских материја, 1,2 тоне укупног азота, веће
количине фосфора, калијума, гвожђа, хлорида, итд. Поред
овога, отпад чини и низ метала у траговима који утичу на
квалитет земљишта.
Када се овоме дода чињеница да се употребљава велика
количина хемикалија за Испирање стајњака кишом има за
последицу загађивање земљишта.У земљишту долази до
знатног пораста количине, нарочито нитрата, калијума и
фосфора, са израженим продирањем у дубље слојеве
земље (преко 70 cm).
Последње 2 деценије смањена је неконтролисана употреба пестицида, те тиме и смањено загађивање земљишта.
Деградација земљишта услед градње
Специфичан облик угрожавања земљишта представља
непланска изградња на целом простору. Угрожени простор
представља град Смедерево, приградска насеља и викенд
насеља. Последица је интензиван утицај на природноеколошке вредности простора чиме се умањује његова
биолошка и естетска вредност.
Просторним планом и ГУП-ом дати су елементи за
коришћење земљишта, као и дефинисане броwнфиелд
локације у циљу минимизирања даљег заузимања зелених
површина и спречавање даље деградације земљишта.
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Контрола квалитета земљишта
Годишњи програм праћења квалитета земљишта у
локалној мрежи 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).
У циљу заштите и очувања својстава земљишта и
спречавања његове деградације, извршена је контрола
следећих параметара: pH вредности, садржаја органских
материја, садржаја глине, садржаја метала и садржаја
органских контаминаната (полицикличних ароматичних
угљоводоника - PAH, полихлорованих бифенила - PCB и
пестицида). Садржај органског угљеника у земљишту је
такође важан параметар, јер може да укаже на присуство
органских загађивача.
Најинтересантнији су резултати садржаја тешких метала у
земљишту. Изразом тешки метали се означава велика
група елемената који испољавају значајну токсичност по
живе организме, односно животну средину.
Тешки метали доспевају у земљиште распадањем стена и
минерала на којима се формира земљиште, а који у свом
саставу садрже и тешке метале - најчешће: Cu, Zn, Ni, Pb,
Al, Cr. Природни садржај тешких метала у земљишту
најчешће је толико мали да нема значајнијег утицаја на
загађивање агроекосистема. Међутим, у последње време,
у неким пољопривредним земљиштима има све више
тешких метала, иако их није било у таквој количини у
стенама и минералима од којих је образовано земљиште.
Узрок повећаном садржају тешких метала у неким
земљиштима је велики број индустријских постројења за
прераду метала (рудници, топионице метала), који
загађују ваздух тешким металима, и који у виду кише,
гасова и чађи доспевају на површину земљишта.
Сагоревање фосилних горива (угаљ, нафта) у термоелектранама, индустрији и домаћинствима такође значајно доприноси загађивању животне средине тешким
металима. Посебан проблем представљају издувни гасови
аутомобила који оловом загађују земљиште у непосредној
близини путева (до 100m).
Поједини тешки метали доспевају у земљиште применом
хемијских средстава за заштиту биљака. Пре појаве
синтетичких
органских
препарата,
коришћени
су
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препарати који су садржали As, Hg, Zn, Cu и Pb и који су
доста коришћени у воћарско-виноградарској производњи.
Дуготрајна примена бордовске чорбе такође доприноси
повећању концентрације бакра у земљишту. Поред тога и
минерална ђубрива, у првом реду фосфорна, могу да буду
извор тешких метала у земљишту, посебно ако се ова
ђубрива производе од сирових фосфата који могу да
садрже већу количину тешких метала. На овај начин у
земљиште доспевају Cd, Zn и Ni.
Утицај контаминације земљишта на људе подразумева
дефинисање максимално дозвољене концентрације контаминанта у земљишту која неће утицати на здравље људи
уколико дође до директне ингестије земљишта. Граничне
и ремедијационе вредности концентрација опасних и
штетних материја и вредности које могу указати на
значајну контаминацију земљишта су прописане Уредбом
о програму системског праћења квалитета земљишта,
индикаторима за оцену ризика од деградације земљишта
и методологији за израду ремедијационих програма
(„Службени гласник РС“, бр. 88/10).
Градски завод за јавно здравље, Београд је током
реализације Програма праћења квалитета земљишта у
локалној мрежи, у 2012. години, узорковао и лабораторијски испитао укупно 12 узорака земљишта.
На основу резултата спроведеног испитивања загађености
земљишта и стручног разматрања констатовано је да на
свим локацијама постоје одступања у погледу садржаја
опасних и штетних материја у земљишту, у односу на
меродавну регулативу. Најчешће одступање се односи на
повећање садржаја никла у земљишту, у свим узорцима, и
повећање бакра у 11 од 12 узорака, при чему је у 2 узорка
прекорачена и ремедијациона вредност и то никла у оба
узорка, док су у мањем броју узорака биле повећане
вредности других метала (бакар, цинк, олово и хром),
органских полутаната (PCB и индекс угљоводоника C10C40) и пестицида (DDT).
У 2013. години у сваком узорку је констатовано
прекорачење граничне вредности за неки од испитиваних
параметара, при чему је у 3 узорка прекорачена и
ремедијациона вредност и то никла у сва три узорка.
Ремедијациона вредност за никл је прекорачена на
локацијама: индустријске зоне (код канала), водоизвориште Шалинац (код водоторња) и место акцидента из 2012.
године (поред пута Мала Крсна-Осипаоница).
У 2014. години, Градски завод за јавно здравље, Београд
је узорковао и лабораторијски испитао укупно 15 узорака
земљишта. Најчешће одступање се односило на повећање
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садржаја никла у земљишту (у свим узорцима) и бакра (у
13 од 15 узорака). Вредности већине наведених
загађујућих материја су се налазиле непосредно изнад
референтних граничних вредности, што указује на низак
степен контаминације који не захтева примену ремедијационих поступака за санацију.
Повећани садржај никла и бакра, обзиром на учесталост,
указује на специфичност у геохемијском саставу површинског слоја тла на посматраном подручју, мада се не може
искључити ни потенцијални антропогени утицај.
Учесталост појаве присуства повећаних концентрација
никла у земљишту (у свим узорцима преко граничне
вредности) тумачи се специфичностима геохемијског
састава тла на посматраном подручју. Ова констатација се
може поткрепити и подацима истраживања које је Градски
завод за јавно здравље спровео на територијама градова
Београд и Пожаревац, где је такође у највећем броју
узорака повећан садржај никла.
Имајући у виду чињеницу да је контаминација земљишта
никлом могућа услед утицаја индустрије, термо-енергетских постројења, акцидентално и др., не може се у
потпуности искључити допринос антропогеног утицаја.
Доминантни узрок повећаног садржаја никла на
посматраном подручју је геолошког порекла, односно
неприлагођеност законских норматива стању на терену у
погледу заступљених концентрација појединих полутаната
у земљишту на територији Републике Србије, тако да није
разматрана потреба за израду ремедијационих програма
на локацијама где је концентрација никла прекорачила
ремедијациону вредност.
Налаз повећаних концентрација тешких метала и
појединих органских параметара у земљишту на другим
локацијама, доводи се у везу са активностима и утицајима
у предходном периоду, као и наменом простора у
окружењу предметних локација.
У 2015. години Програм праћења квалитета земљишта на
територији града Смедерева вршио је Институт Ватрогас
из Београда и из резултата испитивања у свим испитиваним узорцима присутна су прекорачења појединих метала
и металоида, док органска једињења, или нису
детектована, или су добијени резултати значајно испод
нормираних вредности.
Анализом садржаја тешких метала откривене су повишене
концентрације, односно прекорачене граничне вредности
никла у свих 15 узорака (100% узорака), бакра у 12
узорака (80%), цинка у 6 узорка (40 %), кадмијума у 4
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узорка (27%), хрома у 2 узорка (13%) и олова у 1 узорку
(7%).
У свим случајевима одређене концентрације су незнатно
више од граничних вредности, а много ниже од
ремедијационих вредности, осим код пет узорака
(бензинска станица „Нис Петрол“ на Царини, пољопривредно земљиште иза Шалиначког језера, вртић „Пчелица“
код Папазовца, код јавне чесме близу ОШ „Ј.Ј.Змај“ и
преко пута рециклажног центра „Рајчетов“ у Осипаоници)
где је концентрација бакра (Cu) изнад ремедијационе
вредности и код једног узорка (Шалинац-код Водоторња)
где је концентрација никла (Ni) изнад ремедијационе
вредности.
Повећане концентрације бакра и никла могу указати на
специфичност у геохемијском саставу површинског слоја
тла на посматраном подручју, мада се не може искључити
ни потенцијални антропогени утицај.
Садржај полицикличних ароматичних угљоводоника (PAH)
изнад границе квантитације регистрован је само у два
узорка (Тврђава и несанитарна депонија „Годоминско
поље“), али су вредности значајно испод граничне
вредности. У осталим узорцима садржај PAH-ова је био
испод границе квантитације.
Садржај полихлорованих бифенила (PCB) ни у једном
узорку није прекорачио граничну вредност.
Садржај пестицида у свим узорцима је испод границе
квантитације. Ни у једном узорку није констатовано
прекорачење вредности које могу указати на значајну
контаминацију земљишта.
Праћење квалитета земљишта неопходно је у циљу
очувања овог природног богатства. Једна од мера заштите
и очувања земљишта је спровођење мониторинга, што
представља трајно праћење садржаја опасних и штетних
материја у земљишту.
5.5.4. Обавезе града Смедерева које регулишу
управљање и заштиту земљишта
Земљиште, као средина на којој се одвија целокупна
људска делатност, провлачи се кроз различите законске и
подзаконске акте.
Обавезе градске Смедерева које произилазе из закона и
подзаконских аката су да:
1. Прати стање и предузима мере за заштиту и
унапређење животне средине на свом подручју, доноси и
спроводи акционе и санационе планове од значаја за
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заштиту животне средине на свом подручју, у складу са
актима града и стара се и обезбеђује услове за очување,
коришћење и унапређење подручја са природним лековитим својствима; (чл. 22, 69, 76, 77. Закона о заштити
животне)
2. Спроводи мере заштите, коришћења и уређења
пољопривредног земљишта на свом подручју утврђене
актима града;
3. Даје мишљење на просторне и урбанистичке планове
које доноси, према Закону о планирању и изградњи;
4. Обезбеђује услове за обављање и развој комуналних
делатности (пречишћавање и дистрибуција воде, пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода,
производња и снабдевање паром и топлом водом,
одржавање чистоће, одржавање депонија, уређивање и
одржавање паркова, зелених, рекреационих и других
јавних површина).
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5.6. Остале тематске области
5.6.1. Бука
Звук је природан и важан део животне средине. Он је
основа говора и примања информација, а као такав може
да донесе и пријатне и непријатне доживљаје за људе.
Веома јаки звуци, који могу бити и врло чести, или они
звуци који делују у незгодној ситуацији или у незгодно
време могу да делују на људе врло негативно. Овакви
звуци који су нежељени, наметљиви или који штетно
делују на људе сматрају се буком. За ову појаву не постоји
права дефиниција већ се мора прихватити субјективна
процена и осећај.
„Бука је нежељен и штетан звук“, дефинисано је Закон о
заштити од буке у животној средини („Сл.гласник РС“, бр.
36/09 и 88/10).
Такође, бука је нежељен, односно прегласан, неугодан
или неочекивани звук, може бити трајна, испрекидана и
ударна променљивог нивоа, различитог трајања и
временске расподеле.
Бука којој су људи свакодневно изложени, комунална или
општа бука, један је од највећих проблема савременог
човека, посебно у градским подручијима. Главни извори
буке у градовима су саобраћај, индустрија, грађевински и
јавни радови, рекреација, спорт и забава. На пораст буке у
животној средини утиче и све бржи темпо живота у
великим урбаним срединама и повећање броја
становника.
Постојећа законска регулатива
1. Закон о заштити од буке у
(„Сл.гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10);

животној

средини

2. Правилник о дозвољеном нивоу буке у животној
средини („Сл.гласник РС“, бр. 54/92);
3. Правилник о садржини и методама израде стратешких
карата буке и начину њиховог приказивања јавности
(„Сл.гласник РС“, бр. 80/10);
4. Мерење буке у животној средини ЈУС У. Ј6.090. 1992,
Акустичко зонирање простора СРПС У. Ј.6 205 2007.;
5. Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима,
методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања
и штетних ефеката буке у животној средини („Сл.гласник
РС“, бр. 75/10);
6. Одлука о мерама за заштиту становништва од буке и
одређивању акустичких зона на територији града
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смедерева („Сл.лист града Смедерева", бр. 3/14 пречишћен текст).
У складу са Чланом 8. Закона (Јединица локалне самоуправе, односно Град Смедерево) имају следеће обавезе:
1) утврђује мере и услове заштите од буке, односно звучне
заштите у плановима, програмима и пројектима, укључујући и оне на које даје сагласност у поступку стратешке
процене утицаја, процене утицаја пројеката на животну
средину, односно у поступку издавања интегрисане дозволе за рад постројења и активности;
2) врши акустичко зонирање на својој територији, одређује
мере забране и ограничења у складу са овим законом;
3) доноси локални акциони план заштите од буке у
животној средини, односно обезбеђује услове и стара се о
његовом спровођењу;
4) обезбеђује финансирање мониторинга буке у животној
средини на својој територији;
5) врши надзор и контролу примене мера заштите од буке
у животној средини.
Важну улогу у односу на извор буке има и осећање колико
човек на њега може да утиче, као и да ли бука има за
човека и неки економски значај, односно ко је власник
извора буке (ако на пример циркулар користи власник
извора, онда овакав извор за њега није бука, али ће за
његовог комшију бити бука).
Историја проблема и тренд
Од настанка великих градова и појаве буке, овај проблем
се прати, изучава и констатовано је да бука није само
еколошки проблем, већ представља непредвидљиву
опасност по здравље становништва и то са више аспекта.
Бука има значајан утицај на квалитет живота и у том
смислу, према дефиницији здравља Светске здравствене
организације (WHО), појављује се као здравствени
проблем. Дефиниција здравља укључује потпуно физичко
и психичко благостање, као и одсуство болести. Полазећи
од ове дефиниције радна група Светске здравствене
организације 1971. године је изјавила:
„Бука мора бити препозната као велика претња
људском благостању“ (Суез, 1973).
Буком се може сматрати сваки акустични сигнал, чије
деловање на људе је штетно, узнемирујуће или
оптерећујуће. Прекомерна бука је штетна појава, на коју се
човек не може адаптирати. У радној и животној средини се
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зато морају предузети специфичне мере за заштиту људи
од прекомерне буке.
За довољно доказане негативне здравствене ефекте буке
у данашње време се сматра оштећење слушног система,
деловање на кардиоавскуларни и имунолошки систем, а
негативно утиче и на спавање. Бука је један од најчешћих
узрока поремећаја спавања. Бројне студије показују да су
поремећаји спавања најчешће навођени поремећај који је
последица изложености саобраћајној буци. Бука је један
од најчешћих узрока поремећаја спавања. Бука утиче на
способност обављања разних активности, посебно оних
које захтевају пажњу и концентрацију.
Континуирана изложеност буци у психолошком смислу
омета нормалну људску комуникацију и има дуготрајне
последице који се огледају смањеном толеранцијом,
повишеним прагом реаговања, а већ и минимална бука
узрокује пораст анксиозности, агресивног и непријатељског понашања.
У Европи, а и код нас све више је заступљена бука ниског
интензитета. Оваква бука не оштећује слух, али зато може
изазвати поремећаје спавања, стресне реакције, узнемиреност и нерасположење, сметње у комуникацији и
смањење радне способности.
Поред директних негативних емоција може се сметња
буком оцењивати и према индиректним симптомима, као
што је затварање прозора, неупотребљавање терасе и
балкона, пресељење, жалбе, петиције.
Треба још напоменути чињеницу да бука која потиче од
стационарних извора, као што су на пример индустријска
постројења, више смета него бука која потиче од
саобраћаја. Када се ради о комбинованом дејству више
извора буке, њихов нежењени ефекат се сабира.
5.6.1.1. Приказ главних проблема
Проблем комуналне буке у Смедереву је изражен скоро у
свим посматраним зонама, на основу података добијених
из мониторинга комуналне буке на подручју града.
Измерене вредности нива комуналне буке могу нарушити
здравље грађана дању, а посебно ноћу.
Информације о излагању становништва буци морају бити
доступне јавности, и те информације су основа за израду
локалних акционих планова за заштиту од буке. Ове
информације ће бити основа за постављање циљева у
области буке на нивоу града Смедерева.
Приликом мерења нивоа буке у 2014. и 2015. години у
Смедереву на дванаест локација, констатовано је да су
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најзначајнији утицаји везани за мобилне изворе
(саобраћај) док је бука из стационарних извора (општа,
комунална, индустријска) мање заступљена као потенцијални узрок штетних утицаја. На већини локација
регистровано је прекорачење еквивалентног нивоа буке у
односу на највиши дозвољени ниво спољне буке за
припадајуће зоне, како за дан, тако и за ноћ. Посебно
забрињава чињеница да је на већини мерних места
еквивалентни ниво буке повећан не само у дневним већ и
у ноћним сатима. За потпуније сагледавање постојеће
проблематике, процену могућих утицаја и доношење
коначних закључака, неопходно је измерити и нивое буке
унутар стамбено-пословних и школских објеката, дуж
најпрометнијих путних праваца.
5.6.1.2. Утицај буке на здравље становника Смедерева
Бука је непријатан и нежељен звук. Она негативно утиче
на здравље људи, оштећује слух, утиче на ментално
здравље, изазива кардиоваскуларне поремећаје, ремети
имуни одговор организма. Излагање буци у свакодневним
активностима може имати штетне последице на здравље.
Нарочиту осетљивост показују деца испод 6 година и
старији од 65 година. Поред оштећења слушног апарата,
морају се истаћи и психолошке последице као и
поремећаји сна. Бука продужава време неопходно да се
заспи,чини спавање површним и доводи до честих
буђења. Последице на радну и мисаону продуктивност су
директне.
Ефекти буке се испољавају у виду умора, промене
расположења и сл. У сфери менталног здравља бука
изазива психолошке сметње: главобољу, напетост, немир,
раздражљивост, депресију и умор. Такође доводи до
повећаног коришћења седатива и аналгетика, као и до
погоршања већ постојећих менталних поремећаја.
Најважнији ефекти буке на кардио васкуларни систем су
артеријска хипертензија и исхемијска болест срца. Поред
овога бука повећава ниво холестерола и триглицерида у
крви и ремети имуни одговор у организму.
5.6.1.3. Мере заштите од комуналне буке
Мере заштите од комуналне буке у данашње време
представљају неминовност, и спроводе се од места где се
ствара бука, преко пута преноса звука, до самог човека.
На извору се примењују мере редукције буке и
соноизолације техничким решењима на моторима возила,
индустријским и грађевинским машинама и алатима итд. У
ову групу мера се убраја измештање теретног саобраћаја
из стамбених зона, ограничавање уличних радова и других
бучних активности у ноћном периоду. Изванредна мера
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против саобраћајне буке је и постављање „еколошких
семафорa“ који возача обавештавају о преосталом
времену до паљења зеленог светла и подсећају на то да
треба искључити мотор.
У мере заштите на путу преноса звука спадају:
асфалтирање коловоза, постављање соноизолационих
прозора и врата и подизање зелених површина на
ивицама прометних саобраћајница. При пројектовању
насеља, индустријске зоне треба одвојити зеленим
појасевима од стамбених зона.
У животној средини се мере превенције и заштите од буке
састоје од следећих активности:


Максимално скраћење периода боравка у бучним
срединама;



Не треба вршити бучне активности у малом
простору (рефлексијом звука од зидова расте
његов ниво);



Бучне активности као што су бушење и поправке у
стану, усисавање и др. треба вршити дању;



Смањење посета дискотекама и другим бучним
музичким представама;



Треба бити пажљив према својим сустанарима и
суседима;



Постављање ефектних
саобраћајницама;



Израда ветрозаштитних појасева и постављање
зелених баријера у градском језгру;



Добро одржавање саобраћајница, смањење броја
удраних рупа, одржавање шахт поклопаца и
сливничких решетки у исправном стању;



Израда
савремених
фасада
на
објектима
становања изложених саобраћајној буци;



Замена
прозора
на
објектима
изложеним прекомерној буци.

звучних

баријера

на

становања

Израдом акционог плана заштите од буке у животној
средини планирају се мере заштите од буке и њених
ефеката у животној средини, као и мере за смањење буке
у случају прекорачења граничних вредности.
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5.6.2. Зоохигијена
Проблеми зоохигијене решавају се мултидисциплинарним
приступом који захтева и велика материјална и финансијска улагања која у претходним годинама нису била
довољна. Ни читав низ закона који су требали да утичу на
људе да се стање поправи нису уродили плодом јер се
закони не примењују у оној мери у којој их је законодавац
прописао. Законска регулатива из области зоохигијене која
се односи на локалну самоуправу регулисана је сетом
закона од којих су најважнији:
- Закон о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“,бр.129/07
и 83/2014 –др.закон),
- Закон о комуналним делатностима („Сл.гласник РС“,
бр.16/97, 42/98) који зоохигијену сврстава у комуналну
службу,
- Закон о ветеринарству („Сл.гласник РС“, бр.91/05, 30/10
и 93/12),
- Закон о добробити животиња („Сл.гласник РС“, бр.41/09),
- Закон о заштити животне средине („Сл.гласник РС“,
бр.135/04, 36/09 и 14/16).
Локална самоуправа је дужна да на својој територији
организује зоохигијенску службу која обавља следеће
послове:
- хвата и адекватно збрињава напуштене животиње у
прихватилиштима за животиње,
- нешкодљиво уклања лешеве са јавних површина и
објеката за узгој, држање, дресуру и
- врши транспорт истих до кафилерија и других објеката
за нешкодљиво уклањање.
Ово је регулисано и новим Правилником о начину
разврставања и поступања са споредним производима
животињског порекла, ветеринарско – санитарним
условима за изградњу објеката за сакупљање, прераду и
уништавање споредних производа животињског порекла,
начину спровођења службене контроле и самоконтроле,
као и условима за сточна гробља и јаме гробнице
(„Сл.гласник РС“, бр.31/11, 97/13 и 15/15).
5.6.2.1. Приказ главних проблема
Сагледавајући проблеме везаних за зоохигијену, а који су
проистекли из анкете грађана технички тим је уочио
четири стратешки значајна проблема који су се издвојили
као најбитнији:
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- Проблеми у вези уклањање лешева угинулих животиња и
кланичних конфиската закланих животиња;
- Решавање проблема паса луталица;
- Дератизација;
- Дезинсекција;
Лешеви угинулих и кланички конфискати закланих
животиња
Отпаци животињског порекла јесу лешеви животиња и
њихови делови и саставни делови животињског тела који
нису намењени или безбедни за исхрану људи као и
конфискат.
Конфискат јесте производ животињског порекла за који је
ветеринарско – санитарним прегледом утврђено да није
безбедан по здравље људи и да не може да се користи за
исхрану људи.
По самој својој дефиницији лешеви угинулих животиња и
кланични конфискати представљју опасан отпад. Овај
отпад је могући извор заразе и загађивач је околине.
Преко њега се преносе заразне и паразитске болести од
којих су многе зоонозе. Лешеви и кланички конфискати су
пуни патогених микроорганизама који лако могу измаћи
контроли и изазвати болести великих размера како
животиња тако и људи. Најзначајније болести су
Салмонелоза,
Бруцелоза,
Шуштавац,
Антракс,
Трихинелоза, Ехинококоза итд.
Овај отпад настаје
природним угинућем старих и болесних животиња као и у
случајевима ванредних ситуација као што су поплаве,
пожари и друге елементарне непогоде, саобраћајне
несреће у којима највише страдају пси и мачке као и
приликом клања које може бити редовно и принудно.
Принудно клање животиња се обавља без предходног
ветеринарско – санитарног прегледа у случају када је
живот животиње непосредно угрожен.
Велики број држалаца и власника животиња своје угинуле
животиње оставља поред путева, баца у потоке, канале и
мање речице што још више доприноси загађењу средине.
Клање у индивидуалном сектору се врши без икакве
ветеринарско-санитарне контроле, изнутрице се бацају и
користе за исхрану других животиња најчешће паса и
мачака чиме се ланац заразе само наставља. Хигијенске
навике становништва у руралним подручјима су на ниском
нивоу, клање се обавља у самим двориштима испред кућа
у близини бунара, воћњака и повртњака.
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За потребе управљања отпадом животињског порекла, у
Смедерву је изграђен
објекат (постројење) који ће
омогућити ефикасну прераду животињског отпада на
еколошки прихватљив начин и који ће осим заштите
животне средине, омогућити запошљавање нових људи.
Набављени су контејнери за одлагање отпада, као и два
специјализована возила за транспорт отпада.
На територији Смедерева и Ковина годишње настане 978
тона споредних производа животињског порекла који су
завршавали на неадекватним местима, са негативним
утицајем на животну средину и ризиком по здравље људи
и животиња.
Пројекат је финансирала ЕУ и Аустријска развојна
агенција кроз програм „Друштвено економски развој у
Дунавској регији”, а суфинансиран је од Националне
агенције за регионални развој града Смедерева и општине
Ковин.
Проблем паса луталица
Из године у годину Смедерево се суочава са проблемом
паса луталица. Овај проблем је евидентан и веома сложен
што су грађани препознали и навели као један од битних
проблема у анкети која је урађена у циљу прикупљања
ставова грађана о животној средини, њихове процене
стања и утврђивање приоритета решавања еколошких
проблема. Осим еколошког, проблем има и своје
социјалне, епидемиолошке, епизоотиолошке, естетске и
економске аспекте.
За решавање проблема паса луталица, дератизације и
дезинсекције одговорно је ЈКП Зеленило и гробља
Смедерево тј. Радна јединица Санитација и зоохигијена
која спроводи мере контроле и смањења популације
штетних организама, глодара и инсеката спровођењем
мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације на
површинама јавне намене и контроле и смањења
популације напуштених паса и мачака.
Радна јединица Санитација и зоохигијена има задатак да
се стара о псима луталицама смештеним у постојећим
боксевима. Она по налогу Комуналне инспекције врши
уклањање паса луталица са јавних површина и њихов
смештај, који подразумева иисхрану, као и све неопходне
ветеринарске услуге. У оквиру ове радне јединице је
организовано удомљавање паса, којима су пружене
неопходне ветеринарске услуге.
Прихватилиште за псе се налази на Шалиначком путу
(улица Шалиначка бб) и састоји се из старог и новог
дела.Стари и нови део прихватилишта имају на
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располагању по 26 боксева, а у сваком боксу по две
кућице. Услови за смештај су адекватни, али не и
идеални, а напуштеност и број паса луталица је велика.
Дератизација
Дератизацијом се сматра примена хемијских метода и
средстава за уништавање пацова, мишева и других
мишоликих глодара који преносе узрочнике заразних
болести или су њихови резервоари. Сузбијање и
уништавање глодара се спроводи из више разлога:
-

здравствених,

-

економских,

-

естетских и

-

заштите животне средине.

Законом о заштити становништва од заразних болести
(„Сл.гласник РС“, бр. 15/2016) дефинисано је да су
превентивна дератизација и дезинсекција општехигијенско
- епидемиолошке мере које се спроводе у насељеним
местима, на јавним површинама, у стамбеним објектима, у
средствима јавног саобраћаја, у објектима под санитарним
надзором и њиховоj непосредној околини и другим
објектима у којима се обавља друштвена, односно јавна
делатност, а у циљу заштите становништва од заразних
болести. Дератизацију на територији Смедерва могу
вршити правна и физичка лица која испуњавају прописе из
Одлуке о условима које морају да испуњавају правна лица
и предузетници за обављање дезинфекције, дезинсекције
и дератизације („Сл.лист СРЈ“, бр 27/97 и „Сл.лист СЦГ“,
бр. 1/03 – Уставна повеља ) сем у здравственим
установама, школама, предшколским установама и другим
објектима у којима бораве деца, омладина и стара лица.
Досадашње акције су биле редовне, тако да се популација
глодара држи под контролом, али с'обзиром на њихову
изузетну репродукцију, прилагодљивост, интелигенцију
акције се морају и у будућности спроводити.
Дезинсекција
Дезинсекција је скуп мера и поступака који се спроводе у
циљу сузбијања штетних врста инсеката који су
преносиоци узрочника обољења људи и животиња,
проузроковачи материјалних штета, као и оних који својим
присуством узнемиравају људе и животиње. У различитим
врстама објеката, као и на отвореним просторима
доминирају поједине врсте: крпељи, муве, бубашвабе,
комарци, осе, мрави и др. Њихова највећа штетност је што
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изазивају обољења људи и животиња које могу имати и
леталан завршетак.
Крпељи су ектопаразити животиња и људи који у процесу
исхране преузимају, одржавају и преносе бројне
инфективне агенсе који изазивају тешка обољења код
људи и животиња.
Крпељи преносе велики број разних обољења и то
нарочито крпељи шикаре или тврди крпељи (Ixodidae), који
преносе на човека рикециозе (Ерлихиоза ), борелиозу као
Q-грозницу, крпељну грозницу, туларемију, од вирусних
болести крпељни менингоенцефалитис, а могу изазвати
„тик парализу“. Код животиња преносе пироплазмозу –
бабезиозу као и тајлериозу.
Комарци на територији Смедерева од давнина
представљају велики проблем. Сама локација Смедерева
који је окружен рекама, погодује развоју комараца.
На територији Смедерева примећено је да је популација
крпеља подједнако присутна како у градским тако и у
сеоским срединама. Површине на којима је примећена
већа популација крпеља су: паркови, гробља (старо и
ново), сеоска гробља, међублоковско зеленило, основне,
средње школе и вртићи. Ларвицидни третман се на
подручју Смедерева ради редовно. Стручна комисија је
прати бројност ларви на разним стаништима и предлаже
које ће се површине и са којом количином ларвицида
третирати.
5.6.2.2. Утицај на здравље и животну средину
Крпељи преносе велики број разних обољења и то
нарочито крпељи шикаре или тврди крпељи (Ixodidae), који
преносе на човека рикециозе као Q-грозницу, крпељну
грозницу, туларемију, од вирусних болести крпељни
менингоенцефалитис, а могу изазвати тик парализу. Код
животиња преносе пироплазмозу.
Бабезиоза – пироплазмоза
Протозоа из рода Babesia. Преносе је крпељи шикаре
(Ixodidae). Разликујемо неколико родова: Babesiella,
Piroplasma, Nuttalia i Francciella. Оболели могу показивати
клиничке симптоме али болест може проћи и у
субклиничком току тако да оваква животиња представља
клицоношу. Сузбија се крчењем шикара и прскањем
органофосфатима контаминираних подручја и животиња.
Тајлериоза
Протозое сличне бабезијама али за разлику од бабезија
паразитирају, поред еритроцита и у леукоцитима. Преносе
их крпељи из рода Ixodidae и других родова.
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Говеда
Th. annulata – Јавља се код нас са клиничким симптомима:
температура, лимфаденитис, анемија и жутица. Преноси
је крпељ из рода Hyalomma.
Овце и козе
Th. hirci - има је код нас и преносе је крпељи Hyaloma
anatolicum i Riphicephalus bursa. Морталитет је 100%,
клинички симптоми су температура, грозница, анемија,
хемоглобинурија, лимфаденит. Th ovis - је слабо патогена
и преносе је крпељи Riphicephalus bursa.
Узрочник арбовирус.
Крпељни менингоенцефалитис – Преносилац је крпељ
(Ixodes ricinus). Вирус се у природи одржава у глодарима и
дивљим животињама (срна, јелен, дивља свиња). Крпељ
убодом преноси узрочника на човека који је коначни
домаћин и није инфективан. Вирус изазива централно
нервне симптоме укључујући асептични менингитис и
енцефалитис. Брзо се развијају и дрхтање, ментална
конфузија, грчеви и кома. Понекад се јавља и парализа
екстремитета. Нарочито су угрожени шумари, ловци,
риболовци, пољопривредници и излетници.
Узрочник рикеције
Марсејска грозница (Ерлихиоза) Акутна болест узрокована
микроорганизмом Erlichia canis. Преноси је псећи смеђи
крпељ Rhipicephalus sanguineus. Клинички симптоми су
грозница, висока температура, слабост, бол у мишићима,
главобоља и обично без осипа.
Q-грозница
Узрочник је Coxiella burneti, а болест најчешће преносе
крпељи. Поред човека заражени могу бити и говеда, овце
и козе које болест преносе па је неопходно пастеризовати
млеко, секрете и екскрете као и плодове овојнице,
спаљивати и на тај начин спречити ширење заразе..
Клинички симптоми су грозница, главобоља, анксиозност и
интестинална пнеумонија. Нарочито су подложни
фармери и ветеринари.
Узрочник борелиа
Лyме-борелиоза – Узрочник је Borrelia burgdorferi коју
преноси крпељ Ixodes ricinus. Резервоаре болести
представљају глодари и дивље животиње, мада
резервоар могу представљати и случајно заражени пси.
Болест се преноси преко хематофагих инсеката. Клинички
симптомми се огледају у кожним лезијама односно
хроничном мигрирајућем еритему који се јавља после
дуготрајних нервних и кардијалних сметњи.
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Туларемија
Болест изазива Francisella tularensis. Болест је честа код
дивљих зечева и јавља се у варијацијама А и Б од којих
тип А опаснији за човека. Преноси се са животиње на
животињу и са животиња на људе путем крпеља или
директним контактом.
5.6.3. Енергетска ефикасност и обновљиви извори
енергије
Енергетска ефикасност
Појам енергетска ефикасност се најчешће сусреће у два
могућа значења од којих се једно односи на уређаје, а
друго на мере и понашања. Под енергетски ефикасним
уређајем сматрамо онај уређај који има велики степен
корисног
дејства,
тј.
мале
губитке
приликом
трансформације једног вида енергије у други. Када је реч
о мерама под енергетском ефикасношћу подразумевамо
мере које се примењују у циљу смањења потрошње
енергије.
Тек након ступања на снагу Правилника о енергетској
ефикасности зграда и Правилника о условима, садржини и
начину издавања сертификата о енергетским својствима
зграда (оба из 2011.године), започело се са старањем о
енергетској ефикасности код физичких и правних лица,
односно објекти високоградње се, у зависности од врсте и
намене, пројектују, граде, користе и одржавају на начин
којим се обезбеђују прописана енергетска својства , а
надзор над спроведеним мерама врши грађевинска
инспекција.
У наредом периоду је потребно додатном едукацијом
становништва и подстицајним мерама постепено уводити
свест да се без обзира да ли је реч о техничким или
нетехничким мерама или о променама у понашању, све
мере подразумевају исти, или чак и виши, степен
оствареног комфора и стандарда, што конкретно значи:
постављањем термоизолације на објекте штеди се
енергија, а практично то значи мањи утрошак гаса,
електричне енергије тј. мањи рачуни за гас, ел. енергију.
Обновљиви извори енергије
Коришћењем обновљивих извора енергије, којима се
постиже смањење енергетске потражње за конвенционалним изворима енергије и енергетска ефикасност, стварају
се предуслови за виши ниво животног стандарда, али се и
знатно утиче на заштиту и очување животне средине.
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По питању енергетског снабдевања стање у Смедереву је
такво да изискује штедњу и рационално коришћење
енергије.
У Смедереву је четири пута организована манифестација
под називом „Европски дани Сунца у Смедереву", која се у
оквиру манифестације „ European Solar Days" обележава у
целој Европи од 1 - 19. маја.
Смедерево је исказао снажну вољу да подржи коришћење
соларне енергије, а доказ су уградња LED расвете,
уграђени системи у Вртићу на Папазовцу, Основној школи
Др Јован Цвијић и урађен пројекат соларног коришћења
енергије за грејање воде на Градском базену, у плану је
реновирање фасада, замена столарије и уградња
изолационих материјала, у оквиру енергетске ефикасности
и добијања енергетског пасоша. Изградњом PKC хале
добијен је енергетски пасош за објекат и грант од 150.000
евра неповратних средстава. Планирано је да свака
зграда у јавном сектору до 2020. године мора имати
енергетски пасош.
Могућност коришћења биомасе, биогаса, геотермалне
енергије, сунчеве енергије, енергије ветра и хидроенергије
је могућа на територији Смедерева, а предвиђена је и на
основу Просторног плана Смедерева.
5.7. Методологија за дефинисање локалних еколошких
приоритета
Одређивање еколошких приоритета је веома сложена
активност у изради ЛЕАП-а.
Том приликом се утврђују најтежи еколошки проблеми на
локалном нивоу и неопходно је да одговарају мишљењу
широке јавности о приоритетним проблемима и да то
мишљење деле стручне институције или појединци.
Утврђивањем еколошких приоритета се усмеравају ограничени општински људски и финансијски ресурси.
Фазе у дефинисању локалних еколошких приоритета су:
рангирање проблема животне средине и утврђивање
приоритета за предузимање акција.
Рангирање еколошких проблема
На основу одређених критеријума као што су утицај на
људско здравље, утицај на екосистеме или утицај на
квалитет живота, рангирају се најозбиљнији еколошки
проблеми животне средине .
Приликом рангирања проблема, користи се табеларно
бодовање еколошких проблема при чему се сваки од
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препознатих еколошких проблема бодује у сагласности са
наведеним критеријумима. На тај начин се добија ранг –
листа еколошких проблема која усмерава на дефинисање
приоритета.
Утврђивање приоритета за акцију
У случају када се деси да поједини проблеми не могу бити
прецизно рангирани, односно када се неколико проблема
“поклапа” на истом месту на ранг-листи еколошких
проблема, неопходно је одабрати додатне критеријуме за
дефинисање еколошких приоритета као што је нпр.
економски аспект, време реализације,правна регулатива
итд. Процес увођења нових критеријума се може
наставити све док се не добије прецизна слика о
еколошким приоритетима.
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ТРЕЋА ФАЗА

6

АКЦИОНО ПЛАНИРАЊЕ

6.1. Развој акционих планова
Акциони план се гради на раду Радне групе, Техничких
тимова и Координационог тела у претходним фазама, који
обухвата:
- Дефинисање визије заједнице;
- Процену стања;
- Поступак утврђивања приоритета.
План акција се усмерава на најозбиљније еколошке
проблеме утврђене током фазе утврђивања приоритета.
Пре утврђивање мерила за избор акција и дефинисања
конкретних акција потребно је преиспитати садашње
поступке управљања животном средином користећи тзв.
SWOT анализу.
Назив је добила од првих слова речи на енглеском језику
која означавају јаке стране (Strengths), затим слабости
(Weakness), могућности (Opportunities), као и опасности
(Threats). Важно је установити како јаче и слабе стране
заједнице могу утицати на њу. Јаке стране су јединствене
способности на којима се може градити успех, док су
слабости оне области на којима треба радити. Могућности
су спољне снаге које могу помоћи у остваривању циљева,
док су опасности оне снаге које могу радити против ЛЕАПа и треба их умањити или избећи.
SWОТ – анализа може помоћи у изради ЛЕАП-а на основу
показаних јаких страна и предности које нуде могућности.
Такође, она може показати на који начин треба превазићи
слабости или исправити их уколико су препознате и
уочене на време. – анализа је рађена за сваку тематску
област (Табела 31.).
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Табела 31. SWОТ – анализа приоритетних тематских
области
СНАГЕ
ЗЕМЉИШТЕ
-

Плодност земљишта
Структура коришћења земљишта
Близина реке Дунав и Велике Mораве
Географски положај (Близина градова
као великих потрошачких центараБеоград, Пожаревац)
- Постојећи пројекти и програми за
сузбијање амброзије
- Могућност школовања кадрова
ВАЗДУХ
-

ВОДЕ
-

Континуално праћење параметара
аерозагађења
Студије о процени утицаја на животну
средину
Измештање саобраћаја из градског
језгра
Добри климатски услови
Рад Јавних мокуналних предузећа

-

ЗЕМЉИШТЕ
-

Деградација земљишта
Власничка структура (Нерегулисани правно
имовински односи)
Нерегулисана намена земљишта
Велика површина под клизиштима
Губитак земљишта водном ерозијом
Миграција младог становништва са села
Слаба примена законске регулативе

ВАЗДУХ
-

Велики индустријски загађивачи
Грејање на мазут
Интензивирање саобраћаја
Значајан број индивидуалних ложишта
Велике површине под амброзијом

ВОДЕ
Извориште питке воде
Подземне воде
Реке Дунав и Морава
Људки ресурси у ЈП и општини уопште

ЕДУКАЦИЈА
-

СЛАБОСТИ

Довољан број образовних институција
Развијена међународна сарања
Континуиране активности на подизању
еколошке свести
Постојање Удружења грађана (НВО)
која се активно баве екологијом

-

Канализација загађује Дунав
Септичке јаме загађују канале и подземне
воде
Флувијална ерозија
Одлагање отпада у коrито река и потока
Нису прикључена сва домаћинстава на
водовод

ЕДУКАЦИЈА
-

Недовољна координација међу образовним
институцијама
Слаба заступљеност стручног наставног
особља за еколошке предмете
Недовољна заступљеност еколошких тема
у медијима
Неповерење грађана у институције
Незаинтересованост грађана за проблеме
животне средине
Пасиван став при избору личног учешћа у
активностима заштите животне средине
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ОТПАД
-

ОТПАД
Спремност општине да реши проблем
управљања отпадним материјама
Располагање сопственим
стручњацима и техничком
документацијом
Дефинисана локација за смештај
депоније
Оспособљеност за дугорочно
решавање проблема депоновања
отпад.
Опремљеност комуналног предузећа
неопходном опремом (судови,
контејнери, транспортна средства)
Регионални потенцијал депоније
Висок степен обухваћености
становништва организованим
системом одношенја смећа.
Висок степен наплативости услуге.

-

Непостојање катастра отпадних материја у
Смедереву
Неуређен депонијски простор за одлагање
отпада у складу са Законом
Ниска цена услуге изношења смећа
Велики број „дивљих“ депонија у граду и
насељеним местима
Одлагање отпадних материја без
претходне сепарације и обраде

МОГУЋНОСТИ

ПРЕТЊЕ

ЗЕМЉИШТЕ

ЗЕМЉИШТЕ

-

- Негативан утицај пољопривредне производње
на екосистеме
- Загађење земљишта
- Смањење површине пољопривредног
земљишта услед бесправне градње
- Низак ниво еколошке свести становништва
- Деградација земљишта услед природних и
антропогених фактора (поплаве, бујице,
клизишта, дивље депоније, септичке јаме)
ВАЗДУХ

Мониторинг
Ремедијација земљишта
Изградња обалоутврда
Санације клизишта
Органска производња
Стратегија развоја пољопривреде

ВАЗДУХ
ВОДЕ
-

Пројекти железаре везани за
поштовање прописа из области
заштите животне средине
Смањење броја индивидуалних
ложишта проширењем топловодне
мреже
Коришћење биомасе као горива
Изградња бициклистичких стаза
Мониторинг алергених биљака
Сузбијање амброзије као коровске
биљке ширењем биљака цветница
радом пчела
Мониторинг
Изградња фабрике за прераду
отпадних вода
Уређење корита или обала канала и
река
Заштита изворишта
Проширење водоводне мреже

-

Висока инвестициона улагања за
реализацију пројеката из области екологије
Питања надлежности
Непоштовање законских прописа
Незаинтересованост грађана
Недовољна информисаност јавности
Лош исход приватизације предузећа

ВОДЕ
-

Загађење река
Загађење каналске мреже
Могућност загађења изворишта од удеса и
друго.
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ЕДУКАЦИЈА
-

-

Већа финансијска издвајања из
локалног буџета (финасирање екокампова, оснивање истраживачких
станица, информативних центара,
финансирање пројеката)
Веће ангажовање волонтерских
капацитета (Канцеларија за младе,
Удружења грађана)
Већа заступљеност тема које се баве
заштитом животне средине у медијима
Проширење међународне сарадње
општине на област екологије
Улазак Србије у ЕУ

ОТПАД
-

ЕДУКАЦИЈА
-

-

Корупција и пад моралних вредности
Смањење издвајања средстава из
државног буџета за видове формалног
образовања (смањење броја наставног
кадра)
Неуспостављање механизма за поштовање
законских регулатива
Неприступање Србије Европској Унији
Стагнација у развоју еколошке свести
Пасивизација по питању личног
ангажовања у решавању еколошких
проблема

ОТПАД
Могућност повезивања са страним
инвеститорима ради кредита или
уласка у процесе приватизације
Коришћење домаћих и међународних
фондова из области животне средине

-

-

Недовршавање Стратегије управљања
отпадним материјама на нивоу државе
(третман болничког , опасног, индустријског
отпада)
Кумулативни ефекти загађења на здравље
и екосистеме

Након SWOT анализе, технички тимови су утврдили
заједнички скуп мерила како би проценили предност
избора сваке од акција, да би се изабрале оне акције
којима ће се остварити циљеви заштите животне средине.
Дефинисањем конкретних акција израђује се преглед
акционих планова.
За сваку активност дати су кратак опис, очекивани
резултати, назнака о институцији или организацији која би
требало да спроведе активност, оквирни временски рок за
извршење, процена буџета и потенцијални извори финансирања.
Дефинисање временског оквира (временски рок)
по
приоритетима (кратокрочни, средњорочни, дугорочни)
приказано је у Табели 32.
Табела 32. Дефиниција временског оквира по приоритетима
Активности које треба покренути и завршити
у што краћем временском периоду, до једне
године.
Активности које треба покренути и завршити
Средњорочни у временском периоду од једне до три
године.
Активности које се требају континуирано
Дугорочни
спроводити, дуже од четири године.
Краткорочи
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Квалитет животне средине у Смедереву представља један
од императива њеног будућег развоја, а нарочито у
динамици његове реализације. Смедерево у току развоја
привредних делатности, генерално мора дати предност
еколошкој компоненти, чиме ће пружити подршку опште
прихваћеном принципу одрживог развоја. Тиме ће, када је
екологија у питању, локални органи власти, бити спремнији за приближавање европским стандардима, а на тај
начин и доступности фондовима и кредитима за развој.
Имајући у виду тренутно стање квалитета животне
средине на подручју Смедерева, уз предузимања одређених мера и инструмената, могу се очекивати значајнија
побољшања и унапређење животне средине. Индустрија
Смедерева је лоцирана у две велике зоне, које представљају просторе са највећим степеном угрожености
животне средине. На основу документације и стручних
анализа, као најугроженији простори могу се идентификовати:
- индустријска зона у Годоминском пољу, североисточно
од града, у којој се налази највећи део индустрије
Смедерева (металопрерађивачка индустрија и машиноградња) као и низ других привредних садржаја,
- индустријска зона (железара), у насељу Радинац, 7 km
југоисточно од градског подручја Смедерева, заузима
површину од 300 ha,
- старо корито реке Језаве, у којем се врши депоновање
комуналног отпада,
- река Раља, у коју се упуштају отпадне воде без
претходног пречишћавања,
- појас дуж Аутопута, угрожен прекомерном буком и
загађивањем ваздуха,
- центар града Смедерева, угрожен од саобраћаја и
котларница,
- пољопривредно земљиште Годоминског поља, оптерећено претераном хемизацијом.
Потенцијално угрожено подручје је и Лука Смедерево.
Обзиром да проблем заштите животне средине мора бити
интегрисан у планове будућег развоја Смедерева, тј.
конкретно за услове избора и одобравања локације за
поједине активности, неопходно је дефинисати даље
кораке ка остваривању стратегије унапређења и заштите
животне средине, преко следећих акција:
1. Санација стања еколошких „црних тачака“ као услова
за даљи развој индустрије, пољопривреде и туризма,
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заснованих на принципима одрживости. Кроз анализу
стања, оцену и мере заштите животне средине дати су
одређени предлози који се директно односе на
санирање постојећег стања најугроженијих тачака у
Смедереву.
2. Заштита изворишта водоснабдевања у Шалинцу,
приобаља Дунава, заштићених природних добара и
шумских површина као природне основе за развој и
заштиту животне средине.
3. Имплементација концепције управљања отпадом у
складу са усвојеним плановима
управљања који
подразумева затварање, санацију и рекултивацију
постојећег сметлишта у старом кориту Језаве и
отварање нове санитарне депоније, као и постепено
увођење система за рециклажу отпада.
4. Израда локалног катастра извора загађивања животне
средине на територији Смедерева, као основу за
успостављање еколошког информационог система и
система мониторинга животне средине.
5. Планирани нови инвестициони објекти морају задовољити ниво квалитета средине према одговарајућим
стандардима и прописаним нормама. При издавању
урбанистичке документације и техничких услова за све
инвестиционе објекте – потенцијалне загађиваче,
морају се обезбедити све потребне сагласности и
урадити процене утицаја на животну средину.
Инвестиционо технички програми морају да садрже
техничко-технолошко решење за минимизирање
емисије загађујућих материја у животну средину, а
према важећим нормама и стандардима.
Систем мониторинга
Систем мониторинга тј. праћење и мерење квалитета
појединих сегмената животне средине на подручју
Смедерева обављају многе стручне службе (институти и
заводи). Успостављен је организован систем мониторинга
животне средине: контрола квалитета ваздуха, контрола
квалитета нивоа комуналне буке, контрола квалитета воде
из јавних чесама и купалишта, праћење квалитета
земљишта.
6.2. Стратешки и специфични циљеви заштите
животне средине
Након свих анализа описаних у овом плану, издвојене су
приоритетне области које су детаљно описане и „мање
приоритетне“, описане у мањем обиму. Анализом свих
области, утврђени су и проблеми који онемогућавају
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адекватне поступке управљања животном средином. За
решавање утврђених проблема, дефинисани су стратешки
и специфични циљеви као и мере тј. активности ка
достизању утврђених циљева.
Циљ:
ВОДЕ
Стратешки циљ: Обезбедити
здравствено исправне воде за пиће

довољне

количине

Специфични циљеви:
1. Реконструкција
Смедерева

водоводне

мреже

на

територији

Стратешки циљ: Унапредити систем сакупљања и
третмана атмосферских и отпадних вода
Специфични циљеви:
1. Изградња недостајућег дела канализационе мреже у
Смедереву
2. Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода
Специфични циљ:
1. Унапређење система
атмосферских вода

сакупљања

и

одвођења

ВАЗДУХ
Стратешки циљ: Добар квалитет ваздуха
Специфичан циљ:
1. Успостављање систематског мониторинга ваздуха
2. Утврђивање основних извора загађења ваздуха
3. Дефинисање мера заштите ваздуха
ЗЕМЉИШТЕ
Стратешки циљ: Побољшати стање и систем заштите
земљишта
Специфични циљеви:
1. Успостављање систематског мониторинга земљишта
2. Подизање нивоа еколошке свести пољопривредника
ЈАВНЕ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ
Стратешки циљ: Побољшати стање и систем заштите
јавних зелених површина
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Специфични циљеви:
1. Унапредити систем уређења и одржавања зелених
површина
2. Повећати површину под зеленилом на територији
Смедерева
ПРИРОДА И БИОДИВЕРЗИТЕТ
Стратешки циљ: Унапређење заштите природе и
биодиверзитета
Специфични циљеви:
1. Успостављен систем заштите природе на територији
Смедерева
ОТПАД
Стратешки
циљ:
управљања отпадом

Успоставити

одржив

систем

Специфични циљеви:
1. Успоставити регионални концепт управљања отпадом
2. Унапредити примарну сепарацију отпада
3. Извршити санацију и рекултивацију постојеће депонијe
за одлагање отпада у складу са постојећом пројектном
документацијом
4. Уклонити постојећа дивља сметлишта
БУКА У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ
Стратешки циљ:
прописаног законом

Смањити

ниво

буке

до

нивоа

Специфичан циљ:
1. Утврдити распоред изложености буци и адекватне мере
за смањење штетног утицаја
2. Побољшање регулације саобраћаја у Смедереву
3. Израда стратешких мапа буке, локалног акционог плана
заштите од буке и акустично зонирање за територију
Смедерева
ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ
ЕНЕРГИЈЕ
Стратешки циљ: Унапређење енергетске ефикасности
и употребе обновљивих извора енергије
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Локални еколошки акциони план Града Смедерева
Специфичан циљ:
1. Унапређење енергетске ефикасности јавних објеката
2. Повећање енергетска ефикасност приватних објеката и
повећана употреба обновљивих извора енергије
ЕДУКАЦИЈА И ПОДИЗАЊЕ
ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ЈАВНЕ

СВЕСТИ

О

Стратешки циљ: Повећан ниво друштвено одговорног
понашања грађана према животној средини
Специфичан циљ:
1. Подигнут ниво знања и информисаности грађана о
заштити животне средине кроз сарадњу цивилног и јавног
сектора у обалсти заштите животне средине
2. Повећано учешће грађана у доношењу одлука у области
заштите животне средине
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Од 2017. у континуитету

Град, Jавно предузеће за
стамбене услуге и топлификацију
Смедерево

Град
Град, ЈП Железнице Србије

Подстицање и развој чистијег транспорта

Измештање железничке станице (резултат је смњен
број теретног саобраћаја у граду)

Када се створе услови и
финансијска средтва

Од 2017. У континуитету

2018. -2020.

Од 2017. у континуитету

Од 2017.- 2020.

Град Смедерево

Мониторинг ваздуха
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Град Смедерево,
изабрани извођач

Израда Плана квалитета ваздуха

Надлежна институција

Успостављање мреже мониторинга квалитета ваздуха

Од 2017. у континуитету

2017.год.

Рок имплементације

2017. - 3.000.000;
2018 – 1.900.000;

До 3.000.000

Процена буџета

Буџет-дугорочна
издвајања
Буџет-дугорочна
издвајања
Најповолјнији
понуђач
Буџет-дугорочна
издвајања
Буџет-дугорочна
издвајања

Процена буџета

Буџет-дугорочна
издвајања

Буџет-дугорочна
издвајања

Процена буџета

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

АКТИВНОСТИ

МЕРА:

Кратак резиме циља: Успостављање и унапређење система за праћење квалитета ваздуха

Пројектовање и изградња бициклистичких стаза

Град, ЈП Паркинг сервис
(управљач пута)
Град, ЈП Паркинг сервис
(управљач пута)
Град, ЈП Паркинг сервис
(управљач пута)

Наставити са пројектима и реализацијом обилазница
око насељених места
Пројектовање и изградња ефикаснијег система
саобраћаја

Надлежна институција

Рок имплементације

Од 2017. у континуитету

рок имплементације

Град, ЈП Србијагас

Смањење загађења ваздуха које потиче из саобраћаја

АКТИВНОСТИ

МЕРА:

Проширење система даљинског грејања

Предузимање активности за успостављање мреже за
снабдевање индустрије природним гасом

Надлежна институција

Смањење загађења ваздуха које потиче из стационарних извора

АКТИВНОСТИ

МЕРА:

Кратак резиме циља: Смањење загађења ваздуха

ВАЗДУХ

Табела 33. Акциони план за обрађене тематске области
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2018.год.
Од 2018. у континуитету
Од 2018. у континуитету
Од 2018. у континуитету

Град Смедерево
Град Смедерево
Град Смедерево

рок имплементације

Град Смедерево

Надлежна институција

Од 2017. у континуитету

Од 2017. у континуитету

рок имплементације

Израда плана поступне замене употребе чврстих
горива и мазута гасом и обнољивим изворима енергије
Гашење малих котларница

Од 2018. у континуитету

JП Грејање Смедерево

Буџет-дугорочна
издвајања

Нема података

Процена буџета

10.000 EUR/
годишње
10.000 EUR/
годишње
Буџет-дугорочна
издвајања
10.000 EUR/
годишње

Процена буџета

Буџет-дугорочна
издвајања

Буџет-дугорочна
издвајања

Процена буџета

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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2018.

рок имплементације

Град Смедерево, ЈП Грејање,
овлашћени извођачи

Надлежна институција

Смањити број индивидуалних ложишта

АКТИВНОСТИ

МЕРА:

Кратак резиме циља: Смањење утицаја на климатске промене у сектору комунално-стамбених делатности

Израда Програма образовања и јачања свести
јавности о проблему климатских промена
Образовање и подизање свести о последицама
промене климе
Промоција обновљивих извора енергије за грејање
зграда
Публиковање и промоција успеха у остварењу мера
које су допринеле смањеној потрошњи енергије

АКТИВНОСТИ

Јачање свести о проблему климатских промена

Град Смедерево

Информисање грађана

МЕРА:

Град Смедерево

Организовање кампањe о утицају саобраћаја у
урбаним срединама на квалитет ваздуха и
предностима видова чистијег транспорта

Надлежна институција

Унапређење приступа јавности информацијама о квалитету ваздуха

АКТИВНОСТИ

МЕРА:

Кратак резиме циља: Јачање и подизање јавне свести

2019. – 1.900.000.

Страна 198 – Број 6 – Књига 3
8. јун 2017. године

Развој гасоводне мреже

Град Смедерево, ЈП Србијагас

Надлежна институција
Од 2017. у континуитету

рок имплементације

Град Смедерево

Град Смедерево

Коришћење геотермалне и хидрогеотермалне енергије

Град Смедерево

Енергетска реконструкција објеката (изолација,
столарија итд)
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JП Грејање Смедерево

Уградња мерача топлоте

Надлежна институција

Од 2017. год. у континуитету

Од 2018. год. у континуитету

рок имплементације

Разматрати од 2017. у
континуитету
Разматрати од 2017. у
континуитету
Разматрати од 2017. у
континуитету
Разматрати од 2017. у
континуитету

рок имплементације

Буџет-дугорочна
издвајања
Буџет-дугорочна
издвајања

Процена буџета

Буџет-дугорочна
издвајања
Буџет-дугорочна
издвајања
Буџет-дугорочна
издвајања
Буџет-дугорочна
издвајања

Процена буџета

Буџет-дугорочна
издвајања

Процена буџета

Буџет-дугорочна
издвајања

Процена буџета

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

АКТИВНОСТИ

Реализација конкретних мера за штедњу енергије у зградама

Кратак резиме циља: Унапређење енергетске ефикасности

Град Смедерево

Град Смедерево

Град Смедерево

Надлежна институција

Коришћење соларне енергије

Коришћење комуналног отпада за добијање
енергије(депонијски гас и компост)
Коришћење биомасе и отпада из пољопривреде за
добијање енергије

МЕРА:

Од 2017-2020.

рок имплементације

Реализација пројеката у области повећања коришћења обновљивих извора енергије

АКТИВНОСТИ

МЕРА:

Израда планске и пројектне документације за
коришћење обновљивих извора енергије

Надлежна институција

Стварање основа за коришћење обновљивих извора енергије

АКТИВНОСТИ

МЕРА:

Кратак резиме циља: Повећање степена коришћења обновљивих извора енергије

Развој гасоводне мреже и прикључење нових
потрошача на ту мрежу

АКТИВНОСТИ

МЕРА:
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Град Смедерево, ЈКП „Зеленило и
гробља Смедерево“
Град Смедерево, ЈКП „Зеленило и
гробља Смедерево“

Надлежна институција
2017. - 2020.

Од 2017. у континуитету

рок имплементације

Град Смедерево

Град Смедерево, ЈКП „Зеленило и
гробља Смедерево“,
заинтересоване локалне
самоуправе
Град Смедерево
Град, ЈКП „Зеленило и гробља
Смедерево“

Ажурирање података о количинама и морфолошком
саставу комуналног отпада

АКТИВНОСТИ

Од 2018. у континуитету

рок имплементације

Од 2018. у континуитету

До 2018.године

рок имплементације

Буџет-дугорочна
издвајања

Процена буџета

Буџет-дугорочна
издвајања

Процена буџета

Буџет-дугорочна
издвајања
Буџет-дугорочна
издвајања

Процена буџета

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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ЈКП „Зеленило и гробља“
Смедерево

Надлежна институција

МЕРА: Имплементација Локалног плана управљања отпадом

Израда Регионалног плана управљања отпадом (Ревизија)
Усклађивање Локалног плана управљања отпадом са са
Регионалним планом
Наставак реализација пројекта регионалне депоније
отпада

Утврђивање новог Регионалног концепта управљања
отпадом

Надлежна институција

Развој Локалног и Регионалног концепта управљања отпадом

АКТИВНОСТИ

МЕРА:

Кратак резиме циља: Развој и имплементација Регионалног и Локалног плана управљања отпадом

Проширење обима рада служби у складу са законским
прописима
Иновирање и унапређење ГИС-а (географско
информациони систем)

АКТИВНОСТИ

МЕРА: Унапређење рада служби за планирање, контролу, праћење и надзор на пословима управљања отпадом

ОТПАД
Кратак резиме циља: Јачање административних капацитета
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ЈКП „Зеленило и гробља“
Смедерево
Од 2017. у континуитету

Град, ЈКП „Зеленило и гробља“
Смедерево
Град, ЈКП „Зеленило и гробља“
Смедерево

Надлежна институција

Град, ЈКП „Зеленило и гробља“
Смедерево
Град, ЈКП „Зеленило и гробља“
Смедерево
Град, ЈКП „Зеленило и гробља“
Смедерево
Град, ЈКП „Зеленило и гробља“
Смедерево

Надлежна институција

Промоција рециклажних центара у које ће становници
сами доносити отпад

Изградња сакупљачких станица у селима
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ЈКП „Зеленило и гробља“
Смедерево
ЈКП „Зеленило и гробља“
Смедерево
ЈКП „Зеленило и гробља“
Смедерево
ЈКП „Зеленило и гробља“
Смедерево

Надлежна институција

2017. у континуитету

2017. у континуитету

2017. у континуитету

2017. у континуитету

рок имплементације

Након разматрања могућности

Од 2017. у континуитету

Од 2017. у континуитету

Од 2017. у континуитету

рок имплементације

Од 2017. у континуитету

Од 2017. у континуитету

рок имплементације

Буџет-дугорочна
издвајања
Буџет-дугорочна
издвајања
Буџет-дугорочна
издвајања
Буџет-дугорочна
издвајања

Процена буџета

Буџет-дугорочна
издвајања
Буџет-дугорочна
издвајања
Буџет-дугорочна
издвајања

Процена буџета

Буџет-дугорочна
издвајања
Буџет-дугорочна
издвајања

Процена буџета

Буџет-дугорочна
издвајања

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Изградња боксова за контејнере

Набавка недостајућих судова за отпад и опреме за
сакупљање, третман и транспорт

АКТИВНОСТИ

МЕРА: Подизање капацитета ЈКП „Зеленило и гробља“ Смедерево

Израда и реализација пројеката за коришћење отпада као
енергента
Израда пројеката за коришћење отпада биоразградњом
(компостирање) или спаљивањем уз коришћење енергије

Израда и реализација пројеката за рециклажу отпада

Повећање степена искоришћења отпада као секундарне
сировине

АКТИВНОСТИ

МЕРА: Повећање степена поновног искоришћења и рециклаже отпада

Укључивање преосталих сеоских насеља у организовани
систем сакупљања комуналног отпада
Укључивање привреде и предузетника у организовани
систем сакупљања отпада

АКТИВНОСТИ

МЕРА: Проширење обухвата система сакупљања отпада

Кратак резиме циља: Успостављање организованог система рециклаже и искоришћења комуналног отпада

Активности у вези са реализацијом Акционог плана
управљања комуналним отпадом
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ЈКП „Зеленило и гробља“
Смедерево

ЈКП „Зеленило и гробља“
Смедерево
ЈКП „Зеленило и гробља“
Смедерево

Надлежна институција

ЈКП „Зеленило и гробља“
Смедерево

Након изградње Трансфер
станице

Од 2017. у континуитету

2018.

рок имплементације

2017. у континуитету

Град Смедерево, ЈКП „Зеленило и
гробља“ Смедерево, Предузеће
које ће управљати Регионалном
депонијом, Фондови ЕУ, Јавно
приватно партнерство

Надлежна институција
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Град Смедерево, ЈКП „Зеленило и
гробља“ Смедерево, изабрани
извођач
Град Смедерево, ЈКП „Зеленило и
гробља“ Смедерево, изабрани
извођач
Град Смедерево, ЈКП „Зеленило и
гробља“ Смедерево

Надлежна институција

До 2020. год.

До 2020. год.

2017. год.

рок имплементације

До 2020. год.

рок имплементације

Најповољнија
понуда

Најповољнија
понуда

5.000.000,00 дин.

Процена буџета

Процена буџета

Најповољнија
понуда

Најповољнија
понуда
Најповољнија
понуда

Процена буџета

Буџет-дугорочна
издвајања

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Набавка опреме

Изградња објеката

Израда техничке документације (главног пројекта)

АКТИВНОСТИ

МЕРА: Изградња и опремање трансфер станице или Рециклажног центра

Након дефинисања Регионалног концепта наставити
учешће у изради,ажурирању пројектне документације за
регионалну депонију и реализацији пројекта

АКТИВНОСТИ

МЕРА: Изградња регионалне депоније

Кратак резиме циља: Изградња инфраструктуре за управљање комуналним отпадом

Изградња и опремање локација на којима грађани могу да
доносе поједине врсте отпада посебних токова (старе
батерије, ЕЕ отпад, отпадно уље, амбалажни отпад и др)

Санација и рекултивација деградираних простора

Израда потребне документације и изградња рециклажних
дворишта

АКТИВНОСТИ

МЕРА: Демонстрациони пројекти

Укључивање оператера система

Страна 202 – Број 6 – Књига 3
8. јун 2017. године

2017. год.
2018. год.
2018. год.

ЈКП „Зеленило и гробља“
Смедерево
ЈКП „Зеленило и гробља“
Смедерево

рок имплементације

ЈКП „Зеленило и гробља“
Смедерево

Надлежна институција

Град Смедерево; ЈКП „Зеленило и
гробља“ Смедерево
Град Смедерево; ЈКП „Зеленило и
гробља“ Смедерево
ЈКП „Зеленило и гробља“
Смедерево; изабрани извођач
ЈКП „Зеленило и гробља“
Смедерево; изабрани извођач

Град Смедерво; ЈКП „Зеленило и
гробља“ Смедерево

Уклањање дивљих депонија

197

Надлежна институција

Од 2017. год. у континуитету

рок имплементације

По затварању сметлишта

По затварању сметлишта

2017.год.

2017. год.

рок имплементације

25.000.000,00 30.000.000,00 дин.

Процена буџета

Град Смедерево
871.777,00 дин.

Од 16.000.000,00 –
19.000.000,00 дин

Процена буџета

Најповољнија
понуда

Најповољнија
понуда

Процена буџета

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

АКТИВНОСТИ

МЕРА: Санација и ремедијација дивљих депонија

Биолошка рекултивација простора

Техничка рекултивација простора

Суфинансирање пројекта уклањања сметлишта „Дуго
поље“ у Радинцу

Одржавање градског сметлишта у Годоминском пољу

Надлежна институција

Санација, затварање и рекултивација градске депоније

АКТИВНОСТИ

МЕРА:

Кратак резиме циља: Санација постојећих сметлишта комуналног отпада и локација опасног отпада

Набавка опреме

Уређење простора и изградња објеката

Успостављање сарадње са МЗ, одређивање простора за
сакупљачке станице

АКТИВНОСТИ

МЕРА: Изградња и опремање сакупљачких станица у селима или постављање „аброл контејнера“

8. јун 2017. године
Страна 203 – Број 6 – Књига 3

Град Смедерево,ЈКП „Зеленило и
гробља“ Смедерево
ЈКП „Зеленило и гробља“
Смедерево; изабрани извођач
ЈКП „Зеленило и гробља“
Смедерево; изабрани извођач
Одмах након уклањања отпада

2017.год.

До 4.500.000,00

Организовање презентација и курсева

Успостављање сарадње са сертификованим оператером

Израда плана управљања отпадом животињског порекла
Пуштање у рад објекта (претоварне станице) за отпад
животињског порекла
Израда системског пројекта за сакупљање и третман осоке
и стајског ђубрива
Набавка возила и опреме за сакупљање и третман
Иградња капацитета за прихват, привремено складиштење
и претовар
Успостављање сарадње са ветеринарским станицама,
фармама, кланичарима, прерађивачима и трговцима
Унапређивање сарадње са МЗ

Израда катастра генератора отпада

198

ЈКП „Зеленило и гробља“
Смедерево, Министарство
пољопривреде и заштите животне
средине, Управа за ветерину

Надлежна институција

2017. год.

рок имплементације

Буџетски фонд

Процена буџета

Успостављање система за сакупљање и привремено складиштење отпада животињског порекла

АКТИВНОСТИ

МЕРА:

Кратак резиме циља: Успостављање система управљања отпадом животињског порекла

Спровођење мера рекултивације

Санација деградираног простора

Уклањање депонованог отпадног материјала
(Превентивно уклањање отпада)

Страна 204 – Број 6 – Књига 3
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
8. јун 2017. године

Успостављање Архус центра и укључивање
заинтересоване јавности у систем доношења одлука
Успостављање система мониторинга на карактеристичним
местима (видео надзор)
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Град Смедерво; ЈКП „Зеленило и
гробља“ Смедерево, НВО, школе,
локални медији

Надлежна институција

Град Смедерво; ЈКП „Зеленило и
гробља“ Смедерево, НВО, школе,
локални медији

Од 2017. у континуитету

рок имплементације

Од 2017. у континуитету

рок имплементације

Од 2017. у континуитету

рок имплементације

Процена буџета

Процена буџета

Процена буџета

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

АКТИВНОСТИ

МЕРА: Укључивање заинтересоване јавности

Локални радио програм
Унапређивање сарадње са организацијама цивилног
друштва (школама, удружењима грађана, НВО,
привредним и струковним удружењима)
Организовање кампања и манифестација
Организовање акција сакупљања појединих врста отпада,
еко-кампова и сл

Емисије на локалним медијима

АКТИВНОСТИ

Надлежна институција

Град Смедерво; ЈКП „Зеленило и
гробља“ Смедерево, НВО, школе,
локални медији

Организовање округлих столова и трибина
Информисање привредника, пољопривредника и
предузетника
Информисање грађана

МЕРА: Едукативне активности

Надлежна институција

АКТИВНОСТИ

МЕРА: Организовање стручних скупова

Кратак резиме циља: Образовање и подизање јавне свести за решење проблема управљања отпадом

8. јун 2017. године
Страна 205 – Број 6 – Књига 3

од 2017. у континуитету
од 2017. у континуитету

ЈКП „Водовод“ Смедерево
ЈКП „Водовод“ Смедерево

од 2017. у континуитету

рок имплементације

Процена буџета

Изградња нове и проширење постојеће водоводне
мреже
Праћење квалитета воде у сеоским бунарима

Од 2017. у континуитету

ЈКП „Водовод“ Смедерево

Процена буџета

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

200

Од 2017. у континуитету

рок имплементације

ЈКП „Водовод“ Смедерево,

Надлежна институција

Изградња нових и проширење постојећих система за водоснабдевање, праћење квалитета пијаће воде

АКТИВНОСТИ

МЕРА:

Кратак резиме циља: Повећање доступности здраве пијаће воде целокупном становништву Смедерева

Санација и реконстукција постројења за прераду воде

Санација изворишта према плану

Санација и реконструкција водоводне мреже

ЈКП „Водовод“ Смедерево,

Надлежна институција

Одржавање постојећих водоводних система

АКТИВНОСТИ

МЕРА:

Кратак резиме циља: Смањење губитака, повећање капацитета, заштита изворишта, повећање енергетске ефикасности и
побољшање квалитета воде у водоводу

ВОДЕ

Страна 206 – Број 6 – Књига 3
8. јун 2017. године

Пројектовање малих канализационих система у МЗ
које нису обухваћене ГП канализације
Изградња малих канализационих система

Изградња постројења за прераду одпадних вода

Изградња нове и проширење постојеће
канализационе мреже
Одржавање система канализационе мреже

Мониторинг

АКТИВНОСТИ

Зависно од
обезбеђених
средстава из
европских
претприступних
фондова

На основу програма
ће се одредити

Процена буџета

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

201

2019.-2021.

ЈКП „Водовод“ Смедерево

До 2020.

Град, Смедерево, ЈКП „Водовод“
Смедерево, изабрани извођач

2018. - 2020.

Од 2011. у континуитету

ЈКП „Водовод“ Смедерево

ЈКП „Водовод“ Смедерево

Од 2011. у континуитету

Од 2017- у континуитету

рок имплементације

ЈКП „Водовод“ Смедерево

ЈКП „Водовод“ Смедерево

Надлежна институција

МЕРА: праћење квалитета и информисање грађана, спречавање изливања непрерађених отпадних вода у реке и
канале

Кратак резиме циља: Побољшање квалитета површинских вода

8. јун 2017. године
Страна 207 – Број 6 – Књига 3

5. Отварање и промоција
Еко-центра

4. Одређивање лица
везаних за контролу и
надзор рада Еко-центра

3. Утврђивање задужења и
носиоца активности

2. Доношење одлуке о
оснивању Еко-центра

1. Израда предлога о
оснивању Еко-центра

АКТИВНОСТ
( кратак опис
активности )

Град Смедерево,
Удружења грађана,
Образовне институције
Представници
локалних медија (радио
и ТВ станица)

Надлежне
институције

202

Почетак са радом – 2018

Рок за
имплементацију

2.000.000,00 дин.

Процена буџета

Напомена

Мера 1: Оснивање јединственог едукативно-информативног центра за еколошка питања на подручју
Смедерева

Специфичан циљ: Едукована и информисана друштвена заједница Смедерева о значају заштите
животне средине

ЕДУКАЦИЈА

Страна 208 – Број 6 – Књига 3
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
8. јун 2017. године

5. Промоција

4. Мониторинг и евалуација

3. Имплементација

2. Усвајање Годишњег
едукативног програма

1. Израда Годишњег
едукативног програма на
нивоу општине

АКТИВНОСТ
( кратак опис
активности )

Град Смедерево,
Образовне институције,
Представници
привреде и индустрије

Надлежне
институције

203

Почетак 2018.год.
Континуирано (сваке године)

Рок за
имплементацију

на годишњем нивоу

3.000.000,00

Процена буџета

Напомена

Мера 2: Доношење Годишњег едукативног програма заштите животне средине ( са финансијским планом)

8. јун 2017. године
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
Страна 209 – Број 6 – Књига 3

Град Смедерево,
Образовне институције,
Представници локалних
новинарских редакција

Надлежне
институције

Почетак 2018,
Континуирано

Рок за
имплементацију

4.000.000,00
на годишњем нивоу

Процена буџета

Напомена

Град Смедерево,
Образовне институције,
Представници локалних
медија

Надлежне
институције

204

Почетак – 2018.год.
континуирано

Рок за
имплементацију

20.000.000,00 дин.
на годишњем нивоу

Процена буџета

Напомена

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

2. Образовни програми
и пројекти за

1. Подршка примени
стратешких оквира у
области образовања
о животној средини у
функцији одрживог
развоја

АКТИВНОСТ
(Кратак опис
активности)

Мера 4: Реализација Годишњег едукативног програма за заштиту животне средине

4. Промоција часописа

3. Одређивање
носиоца активности

2. Усвајање
иницијативе и
утврђивање извора
финансирања

1. Покретање
иницијативе

АКТИВНОСТ
(Кратак опис
активности)

Мера 3: Издавање проширене верзије Информатора о стању животне средине у Смедереву (еколошки
часопис)

Страна 210 – Број 6 – Књига 3
8. јун 2017. године

6. Пружање подршке
образовноваспитним
институцијама ради
промовисања

Надлежне
институције

205

Рок за
имплементацију
Процена буџета

Напомена

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

5. Повећање медијске
заступљености
еколошких тема

4. Организовање
еколошких кампова у
циљу развијања
еколошке културе
ученика

3. Организовање
кампања и
промотивних
манифестација у
циљу јачања свести
опроблемима
климатских промена,
утицају транспорта
на животну средину,
прилагођавању
пољопривредне
производње,
обновљивим
изворима енергије

подизање нивоа
свести и развијања
еколошке културе

АКТИВНОСТ
(Кратак опис
активности)

Мера 4: Реализација Годишњег едукативног програма за заштиту животне средине

8. јун 2017. године
Страна 211 – Број 6 – Књига 3

8. Подршка већем
учешћу јавности у
доношењу одлука и
побољшању
приступа подацима о
животној средини

7. Пружање подршке
развијању
компетенција
запослених у
образовању за
укључивање
образовања о
животној средини у
наставне и
ваннаставне
активности

заштите животне
срединеи
укључивање
одрживости у
њихово свакодневно
функционисање

АКТИВНОСТ
(Кратак опис
активности)

Надлежне
институције

206

Рок за
имплементацију
Процена буџета

Напомена

Мера 4: Реализација Годишњег едукативног програма за заштиту животне средине

Страна 212 – Број 6 – Књига 3
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
8. јун 2017. године

4. Реализација
активности

3. Утврђивање
носиоца активности

2. Усвајање
иницијативе и
утврђивање извора
финансирања

1. Покретање
иницијативе

АКТИВНОСТ
(Кратак опис
активности)

Град Смедерево,
Удружења грађана

Надлежне
институције

207

Континуирано

Рок за
имплементацију

1.000.000,00
на годишњем нивоу

Процена буџета

Напомена

Мера 5: Подстицање формирања нових Удружења грађана која се баве заштитом животне средине,
јачање капацитета постојећих и њихово умрежавање

8. јун 2017. године
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
Страна 213 – Број 6 – Књига 3

Град Смедерево

Израдити катастар деградириних површина - ускладити
са тренутним стањем на терену (ревизија)

Град Смедерево, ЈВП
„Србијаводе“ Београд

Град Смедерево, ЈВП
„Србијаводе“ Београд

Активности за изградњу прве и друге
одбрамбене линије за заштиту
Смедерева од плављења и
реконструкције система за заштиту
града од успора Дунава

Санација и уређење обале река на
територији Смедерева
У континуитету

2 године

Град Смедерево

2-10 година

Процена буџета

Зависно од средстава из међународних фондова

1 година

рок имплементације

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

208

Израда планова заштите и коришћења пољопривредног земљишта

Имплементација и извођење радова
на санацији клизишта у складу са
Пројектима и програмима

Израда и иплементација програма и пројеката санације клизишта

Град Смедерево

Санацији ерозивних подручја у
складу са пројектима и програмима

Имплементација програма и пројеката санације ерозивних подручја

Надлежна институција

санација и ревитализација девастираних и угрожених површина

АКТИВНОСТИ

МЕРА:

Специфичан циљ : Спречавање даљег губитка, деградације и промене намене земљишта

ЗЕМЉИШТЕ

Страна 214 – Број 6 – Књига 3
8. јун 2017. године

Град Смедерево
Министарство
пољопривреде и заштите
животне средине

Град Смедерево

Град Смедерево

Град Смедерево,
Министарство
пољопривреде

Надлежна
институција

До 2020.год.

У континуитету

2020 год.

Рок за имплементацију

Идентификација неплодних
земљишта и земљишта која
нису погодна за
пољопривредну производњу и
Град Смедерево,
Министарство
пољопривреде и
заштите животне

209

2019. год.

Процена буџета
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Специфичан циљ : Развијање Мониторинга квалитета земљишта

Реализација стратегије
пољопривреде и руралног
развоја

Реализације програма за
сузбијање амброзије

Сузбијање амброзије

Применом савремених
агротехничких мера, где год је
то могуће, проширивањем
пољопривредних површина,
повећати интензитет њиховог
коришћења

Активности

Специфичан циљ: Повећање степена заштите и очувања квалитета земљишта

Општи циљ : Побољшање и очување квалитета земљишта

Обезбеђење рационалног
кориштења расположивог земљишта
и очување и очување
пољопривредног земљишта III , IV, i
V класе, само за пољопривредне
сврхе тј, за производњу хране

8. јун 2017. године
Страна 215 – Број 6 – Књига 3

Град Смедерево

Град Смедерево

средине

2017. год.

2017. год.
Од 900.000,00 -1.300.000,00 дин
Напомена: Вршити редован
мониторинг – у континуитету

Од 350.000.00 – 600.000,00 дин.

Стална сарадња са локалним
медијским кућама

Организовање предавања,
јавних трибина

Едукација и тренинг
пољопривредних
произвођача,

Активности

Град Смедерево,
Министарство
пољопривреде и
заштите животне
средине

Град Смедерево,
Министарство
пољопривреде и
заштите животне
средине

Надлежна
институција
Град Смедерево,
Министарство
пољопривреде и
заштите животне
средине

10.000 ЕUR

10.000 ЕUR

10.000 ЕUR

Процена буџета

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

210

У континуитету

У континуитету

У континуитету

Рок за имплементацију

Специфичан циљ: Едукација пољопривредног становништва везана за правилну употребу
пестицида и ђубрива

Општи циљ: Подизање нивоа свести пољопривредног становништа

Мониторинг земљишта и вода:
санирано „Дуго поље“
саобраћајница и хала ПКЦ

Вршити редован мониторинг

донети програме њиховог
уређења и рекултивисања

Страна 216 – Број 6 – Књига 3
8. јун 2017. године

Град Смедерево, ЈКП „Зеленило и
гробља Смедерево“

Град Смедерево, ЈКП „Зеленило и
гробља Смедерево“

Планирање и пројектовање јавних зелених површина на
дугорочном нивоу
- идентификација потенцијално вредних локција за
уређење простора
- решавање правно-имовинских односа
- израда пројектне документације за уређење простора
Изградња јавних зелених површина
- изградња јавних зелених површина по постојећим и
новим пројектима
Уређење девастираних површина
- истраживање могућности и перспективе коришћења
запуштених излетишта и осталих девастираних површина

211

Град Смедерево, ЈКП „Зеленило и
гробља Смедерево“

Од 2017.год. у континуитету

Од 2017.год. у континуитету

Од 2017.год. у континуитету

рок имплементације

Од 2017.год. у континуитету

Од 2017.год. у континуитету

Рок имплементације

Нема података

Нема података

Нема података

Процена буџета

Нема података

Процена буџета

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Град Смедерево, ЈКП „Зеленило и
гробља Смедерево“

ЈКП „Зеленило и гробља
Смедерево“

Надлежна институција

ИЗГРАДЊА НОВИХ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

АКТИВНОСТИ

МЕРА:

Интензивирање одржавања јавних зелених површина
- израда Програма заштите и одржавања дрвореда и
осталих јавних зелених површина
- спровођење мера неге и заштите по урађеним
Програмима
- опремање механизацијом за одржавање јавних зелених
површина
- опремање јавних зелених површина урбаним
мобилијаром
Катастар јавних зелених површина
- редовно ажурирање постојећег Катастра
- израда Катастра зелених површина за МЗ

Надлежна институција

ОДРЖАВАЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

АКТИВНОСТИ

МЕРА:

Кратак резиме циља:Повећање површине уређених јавних зелених површина и унапређење стања постојећих јавних
зелених површина

БИОДИВЕРЗИТЕТ

8. јун 2017. године
Страна 217 – Број 6 – Књига 3

Град Смедерево, ЈКП „Зеленило и
гробља Смедерево“

Град Смедерево, ЈКП „Зеленило и
гробља Смедерево“, Институт за
шумарство, Шумарски факултет,
Власници.
ЈП „Србијашуме“

Надлежна институција

Од 2017.год. у континуитету

Рок имплементације

Од 2017.год. у континуитету

212

Град Смедерево

Град Смедерево, ЈКП „Зеленило и
гробља Смедерево“
Завод за заштиту природе Србије

Надлежна институција

Од 2017.год. у континуитету

Од 2017.год. у континуитету

Рок имплементације

20.000 ЕUR годишње

Нема података

Процена буџета

Нема података

Процена буџета

Нема података

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Промотивне кампање у циљу развијања и афирмације
проеколошког мишљења

Покретање иницијативе за проширење граница постојећих
природних добара и стављање под заштиту нових
површина као заштићених природних добара

КРАТАК ОПИС АКТИВНОСТИ

МЕРЕ : СТАРАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИЋЕНИМ ПРИРОДНИМ ДОБРИМА

Кратак резиме циља: Повећање заштићених природних добара, заштита биодиверзитета

Пошумљавање према Стратегији пошумљавања
- идентификација и разматрање могућности
пошумљавања на предложеним површинама
- израда извођачких планова за утврђене површине по КО
- идентификација земљишта 6 и 7 бонитетне класе на
територији општине и размотрање могућности
пошумљавања
- израда и реализација планова пошумљавања за
утврђене површине (земљиште 6 и 7 бонитетне класе)

КРАТАК ОПИС АКТИВНОСТИ

МЕРА: ПОВЕЋАЊЕ ПОВРШИНЕ ПОД ШУМОМ

Кратка резиме циља:Повећање површина под шумом

- решавање правно-имовинских односа
- израда Пројектне документације
- уређење и привођење намени ових површина
- реализација Програма озелењавања школских дворишта
и слободних јавних површина
уређење приобаља
- решавање правно-имовинских односа
- пројектна документација
- извођење радова

Страна 218 – Број 6 – Књига 3
8. јун 2017. године

Град Смедерево

213

Риболовачка удружења
Надлежна министарства
Надлежна инспекција
Пчеларска удружења
Комисија за пољопривреду
Министарство за пољопривреду

Од 2017.год. у континуитету

Од 2017.год. у континуитету

Од 2017.год. у континуитету

Од 2017.год. у континуитету

Рок имплементације

2018. – 2020. год.

Нема података

Нема података

Нема података

Нема података

Процена буџета
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Заштита пчеле као еколошког индикатора и унапређење
пчеларстава

Заштита и унапређење рибљег фонда( аутохтоних врста)
и развој рибарства

Министарство пољопривреде и
заштите животне средине,
Републичка инспекција за заштиту
природе

Контрола промета врста које су третиране Уредбом о
стављању под контролу коришћења и промета дивље
флоре и фауне
Оформити волонтрске групе које ће указивати на значај
правилног сакупљања лековитог биља, гљива, споредних
шумских плодова
Заштита дивљачи и унапређење ловишта
- Константна контрола ловишта
- Убацивање дивљачи у ловиште
- Израда додатних хранилишта током зимског периода
- Формирање пољозаштитних појасева
- Контрола примене агротехничких мера
- Контрола спаљивања стрњишта
- Развој ловног туризма
Ловачка удружења Смедерева,
Министарство пољопривреде и
заштите животне средине,
надлежна Републичка инспекција

Надлежна институција

КРАТАК ОПИС АКТИВНОСТИ

МЕРЕ : ЗАШТИТА И УНАПРЕЂЕЊЕ БИОДИВЕРЗИТЕТА

Израда Стратегије одрживог еко-туризма

- развити добар маркентишки и образовни програм (летње
еколошке школе, настава у природи, практична настава),
који ће заштићена подручја приказати јавности
на сајмовима и другим манифестацијама, као
атрактивну туристичку понуду Смедерева.
- штампање информативно – пропагандног
материјала у виду билтена, разгледница,
флајера, календара, постера, сувенира, мајица,
фасцикли, блокчића и оловака

8. јун 2017. године
Страна 219 – Број 6 – Књига 3

6.Одређивање лица везаних
за контролу и надзор
дератизације и дезинсекције

5.Одредити потребе у радној
снази и носиоце послова

4.Утврђивање количине
средства за дератизацију као
и врсте мамаца и
дезинсекцију

3.Утврђивање објеката,
простора и уређеја на којима
ће се вршити дератизација и
дезинсекција

2.Утврђивање модела
тендера и одабир
сертификованог пружаоца
услуга

1.Доношење програма
дератизације и дезинсекције

Доношење, развој и
имплементација програма
дератизације на локалном
нивоу

Град Смедерево,
Сертификован
пружалац услуга

214

Сталан процес

10.000.000,00 годишње

Кратак резиме циља:
Специфичан циљ: Смањење бројности штетних организама ( глодара, крпеља, комараца...) на подручју Смедерева
Мера: Вршење годишње систематске дератизације и дезинсекције на подручју Смедерева
АКТИВНОСТ
Надлежне
Рок за
( кратак опис
Процена буџета
Напомена
институције
имплементацију
активности )

ЗООХИГИЈЕНА

Страна 220 – Број 6 – Књига 3
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
8. јун 2017. године

Град Смедерво

Вршити редован мониторинг на свих 12 мерних места

Од 2017. год. у континуитету

Од 2017. год. у континуитету
Од 200.000,00 –
300.000,00 дин.

Процена буџета

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

215

Град Смедерево - инспекција

Од 2017. год. у континуитету

Град Смедерево

Контролисати услове под којима музички програм може да
се изводи у објектима и Забранити изношење звучних
кутија напоље

Од 2017. год. у континуитету

Град Смедерево; ЈКП „Зеленило и
гробља“ Смедерево

Од 2017. год. у континуитету

Од 2017. год. у континуитету

Град Смедерево

Град Смедерво

Од 2017. год. у континуитету

рок имплементације

Град Смедерево, ЈП „Путеви
Србије“, овлашћени извођачи

Надлежна институција

Дефинисати услове при којима стамбени простор прелази
у пословни (угоститељски) ,где су јасно дефинисани
акустички услови

Имплементација активности дефинисаних у бази података
и израђеним стратешким картама буке на државним
путевима I и II реда као и програмима града Смедерева
Имплементација активности дефинисаних у Стратегији
безбедности саобраћаја на територији Смедерева
унапређење режима саобраћаја, уређење јавног превоза,
обилазница, у циљу побољшања
акустичког амбијента
Планско подизање зеленог растиња у зонама где је бука
изражена
Успоставити мрежу улица са аутоматском регулацијом
саобраћаја и сихронизовати рад семафора

АКТИВНОСТИ

Имплемантација услова за побољшање акустичког амбијента; мониторинг

Побољшати акустички амбијент у Смедереву кроз предузимање одређених активности.

Кратак резиме циља

МЕРА:

БУКА

8. јун 2017. године
Страна 221 – Број 6 – Књига 3

Страна 222 – Број 6 – Књига 3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

8. јун 2017. године

Локални еколошки акциони план Града Смедерева

ЧЕТВРТА ФАЗА
СПРОВОЂЕЊЕ ЛОКАЛНОГ ЕКОЛОШКОГ
АКЦИОНОГ ПЛАНА

Након усвајања у локалној скупштини, ЛЕАП постаје службени
документ, јер се тиме осигурава законска основа за његово
спровођење.
Одговорност за спровођење већине акција лежи на различитим
институцијама као што су општински органи, ЈКП, Округ,
привреда, итд. Међутим, иако нема директну одговорност, у овој
фази Координационо тело може имати врло активну улогу у
обезбеђивању имплементације препорука ЛЕАП-а у процесе
планирања у општини .
Фаза спровођења се веома разликује од осталих фаза највише
због потребе постизања договора између разних институција у
општини.
Активности и мере које је неоходно спровести у овој фази су:
• Идентификација потенцијалних институција за имплементацију;
• Финансирање и рокови реализације ЛЕАП-а;
• Припрема плана спровођења ЛЕАП-а.
7.1. Идентификација потенцијалних институција за
имплементацију
Спровођење акција које се баве проблемима из области заштите
животне средине, захтевају усклађивање рада између великог
броја различитих служби, Одељења, Јавних предузећа и
инспекцијских служби.
Организације које се баве непосредном реализацијом ЛЕАП-а
су:
1. Образовне институције и медији,
2. Органи локалне власти,
3. Органи републичког нивоа,
4. НВО,
5. Привреда.
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Ово је прича о четворо
људи који се зову Свако,
Неко, Било ко и Нико.
Постојао је јако важан
посао који се морао
урадити (ЛЕАП) и Свако
је био сигуран да ће га
Неко урадити. Било ко га
је могао урадити , али
Нико није. Неко се
наљутио, јер је то био
посао Свакога. Свако је
мислио да ће Било ко
урадити, а Нико је
схватио да ће Неко
урадити. На крају је
Свако кривио Некога
када Нико није урадио оно
што је Било ко могао
урадити.
(преузето са
www.mudremisli.com)
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7.2. Финансирање и рокови реализације ЛЕАП-а
Једна од најважнијих питања за реализацију ЛЕАП-а су његово
финансирање и рокови за извршење предложених мера.
Утврђивање трошкова по еколошким приоритетима је било
предмет претходних фаза у изради ЛЕАП-а где је било
неопходно дефинисати потребне трошкове за ублажавање или
решавање најбитнијих проблема.
Дефинисање рокова за реализацију ЛЕАП-а је утврђено визијом
заједнице (жељени период), у првој фази ЛЕАП-а, док
утврђивање прецизнијих термина за реализацију еколошких
приоритета је утврђено израдом Процена стања животне
средине(табеле приоритета у прилогу), дакле у другој фази
израде ЛЕАП-а.
7.3. Припрема плана спровођења ЛЕАП-а
План спровођења пројекта је усмерен на укључивање акција за
свако од приоритетних питања у једну целину, што ће помоћи да
све те акције обједињено раде ка остварењу задатака и циљева
предвиђених ЛЕАП-ом.
План спровођења ће помоћи да се у циљу остварења задатака
одреде задужења за спровођење сваке акције да се утврди
распоред времена за сваки задатак, одреди ко је одговоран за
извршење сваког задатка.
Овакав поступак треба спровести за сваку акцију док се не
изради свеобухватан план спровођења за свако приоритетно
питање.
Од изузетне је важности да Комисија за израду ЛЕАП-а, с
времена на време преиспита план спровођења да би утврдила
да ли се задаци спроводе у складу са предвиђеним роковима.
План спровођења је кључни документ за наредну фазу ЛЕАП-а а
то је надзор над његовим спровођењем.
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ПЕТА ФАЗА
НАДГЛЕДАЊЕ И ПРОЦЕНА РЕЗУЛТАТА

Поступак надгледања и процене резултата обухвата:
- Информисање о постојећем стању, повезивање акција и
жељених резултата и измене активности током спровођења
ЛЕАП-а.
- Укључује све учеснике и доприноси онима који су одговорни за
побољшање пројекта.
- Пружа могућност за оспособљавање руководилаца и учесника
у пројекту, као и важно образовно и средство за подизање јавне
свести.
Надгледање и процена резултата подразумева спровођење
неколико активности:
 Преиспитивање еколошких циљева и показатеља:
- Да ли су циљеви и даље реални, након посматрања са
нове временске дистанце у односу на период његовог
завршавања ?
- Да ли су показатељи и даље актуелни ?
 Успостављање система извештавања.
Омогућава да све одговорне стране известе колико су успеле да
остваре циљеве и задатке који су утврђени ЛЕАП-ом. Извештаји
садрже квантитативне (мерења) и квалитативне (анкете,
интервјуи) податке.
 Процењивање резултата
Поступак Процене обухвата поређење тренутних резултата са
задацима који су утврђени ЛЕАП-ом и планом спровођења, у
утврђеном временском оквиру.
 Саопштавање резултата јавности
Грађани као релевантни оцењивачи успешности ЛЕАП-а, треба
да буду обавештени о статусу стања животне средине и
акцијама које се могу предузети да би се остварили еколошки
задаци. Код саопштавања резултата треба користити
разноврсне технике као што су конференције за штампу,
извештаји, гостовања на медијима, панои, флајери, итд.
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ЛИТЕРАТУРА

 Уредба о ратификацији Међународне конвенције за заштиту
биља, („Сл. лист ФНРЈ - Међународни уговори“, бр. 7/55);
 Закон о ратификацији Међународне конвенције за заштиту
птица, („Сл. лист СФРЈ", бр. 6/73);
 Уредба о ратификацији Конвенције о мочварама које су од
међународног значаја, посебно као пребивалиште птица
мочварица, („Сл. лист СФРЈ - Међународни уговори“, бр.
9/77);
 Конвенција о сарадњи за заштиту и одрживо коришћење
реке Дунав, („Сл. лист СЦГ - Међународни уговори“, бр.
4/2003);
 Закон о потврђивању Конвенције о очувању миграторних
врста дивљих животиња, („Сл. гласник РС - Међународни
уговори“, бр. 102/2007);
 Закон о потврђивању Конвенције о очувању европске дивље
флоре и фауне и природних станишта, („Сл. гласник РС Међународни уговори“, бр. 102/2007);
 Закон
о
потврђивању
Конвенције
о
биолошкој
разноврсности, („Сл. лист СРЈ - Међународни уговори“, бр.
11/2001);
 Закон о потврђивању Оквирне конвенције Уједињених нација
о промени климе, са анексима, („Сл. лист СРЈ
Међународни уговори“, број: 2/97);
 Закон о потврђивању Кјото Протокола уз Оквирну
конвенцију Уједињених нација о промени климе, („Сл. гласник
РС“, бр. 88/2007 и 38/2009);
 Закон о ратификацији Протокола уз Конвенцију о
прекограничном загађивању ваздуха на велике даљине о
дугоричном финансирању Програма сарадње за праћење и
процену прекограничног преноса загађујућих материја у
ваздуху на велике даљине у Европи (ЕМЕП), („Сл. лист СФРЈ
- Међународни уговори“, бр. 2/87);
 Монтреалски протокол о супстанцијама које оштећују
озонски омотач, („Сл. лист СФРЈ - Међународни уговори“,
бр. 16/90 и („Сл. лист Србије и Црне Горе - Међународни
уговори“, бр. 24/04);
219

Страна 226 – Број 6 – Књига 3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

8. јун 2017. године

Локални еколошки акциони план Града Смедерева
 Закон о ратификацији Бечке конвенције о заштити озонског
омотача, са прилозима I и II, („Сл. лист СФРЈ - Међународни
уговори“, бр. 1/90);
 Закон о ратификацији Конвенције о прекограничном
загађивању ваздуха на великим удаљеностима, („Сл. лист
СФРЈ - Међународни уговори“, бр.11/86);
 Уредба о ратификацији Конвенције о заштити од опасности
тровања бензолом, („Сл. лист СФРЈ - Међународни
уговори“,бр.16/76);
 Закон о ратификацији Конвенције о заштити светске
културне и природне баштине („Сл. лист СФРЈ Међународни уговори“, бр. 8/74);
 Закон о потврђивању Европске конвенције о пределу, („Сл.
гласник РС - Међународни уговори“, бр. 4/2011 од 27.5.2011.
године);
 Закон о потврђивању Конвенције о доступности
информација, учешћу јавности у доношењу одлука и праву на
правну заштиту у питањима животне средине, („Сл.
гласник РС - Међународни уговори“, бр. 38/09) – тзв. Архуска
конвенција;
 Стратегија биолошкe разноврсности Републике Србије за
период од 2011. до 2018. године;
 Национална стратегија за укључивање Републике Србије у
механизам чистог развоја Кјото протокола за секторе
управљања отпадом, пољопривреде и шумарства;
 Стратегија управљања
године;

отпадом за период 2010-2019.

 Национална стратегија заштите и спасавања у ванредним
ситуацијама;
 Национална стратегија
за апроксимацију у области
животне средине за Републику Србију;
 Стратегија управљања минералним ресурсима Републике
Србијe до 2030. године;
 Национална стратегија одрживог коришћења природних
ресурса и добара;
 Стратегија развоја образовања у Србији до 2020. године;
 Стратегија безбедности и здравља на раду у Републици
Србији за период од 2013. до 2017. године;
 Стратегија пољопривреде и руралнoг развоја Републике
Србије за период 2014 – 2024. године;
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 Стратегија развоја водног саобраћаја Републике Србије од
2015. до 2025. године;
 Национална стратегија за младе за период од 2015. до 2025.
године;
 Стратегија развоја енергетике Републике Србије до 2025.
године са пројекцијама до 2030. године;
 Стратегија
безбедности
саобраћаја
на
путевима
Републике Србије за период од 2015. до 2020. године;
 Стратегија
унапређења
система
инфраструктуре
квалитета у Републици Србији за период 2015-2020. године;
 Стратегија развоја туризма Републике Србије за период од
2016. до 2025. године;
 Стратегија управљања водама на територији Републике
Србије до 2034. године;
 Закон о заштити животне средине („Сл. гласник РС“,
бр.135/04, 36/2009, 72/2009-др.закон, 43/2011-одлука УС и
14/2016);
 Закон о заштити природе („Сл. гласник РС“, бр.36/09, 88/10,
91/10 и 14/16);
 Закон о управљању отпадом („Сл.гласник РС“ бр.36/09, 88/10
и 14/16;
 Закон о амбалажи и амбалажном отпаду („Сл. гласник РС“,
бр.36/09);
 Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања
животне средине („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 25/2015);
 Закон о заштити ваздуха („Сл. гласник РС“ бр. 36/09 и
10/2013);
 Закон о водама („Сл. гласник РС“ бр. 30/10 и 93/12 и 101/16);
 Закон о заштити земљишта („Сл. гласник РС“ бр. 112/15);
 Закон о транспорту опасног терета
88/10);

(„Сл.гласник РС“ бр.

 Закон о хемикалијама („Сл.гласник РС“ бр. 36/09, 88/10, 92/11
и 93/12);
 Закон о заштити од буке у животној средини („Сл.гласник
РС“, бр. 36/09 и 88/2010);
 Закон о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“,бр.129/07 и
83/2014 –др.закон);
 Закон о комуналним делатностима („Сл.гласник РС“, бр.
88/2011 и 104/2016);
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 Закон о ветеринарству („Сл.гласник РС“, бр.91/05, 30/10 и
93/12);
 Закон о добробити животиња („Сл.гласник РС“, бр.41/09);
 Закон о слободном приступу информацијама од јавног
значаја („Сл. гласник РС“, бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009 и
36/2010);
 Закон о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“, бр. 72/2009,52/2011,55/2013, 35/2015,68/2015 И
62/2016 –одлука УС);
 Закон о заштити становништва од заразних болести
(„Сл.гласник РС“, бр. 15/2016);
 Закон о заштити од пожара („Сл.гласник РС“, бр. 111/09 и
20/15);
 Закон о ванредним ситуацијама („Сл.гласник РС“, бр. 111/09,
92/11 и 93/12);
 Закон о безбедности и здрављу на раду („Сл.гласник РС“, бр.
101/05 и 91/5);
 Правилник о начину и условима за мерење количине и
испитивање квалитета отпадних вода и садржини
извештаја о извршеним мерењима
(„Сл.гласник РС“, бр.
33/16);
 Правилник о листи електричних и електронских производа,
мерама забране и ограничења коришћења електричне и
електронске опреме која садржи опасне материје
(„Сл.гласник РС“, бр. 99/10);
 Правилник о условима и начину сакупљања, транспорта,
складиштења и третмана отпада који се користи као
секундарна сировина или за добијање енергије („Сл.гласник
РС“, бр. 98/10);
 Правилник о начину и поступку за управљање отпадним
флуоросцентним цевима које садрже живу
(„Сл.гласник
РС“, бр. 97/10);
 Правилник о обрасцу дневне евиденције и годишњег
извештаја о отпаду са упутством за његово попуњавање
(„Сл.гласник РС“, бр. 95/10 и 88/15);
 Правилник о начину складиштења, паковања и обележавања
опасног отпада („Сл.гласник РС“, бр. 92/10);
 Правилник о начину и поступку управљања истрошеним
батеријама и акумулаторима („Сл.гласник РС“, бр. 86/10);
 Правилник о начину и поступку управљања отпадним
гумама („Сл.гласник РС“, бр. 104/09 и 81/10);
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 Правилник о категоријама, испитивању и класификацији
отпада („Сл.гласник РС“, бр. 56/10);
 Правилник о утврђивању усклађених износа накнаде за
загађивање животне средине („Сл.гласник РС“, бр. 25/15);
 Правилник о поступању са уређајима и отпадом који садржи
ПЦБ („Сл.гласник РС“, бр. 37/11);
 Правилнико листи ПОПс материја, начину и поступку за
управљање ПОПс отпадом и граничним вредностима
концентрација ПОПс материја које се односе на одлагање
отпада који садржи или је контаминиран ПОПс материјама
(„Сл.гласник РС“, бр. 65/11);
 Правилник о дозвољеном нивоу буке у животној средини
(„Сл.гласник РС“, бр. 54/92);
 Правилник о садржини и методама израде стратешких
карата буке и начину њиховог приказивања јавности
(„Сл.гласник РС“, бр. 80/2010);
 Правилник о начину разврставања и поступања са
споредним
производима
животињског
порекла,
ветеринарско – санитарним условима за изградњу објеката
за сакупљање, прераду и уништавање споредних производа
животињског порекла, начину спровођења службене
контроле и самоконтроле, као и условима за сточна гробља
и јаме гробнице („Сл.гласник РС“, бр.31/11, 97/13 и 15/15);
 Правилник о енергетској ефикасности зграда („Сл.гласник
РС“, бр. 61/2011);
 Правилник о условима, садржини
сертификата
о
енергетским
(„Сл.гласник РС“, бр. 69/2012);

и начину издавања
својствима
зграда

 Уредба о производима који после употребе постају посебни
токови отпада, обрасцу дневне евиденције о количини и
врсти произведених и увезених производа и годишњег
извештаја, начину и роковима достављања годишњег
извештаја, обвезницима плаћања накнаде, критеријумима за
обрачун, висину и начин обрачунавања и плаћања накнаде
(„Сл.гласник РС“, бр. 54/10, 86/11, 15/12, 3/14, 81/14, 31/15 и
44/16);
 Уредба о програму систематског праћења квалитета
земљишта, индикаторима за оцену ризика од деградације
земљишта и методологији за израду ремедијационих
програма („Сл.гласник РС“, бр. 88/10);
 Уредба о мерилима и условима за повраћај, ослобађање или
смањење плаћања накнаде за загађивање животне средине
(„Сл.гласник РС“, бр. 113/05 и 24/10);
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Локални еколошки акциони план Града Смедерева
 Уредба о класификацији вода
5/68 и 33/75);

(„Сл.

гласник СРС“, бр.

 Уредба о граничним вредностима емисије
материја у воде и роковима за њихово
(„Сл.гласник РС“, бр. 67/11 и 48/12);

загађујућих
достизање

 Уредба о врстама загађивања, критеријумима за обрачун
накнаде за загађивање животне средине и обвезницима,
висини и начину обрачунавања и плаћања накнаде
(„Сл.гласник РС“, бр. 113/05, 113/05, 6/07, 8/10, 102/10, 15/12,
91/12, 30/13 и 25/15);
 Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета
ваздуха („Службени гласник РС“ бр. 11/10, 75/2010 и 63/13);
 Уредба о одређивању зона и агломерација („Сл. гласник РС“
бр. 58/11 и 98/12)“
 Уредба о поступању са супстанцама које оштећују озонски
омотач, као и о условима за издавање дозвола за увоз и
извоз тих супстанци („Сл. гласник РС“ бр. 22/10 и 114/2013);
 Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима,
методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и
штетних ефеката буке у животној средини („Сл.гласник
РС“, бр. 75/10);
 Одлука о оснивању зеленог фонда Републике Србије ("Сл.
гласник РС", бр. 91/2016);
 Одлука о условима које морају да испуњавају правна лица и
предузетници за обављање дезинфекције, дезинсекције и
дератизације („Сл.лист СРЈ“, бр 27/97 и „Сл.лист СЦГ“, бр.
1/03 – Уставна повеља);
 Одлука о мерама за заштиту становништва од буке и
одређивању акустичких зона на територији града
смедерева („Сл.лист града Смедерева", бр. 3/2014 пречишћен текст);
 Мерење буке у животној средини ЈУС У. Ј6.090. 1992,
Акустичко зонирање простора СРПС У. Ј.6 205 2007.;
 Просторни план града Смедерева;
 www.smederevo.org.rs : Извештаји анализа о стању чиноца
животне средине.
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ГРАДА СМЕДЕРЕВА
ГОДИНА X БРОЈ 6 – Књига 4
СКУПШТИНА ГРАДА
84.
На основу члана 361. став 1. Закона о енергетици („Службени гласник Републике Србије“, број 145/2014), члана 2.
став 3. тачка 3, члана 3. став 1. тачка 3. и члана 4. став 3.
Закона о комуналним делатностима („Службени гласник
Републике Србије“, број 88/2011 и 104/2016), члана 20. став
1. тачака 5. и 35, а у вези са чланом 23. став 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 и 101/2016-др. закон), члана 35. став 2. и члана 39. ставова 2. и 3. Закона о прекршајима („Службени гласник Републике Србије“, број 65/2013,
13/2016 и 98/2016-одлука УС), члана 14. став 1. тачака 5.
и 35. и члана 19. став 1. тачка 6. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 12/2016-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 8. седници одржаној 8.
јуна 2017. године, донела jе
ОД Л У КУ
О СНАБДЕВАЊУ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ
I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се:
1. услови и начин обављања енергетских делатности
производње топлотне енергије и дистрибуције топлотне енергије, управљања дистрибутивним системом за топлотну енергију и снабдевање крајњих купаца топлотном енергијом која се користи за грејање
и климатизацију стамбених и пословних објеката и
припрему топле потрошне воде;
2. услови и начин обезбеђивања континуитета у снабдевању топлотном енергијом крајњих купаца на територији града Смедерева (у даљем тексту: Град);
3. права и обавезе произвођача и дистрибутера топлотне енергије;
4. права и обавезе крајњих купаца топлотне енергије;
5. орган који доноси тарифни систем, издаје лиценце,
даје сагласност на цене топлотне енергије и прописује друге услове којима се обезбеђује редовно и сигурно снабдевање крајњих купаца топлотном енергијом, у складу са законом.

СМЕДЕРЕВО, 8. ЈУН 2017. ГОДИНЕ
Члан 2.
Овом Одлуком се нарочито уређују:
1. планирање и развој система даљинског грејања;
2. међусобни односи између енергетског субјекта и
крајњег купца топлотне енергије;
3. власничка разграничења и надлежности за одржавање топлотне опреме;
4. услови и начин издавања одобрења за прикључење;
5. изградња прикључног топловода и топлотне подстанице;
6. прикључење на топловодну мрежу;
7. почетак испоруке топлотне енергије;
8. склапање уговора о снабдевању топлотном енергијом;
9. евиденција крајњих купаца;
10. снабдевање и квалитет испоручене топлотне енергије;
11. мерно место, мерни уређаји и утврђивање испоручене количине топлотне енергије;
12. надлежност за доношење тарифног система и одређивање цена топлотне енергије и услуга;
13. рекламације на испоручену топлотну енергију;
14. неовлашћено коришћење топлотне енергије;
15. обустава испоруке топлотне енергије;
16. обавезе енергетског субјекта и крајњег купца, надзор, казнене и прелазне и завршне одредбе.
Члан 3.
Поједини појмови употребљени у овој Одлуци имају
следеће значење:
1. систем даљинског грејања је јединствен техничко-технолошки систем међусобно повезаних енергетских објеката који служи за обављање делатности производње и дистрибуције топлотне енергије,
а састоји се од топлотног извора, топловодне мреже
и топлотних подстаница;
2. производни (топлотни) извори су постројења која
претварају примарну енергију горива у топлотну
енергију;
3. дистрибутивни систем је део система даљинског
грејања који чини топловодна мрежа за дистрибуцију топлотне енергије крајњим купцима: топловоди (подземни и надземни) и уређаји и постројења
који су њихови саставни делови;
4. пумпне станице јесу постројења која омогућавају
додатни проток топле воде кроз топловодну мрежу;
5. примарна топловодна мрежа јесу топловоди који
повезују топлотне изворе и топлотну подстаницу;
6. секундарна топловодна мрежа јесу топловоди и
разводи од прикључне станице до крајњих купаца
на подручју снабдевања топлотно-предајне станице;
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7. топловодни прикључак је топловод који спаја
уличну топловодну мрежу, од прикључних шахтова или одвајања од топловодне мреже до топлотне
подстанице, односно појединачног крајњег купца;
8. топлотно - предајна станица (топлотна подстаница) је постројење које служи за мерење и предају
топлотне енергије од топловодног прикључка до
кућних грејних инсталација и састоји се од прикључне подстанице и кућне подстанице;
9. прикључна подстаница је део топлотне подстанице састављен од запорних, регулационих и мерних
елемената;
10. кућна подстаница је део топлотне подстанице који
се састоји од топлотних измењивача, разводних
система, регулационих и сигурносних уређаја за
расподелу топлотне енергије за различите системе
унутрашњих топлотних уређаја;
11. унутрашње топлотне инсталације и уређаји
представљају скуп опреме која се употребљава за
различите врсте грејања: радијаторско, конвекторско и подно грејање, грејање топлим ваздухом, климатизацију простора, припрему санитарне топле
воде и др.;
12. енергетски субјект је правно лице које је уписано
у регистар за обављање једне или више енергетских делатности;
13. лиценца је акт којим се утврђује испуњеност услова прописаних законом за обављање енергетских
делатности;
14. дистрибутер је енергетски субјект који врши испоруку топлотне енергије и управља дистрибутивним
системом топлотне енергије;
15. крајњи купац топлотне енергије је правно или
физичко лице, или предузетник чији је објекат прикључен на топловодну мрежу и који купује топлотну енергију за сопствене потребе по прописаном
тарифном систему (у даљем тексту: крајњи купац);
16. тарифни систем je модел за наплату потрошене
топлотне енергије крајњим купцима и представља
збир фиксног и варијабилног дела;
17. фиксни део представља накнаду за грејну површину који обухвата све фиксне трошкове и обрачунава
се множењем површине са утврђеном јединичном
ценом за 1m2;
18. варијабилни део представља накнаду за испоручену топлотну енергију, обухвата све варијабилне
трошкове и израчунава се очитавањем мерног уређаја и множењем припадајућег утрошка (kWh) са
јединичном ценом по 1 kWh;
19. топла потрошна вода је вода из водоводне мреже,
која се загрева у измењивачу топлоте кућне подстанице и коју крајњи купац користи за домаћинства
или друге потребе;
20. водомер потрошне топле воде је уређај који мери
утрошену количину топле потрошне воде и основ
је за обрачунавање испоручене топлотне енергије
за загревање топле потрошне воде;
21. грејни дан је период у току дана у којем се испоручује топлотна енергија крајњем купцу;
22. делитељ трошкова (алокатор) је уређај којим се
омогућава расподела трошкова топлотне енергије,
која је испоручена преко заједничког топлотног
бројила (мерача) у заједничкој прикључној подстаници за више крајњих купаца;
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23. деловник трошкова је писани споразум између енергетског субјекта и крајњих купаца који се
снабдевају топлотном енергијом преко заједничког
мерача топлоте, а којим се одређује удео трошкова
снабдевања топлотном енергијом сваког појединачног крајњег купца, при чему збир свих делова мора
бити 100%;
24. мерач топлоте је уређај који непосредно мери испоручену топлотну енергију и основ је за обрачунавање испоручене топлотне енергије купцу, а може
бити заједнички или сопствени;
25. заједнички мерач топлоте је мерач постављен у
топлотној подстаници којим се региструје количина топлотне енергије за двоје или више крајњих
купаца прикључених на заједничку инсталацију
централног грејања;
26. сопствени мерач топлоте је мерач постављен у
кућној подстаници или на кућној инсталацији којим се региструје испоручена топлотна енергија за
једног крајњег купца;
27. контролни мерач утрошка топлотне енергије
је уређај којим се региструје количина утрошене
топлотне енергије сваке стамбене или пословне
јединице појединачно, која служи за прерасподелу укупно испоручене топлотне енергије измерене
на заједничком мерачу топлоте, а уградњом заједничког мерача топлоте у топлотној подстаници сви
сопствени мерачи постају контролни;
28. мерно место је место у топлотној подстаници где је
постављен мерач топлотне енергије, односно место
где је постављен водомер;
29. носилац топлоте је материја која струји у систему и која, загревајући се у топлотним изворима
енергетског субјекта и хладећи се у грејним телима крајњег купца, преноси топлотну енергију, при
чему је материја носиоца топлоте вода;
30. обрачунски период је период за који се врши очитавање и обрачун испоручене топлотне енергије;
31. обрачунска грејна сезона представља период од
01. јула до 30. јуна следеће године у коме енергетски субјект обрачунава и фактурише услугу грејања за ту грејну сезону;
32. упоредни обрачунски период је период у којем су
услови за које се може утврдити стварна потрошња
топлотне енергије слични са условима из периода
за који није било могуће утврдити стварну потрошњу;
33. грејна површина је целокупна затворена површина стамбене или пословне јединице (без балкона,
тераса и лођа) која је одређена главним пројектом
или пројектом изведених радова објекта или мерењем на лицу места, а која је саставни део Уговора о
продаји топлотне енергије;
34. грејна запремина је грејна површина помножена
са висином стамбеног или пословног објекта;
35. предајно место је мерно место где један енергетски субјект предаје топлотну енергију другом енергетском субјекту, односно крајњем купцу;
36. прикључна снага је инсталисана снага унутрашњих грејних инсталација и уређаја, а одређена је
пројектом за градњу, односно пројектом изведених
радова;
37. енергетска дозвола је дозвола за изградњу енергетских објеката;
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38. обједињена процедура је скуп поступака и активности Одељења Градске управе надлежног за спровођење обједињене процедуре у вези са изградњом,
доградњом или реконструкцијом објеката, а која
укључује издавање и прибављање докумената у
складу са Законом о планирању и изградњи.
Остали појмови употребљени у овој Одлуци
имају исто значење као и у Закону којим се уређује
област енергетике.
Члан 4.
Енергетске делатности из члана 1. ове Одлуке обавља
Јавно предузеће Грејање Смедерево, Смедерево (у даљем
тексту: енергетски субјект), које је основао Град.
II ПЛАНИРАЊЕ И РАЗВОЈ СИСТЕМА
ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА
Члан 5.
Скупштина града Смедерева (у даљем тексту: Скупштина града) донеће План развоја енергетике на територији Града (у даљем тексту: План развоја) којим се утврђују
потребе за енергијом на територији Града, као и услови и
начин обезбеђивања неопходних енергетских капацитета, а
који је у складу са Стратегијом развоја енергетике Републике Србије и Програмом остваривања Стратегије.
Скупштина града донеће План развоја у року од 12 месеци од дана ступања на снагу ове Одлуке.
Енергетски субјект дужан је да достави све податке неопходне за израду Плана развоја Одељењу Градске управе
надлежном за послове енергетике (у даљем тексту: надлежно Одељење) и енергетском менаџеру града Смедерева (у
даљем тексту: енергетски менаџер), у року од 30 дана од
дана достављања захтева надлежног Одељења.
Захтев за достављање података из става 3. овог члана
садржи: врсту података, временски период на који се односе, начин достављања података, као и друге елементе за
израду Плана развоја.
План развоја доноси се на период од шест (6) година и
усклађује се са реалним потребама за енергијом и енергентима најмање сваке друге године.
Члан 6.
Енергетски субјект дужан је да донесе и спроведе свој
план развоја који је усклађен са Планом развоја из члана
5. ове Одлуке, најкасније у року од шест месеци од дана
доношења Плана развоја из члана 5. ове Одлуке.
Планови развоја топлификационе мреже и гасификационе мреже морају бити међусобно усклађени.
Подручја предвиђена за топлификацију, односно гасификацију се дефинишу енергетском картом Града коју израђује надлежно Одељење у сарадњи са енергетским менаџером, у року од годину дана од дана ступања на снагу
ове Одлуке.
Енергетски објекти система даљинског грејања граде се
и одржавају по Програмима који садрже податке о врсти
објекта, потребна средства и изворе финансирања, начин
и обезбеђење средстава, рок и динамику изградње и одржавања, као и друге неопходне елементе (у даљем тексту:
Програм изградње објеката топлификације и Програм одржавања објеката и инсталација).
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Програме из става 4. овог члана доноси Скупштина града, за период не краћи од годину дана, у складу са усвојеним Планом развоја из члана 5. ове Одлуке, као јединствен
Програм.
За реализацију Програма из става 4. овог члана задужен
је енергетски субјект.
Планови развоја система даљинског грејања за територију Града објављују се у ‚‘Службеном листу града Смедерева‘‘.
III УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕНЕРГЕТСКИХ
ДЕЛАТНОСТИ
Енергетске делатности
Члан 7.
Енергетске делатности, у складу са Законом о енергетици, су производња топлотне енергије, дистрибуција и снабдевање топлотном енергијом.
Лиценца
Члан 8.
Енергетски субјект може да отпочне са обављањем
енергетске делатности на територији Града на основу лиценце коју издаје надлежно Одељење у складу са законом и
подзаконским прописима.
Лиценца се издаје за обављање следећих делатности:
1. производња топлотне енергије снаге преко 1 MW;
2. дистрибуција и снабдевање топлотном енергијом.
Лиценца се издаје на захтев енергетског субјекта за
сваку енергетску делатност посебно, у складу са законом и
подзаконским актима.
Лиценца се издаје решењем, у року од 30 дана од дана
подношења уредног захтева за издавање лиценце, под условима утврђеним законом.
Члан 9.
Надлежно Одељење доноси решење о издавању и одузимању лиценце, контролише рад енергетског субјекта,
врши продужење важења лиценце, води регистар издатих
лиценци и обезбеђује јавност регистра.
На решење о издавању, продужењу, односно одузимању
лиценце може се изјавити жалба Градском већу града Смедерева (у даљем тексту: Градско веће) у року од 15 дана од
дана пријема решења.
Члан 10.
За издавање и продужење лиценце плаћа се накнада у
висини утврђеној решењем о издавању, односно продужењу лиценце.
Висина накнаде из става 1. овог члана одређује се у
складу са критеријумима и мерилима и вредности коефицијента за обрачун висине накнаде за издавање лиценце.
Критеријуми, мерила и вредност коефицијента из става 2. овог члана, утврђују се посебним актом који доноси
Градско веће на предлог надлежног Одељења, у року од
шест месеци од дана ступања на снагу ове Одлуке и који се
објављује у ‚‘Службеном листу града Смедерева‘‘.
Накнаду из става 1. овог члана не плаћа енергетски субјект из члана 4. ове Одлуке.
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Енергетска дозвола
Члан 11.
Енергетски објекти за производњу топлотне енергије
снаге 1MW и више граде се у складу са законом којим се
уређују услови и начин уређења простора, уређивање и коришћење грађевинског земљишта и изградња објеката, техничким и другим прописима, а по претходно прибављеној
енергетској дозволи, у складу са законом.
Енергетску дозволу издаје надлежно Одељење.
Члан 12.
Захтев за издавање енергетске дозволе садржи податке
прописане законом и подзаконским прописима.
Енергетска дозвола се издаје решењем, у року од 30
дана од дана подношења уредног захтева, ако су испуњени
услови утврђени законом и подзаконским прописима.
На решење којим се издаје енергетска дозвола или одбија захтев за њено издавање, може се изјавити жалба Градском већу у року до 15 дана од дана пријема решења.
Члан 13.
За издавање енергетске дозволе плаћа се накнада у висини утврђеној решењем о издавању енергетске дозволе.
Висина накнаде из става 1. овог члана одређује се у
складу са критеријумима и мерилима и вредности коефицијента за обрачун висине накнаде за издавање енергетске
дозволе.
Критеријуми, мерила и вредност коефицијента из става 2. овог члана, утврђују се посебним актом који доноси
Градско веће на предлог надлежног Одељења, у року од
шест месеци од дана ступања на снагу ове Одлуке и који се
објављује у ‚‘Службеном листу града Смедерева‘‘.
Накнаду из става 1. овог члана не плаћа енергетски субјект из члана 4. ове Одлуке.
IV ПРОИЗВОДЊА, ДИСТРИБУЦИЈА И
СНАБДЕВАЊЕ ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ
Производња топлотне енергије
Члан 14.
Енергетски субјект производи или купује топлотну
енергију за потребе крајњих купаца, врши дистрибуцију и
испоруку топлотне енергије крајњим купцима, управља дистрибутивним системом и снабдева топлотном енергијом
крајње купце на подручју Града.
Енергетски субјект је дужан да енергетске делатности
из домена топлотне енергије обавља у складу са законом,
актом о оснивању, овом Одлуком и актима донесеним на
основу ове Одлуке.
Произвођач топлотне енергије је дужан да своје производне капацитете одржава у исправном стању, обезбеди
њихову сталну погонску и функционалну способност и безбедно коришћење у складу са техничким и другим прописима и стандардима који се односе на услове експлоатације
те врсте објеката и инсталација, њихову безбедност и услове заштите животне средине утврђене законом и другим
прописима.
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Произвођач топлотне енергије коме је актом о оснивању или актом о поверавању обављања делатности производње топлотне енергије утврђена обавеза производње
топлотне енергије за крајње купце, дужан је да произведену топлотну енергију испоручује енергетском субјекту
који обавља делатност дистрибуције и снабдевања крајњих
купаца топлотном енергијом према годишњем билансу потреба крајњих купаца, осим уколико је предузеће основано
за производњу и дистрибуцију топлотне енергије.
Произвођач топлотне енергије из става 1. овог члана и
енергетски субјект који обавља делатност дистрибуције и
снабдевања крајњих купаца топлотном енергијом, ако се те
делатности не обављају у истом правном субјекту, закључују годишњи уговор о продаји топлотне енергије за потребе крајњих купаца у писаној форми.
Члан 16.
Термоенергетска опрема коју произвођач топлотне
енергије користи за обављање основне делатности, садржи:
1. топлотне изворе;
 ераче утрошка топлотне енергије на прагу топлот2. м
ног извора;
3. пумпне станице топлотног извора.
Повлашћени произвођачи топлотне енергије и
подстицајне мере за коришћење обновљивих извора за
производњу топлотне енергије
Члан 17.
Повлашћени произвођачи топлотне енергије су произвођачи који у процесу производње топлотне енергије користе обновљиве изворе енергије и при томе испуњавају
услове у погледу енергетске ефикасности.
Повлашћени произвођачи топлотне енергије, односно
енергије за хлађење, имају право на подстицајну откупну
цену и друге подстицајне мере.
Скупштина града Смедерева посебним актом прописује услове за стицање статуса повлашћеног произвођача топлотне енергије, подстицајне мере, критеријуме за утврђивање испуњености тих услова и утврђује начин и поступак
стицања тог статуса, вођење регистра повлашћених произвођача топлотне енергије и његову садржину.
Услови за стицање статуса повлашћеног произвођача
топлотне енергије, критеријуми за стицање испуњености
тих услова као и начин и поступак стицања тог статуса прописаће се у року од једне године од дана ступања на снагу
ове Одлуке.
Решење о стицању статуса повлашћеног произвођача
топлотне енергије доноси надлежно Одељење.
Дистрибуција и снабдевање топлотном енергијом
Члан 18.
Енергетски субјект, као дистрибутер топлотне енергије,
обавља делатност дистрибуције и снабдевања топлотном
енергијом, управљања дистрибутивним системом за топлотну енергију и снабдевање топлотном енергијом свих
крајњих купаца на подручју за које је задужен за испоруку
и снабдевање топлотном енергијом.
Дистрибутер топлотне енергије одговоран је за одржавање, функционисање и безбедно коришћење дистрибу-
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тивног система, као и његов развој у складу са потребама
постојећих и будућих крајњих купаца.
Члан 19.
Термоенергетска опрема коју дистрибутер топлотне
енергије користи за обављање основне делатности, садржи:
1. топловодну мрежу;
2. прикључни топловод;
3. прикључну подстаницу;
4. уређаје и постројења који су њихови саставни делови.
Правила о раду дистрибутивног система
Члан 20.
Енергетски субјект је дужан да донесе Правила о раду
дистрибутивног система (у даљем тексту: Правила), а уз
прибављену сагласност Оснивача, у року од 12 месеци од
дана ступања на снагу ове Одлуке.
Правилима се нарочито утврђују: технички услови за пројектовање и прикључење нових корисника на систем, технички услови за повезивање са произвођачем топлотне енергије,
технички и други услови за безбедан рад дистрибутивног система и за обезбеђивање поузданог и континуираног снабдевања крајњих купаца топлотном енергијом, поступци у кризним
ситуацијама, функционални захтеви и класа тачности мерних
уређаја, место и начин мерења испоручене топлотне енергије, правила о мерењу са дефинисаном потребном мерном
опремом, услови за привремено искључење крајњих купаца
као и наплата везана за привремено искључене крајње купце.
Правила из става 1. овог члана објављују се у „Службеном листу града Смедерева”, као и на интернет страници
дистрибутера топлотне енергије.
Снабдевање крајњих купаца
Члан 21.
Услов да енергетски субјект буде снабдевач крајњих
купаца топлотном енергијом јесте да обезбеђује топлотну
енергију из сопствених извора, или купује топлотну енергију од других произвођача, о чему закључује годишњи
уговор у складу са годишњим билансом потреба крајњих
купаца које снабдева.
Изузетно, енергетски субјект и власник постројења за
производњу топлотне енергије који има вишак капацитета
у односу на своје потребе, могу закључити Уговор о пословно – техничкој сарадњи којим ће власник постројења
енергетском субјекту уступити на коришћење вишак производних капацитета, ради производње и продаје топлотне
енергије трећим лицима.
Уговором из става 2. овог члана разграничиће се потрошња енергената на уговорне стране и утврдиће се обавеза енергетског субјекта да производни капацитет одржава
у исправном стању, обезбеди његову сталну погонску и
функционалну способност и безбедно коришћење у складу
са техничким и другим прописима и стандардима који се
односе на ову област.
Одржавање топлификационог система
Члан 22.
Енергетски субјект је дужан да своје производне и дистрибутивне капацитете, укључујући и топлотне подстани-
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це, одржава у исправном стању, да благовремено обавља ремонт, да обезбеди њихову сталну погонску и функционалну
способност и безбедно коришћење у складу са техничким
и другим прописима и стандардима, а у циљу несметаног
функционисања целог система даљинског грејања.
Енергетски субјект је у обавези да једном годишње, најкасније до 01. октобра, Градском већу поднесе извештај о
припремљености свог дела система даљинског грејања за
наступајућу грејну сезону.
Уколико власник објекта или Скупштина стамбене заједнице, до 30. септембра, не поднесе енергетском субјекту
на чији је дистрибутивни систем прикључен објекат, обавештење о пропустима и недостацима у унутрашњој грејној
инсталацији, сматраће се да је унутрашња грејна инсталација припремљена за наступајућу грејну сезону.
Члан 23.
Уградњу, континуирано проверавање исправности и
тачности рада, као и метролошко оверавање и одржавање
мерних уређаја у топлотној подстаници за мерење испоручене количине топлотне енергије врши енергетски субјект.
За одржавање прикључног топловода и топлотне подстанице, изузимајући мерне уређаје, одговоран је инвеститор, односно власник, уколико уговором није пренео обавезу одржавања на енергетски субјект.
Власник објекта је дужан да омогући приступ енергетским објектима и да трпи извршење радова из ставова 1. и
2. овог члана.
Члан 24.
Унутрашња грејна инсталација објекта који је прикључен на систем даљинског грејања мора се одржавати у
исправном стању.
О одржавању унутрашње грејне инсталације стара се
власник објекта, односно орган управљања стамбеном
зградом.
Радови на припремама унутрашње грејне инсталације
за грејну сезону морају се завршити најкасније до 30. септембра текуће године.
Инвеститорову термоенергетску опрему може уградити
само овлашћени извођач радова са поседовањем одговарајуће лиценце, сходно одредбама закона којима се уређује
планирање и изградња објекта.
Власник објекта, односно орган управљања стамбеном
зградом, дужан је да надокнади штету енергетском субјекту
коју проузрокује нестручном интервенцијом на својој термеоенергетској опреми.
Без писане сагласности енергетског субјекта, власник
објекта, односно орган управљања стамбеном зградом, не
може мењати своју термоенергетску опрему.
Власник објекта може по сопственој вољи са енергетским субјектом или са другим лицем да склопи посебан
уговор о одржавању своје унутрашње термоенергетске
опреме.
Члан 25.
Енергетски субјект и купац, односно власник, односно инвеститор, писаним уговором међусобно регулишу
власничке односе, као и услове и начин преноса права и
обавеза на енергетски субјект за управљање и одржавање
прикључног топловода и топлотне подстанице и регулишу
будуће власничке односе над опремом (и простором).
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Члан 26.
Крајњи купац топлотне енергије је свако правно лице,
физичко лице, или предузетник којем енергетски субјект на
основу писаног уговора испоручује топлотну енергију.
Крајњи купац може бити и заједница правних лица,
физичких лица или предузетника, који су прикључени на
заједничко место за преузимање топлотне енергије.
V ПРИКЉУЧЕЊЕ ОБЈЕКАТА НА
ТОПЛИФИКАЦИОНИ СИСТЕМ
Члан 27.
Прикључење објеката крајњих купаца топлотне енергије на дистрибутивни систем даљинског грејања врши се
под условима и на начин прописан законом, овом Одлуком
и Правилима из члана 20. ове Одлуке, а у складу са стандардима и техничким прописима који се односе на услове
прикључења.
Члан 28.

8. јун 2017. године

Енергетски субјект је обавезан да у року од осам дана
од дана поднете пријаве из става 1. овог члана изврши коначан обрачун за испоручену топлотну енергију и достави
га крајњем купцу.
Прикључење објекта
Члан 32.
Прикључење објекта на дистрибутивни систем врши
енергетски субјект у складу са издатим локацијским условима.
У складу са Правилником о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем, подношење захтева за прикључење објекта се врши преко система Централне евиденције обједињених процедура (у даљем тексту:
ЦЕОП).
Енергетски субјект је дужан да одлучи о захтеву за прикључење и да о томе обавести Одељење Градске управе надлежно за послове обједињене процедуре у року од 15 дана
од дана пријема захтева кроз ЦЕОП.
Члан 33.

Прецизирање услова и начина прикључења биће дефинисано Правилима из члана 20. ове Одлуке, а у складу са
Законом о планирању и изградњи, Законом о озакоњењу
објеката, Уредбом о локацијским условима, Правилником о
поступку спровођења обједињене процедуре електронским
путем и Правилником о класификацији објеката.

Ако је објекат изведен у складу са грађевинском дозволом и пројектом за извођење, енергетски субјект је дужан
да прикључи објекат на дистрибутивни систем у року од 15
дана од дана пријема уредног писаног захтева.

Члан 29.

Члан 34.

Енергетски субјект који снабдева енергијом објекат инвеститора и инвеститор могу закључити у писаној форми
Уговор о продаји топлотне енергије пре прикључења објекта на дистрибутивни систем.

Енергетски субјект је дужан да након прикључења
објекта који испуњава све техничке и друге прописане
услове, на захтев крајњег купца започне са испоруком топлотне енергије након закључења Уговора о продаји топлотне енергије са крајњим купцем.

Члан 30.
Уговор из члана 29. ове Одлуке регулишe међусобна
права и обавезе између енергетског субјекта и инвеститора,
а исти може бити сачињен пре изградње објекта или у току
изградње, како би се ближе дефинисали услови за привремено прикључење.
Елементи Уговора дефинисани су Правилима из члана
20. ове Одлуке.
Члан 31.
Крајњи купац је дужан да у писаној форми пријави
енергетском субјекту све промене везане за власништво
које утичу на односе између енергетског субјекта и крајњег
купца у року од 15 дана од дана када је промена настала
и о томе достави доказе (уговор о купопродаји, уговор о
поклону, решење о наслеђивању и сл.).
Уколико крајњи купац не поступи у року предвиђеном
ставом 1. овог члана, сматраће се да је до промена дошло
првим даном у месецу у коме је промена пријављена.
Кад крајњи купац престане да користи услуге грејања
услед промена из става 1. овог члана, престаје му обавеза
плаћања накнаде за испоручену топлотну енергију у наредном периоду под условом да је промена пријављена у року
из става 1. овог члана.
Разлози за престанак обавезе плаћања накнаде за испоручену топлотну енергију су: рушење објекта крајњег купца, продаја, тј. отуђење објекта из својине и сл.

Привремено прикључење
Члан 35.
У случају потребе за прикључење градилишта, објеката
за које је одобрен пробни рад, објеката у поступку легализације и сличних објеката, може се одобрити привремено
прикључење објекта, кроз поступак који се спроводи мимо
обједињене процедуре, а на начин и под условима које дефинише енергетски субјект у Правилима из члана 20. ове
Одлуке.
Члан 36.
По потреби и на основу посебног захтева инвеститора,
енергетски субјект може испоручивати топлотну енергију
за грејање објекта у изградњи због завршних унутрашњих
радова, у току грејне сезоне и пре почетка привремене испоруке топлотне енергије.
Члан 37.
Испорука топлотне енергије из члана 35. ове Одлуке
врши се уколико за то постоје техничке могућности.
Уговор из члана 34. ове Одлуке се закључује на одређено време, са максималним роком важења до истека текуће
грејне сезоне и не може се продужити.
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Члан 38.

Обавеза инвеститора је, да у току периода привремене
испоруке топлотне енергије регулише кућну инсталацију, а
енергетског субјекта да регулише кућну подстаницу и региструје постигнуте параметре.
Ближи услови за регулацију и регистрацију података из
става 1. овог члана утврђују се Правилима из члана 20. ове
Одлуке.
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10. начин мерења, обрачуна и услова плаћања преузете
количине топлотне енергије;
11. начин информисања о промени цена и других услова испоруке и коришћења топлотне енергије;
12. начин решавања спорова и друге елементе.
Члан 42.

Када са уграђеним кућним инсталацијама и на кућној
подстаници не могу да се постигну пројектни услови, обавеза је инвеститора да, током привремене испоруке топлотне енергије, отклони узроке, односно изврши неопходне
поправке на кућним инсталацијама и на кућној подстаници.
Када инвеститор и енергетски субјект не могу да постигну сагласност о узроцима због којих се не постижу
пројектни услови, као и када инвеститор поступи у складу
са ставом 1. овог члана, а не постижу се пројектни услови,
узрок утврђује за то овлашћена институција.

Уговором из члана 41. ове Одлуке регулишу се права
и обавезе енергетског субјекта и крајњих купаца топлотне
енергије у вези са грејањем и климатизацијом објеката у
току редовне испоруке топлотне енергије.
Уколико крајњи купац из било ког разлога не потпише
Уговор из става 1. овог члана, а не поднесе захтев за отказ
топлотне енергије, сматра се да је топлотна енергија испоручена, да је пријемом рачуна ступио у уговорни однос са
енергетским субјектом и да су му све обавезе у потпуности
исте као и крајњег купца који је Уговор потписао.
За станове и пословне просторе које инвеститор није
продао, трошкове редовне испоруке топлотне енергије сноси сам инвеститор под условима који важе за власнике станова или пословних простора.

Члан 40.

Члан 43.

Када енергетски субјект изврши прикључење објекта
на дистрибутивни систем, инвеститор је дужан да енергетском субјекту достави све податке о власницима и корисницима посебних делова објекта као будућим купцима
топлотне енергије и податке о посебним деловима објекта
(број стана, пословног простора, површину, кубатуру и сл.).

Уговор из члана 41. ове Одлуке закључује се на неодређено време, осим ако се уговорне стране не договоре
другачије.

Члан 39.

Уговор о продаји топлотне енергије са крајњим купцем
Члан 41.
Енергетски субјект је дужан да закључи Уговор о продаји топлотне енергије са крајњим купцима топлотне енергије, у складу са законом и овом Одлуком.
Енергетски субјект може да преузме у власништво просторију у којој се налази кућна подстаница, у складу са законом.
У случају из става 2. овог члана, енергетски субјект је
дужан да просторију у којој се налази кућна подстаница
обезбеди од неовлашћеног улаза.
Уговор из става 1. овог члана нарочито садржи следеће
елементе:
1. податке о енергетском субјекту и крајњем купцу;
2. рок на који се уговор закључује;
3. права и обавезе у случају престанка уговора;
4. начин обрачуна и услове плаћања рачуна;
5. обавезу енергетског субјекта према крајњим купцима
у случају неиспуњења обавеза у погледу квалитета и континуитета испоруке;
6. елементе за израду деловника трошкова за испоручену топлотну енергију, ако се потрошња испоручене топлотне енергије очитава на заједничком мерачу утрошка
топлотне енергије;
7. посебне обавезе крајњих купаца у случају неиспуњења, односно неуредног испуњења обавеза плаћања;
8. услове за обуставу испоруке топлотне енергије и искључење са дистрибутивног система, као и права и обавезе
енергетског субјекта и крајњег купца;
9. услове и начин преузимања и коришћења енергије,
права и обавезе у случају привремене обуставе испоруке
топлотне енергије;

Члан 44.
По завршетку изградње кућне подстанице и извршене
примопредаје опреме и простора кућне подстанице са инвеститора на одржавање енергетском субјекту или другом
овлашћеном правном лицу, приступ кућној подстаници дозвољен је само овлашћеним лицима.
Изузетно од става 1. овог члана, приступ у просторије
у којима је смештена кућна подстаница дозвољен је и власнику објекта, односно представнику органа управљања
објектом, приликом очитавања мерача топлоте и у поступку по рекламацији на испоручену топлотну енергију.
Без присуства овлашћеног лица енергетског субјекта
дозвољен је приступ кућној подстаници само у случају опасности, о чему се без одлагања мора обавестити енергетски
субјект.
Сваки приступ кућној подстаници обавезно се евидентира у евиденционом картону кућне подстанице.
Ближи услови обезбеђења и приступа у просторије у
којима је смештена кућна подстаница утврђују се Правилима из члана 20. ове Одлуке.
Евиденција крајњих купаца
Члан 45.
За потребе пословања са крајњим купцима енергетски
субјект води и ажурира евиденцију крајњих купаца.
Евиденција крајњих купаца, која се односи на физичка
лица и предузетнике, садржи следеће податке:
1. име, презиме и ЈМБГ крајњег купца;
2. адресу крајњег купца;
3. адресу објекта за испоруку топлотне енергије.
Евиденција крајњих купаца, која се односи на правна
лица садржи следеће податке:
1. пословно име и седиште правног лица;
2. ПИБ и матични број крајњег купца;
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3. име, презиме и ЈМБГ законског заступника;
4. адресу објекта за испоруку топлотне енергије.
VI ИСКЉУЧЕЊЕ ОБЈЕКАТА СА
ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА
Члан 46.
Крајњи купац може писаним путем отказати Уговор
о продаји топлотне енергије на крају сваке грејне сезоне,
с тим да писани захтев о отказу Уговора мора доставити
најкасније до 30. јуна текуће године, при чему енергетски
субјект уважава раскид са првим обрачунским периодом.
Ако на једном предајном месту топлоту преузима више
крајњих купаца, отказ важи само ако су сви крајњи купци
писаним путем отказали уговор и уколико постоје техничке могућности за појединачно искључење крајњег купца са
заједничког места преузимања топлотне енергије (искључење комплетног објекта).
У случају искључења објекта крајњег купца топлотне
енергије трошкове искључења сноси крајњи купац.
Члан 47.
Уколико власник објекта, односно орган управљања
стамбеном зградом поднесе захтев за поновно прикључење
објекта на дистрибутивни систем и уколико се енергетски
услови за израду пројектне документације разликују од
претходно издатих, спровешће се процедура као код првог
прикључења.
Уколико се нови енергетски услови не разликују од
претходних, објекат ће поново бити прикључен, при чему
је неопходно да сви технички услови раније дати остану
непромењени.
Испуњење техничких услова дефинисаних у ставу 1.
овог члана, доказује се изјавом лица које испуњава услове
за одговорног пројектанта, односно одговорног извођача
радова за ту врсту објекта, прописане Законом о планирању и изградњи.
Трошкове поновног прикључења сноси власник објекта, односно орган управљања стамбеном зградом, а висина
трошкова дефинисана је Правилником за одређивање висине накнаде за прикључак на топловодну мрежу.
Члан 48.
Приликом поновног прикључења објекта на дистрибутивни систем, уколико је дошло до повећања инсталисаног
капацитета свих потрошача у објекту, крајњи купац има
обавезу плаћања накнаде за утврђено повећање у складу са
трошковима дефинисаним Правилником из члана 47. ове
Одлуке.
VII НАЧИН ОБЕЗБЕЂИВАЊА КОНТИНУИТЕТА И
КВАЛИТЕТА У СНАБДЕВАЊУ КРАЈЊИХ КУПАЦА
ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ
Члан 49.
Енергетски субјект је дужан да свој рад и пословање
организује тако да обезбеди поуздану, трајну и несметану
испоруку топлотне енергије крајњим купцима на предајном
месту.
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Испорука топлотне енергије крајњим купцима не може
се ускратити осим у случајевима и под условима утврђеним законом и овом Одлуком.
Члан 50.
У случају поремећаја, односно прекида у испоруци
топлотне енергије крајњим купцима услед више силе, или
других разлога који се нису могли предвидети, односно
спречити, енергетски субјект је обавезан да без одлагања
предузме мере на отклањању узрока и последица поремећаја, односно прекида у испоруци и то:
1. привремено обезбеди испоруку топлотне енергије
крајњим купцима из алтернативних извора када је то
могуће (пребацивање на друге изворе топлоте);
2. радно ангажује запослене на отклањању узрока и
последица поремећаја, односно разлога због којих
је дошло до прекида у испоруци топлотне енергије
крајњим купцима, као и да по потреби ангажује трећа лица у обезбеђењу услова за континуирану испоруку топлотне енергије крајњим купцима;
3. хитно поправи и замени инсталације којима се обезбеђује испорука топлотне енергије крајњим купцима, као и да заштити делове топлификационог система од даљих хаварија;
4. предузима и друге мере које утврди Градско веће.
У случајевима из става 1. овог члана, енергетски субјект је дужан да преко средстава јавног информисања
или на други начин, без одлагања, обавести крајње купце
о разлозима прекида или поремећаја у испоруци топлотне
енергије, о времену трајања прекида или поремећаја у испоруци, као и да крајњим купцима пружи потребна посебна
упутства.
Члан 51.
Ако се прекид у испоруци топлотне енергије за припрему топле потрошне воде планира због извођења радова
на изградњи, реконструкцији или одржавању делова топлификационог система, енергетски субјект је дужан да о
томе благовремено обавести крајње купце путем средстава
јавног информисања, или на други одговарајући начин, а
најкасније 24 сата пре планираног прекида у испоруци, као
и да пружа потребна упутства.
У случају из става 1. овог члана енергетски субјект је
дужан да у писаној форми обавести надлежно Одељење
најкасније 24 сата пре почетка радова.
Током грејне сезоне нису дозвољени планирани прекиди у испоруци топлотне енергије за грејање објеката.
Снабдевање и квалитет топлотне енергије
Члан 52.
Енергетски субјект испоручује крајњем купцу топлотну енергију и обезбеђује му на предајном месту потребну
количину топлотне енергије неопходну за постизање прописане температуре која је одређена пројектом, односно
уговорена Уговором из члана 29. ове Одлуке.
Члан 53.
Енергетски субјект је дужан да крајњим купцима испоручује топлотну енергију за грејање и климатизацију објеката у току грејне сезоне, а за припрему топле потрошне
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воде (уколико овакав систем постоји) током целе године 24
сата дневно.
Енергетски субјект и крајњи купац ће склопити уговор
којим ће регулисати услове и начин испоруке топлотне
енергије за припрему и испоруку топле потрошне воде.
Члан 54.
Грејна сезона, по правилу, почиње 15. октобра текуће
године и завршава се 15. априла наредне године.
Изузетно, у периоду од 01. до 14. октобра и од 16. до
30. априла објекти ће се грејати у дане за које у задњој
прогнози претходног дана или у првој прогнози тог дана
Републички хидрометеоролошки завод Србије прогнозира
средњу дневну температуру 12оС или нижу, о чему одлуку
доноси енергетски субјект.
Члан 55.
У току грејне сезоне грејни дан траје по правилу од
06,00 до 20,00 часова, а суботом, недељом и празником од
07,00 до 20,00 часова и у том периоду одржава се прописана температура грејаног простора.
У данима више спољне температуре, на основу акумулиране топлотне енергије, испорука топлотне енергије
може се смањити или привремено прекинути, под условом
да се не угрозе прописане минималне температуре у грејном простору, при чему се корисници не ослобађају обавезе плаћања услуге грејања.
Прописана температура у грејаном простору корисника
одређена пројектном документацијом (при пројектованој
спољној температури од -13,1оС) је 20оС са дозвољеним одступањем од ± 2оС, уколико законом или међусобним уговором није другачије одређено.
При ниским спољним температурама, у циљу техничке
заштите система и обезбеђивања прописаних температура,
енергетски субјект може продужити грејни дан или вршити
непрекидну испоруку топлотне енергије, а да при том рационално газдује енергијом.
У ноћи између 31. децембра и 01. јануара, између 06. и
07. јануара и између 13. и 14. јануара, грејни дан може да
се продужи или да се не прекида, осим у случају изузетно
повољне спољне температуре, о чему одлуку доноси енергетски субјект.
Мерење испоручене количине топлотне енергије
Члан 56.
Количина утрошка топлотне енергије, испоручене за
грејање објеката крајњих купаца и количина испоручене
топлотне енергије за припрему топле потрошне воде се
мери, при чему се измерена количина испоручене топлотне
енергије изражава у kWh.
Мерење количине испоручене топлотне енергије у прикључној подстаници врши енергетски субјект.
Члан 57.
Мерење укупно испоручене топлотне енергије врши се
мерачем утрошка топлотне енергије на месту предаје топлотне енергије.
Место предаје топлотне енергије је место на коме се
граниче кућна подстаница и прикључна подстаница и представља место разграничења одговорности између енергетског субјекта и крајњег купца.
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Мерач утрошка топлотне енергије из става 1. овог
члана за већ прикључене кориснике колективног становања обезбеђује енергетски субјект, а за нове објекте и већ
прикључене индивидуалне објекте (породичне куће) обезбеђује инвеститор, односно власник и дужан је да их као
своја средства угради, одржава, врши периодични преглед
и метролошко оверавање мерила у складу са важећим прописима.
Мерач утрошка топлотне енергије мора имати важећи
атест и сертификат о метролошком оверавању мерила у
складу са важећим прописима.
Техничке карактеристике мерача утрошка топлотне
енергије прописују се Правилима из члана 20. ове Одлуке.
Члан 58.
За период када је мерач утрошка топлотне енергије неисправан, а врши се испорука топлотне енергије, испоручена
количина топлотне енергије се одређује на основу потрошње у упоредном месечном обрачунском периоду.
Упоредни месечни обрачунски период је месечни период у којем су постојали слични услови преузимања топлоте
или потрошње топле воде, а када је мерач топлоте исправно
радио (ако је објекат нов за упоредни период се узима период из зграде најприближнијих карактеристика и најприближније године изградње).
Упоредни месечни обрачунски период одређује енергетски субјект.
Испоручена количина топлотне енергије на основу потрошње у упоредном обрачунском периоду одређује се у
складу са Правилима из члана 20. ове Одлуке.
Члан 59.
Редовне прегледе, атестирање и замене мерача утрошка
топлотне енергије који су власништво енергетског субјекта, врши енергетски субјект у складу са прописима и без
посебне месечне надокнаде за одржавање мерача утрошка
топлотне енергије.
Крајњи купац је дужан да омогући овлашћеним лицима енергетског субјекта приступ мерачу утрошка топлотне енергије и инсталацијама, као и месту прикључка ради
очитавања, провере исправности, отклањања кварова, монтаже.
Енергетски субјект и крајњи купац имају право, поред
редовних прегледа, на проверу тачности мерача утрошка
топлотне енергије. Ако се при контролном прегледу установи веће одступање од дозвољеног, трошкове провере
сноси енергетски субјект, а у супротном онај ко је преглед
захтевао.
Ако провера тачности мерача утрошка топлотне енергије покаже њихово веће одступање од оног које дозвољавају важећи прописи, рачуна се да је мерач неисправан, па
се за тај временски период обрачунава количина испоручене топлотне енергије на основу потрошње у упоредном
обрачунском периоду.
Члан 60.
Податке са мерача топлоте у топлотној подстаници
енергетски субјект очитава месечно, као и приликом промене цена топлотне енергије.
Очитавање мерача топлоте врши се према распореду
који одређује енергетски субјект.
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Крајњи купци имају право да присуствују очитавању
мерача топлоте или да на свој захтев провере тачност очитаних података.
Члан 61.
Ако енергетски субјект због разлога за које је одговоран
крајњи купац, није могао очитати контролне мераче топлоте, испоручену количину топлоте ће обрачунати у складу са
Тарифним системом.
VIII ОБРАЧУН И ПЛАЋАЊЕ НАКНАДЕ ЗА
ДАЉИНСКО ГРЕЈАЊЕ
Члан 62.
Накнада за даљинско грејање састоји се од накнаде за
испоручену топлотну енергију (варијабилни део) и накнаде
за грејну површину (фиксни део).
Основ за обрачун и плаћање накнаде за испоручену топлотну енергију је вредност испоручене количине топлотне
енергије очитане на мерачу утрошка топлотне енергије.
Члан 63.
Крајњим купцима који имају заједнички мерач утрошка топлотне енергије, појединачни удео у количини испоручене топлотне енергије очитане на заједничком мерачу
топлоте одређује се на основу деловника трошкова, који је
израђен у складу са Правилником о начину расподеле и обрачуна трошкова за испоручену топлотну енергију.
Деловник трошкова се доставља енергетском субјекту, потписан и оверен од стране овлашћеног представника
скупштине станара, или свих власника објеката.
Деловником трошкова из става 1. овог члана може се
предвидети да се испоручена количина топлотне енергије
преко заједничког мерача топлоте распоређује на појединачне крајње купце, према очитаним односима потрошње
(уграђени делитељи топлоте), према сопственим мерачима
топлоте на кућној инсталацији (контролни мерачи утрошка
топлоте) и према површини стана односно пословног простора.
Ако деловник за зграду није сачињен, важи деловник –
метод обрачуна који према површини, односно запремини
грејаног простора (по којој се паушално фактурише), одређује енергетски субјект.
Члан 64.
Контролни мерач утрошка топлотне енергије је уређај
којим се региструје количина утрошене топлотне енергије
сваке стамбене или пословне јединице појединачно.
Регистрована количина утрошене топлотне енергије
служи за прерасподелу укупно испоручене количине топлотне енергије измерене на заједничком мерачу топлоте.
Уградњом заједничког мерача топлоте у топлотној подстаници сви сопствени мерачи постају контролни.
Обрачун накнаде за даљинско грејање
Члан 65.
Накнада за грејну површину (фиксни део) се израчунава тако што се обрачунска грејна површина, изражена у m2
за просечну висину од 2,4м до 2,6м (према грађевинским
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узансама), а за остале крајње купце адекватно висини односно запремини простора, помножи са одговарајућом јединичном ценом грејне површине (дин/m2) која се одређује
у складу са одредбама Тарифног система.
Члан 66.
Накнада за испоручену топлотну енергију (варијабилни део) се израчунава тако што се испоручена количина
топлотне енергије (kWh) очитана на мерачу утрошка топлотне енергије помножи са одговарајућом јединичном
ценом (дин/kWh), која се одређује у складу са одредбама
Тарифног система.
Члан 67.
Накнада за испоручену топлотну енергију за припрему топле потрошне воде утврђује се тако што се количина утрошене топлотне енергије измерена на посебно
уграђеном мерачу утрошка топлотне енергије у топлотној
подстаници, изражена у kWh, помножи са одговарајућом
јединичном ценом испоручене количине топлотне енергије
(дин/kWh).
У зградама са више стамбених јединица, где се топлотна енергија користи за припрему топле потрошне воде, накнада за испоручену топлотну енергију за припрему потрошне топле воде се даље расподељује према Правилнику из
члана 63. став 1. ове Одлуке.
Члан 68.
Правилник из члана 63. став 1. ове Одлуке прописује
уградњу уређаја за утврђивање сопствене потрошње топлотне енергије, уређаја за регулацију испоручене топлотне енергије, контролних мерача утрошка топлотне енергије, дефинише критеријуме за израду деловника трошкова
топлотне енергије и модел Уговора о контроли, мерењу и
прерасподели испоручене топлотне енергије.
Правилник из става 1. овог члана доноси надлежно
Одељење уз сагласност Градског већа, а исти се објављује
у „Службеном листу града Смедерева”.
Члан 69.
Накнада за грејну површину (фиксни део) обрачунава
се и фактурише сваког месеца током обрачунске грејне сезоне и представља 1/12 годишњег износа накнаде дефинисане чланом 65. ове Одлуке.
Накнада за испоручену топлотну енергију (варијабилни
део) обрачунава се и фактурише само током грејне сезоне.
Накнада према грејној површини плаћа се 12 месеци
годишње до увођења Тарифног система.
Енергетски субјект има обавезу да на захтев крајњег
купца, који топлотну енергију користи за потребе грејања
стамбеног простора, обрачунава и фактурише накнаду за
испоручену топлотну енергију (варијабилни део) сваког
месеца током обрачунске грејне сезоне на бази просечне
потрошње из претходних година и потрошње из претходних месеци из текуће грејне сезоне, а коначан обрачун
потрошње вршиће се након истека грејне сезоне уз нивелисање месечних обрачуна закључно са даном завршетка
обрачунске грејне сезоне.
Крајњи купци могу авансно плаћати од 01.07. текуће
године количине до 500kWh месечно, при чему ће се пре-
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сеци обрачуна вршити у децембру и фебруару, а коначни
обрачун на крају грејне сезоне.
Начин и динамика обрачуна и фактурисања у смислу
ставова 2. и 3. овог члана дефинишу се Уговором.
Обрачун умањења накнада за даљинско грејање
Члан 70.
Код прекида грејања због квара унутрашње грејне инсталације без кривице и воље крајњег купца, а коју одржава
енергетски субјект, или квара на систему даљинског грејања, што за последицу има снижавање температуре у грејаним просторијама крајњег купца испод прописане температуре са дозвољеним одступањем у трајању од три дана или
дуже, месечна накнада за грејну површину ће се умањити и
то 20% за сваки степен испод прописане температуре за површину сваке грејане просторије са нижом температуром
за тај месец.
Умањење накнаде из става 1. овог члана вршиће се под
условом да је поремећај у грејању пријављен енергетском
субјекту.
Када је у току грејне сезоне дошло до више од три
прекида грејања у трајању до 24 сата, или једног прекида
грејања у трајању дужем од 24 сата, у случају кварова на
систему даљинског грејања, ремонта, реконструкције, замене оштећене опреме, прикључења нових или искључења
постојећих купаца, накнада за грејну површину (фиксни
део) ће се умањити за износ дела накнаде сразмерне периоду прекида.
Код прекида грејања због квара унутрашње грејне инсталације без кривице и воље енергетског субјекта не постоји ни основ за умањење накнаде за даљинско грејање.
У овом случају, начин надокнаде трошкова крајњег купца
је дефинисан Уговором о одржавању унутрашње грејне инсталације.
У случају прекида или смањења грејања испод минималне температуре утврђене у члану 55. став 3. ове Одлуке
и уговором са крајњим корисником, кривицом енергетског
субјекта који није обезбедио енергенте или из других разлога, крајњи купац који плаћа грејање према грејној површини има право на умањену накнаду за 24% за сваки степен испод прописане температуре за тај месец из разлога
што се грејање плаћа 12 месеци у току календарске године.
Члан 71.
Енергетски субјект нема обавезу умањења накнаде за
даљинско грејање у случају када је поремећај у грејању настао због обуставе испоруке електричне енергије топлотним изворима, уређајима на дистрибутивном систему, за
заједничке просторије у којима се налази топлотна подстаница, изузев у случају када енергетски субјект не измирује
своју обавезу плаћања рачуна за електричну енергију.
Енергетски субјект нема обавезу умањења накнаде
за даљинско грејање у случају када се грејане просторије
користе за друге намене супротно од пројектне документације, или је извршена преправка која утиче на квалитет
грејања (повећање отвора, уградња излога, пренамена, неовлашћене преправке инсталација и сл.).
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IX ТАРИФНИ СИСТЕМ И ЦЕНЕ ТОПЛОТНЕ
ЕНЕРГИЈЕ
Члан 72.
Тарифним системом за обрачун и начин обрачуна топлотне енергије (у даљем тексту: Тарифни систем) утврђују се елементи за обрачун и начин обрачуна испоручене
количине топлотне енергије крајњим купцима, као и елементи за обрачун и начин обрачуна извршених услуга за
потребе крајњих купаца.
Тарифни елементи за обрачун топлотне енергије и услуга садрже оправдане трошкове пословања који чине трошкови амортизације, одржавања, изградње, реконструкције
и модернизације објеката, осигурања, енергената, заштите
животне средине и друге трошкове пословања којима се
обезбеђује одговарајућа стопа и рок повраћаја средстава од
инвестиција у енергетске објекте.
Елементи Тарифног система исказују се у тарифним
ставовима на основу којих се врши обрачун преузете топлотне енергије, односно извршених услуга у обављању
енергетских делатности за обрачунски период.
Тарифним системом се могу одредити различити тарифни ставови, зависно од количине преузете енергије,
снаге и других карактеристика преузете енергије, сезонске
и дневне динамике испоруке, места преузимања и начина
мерења.
Члан 73.
Тарифним системом одређују се тарифни ставови за обрачун цена произведене топлотне енергије за крајње купце,
диструбутивних услуга и трошкова уговарања, обрачуна и
наплате испоручене топлотне енергије.
Члан 74.
Тарифни ставови за испоручену топлотну енергију, односно прикључну снагу за исту категорију крајњих купаца
једнаки су на целој територији Града.
Члан 75.
Тарифни систем доноси Надзорни одбор енергетског
субјекта уз сагласност Градског већа, осим ако другим законом није предвиђено да ту сагласност даје други државни
орган.
Тарифни систем објављује се у ‚‘Службеном листу града Смедерева‘‘.
Члан 76.
Цене топлотне енергије и услуга које врше енергетски субјекти у обављању енергетских делатности су
регулисане.
Цене, као и корекције цена, по којима се топлотна енергија испоручује крајњим купцима утврђује енергетски субјект, уз примену Тарифног система.
Одлуку о ценама топлотне енергије, обрачунатим у
складу са Тарифним системом, доноси Надзорни одбор
енергетског субјекта уз сагласност Градског већа, осим ако
другим законом није предвиђено да ту сагласност даје други државни орган.
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X РЕКЛАМАЦИЈЕ НА СНАБДЕВАЊЕ ТОПЛОТНОМ
ЕНЕРГИЈОМ
Члан 77.
Крајњи купац може рекламирати:
1. обрачун испоручене топлотне енергије;
2. квалитет испоручене топлотне енергије;
3. друге услуге.
Члан 78.
Крајњи купац има право да поднесе приговор на обрачун трошкова за испоручену топлотну енергију енергетском субјекту, у писаној форми, најкасније у року од осам
дана од дана доставе рачуна.
Приговор на испостављени обрачун не одлаже његово
плаћање.
Енергетски субјект је обавезан да приговор реши и о
томе обавести крајњег купца у року од 8 дана од дана пријема приговора.
Члан 79.
Крајњи купац може рекламирати квалитет испоручене
топлотне енергије уколико сматра да му енергетски субјект
не испоручује топлотну енергију неопходну за постизање
прописане температуре у грејаним просторијама крајњег
купца.
Уколико енергетски субјект испоручује довољну количину топлотне енергије за постизање прописане температуре, а прописана температура се не постиже из разлога
неисправности опреме унутрашње грејне инсталације,
енергетски субјект неће прихватити рекламацију на квалитет испоручене топлотне енергије.
Члан 80.
На писани захтев крајњег купца топлотне енергије који
рекламира квалитет испоручене топлотне енергије, енергетски субјект је дужан да у року од 24 сата изврши мерење
температуре у објекту крајњег купца и о измереним температурама и затеченом стању сачини записник.
Мерење се врши баждареним термометром у средини
просторије, на висини од 1,2м.
Записник се ради у два примерка и садржи податке о
стамбеном или пословном простору, спољној температури, температурама у просторијама, условима под којима
се мери температура, додатним изворима грејања, времену
и датуму мерења и по потреби важније напомене, односно
примедбе.
Примерак записника се одмах уручује крајњем купцу
или представнику крајњег купца, а копија представнику
правног лица односно предузетника, који је одговоран за
одржавање унутрашње грејне инсталације.
Записник потписују представник крајњег купца и представник енергетског субјекта.
Крајњи купац може унети своје примедбе на поступак
извршеног мерења и навести разлоге због којих одбија да
потпише записник.
Примедбе на записник о мерењу може унети и представник енергетског субјекта, као и представник предузетника који је одговоран за одржавање унутрашњих грејних
инсталација.
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У случају из ставова 6. и 7. овог члана, мерење температуре у објекту крајњег купца извршиће се поново уз
присуство надлежног инспектора.
Присуство надлежног инспектора обезбеђује енергетски субјект у сарадњи са надлежним Одељењем.
О поновном мерењу сачињава се записник, који се ради
у три примерка од којих се један одмах предаје крајњем
купцу, а један надлежном инспектору.
Записник из ставова 1. и 10. овог члана су основ за
остваривање права крајњег купца за умањење рачуна.
Енергетски субјект је дужан да у року од 8 дана од дана
састављања записника обавести крајњег купца о износу
умањења рачуна.
Ако је загревање неквалитетно, а узрок је на унутрашњим инсталацијама, власници просторија су дужни да
отклоне недостатке по хитном поступку.
XI НЕОВЛАШЋЕНО ПРЕУЗИМАЊЕ ТОПЛОТНЕ
ЕНЕРГИЈЕ
Члан 81.
Забрањено је неовлашћено преузимање топлотне енергије и самовласно прикључење и искључење објекта, уређаја или инсталација на дистрибутивни систем топлотне
енергије.
Члан 82.
Енергетски субјект без одлагања искључује објекат са
дистрибутивног система ако утврди да је објекат самовласно прикључен и подноси пријаву против починиоца.
О искључењу из става 1. овог члана сачињава се записник.
Члан 83.
Ако трајање неовлашћеног преузимања топлотне енергије није могуће тачно одредити, неовлашћено преузимање
топлотне енергије се зарачунава од дана када је енергетски
субјект утврдио неовлашћено преузимање, односно од почетка обрачунског периода.
Лице чији је објекат самовласно прикључен на дистрибутивни систем дужно је да енергетском субјекту надокнади све трошкове и штету коју је произвело неовлашћеним
преузимањем топлотне енергије.
Трошкове искључења из члана 82. сноси лице чији
је објекат прикључен на дистибутивни систем супротно
одредбама ове Одлуке.
XII ОБУСТАВА ИСПОРУКЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Члан 84.
Енергетски субјект може у току грејног дана прекинути
испоруку топлотне енергије услед повољне спољне температуре, под условом да одржава прописану температуру у
просторијама крајњег купца.
Енергетски субјект изузетно може привремено обуставити испоруку топлотне енергије крајњем купцу у случају
кварова, ремонта, реконструкције и отклањања сметњи на
термоенергетској опреми крајњег купца, радова на проширењу мреже, прикључењу нових крајњих купаца и искључењу, више силе и других оправданих разлога уз обрачун
умањења у складу са чланом 70. ове Одлуке.

8. јун 2017. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Енергетски субјект је дужан да све радове обави у што
краћем року и по завршетку радова поново почне са испоруком топлотне енергије, у року од 24 сата од завршетка радова у току грејне сезоне, односно првог дана грејне сезоне
уколико је завршетак радова ван грејне сезоне.
Члан 85.
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или услед привремене спречености за коришћење објекта
или стамбене/пословне јединице и слично.
Захтев за привремену обуставу из става 1. овог члана
подноси се енергетском субјекту у писаној форми, након
завршетка претходне грејне сезоне, или најкасније до почетка наредног обрачунског периода.
Енергетски субјект ће крајњем купцу привремено обуставити испоруку топлотне енергије уколико за то постоје
технички услови и уколико се тиме не нарушава нормално
снабдевање топлотном енергијом осталих крајњих купаца,
тј. расподела топлотне енергије и параметара грејања.
Начин и услови извршења привремене обуставе испоруке топлотне енергије су дефинисани Правилима из члана
20. ове Одлуке, а крајњи купац је у обавези да енергетском
субјекту омогући проверу унутрашњих инсталација објекта у целини или стамбене/пословне јединице која је привремено искључена.

Енергетски субјект је обавезан да привремено искључи
објекат у следећим случајевима:
1. када крајњи купац или друго неовлашћено лице
предузима било какве недозвољене радње на кућној
подстаници или на дистрибутивној мрежи;
2. када су неисправне кућне инсталације крајњег купца
тако да:
1) се угрожава нормално функционисање кућне
подстанице или други погони и инсталације,
2) њихово даље функционисање представља опасност по живот или здравље људи,
3) могу проузроковати штету на материјалним
добрима или угрозити испоруку топлотне енергије
другим крајњим купцима;
3. када крајњи купац не омогући овлашћеним лицима
енергетског субјекта приступ мерачу утрошка топлотне енергије и инсталацијама, као и месту прикључка, ради очитавања, провере исправности, отклањања кварова, замене и одржавања уређаја;
4. када крајњи купац не извршава уговорне обавезе дефинисане Уговором о продаји топлотне енергије;
5. када крајњи купац не измирује накнаду за испоручену топлотну енергију дуже од три месеца, ако постоје техничке могућности за искључење;
6. када крајњи купац топлотну енергију користи без
или мимо мерача утрошка топлотне енрегије, или
супротно условима за поуздано и тачно мерење преузете топлотне енергије.
Крајњи купац је дужан да омогући овлашћеним лицима енергетског субјекта приступ мерачу утрошка топлотне енергије и инсталацијама, као и месту прикључка, ради
привремене обуставе испоруке топлотне енергије.
Уколико је енергетски субјект онемогућен у извршењу
привремене обуставе испоруке топлотне енергије из става
1. тачака 1, 2. и 3. овог члана, ово извршење ће се обавити
уз присуство Комуналне полиције, у складу са законом.
Пре обуставе испоруке топлотне енергије крајњем купцу мора бити достављена писана опомена у којој је одређен
рок за отклањање уочених неправилности и недостатака.
Рок за отклањање уочених неправилности и недостатака не може бити краћи од 3 дана од достављања опомене.
Испорука топлотне енергије крајњем купцу може бити
обустављена уколико се тиме не угрожава квалитет грејања
других крајњих купаца.

У случају када је угрожена сигурност снабдевања топлотном енергијом крајњих купаца услед наступања непланираних или неочекиваних поремећаја или прекида у
функционисању система за испоруку топлотне енергије
услед више силе, енергетски субјект је дужан да одмах о
томе обавести ресорно задуженог члана Градског већа и надлежно Одељење и да истовремено предузме све потребне
мере за отклањање узрока поремећаја.
Уколико енергетски субјект не предузме мере из става
1. овог члана у року од 24 сата, Градско веће ће предузети
мере прописане законом и прописима Скупштине града.

Члан 86.

Члан 90.

Поновна испорука топлотне енергије почеће по правилу првог наредног дана по престанку разлога за обуставу
испоруке топлотне енергије, а по измирењу свих трошкова
насталих пре и у току обуставе испоруке топлотне енергије.

У случају штрајка, енергетски субјект је дужан да обезбеди минимум процеса рада у снабдевању топлотном енергијом крајњих купаца, у складу са позитивним прописима.
Ако се у енергетском субјекту у случају штрајка не
обезбеди и не врши минимум процеса рада, а услед тога би
могла да наступи непосредна опасност или изузетно тешке
последице по живот, здравље и безбедност људи и имовине, градоначелник града Смедерева је дужан, да без одлагања, предузме мере у складу са законом.

Члан 87.
Крајњи купац може поднети захтев за привремену обуставу испоруке топлотне енергије уколико не постоји потреба за грејањем објекта или стамбене/пословне јединице,

Члан 88.
Трошкове привремене обуставе испоруке топлотне
енергије, као и трошкове поновног почетка испоруке топлотне енергије сноси крајњи купац топлотне енергије.
Крајњи купац коме је обустављена испорука топлотне
енергије (осим индивидуалних објеката ако представљају
јединствену стамбену целину) на његов захтев или по било
ком основу, дужан је да за период за који му је обустављена испорука топлотне енергије, плаћа 30% од цене грејања простора који се искључује, док се не стекну услови за
мерење испоручене топлотне енергије, а накнаду за грејну
површину (фиксни део из члана 65. ове Одлуке) по примени Тарифног система.
XIII НАЧИН ПОСТУПАЊА И МЕРЕ У СЛУЧАЈУ
ПОРЕМЕЋАЈА И УГРОЖЕНЕ ИСПОРУКЕ
ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Члан 89.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

XIV СИСТЕМ ОБАВЕШТАВАЊА
Члан 91.
Енергетски субјект је дужан да обавештава крајњег
купца о стању дистрибутивног система и плановима његовог развоја, укупној потрошњи и динамици потрошње топлотне енергије, ценама и променама цене топлотне енергије и услуга и другим елементима од интереса за крајњег
купца, путем средстава јавног информисања, или на други
одговарајући начин.
Члан 92.
Енергетски субјект је дужан да организује информациони сервис за директну телефонску комуникацију и комуникацију електронском поштом са крајњим купцима топлотне
енергије, у циљу уредног пријема и евидентирања рекламација, као и ради благовременог и истинитог информисања
крајњих купаца о догађајима у систему.
Информациони сервис ради у складу са радним временом енергетског субјекта, а расположиви бројеви телефона
и e-mail адресе се истичу на улазима објеката крајњих купаца и објављују путем медија и на интернет сајту енергетског субјекта.
Члан 93.
Енергетски субјект и крајњи купци су дужни да се узајамно информишу о неисправностима које примете на својој опреми, а које би могле утицати на нормалан рад опреме
енергетског субјекта и крајњег купца.
Члан 94.
О свим планираним прекидима испоруке топлотне
енергије, енергетски субјект је дужан да крајње купце обавести путем обавештења која се истичу на улазима крајњих
купаца и објављују путем медија и на интернет сајту енергетског субјекта, а најкасније 24 сата пре прекида испоруке.
Члан 95.
У случају принудних прекида испоруке топлотне енергије, енергетски субјект је дужан да даје информације крајњим купцима и медијима о узроцима прекида испоруке и
предвиђеном трајању отклањања кварова и поремећаја у
снабдевању.
XV ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЕНЕРГЕТСКОГ СУБЈЕКТА
И КРАЈЊИХ КУПАЦА
Члан 96.
Енергетски субјект је дужан да:
1. развија и гради делове топлификационог система у
складу са расположивим финансијским средствима
и динамиком изградње Града;
2. припреми техничку документацију, изабере извођача радова и врши надзор над изградњом делова
топлификационог система;
3. врши надзор над изградњом прикључака и кућних
подстаница, а на терет инвеститора;
4. прикључује објекте на топлификациони систем у
складу са законом, овом Одлуком и Правилима из
члана 20. ове Одлуке;

8. јун 2017. године

5. обезбеди одржавање делова топлификационог система за које је то потребно;
6. обезбеди погонску спремност делова топлификационог система и да о томе редовно извештава Градско веће;
7. трајно чува комплетну техничку документацију о
изведеном стању делова топлификационог система;
8. у случају излива носиоца топлоте у кућној подстаници, искључи кућну подстаницу са топлификационог система, док се квар не отклони;
9. организује дежурну службу за пријем рекламација
и благовремено интервенисање у случају кварова
на својој опреми и по рекламацији крајњих купаца;
10. обавештава крајње купце о стању делова топлификационог система и плановима његовог развоја,
укупној потрошњи и динамици потрошње топлотне енергије, ценама и променама цене топлотне
енергије и услуга, резултатима очитавања мерила
топлоте и другим елементима од интереса за крајње купце;
11. по захтеву органа управљања објектом обезбеди
температуре у просторијама различите од пројектних уколико за то постоје техничке могућности;
12. осавремењава системе мерења утрошене топлотне
енергије и пропагира и стимулише системе мерења
који ће омогућавати да сваки крајњи купац плаћа
само оно што је потрошио, а у циљу што рационалније потрошње топлотне енергије.
Члан 97.
Енергетски субјект је дужан да производи и испоручује
потребну количину и квалитет топлотне енергије из производних извора до граница њихових расположивих топлотних снага под условом да је обезбеђена потребна количина
и квалитет горива и да су дистрибутивна мрежа и кућне
подстанице у исправном стању.
Члан 98.
Крајњи купац је дужан да:
1. топлотну енергију и кућну инсталацију користи и
одржава под условима, на начин и за намене утврђене Уговором о продаји, закљученим у складу са
законом и овом Одлуком;
2. овлашћеним лицима енергетског субјекта омогући
приступ кућној подстаници, односно мерилима топлоте, водомерима и прикључку, ради очитавања,
провере исправности, отклањања кварова и замене
и одржавања уређаја;
3. одржава простор, помоћну опрему и приступ до просторија где се налази кућна подстаница;
4. прати обавештења енергетског субјекта о сметњама
при испоруци топлотне енергије;
5. обавести енергетски субјект о сметњама при испоруци топлотне енергије и кваровима на кућној инсталацији и опреми;
6. редовно врши плаћање трошкова за испоручену топлотну енергију.
Крајњи купац одговара за штету начињену енергетском
субјекту због својих интервенција на кућној подстаници.

8. јун 2017. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
Члан 99.

Крајњем купцу је забрањено да:
1. без писане сагласности енергетског субјекта прикључује или искључује кућне инсталације на топлификациони систем;
2. без писане сагласности енергетског субјекта празни
и пуни водом кућне инсталације;
3. без писане сагласности енергетског субјекта мења
прикључну снагу у објекту;
4. користи кућне инсталације за уземљење електричних инсталација и уређаја;
5. мења постављене протоке и температуре на опреми
у кућној подстаници;
6. изводи радове на кућној инсталацији, који би могли
проузроковати промене у раду топлификационог система;
7. повећава грејну површину без сагласности надлежног органа.
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40; члана 44. става 1; члана 59. става 2; члана 81; члана 85.
става 2; члана 87. става 4. и члана 99. ове Одлуке и то:
- правно лице као крајњи купац топлотне енергије, у износу од 50.000 динара;
- одговорно лице у правном лицу као крајњем купцу топлотне енергије, у износу од 10.000 динара;
- предузетник као крајњи купац топлотне енергије, у
износу од 10.000 динара;
- физичко лице као крајњи купац топлотне енергије, у
износу од 5.000 динара.
Члан 103.
Лице против кога је издат прекршајни налог прихвата одговорност за прекршај плаћањем половине изречене
казне, у року од осам дана од дана пријема прекршајног
налога, чиме се ослобађа плаћања друге половине изречене
казне.
XVIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

XVI НАДЗОР
Члан 100.
Надзор над применом одредби ове Одлуке и над законитошћу рада енергетског субјекта врши Одељење Градске
управе надлежно за комуналне послове.
Инспекцијски надзор над применом одредби ове Одлуке врши Одељење Градске управе надлежно за инспекцијске послове преко својих инспектора у складу са надлежностима утврђеним законом и подзаконским актима, а сходно
одредбама ове Одлуке и другим позитивно-правним прописима.
Комунално-полицијске послове и контролу примене
одредаба ове Одлуке, у складу са Законом о комуналној полицији, врши Одељење Градске управе надлежно за послове комуналне полиције.
XVII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 101.
Новчаном казном у фиксном износу казниће се за прекршај издавањем прекршајног налога, ако не поступи или
поступи супротно одредбама:
члана 22. става 1; члана 23. става 1; члана 32. става 3;
члана 33; члана 34; члана 38. става 1; члана 41. ставова 1.
и 3; члана 49; члана 50; члана 51. ставова 1. и 2; члана 53;
члана 54; члана 55; члана 57. ставова 3. и 4; члана 59. става
1; члана 78. става 3; члана 80; члана 84. става 3; члана 94. и
члана 95. ове Одлуке и то:
- енергетски субјект као правно лице у износу од 50.000
динара;
- одговорно лице у енергетском субјекту као правном
лицу у износу од 10.000 динара.
Члан 102.
Новчаном казном у фиксном износу казниће се за прекршај издавањем прекршајног налога, ако не поступи или
поступи супротно одредбама:
члана 23. ставова 2. и 3; члана 24. ставова 1, 2, 3. и 6;
члана 31. става 1; члана 38. става 1; члана 39. става 1; члана

Члан 104.
Поступци за прикључење на топлификациони систем
који су покренути по прописима који су важили до дана
ступања на снагу ове Одлуке, завршиће се по одредбама
важећих прописа.
Члан 105.
Енергетски субјект је дужан да усклади своје пословање и опште акте са одредбама ове Одлуке у року од шест
месеци од дана њеног ступања на снагу.
Члан 106.
У прелазном периоду док се не стекну услови за мерење испоручене количине топлотне енергије, за испоручену
количину топлотне енергије плаћа се накнада по m3 – грејној запремини стамбеног или пословног простора који се
греје.
Накнада се може исказати и по m2 – грејној површини
стамбеног или пословног простора који се греје.
Члан 107.
Накнада за испоручену топлотну енергију плаћа се до
28-ог у месецу за претходни месец.
Члан 108.
У прелазном периоду док се не стекну услови за мерење испоручене топлотне енергије, крајњи купци се разврставају по намени коришћења објекта на:
1. домаћинства, са коефицијентом за обрачун утрошене топлотне енергије 1,0;
2. остале купце, са коефицијентом за обрачун утрошене топлотне енергије 1,25.
Члан 109.
Енергетски субјект је дужан да са крајњим купцима,
у складу са законом, овом Одлуком и другим прописима,
закључи уговоре о продаји топлотне енергије најкасније у
року од годину дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.
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Члан 110.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука
о снабдевању града Смедерева топлотном енергијом („Службени лист града Смедерева“, број 5/2014 и 5/2015).

8. јун 2017. године

дузећа Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско
земљиште Смедерево („Службени лист града Смедерева“,
број 11/2016),
Скупштина града Смедерева, на 8. седници одржаној
8. јуна 2017. године, донела jе

Члан 111.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 020-139/2016-07
У Смедереву, 8. јуна 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.
85.
На основу члана 536. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Србије“, број 36/2011,
99/2011, 83/2014-др. закон и 5/2015), члана 19. став 1. тачка
23. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 12/2016 - пречишћен текст) и члана 11. став
1. Одлуке о покретању поступка ликвидације Јавног пре-

ОД Л У КУ
О УСВАЈАЊУ ПОЧЕТНОГ ЛИКВИДАЦИОНОГ
БИЛАНСА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ДИРЕКЦИЈА
ЗА ИЗГРАДЊУ, УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКО
ЗЕМЉИШТЕ СМЕДЕРЕВО - У ЛИКВИДАЦИЈИ
Члан 1.
Усваја се Почетни ликвидациони биланс Јавног предузећа Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево-у ликвидацији:
Јавно предузеће Дирекција за изградњу, урбанизам и
грађевинско земљиште Смедерево-у ликвидацији Смедерево
Матични број: 07361068
ПИБ: 100966461
Назив надлежног директног корисника буџетских средстава:
Град Смедерево-Градска управа Смедерево

ПОЧЕТНИ ЛИКВИДАЦИОНИ БИЛАНС
На дан 05. јануар 2017. године
Ред.број
1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Ред.број

  

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

( у хиљадама динара)

Опис
АКТИВА
Нематеријалана имовина
Некретнине, постројења и опрема
Грађевински објекти
Постројења и опрема
Остале некретнине, постројења и опрема
Некретнине, постројења и опрема у припреми
Аванси за некретнине, постројења и опрему
Дугорочни финансијски пласмани
Залихе ( плаћени аванси за залихе и услуге)
Потраживања по основу продаје (купци у земљи)
Потраживања из специфичних послова
Активна временска разграничења
УКУПНА АКТИВА
Ванбилансна актива

Износ

Опис
ПАСИВА
Основни капитал
Нераспоређени добитак ранијих година
Обавезе из пословања (добављачи у земљи)
Остале краткорочне обавезе
Пасивна временска разграничења
УКУПНА ПАСИВА
Ванбилансна пасива

Износ

Датум
06.02.2017. године

7.044
62.650
3.206
2.566
12.034
44.544
300
4.001
1.194
5.739
456.730
59.158
596.516
18.043

73.695
104
60.303
4.490
457.924
596.516
18.043
Ливидациони управник
Небојша Јовановић

8. јун 2017. године
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Члан 2.
 
Ову Oдлуку објавити у „Службеном листу града Смедерева“.

Ову Одлуку објавити у „Службеном листу града Смедерева“.

Број 400-2990/2017-07
У Смедереву, 8. јуна 2017. године

Број 400-3355/2017-07
У Смедереву, 8. јуна 2017. године

Члан 2.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.
86.
На основу члана 536. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Србије“, број 36/2011,
99/2011, 83/2014-др. закон и 5/2015) и члана 19. став 1.
тачка 23. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 12/2016 - пречишћен текст) и члана 11.
став 1. Одлуке о покретању поступка ликвидације Јавног
предузећа Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско
земљиште Смедерево („Службени лист града Смедерева“,
број 11/2016),
Скупштина града Смедерева, на 8. седници одржаној 8.
јуна 2017. године, донела jе
ОД Л У КУ
О УСВАЈАЊУ ПОЧЕТНОГ ЛИКВИДАЦИОНОГ
ИЗВЕШТАЈА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ДИРЕКЦИЈА
ЗА ИЗГРАДЊУ, УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКО
ЗЕМЉИШТЕ СМЕДЕРЕВО - У ЛИКВИДАЦИЈИ
Члан 1.
Усваја се Почетни ликвидациони извештај Јавног
предузећа Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево - у ликвидацији, матични број
07361068, ПИБ 100966461, са адресом Смедерево, улица
Трг Републике број 5, сачињен од стране ликвидационог
управника дана 05.05.2017. године.

87.
На основу члана 536. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Србије“, број 36/2011,
99/2011, 83/2014-др. закон и 5/2015) и члана 19. став 1.
тачка 23. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 12/2016 - пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 8. седници одржаној 8.
јуна 2017. године, донела jе
ОД Л У КУ
О УСВАЈАЊУ ПОЧЕТНОГ ЛИКВИДАЦИОНОГ
БИЛАНСА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА
СМЕДЕРЕВА У ЛИКВИДАЦИЈИ
Члан 1.
Усваја се Почетни ликвидациони биланс Туристичке
организација града Смедерева у ликвидацији:
Туристичка организација града Смедерева у ликвидацији
Смедерево
матични број: 07199457
ПИБ: 102186073
Назив надлежног директног корисника буџетских средстава:
Град Смедерево-Градска управа Смедерево

ПОЧЕТНИ ЛИКВИДАЦИОНИ БИЛАНС
на дан 23. јануара 2017. године
( у хиљадама динара)
Ред.број

Опис

Износ

АКТИВА
1.

Некретнине и опрема

1.528

2.

Залихе

1.575

3.

Новчана средства

1.543

4.

Краткорочна потраживања

5.

Активна временска разграничења

6.

УКУПНА АКТИВА

659
181
5.486
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1.
2.
3.
4.
5.
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Опис
ПАСИВА
Обавезе према добављачима
Пасивна временска разграничења
Капитал
Вишак прихода
УКУПНА ПАСИВА

Износ
40
827
4.444
175
5.486

Датум
27.01.2017. године

Члан 2.
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 400-1084/2017-07
У Смедереву, 8. јуна 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.

88.
На основу члана 536. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Србије“, број 36/2011,
99/2011, 83/2014-др. закон и 5/2015) и члана 19. став 1.
тачка 23. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 12/2016 - пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 8. седници одржаној 8.
јуна 2017. године, донела jе

8. јун 2017. године

Ливидациони управник
Иван Нишлић

89.
На основу члана 1. став 2. тачка 3. и члана 9. став 4.
Закона о финансијској подршци породици са децом („Службени гласник Републике Србије“, број 16/2002, 115/2005
и 107/2009), члана 3. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Србије“, број 76/2005, 100/2007
-аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013,
99/2014, 45/2015-аутентично тумачење, 68/2015 и 87/2016),
чланова 1., 2., 3, и 4. Закона о ученичком и студентском
стандарду („Службени гласник Републике Србије“, број
18/2010 и 55/2013), 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 и 101/2016-др.закон) и члана 19. став 1. тачка 6. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“,
број 12/2016- пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 8. седници одржаној 8.
јуна 2017. године, донела jе
ОД Л У КУ
О ПОДСТИЦАЊУ ОБРАЗОВАЊА УЧЕНИКА И
СТУДЕНАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА

ОД Л У КУ

Члан 1.

О УСВАЈАЊУ ПОЧЕТНОГ ЛИКВИДАЦИОНОГ ИЗВЕШТАЈА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА
СМЕДЕРЕВА У ЛИКВИДАЦИЈИ

Одлуком о подстицању образовања ученика и студената
на територији Града Смедерева (у даљем тексту: Одлука)
обезбеђују се услови и уређују права за подстицање образовања ученика и студената који имају пребивалиште или
боравиште (избеглице и интерно расељена лица) на територији Града Смедерева.

Члан 1.
Усваја се Почетни ликвидациони извештај Туристичке
организације града Смедерева у ликвидацији, матични број
07199457, ПИБ 102186073, са адресом Смедерево, улица
Трг Републике број 1-3, сачињен од стране ликвидационог
управника дана 23.05.2017. године.

Члан 2.
Средства за подстицање образовања ученика и студената на територији Града Смедерева обезбеђују се у буџету
Града Смедерева (у даљем тексту: буџет Града).

Члан 2.

Члан 3.

Ову Одлуку објавити у „Службеном листу града Смедерева“.

Средства из члана 2. ове Одлуке користе се за:
1. Финансијску помоћ ученицима средњих школа II, III
и IV разреда, који су у претходној школској години у односу
на годину у којој се конкурс расписује имали најмању просечну оцену 4.00, чији укупни месечни приходи по члану
породичног домаћинства, остварени у периоду од 6 месеци
који претходе месецу подношења пријаве за финансијску
помоћ, не прелазе цензус од 10.000,00 динара и који испуњавају опште критеријуме утврђене овом Одлуком;

Број 037-269/2017-07
У Смедереву, 8. јуна 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.

8. јун 2017. године
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2. Финансијску помоћ ученицима средњих школа II, III
и IV разреда, који су у претходној школској години у односу на годину у којој се конкурс расписује имали најмање
просечну оцену 4,75, да су у претходној школској години
освојили I, II или III место у индивидуалној конкуренцији на републичком или међународном такмичењу, које је у
организацији Министарства просвете, науке и технолошког
развоја Републике Србије и стручних друштава или центара за таленте и испуњавају опште критеријуме утврђене
овом Одлуком;
3. Финансијску помоћ ученицима средњих школа са
инвалидитетом, којима је утврђен степен инвалидитета од
стране надлежног органа и који испуњавају опште критеријуме утврђене овом Одлуком;
4. Финансијску помоћ студентима на првом степену
студија (основне академске студије, основне струковне
студије) и студентима на другом степену студија (мастер
академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) који су у претходној школској години у односу на годину у којој се конкурс расписује
имали најмању просечну оцену 7,00, чији укупни месечни
приходи по члану породичног домаћинства, остварени у
периоду од 6 месеци који претходе месецу подношења пријаве за финансијску помоћ, не прелазе цензус од 10.000,00
динара и који испуњавају опште критеријуме утврђене
овом Одлуком.
Право на финансијску помоћ имају, поред студената
виших година првог степена студија, и студенти прве године првог степена студија (бруцоши) који су у последњем
разреду средње школе имали просечну оцену 4,00, испуњавају предвиђене услове који се односе на месечне приходе,
као и опште критеријуме утврђене овом Одлуком;
5. Финансијску помоћ студентима на првом степену
студија (основне академске студије, основне струковне студије) и студентима на другом степену студија (мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) који су у у претходној школској години у односу на годину у којој се конкурс расписује
имали најмању просечну оцену 9,00 и који испуњавају и
друге критеријуме утврђене општим условима ове Одлуке.
Право на финансијску помоћ имају, поред студената
виших година студија, и студенти прве године првог степена студија (бруцоши) који су у последњем разреду средње
школе имали најмање просечну оцену 4,75, да су у претходној школској години освојили I, II или III место у индивидуалној конкуренцији на републичком или међународном
такмичењу, које је у организацији Министарства просвете,
науке и технолошког развоја Републике Србије и стручних
друштава или центара за таленте и испуњавају опште критеријуме утврђене овом Одлуком.
6. Финансијску помоћ студентима са инвалидитетом на
првом и другом степену студија, којима је утврђен степен
инвалидитета од стране надлежног органа и који испуњавају и опште критеријуме утврђене овом Одлуком.
7. Награђивање ученика који су у претходној
школској години у односу на годину у којој се конкурс
расписује освојили I, II или III место у индивидуалној конкуренцији на републичком или међународном такмичењу,
које је у организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и стручних друштава
или центара за таленте (у такмичења која се узимају у обзир овом Одлуком не убрајају се: смотре, турнири, ревије
талената, дружине, секције, изложбе, конкурси, квизови и
друге ваннаставне активности).
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8. Посебне облике усавршавања ученика (семинари,
конгреси, изложбе, сајмови, стручна пракса и сл.).
Члан 4.
Уколико има више кандидата који према члану 3. став 1.
тачка 1. имају исту просечну оцену, при утврђивању редоследа кандидата на ранг-листи предност има онај кандидат
који има мање приходе по члану породичног домаћинства
за тражени период.
Уколико има више кандидата који према члану 3. став
1. тачка 1. имају исте месечне приходе по члану домаћинства, при утврђивању редоследа кандидата на ранг-листи
предност има онај кандидат који има већу просечну оцену.
Уколико ни по овим критеријумима није могуће одредити положај кандидата на ранг-листи, до броја предвиђених финансијских помоћи, сви кандидати са истим бројем
бодова стичу право на финансијску помоћ.
Члан 5.
Уколико има више кандидата који према члану 3. став 1.
тачка 2. испуњавају услове, при утврђивању редоследа кандидата на ранг-листи предност имају они кандидати који имају
већи број освојених награда у претходној школској години у
односу на годину у којој се конкурс расписује, односно остварен виши пласман на републичким или међународним такмичењима, односно кандидати који имају вишу просечну оцену.
Уколико по критеријуму из става 1. овог члана није могуће одредити редослед кандидата на ранг-листи, до броја
предвиђених финансијских помоћи, сви кандидати стичу
право на финансијску помоћ.
Члан 6.
При утврђивању предности на ранг-листи за ученике
средњих школа и студенте са инвалидитетом из члана 3.
став 1. тачке 3. и 6. узимаће се степен инвалидитета и налази лекара, не старији од 6 месеци.
Члан 7.
Уколико има више кандидата који према члану 3. став
1. тачка 4. Одлуке имају исту просечну оцену, при утврђивању редоследа кандидата на ранг-листи предност има онај
кандидат који има мање месечне приходе по члану породичног домаћинства за тражени период и који је положио
све испите из свих претходних година студија.
Уколико има више кандидата који према према члану
3. став 1. тачка 4. Одлуке имају исте месечне приходе, при
утврђивању редоследа кандидата на ранг-листи предност
има онај кандидат који има већу просечну оцену и који је
положио све испите из свих претходних година студија.
Уколико ни по овим критеријумима није могуће одредити положај кандидата на ранг-листи, до броја предвиђених финансијских помоћи, сви кандидати са истим бројем
бодова стичу право на финансијску помоћ.
Члан 8.
При утврђивању редоследа кандидата на ранг-листи,
односно студената из члана 3, став 1, тачка 5, предност имају они кандидати који су положили све испите из претходне
школске године. Уколико има више кандидата, који испуњавају овај услов, предност има кандидат који је положио
све испите из свих претходних година студија.
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При утврђивању редоследа кандидата на ранг-листи
предност имају они кандидати који имају вишу просечну
оцену у претходној школској години у односу на годину у
којој се конкурс расписује.
При утврђивању редоследа кандидата на ранг-листи
код студената прве године првог степена студија (бруцоша)
предност имају носиоци Вукове дипломе у средњој школи,
односно кандидати који имају освојене награде на републичким или међународним такмичењима.
Уколико ни по овим критеријумима није могуће одредити положај кандидата на ранг-листи, до броја предвиђених финансијских помоћи, сви кандидати са истим бројем
бодова стичу право на финансијску помоћ.
Члан 9.
Општи услови за остваривање права утврђених чланом
3. ове Одлуке су:
1. да је кандидат држављанин Републике Србије са пребивалиштем или боравиштем (избеглице и интерно расељена лица) на територији Града Смедерева;
2. да први пут уписује разред у средњој школи, а за студента на првом или другом степену студија чији је оснивач
Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне
самоуправе, да се школује на терет буџета Републике Србије.
Члан 10.
Права на финансијску помоћ која су утврђена чланом 3.
Одлуке не могу да остваре следећи кандидати:
- студенти Војне академије или Полицијске академије;
- ученици средњих школа и студенти који су корисници
других стипендија;
- студенти који имају статус апсолвента.
Члан 11.
Градоначелник Града Смедерева посебним решењем
формира Комисију за избор корисника и расподелу средстава за подстицање образовања ученика и студената на
територији Града Смедерева (у даљем тексту: Комисија),
чији је задатак да спроведе поступак за доделу финансијске
помоћи корисницима из члана 3. ове Одлуке.
Комисију из става 1. овог члана чине лица која поседују
одговарајуће знање и искуство из области образовања.
Члан 12.
За сваку школску годину пре расписивања Јавног позива Градско веће Града Смедерева, на предлог Одељења за
јавне службе, сходно расположивим средствима у буџету
Града Смедерева, Закључком утврђује опредељени износ
средстава по категоријама корисника предвиђеним чланом
3. Одлуке.
Након доношења Закључка Градског већа Града Смедерева Комисија расписује и спроводи Јавни позив за текућу
школску годину, који се објављује на интернет страници
Града Смедерева и на огласној табли Градске управе Града
Смедерева.
Члан 13.
Јавни позив за доделу финансијске помоћи из члана 3.
ставови 1, 2, 3, 4, 5. и 6. садржи:
- укупан број корисника финансијске помоћи у оквиру
категорија предвиђених чланом 3. Одлуке;
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- висину одобрене финансијске помоћи корисницима;
- у слове које корисници треба да испуњавају за доделу
финансијске помоћи;
- р ок за пријављивање на Јавни позив, који не може
бити краћи од 10 (десет) дана од дана објављивања на
званичној интернет страници Града Смедерева, као и
на огласној табли Градске управе Града Смедерева;
- потребну документацију предвиђену овом Одлуком.
Члан 14.
Осим општих услова предвиђених овом Одлуком, критеријуми за избор корисника финансијске помоћи из члана
3. ове Одлуке су и:
- година школовања, односно студија;
- постигнути успех у школовању, односно студирању;
- постигнути резултати на такмичењима;
- степен инвалидитета;
- у купни месечни приходи по члану породичног домаћинства остварени у периоду од 6 месеци, који претходе месецу подношења пријаве за финансијску помоћ и
који не прелазе цензус од 10.000,00 динара.
Члан 15.
Потребна документација која се прилаже уз пријаву на
Јавни позив је:
- фотокопија личне карте подносиоца пријаве;
- уверење о држављанству, не старије од 6 месеци;
-п
 отрда о уписаној школској години за коју се расписује Јавни позив;
- д
 оказ о постигнутом успеху у средњој школи, за тражени период;
- доказ о постигнутим резултатима на такмичењима;
-д
 оказ о положеним испитима, са просечном оценом за
тражени период;
- лична изјава да није корисник друге стипендије;
- доказ о степену инвалидности;
- доказ о оствареним приходима за тражени период.
Члан 16.
Одлуку о избору кандидата доноси Градско веће Града
Смедерева на предлог Комисије, која се објављује на званичној интернет страници Града Смедерева и на огласној
табли Градске управе Града Смедерева.
Кандидати имају право приговора на објављену Одлуку из става 1. овог члана Градском већу Града Смедерева
у року од 5 (пет) дана од дана објављивања на званичној
интернет страници Града Смедерева и на огласној табли
Градске управе Града Смедерева.
Градско веће Града Смедерева може до окончања поступка да изврши прерасподелу средстава из члана 12.
Одлуке у складу са бројем пријављених кандидата који
остварују права на финансијску помоћ.
Након разматрања приговора Градско веће Града Смедерева доноси Одлуку која је коначна и објављује се на званичној интернет страници Града Смедерева и на огласној
табли Градске управе Града Смедерева.
Члан 17.
Школе са територије Града Смедерева достављају Комисији до 10. јуна текуће године списак ученика који су
освојили I, II или III места у индивидуалној конкуренцији
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на републичком или међународним такмичењима, са овереним фотокопијама диплома са такмичења.
Приликом одлучивања вреднују се резултати на такмичењима која су у организацији Министарства просвете,
науке и технолошког развоја Републике Србије и стручних
друштава или центара за таленте. У такмичења која се узимају у обзир овом Одлуком не убрајају се: смотре, турнири,
ревије талената, дружине, секције, изложбе, конкурси, квизови и друге ваннаставне активности.
Градско веће Града Смедерева на предлог Комисије,
сходно ставовима 1. и 2. овог члана, доноси закључак о додели и исплати средстава за награђивање ученика из члана
3., став 1., тачка 7. ове Одлуке, у складу са расположивим
средствима.
Награде из става 2. овог члана биће додељене на Дан
Града Смедерева.
Члан 18.
Кандидати за коришћење финансијске помоћи за посебне облике усавршавања (семинари, конгреси, изложбе,
сајмови, стручна пракса и сл.) подносе захтев Комисији.
Уз поднети захтев потребно је приложити следећа документа:
- у верење о упису у школу на територији Града Смедерева, односно уверење о упису првог или другог
степена студија у високошколским установама чији је
оснивач Република Србија, аутономна покрајина или
јединица локалне самоуправе;
- уверење о студирању на буџету Републике Србије;
- фотокопију личне карте;
- уверење о држављанству, не старије од 6 месеци;
- доказ о организовању посебних облика усавршавања;
-д
 оказ о учешћу на организованим посебним облицима усавршавања ученика и студената (позивно писмо,
потврда учешћа и сл.).
Градоначелник Града Смедерева на предлог Комисије,
сходно ставу 1. овог члана, доноси Закључак о додели и
исплати средстава за посебне облике усавршавања (семинари, конгреси, изложбе, сајмови, стручна пракса и сл.).
Члан 19.
Средства за финансијску помоћ ученицима и студентима из члана 3. ове Одлуке исплаћују се сукцесивно, у
предвиђеним роковима, путем упутнице уплатом преко ЈП
„Пошта Србије“, на кућне адресе, преко Одељења за јавне
службе Градске управе Града Смедерева, а након спроведеног конкурса и Одлуке Градског већа Града Смедерева.
Средства за финансијску помоћ из члана 3. тачака 7. и 8.
исплаћују се једнократно, путем упутнице уплатом преко ЈП
„Пошта Србије“, на кућне адресе, преко Одељења за јавне
службе Градске управе Града Смедерева, на основу Закључка градоначелника Града Смедерева, на предлог Комисије.
Члан 20.
Административно-техничке послове обавља надлежно
одељење Градске управе Града Смедерева.
Члан 21.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи
Одлука о подстицању образовања ученика и студената на
тероторији Града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 9/2015).

Страна 21 – Број 6 – Књига 4
Члан 22.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 020-186/2016-07
У Смедереву, 8. јуна 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.

90.
На основу члана 137. и члана 138. Закона о спорту
(„Службени гласник Републике Србије“, број 10/2016), члана 20. став 1. тачка 39. 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, 83/2014др. закон и 101/2016- др. закон) и члана 19. став 1. тачка 6.
Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 12/2016- пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 8. седници одржаној 8.
јуна 2017. године, донела jе
ОД Л У КУ
О ОДОБРАВАЊУ И ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА
КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБЕ И
ИНТЕРЕСИ ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Члан 1.
Одлуком о одобравању и финансирању програма којима се задоваљавају потребе и интереси грађана у области
спорта на територији града Смедерева (у даљем тексту:
Одлука) уређује се начин обезбеђивањa средстава, намена
и услови коришћења средстава за финансирање потреба
и интереса грађана у области спорта на територији града
Смедерева.
Члан 2.
Финансијска средства за задовољење потреба и интереса грађана у области спорта на територији града Смедерева
утврђују се Одлуком о буџету града Смедерева (у даљем
тексту: буџет Града).
Члан 3.
Потребе и интереси грађана у области спорта за чије се
остваривање обезбеђују средства из члана 2. ове Одлуке,
јесу:
 одстицање и стварање услова за унапређење спорт1. п
ске рекреације, односно бављења грађана спортом,
посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом;
2. и
 зградња, одржавање и опремање спортских објеката
на територији града, а посебно јавних спортских терена у стамбеним насељима или у њиховој близини
и школских спортских објеката и набавка спортске
опреме и реквизита;
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3. организација спортских такмичења од посебног значаја за град Смедерево;
4. обезбеђење услова и организовање спортских кампова за спортски развој талентованих спортиста и унапређење квалитета стручног рада са њима;
5. учешће спортских организација са територије града у
домаћим и европским клупским такмичењима;
6. физичко васпитање деце предшколског узраста и
школски спорт (унапређење физичког вежбања, рад
школских спортских секција и друштава, општинска,
градска и међуопштинска школска спортска такмичења и др.);
7. делатности организација у области спорта чији је
оснивач град Смедерево;
8. делатност организација у области спорта са седиштем на територији града Смедерева које су од посебног значаја за град Смедерево;
9. унапређење заштите здравља спортиста и обезбеђивање адекватног спортско-здравственог образовања
спортиста, посебно младих, укључујући и антидопинг образовање;
10. стипендирање за спортско усавршавање категорисаних спортиста, посебно перспективних спортиста;
11. спречавање негативних појава у спорту (допинг, насиље и недолично понашање намештање спортских
резултата и др.);
12. едукација, информисање и саветовање грађана,
спортиста и осталих учесника у систему спорта о
питањима битним за одговарајуће бављење спортским активностима и делатностима;
13. периодична тестирања, сакупљање, анализа и дистрибуција релевантних информација за адекватно
задовољавање потреба грађана у области спорта на
територији града Смедерева; истраживачко-развојни пројекти и издавање спортских публикација;
14. унапређење стручног рада учесника у систему
спорта са територије града Смедерева и подстицање запошљавања висококвалификованих спортских
стручњака и врхунских спортиста;
15. рационално и наменско коришћење спортских сала
и спортских објеката у државној својини чији је корисник град Смедерево и спортских објеката у својини града Смедерева кроз одобравање њиховог коришћења за спортске активности и доделу термина
за тренирање учесницима у систему спорта и
16. награде и признања за постигнуте спортске резултате и допринос развоју спорта.
Члан 4.
Потребе и интереси грађана у области спорта из члана
3. став 1. тачке 1-16. овe Одлуке остварују се кроз финансирање или суфинансирање програма, и то:
1. за тачке 1., 2., 3., 5., 6., 8., 10., 12. ,13., 14. и 16. из
члана 3. става 1. ове Одлуке, на годишњем нивоу (у
даљем тексту: годишњи програми) и
2. за тачке 4.,9.,11. и 15. из члана 3. става 1. ове Одлуке, по јавном позиву (у даљем тексту: посебни
програми).
Организацијама у области спорта може се изузетно
одобрити одређени програм којим се задовољавају потребе
и интереси грађана у области спорта на територији града
Смедерева из члана 3. став 1. ове Одлуке и без јавног позива, у случају када је у питању програм од посебног значаја за задовољење потреба и интереса грађана у области

8. јун 2017. године

спорта на територији града Смедерева и када је у питању
програм који није из објективних разлога могао бити поднет у роковима утврђеним законом, а предмет и садржај
програма је такав да може бити успешно реализован само
од стране одређеног носиоца програма.
Члан 5.
Предлоге годишњих и посебних програма из члана 4.
ове Одлуке подносе следеће организације, као предлагачи
програмa:
 портски савез Смедерева – предлог свог годишњег
1) С
програма;
2) С
 портски савез Смедерева – предлог годишњих програма организација у области спорта са седиштем на
територији града Смедерева;
3) О
 рганизације у области спорта са седиштем на територији града Смедерева - предлог свог посебног
програма.
Спортски савез Смедерева, као територијални спортски
савез мора бити члан Спортског савеза Србије.
Спортска организација која је носилац годишњег програма мора бити члан одговарајућег надлежног националног гранског спортског савеза.
Члан 6.
Право на финансирање или суфинансирање програма
из члана 4. став 1. тачака 1. и 2. ове Одлуке имају организације у области спорта као носиоци програма, које морају
испунити следеће опште услове:
1) да су регистроване у складу са законом;
2) д
 а искључиво или претежно послују на недобитној
основи;
3) да имају седиште на територији града Смедерева;
4) д
 а je претходно обављао делатност најмање годину
дана;
5) д
 а обављају спортске активности и остваривањем
програма доприносе остваривању развоја спорта на
територији града Смедерева;
6) д
 а је програм у складу са законом, општим актима
организације и спортским правилима надлежног савеза у области спорта;
7) д
 а испуњавају, у складу са законом, прописане услове за обављање спортских активности и делатности
које су у вези са програмом;
8) д
 а су доставиле извештај о успешној реализацији
одобреног програма укључујући и доказе о наменском коришћењу средстава буџета Града, уколико су
биле носилац програма претходне године;
9) д
 а располажу капацитетима за реализацију програма
и
10) д
 а су чланови одговарајућег надлежног националног гранског спортског савеза.
Носилац програма не може да:
1) б
 уде у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања делатности;
2) и
 ма блокаду пословног рачуна у тренутку закључења уговора о реализацији програма и пребацивања
(уплате) буџетских средстава на пословни рачун, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања и
 уде у последње две године правноснажном одлуком
3) б
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кажњен за прекршај или привредни преступ у вези
са својим финансијским пословањем, коришћењем
имовине, раду са децом и спречавањем негативних
појава у спорту.
Члан 7.
Ближи услови, критеријуми, начин и поступак одобравања програма, којима се задоваљавају потребе и интереси
грађана у области спорта на територији града Смедерева из
члана 3. ове Одлуке утврдиће се Правилником о одобравању и финансирању програма којима се задоваљавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији града
Смедерева, који доноси Градско веће града Смедерева.

уступљеног јавног прихода пореза на зараде, конвертује у
трајни улог Града Смедерева у капиталу Друштва.
II
Потраживања Града Смедерева утврђена у тачки I ове
Одлуке чиниће елементе уговора о конверзији потраживања Града Смедерева у капитал Града Смедерева у Саобраћајном предузећу „Ласта“ А.Д. Београд.
Овлашћује се Градоначелница града Смедерева, др Јасна Аврамовић да, у име Града Смедерева, потпише Уговор о конверзији потраживања Града Смедерева у капитал
Града Смедерева у Саобраћајном предузећу „Ласта“ А.Д.
Београд.

Члан 8.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи
Одлука о обезбеђивању средстава за финансирање потреба
у области спорта на територији града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 3/2014- пречишћен текст).
Члан 9.

III
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 400-3542/2017-07
У Смедереву, 8. јуна 2017. године

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

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.

Број 020-23/2017-07
У Смедереву, 8. јуна 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.

91.
На основу члана 32.. Закона о локалној самоуправи
(,,Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007,
83/2014 - др.закон и 101/2016 - др.закон) и члана 19. Статута града Смедерева (,,Службени лист града Смедерева“,
број 12/2016 - пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 8. седници одржаној 8.
јуна 2017. године, донела jе
ОД Л У КУ
О КОНВЕРЗИЈИ ДУГА НА ДАН 30.11.2016. ГОДИНЕ
СА КАМАТОМ ДО 31.12.2016. ГОДИНЕ СУБЈЕКТА
ПРИВАТИЗАЦИЈЕ САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ЛАСТА“ А.Д. БЕОГРАД ПО ОСНОВУ УСТУПЉЕНОГ
ЈАВНОГ ПРИХОДА – ДЕЛА ПОРЕЗА НА ЗАРАДЕ КАО
ПРИХОДА ГРАДА СМЕДЕРЕВА У КАПИТАЛ ГРАДА
I
Скупштина града Смедерева је сагласна са препоруком
из Закључка Владе Републике Србије 05 број 023-2073/2017
од 10.03.2017. године, да се пореско потраживање Града Смедерева, као повериоца, у износу од 21.987.970,92
динара (главница на дан 30.11.2016. године у износу од
16.443.673,98 динара и камата до 31.12.2016. године у износу од 5.544.296,94 динара), које се односи на обавезе
Саобраћајног предузећа „Ласта“ А.Д. Београд по основу
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92.
На основу члана 24. Закона о јавном окупљању („Службени гласник Републике Србије“, број 6/2016), члана 32.
став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014 – др.закон и 101/2016-др. закон) и члана 19. став 1. тачка 6. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“,
број 12/2016-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 8. седници одржаној 8.
јуна 2017. године, донела jе
ОД Л У КУ
О ОДРЕЂИВАЊУ ПРОСТОРА НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА СМЕДЕРЕВА НА КОЈЕМ НИЈЕ
ДОЗВОЉЕНО ЈАВНО ОКУПЉАЊЕ
Члан 1.
Овом Одлуком одређују се места на територији града
Смедерева на којима није дозвољено окупљање, у складу са
одредбама Закона о јавном окупљању („Службени гласник
Републике Србије“, број 6/2016).
Члан 2.
Под јавним окупљањем у смислу ове Одлуке, сматра се
окупљање више од 20 лица, ради изражавања, остваривања
и промовисања државних, политичких, социјалних и националних уверења и циљева, као и други облици окупљања
којима је сврха остваривање верских, културних, хуманитарних, спортских, забавних и других интереса, у складу са
Законом и овом Одлуком.
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Члан 3.
Јавно окупљање из претходног члана Одлуке није дозвољено на месту на којем, због карактеристика места или
његове посебне намене, прети опасност од угрожавања безбедности људи и имовине, јавног здравља, морала, права
других или безбедности Републике Србије, као и на местима на којима се одржавањем окупљања крше људска и
мањинска права и слободе других, угрожава морал или на
местима која су затворена за јавност.
Члан 4.
Као места на којима није дозвољено јавно окупљање на
територији града Смедерева одређују се следећи простори:
-простори око предшколских установа, објеката основних и средњих школа, објеката здравствених установа и
других објеката јавног здравља, објеката Министарства одбране и унутрашњих послова, објеката водоснабдевања, у
зони заштите изворишта водоснабдевања, као и места која
су затворена за јавност;
- испред објеката од стратешког и посебног значаја за
одбрану и безбедност града Смедерева и Републике Србије.
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дерева („Службени лист града Смедерева“, број 12/2016 пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 8. седници одржаној 8.
јуна 2017. године, донела jе
ОД Л У КУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ОРГАНИЗАЦИЈИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА
СМЕДЕРЕВА
Члан 1.
У Одлуци о организацији Градске управе града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 6/2015 - пречишћен текст), у члану 7. став 2. речи „служба и кабинет“
се бришу.
После става 2, додаје се нови став 3, који гласи:
„У оквиру Градске управе образује се Кабинет градоначелника као посебна организациона јединица“.
Члан 2.

На све што није регулисано овом Одлуком, сходно ће
се примењивати одредбе Закона о јавном окупљању, као и
закона и других прописа у области одбране, безбедности и
унутрашњих послова.

Члан 8. мења се и гласи:
„Основне организационе јединице које врше послове
Градске управе су:
1. Одељење за јавне службе
2. Одељење за општу управу, месне заједнице, ванредне
ситуације и заједничке послове
3. Одељење за привреду, предузетништво, локални економски развој и јавне набавке
4. Одељење за финансије и локалну пореску администрацију
5. Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове
6. Одељење за инспекцијске послове и послове комуналне полиције
7. Одељење за послове органа града“.

Члан 7.

Члан 3.

Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи
Одлука о окупљању грађана („Службени лист општина
Смедерево и Ковин“, број 7/97).

Члан 9. мења се и гласи:
„Одељење за јавне службе обавља послове који се односе на:
- стручне, управно-правне, надзорне, нормативно-правне, материјално-финансијске, административно-техничке и
друге послове Града у области основног и средњег образовања, предшколског васпитања, културе, физичке културе,
спорта, јавног информисања, социјалне заштите, примарне
здравствене заштите, дечје заштите и борачко-инвалидске
заштите;
- праћење и обезбеђивање функционисања установа и
организација чији је оснивач Град из ових области и вршење надзора над њиховим радом;
- подстицање развоја културно-уметничког аматеризма
и уметничког стваралаштва, праћење реализације манифестација у области културе, физичке културе и остваривање
програма установа култура од значаја за Град;
- послове популационе политике (финансијска помоћ
трудницама и породиљама града Смедерева, накнада трошкова за вантелесну оплодњу), финансијска помоћ студентима и ученицима средњих школа;
- поверене послове Комесаријата у вези са збрињавањем избеглица, интерно расељених лица и миграната, вођење евиденције, као и правне и административне послове

Члан 5.
Окупљања на отвореном простору пријављују се ПУ
Министарства унутрашњих послова у Смедереву.
Одржавање окупљања пријављује се подношењем писане пријаве од стране организатора окупљања, лично, препорученом пошиљком или електронским путем.
Пријава се подноси најкасније пет дана пре времена
одређеног за почетак одржавања окупљања.
Члан 6.

Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 355-63/2017-07
У Смедереву, 8. јуна 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.

93.
На основу члана 59. став 1, а у вези са чланом 66. став
7. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016
- др. закон) и члана 19. став 1. тачка 6. Статута града Сме-
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које му повери републички Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије;
- поверене послове Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије у поступку признавања статуса избеглица, интерно расељиних лица и миграната;
- послове омладинске политике (Канцеларија за младе,
Локални савет за младе, писање пројеката и учешће у реализацији одобрених пројеката, у Националној канцеларији
за младе писање пројеката, учешће у креирању политике
на националном нивоу и спровођење усвојене политике);
- обављање послова за дијаспору (сарадња са Управом
за дијаспору и Србима у региону у оквиру Министарства
спољних послова, Привредном комором Србије-Центром
за дијаспору и представништима, повезивање српске дијаспоре са градом Смедеревом у смислу профитабилне и непрофитабилне сарадње у области информисања, здравства,
спорта, културе, туризма и инвестиција, пружање дијаспори информација и помоћи у свим областима);
- послови праћења и координације на решавању ромских питања (Локални савет за побољшање положаја Рома
града Смедерева, Мобилни тим за инклузију Рома града
Смедерева, израда предлога пројеката и њихово спровођење, пружање помоћи Ромима ради остваривања права у
области социјално-здравствене заштите, спровођење афирмативних мера за Роме);
- послове социјалне и здравствене заштите (Локални
савет за социјална питања, право на повлашћену вожњу
за кориснике са територије града Смедерева, материјална
подршка из области социјалне заштите о чијем се обезбеђивању стара Град, сарадња са социјално хуманитарним
организацијама и њихово суфинансирање, процена потреба
за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне
подршке детету и ученику, писање пројеката и учешће у
реализацији одобрених пројеката, заштита права пацијената, право на стицање статуса енергетски угроженог купца
електричне и топлотне енергије);
- поверене послове из делокруга Републике у области
борачко-инвалидске заштите – вођење управног поступка
и израда решења о остваривању права грађана у складу са
републичким законима (борци НОР-а, борци ратова 19901999, војни инвалиди, породице палих и умрлих бораца и
цивилни инвалиди рата), као и исплата накнада корисницима у области борачко-инвалидске заштите и израда извештаја и анализа за потребе надлежног министарства;
- поверене послове из делокруга Републике у делу који
се односи на друштвену бригу о деци – израда решења о
остваривању права грађана у области друштвене бриге о
деци (дечији додатак, родитељски додатак), као и обрачун
и исплата средстава корисницима права (накнада зараде за
време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге
деце) и израда извештаја и анализа за потребе надлежног
министарства;
- друге послове у области основног и средњег образовања, предшколског васпитања, културе, физичке културе,
спорта, јавног информисања, социјалне заштите, примарне
здравствене заштите, дечје заштите и борачко-инвалидске
заштите, а у складу са законом и Статутом града; - послови
на спровођењу родне равноправности у складу са законом“.
Члан 4.
Члан 10. мења се и гласи:
„Одељење за општу управу, месне заједнице, ванредне ситуације и заједничке послове обавља послове који се
односе на:

Страна 25 – Број 6 – Књига 4

- послове инфо пулта - пружање информација грађанима у
вези надлежности Градске управе града Смедерева;
- вођење матичних књига и књига држављана (издавање извода из матичне књиге рођених, венчаних и умрлих,
издавање уверења о држављанству, уношење свих промена
у матичне књиге, пријем захтева за венчање);
- првостепени управни поступак у области личних стања грађана, издавање потврда о имовном стању;
- послове писарнице, картотеке и архиве;
- послове експедиције и курирске службе;
- правне помоћи;
- ажурирање бирачког списка и обезбеђивање општих
услова за спровођење избора и референдума;
- послове месних заједница, стручнe и административно - техничке послове за савете месних заједница, друге
органе и радна тела, послове израде и достављања нацрта и
предлога одлука и других аката надлежним органима;
- поделу карата за превоз градским саобраћајем лицима
старијим од шездесет пет година;
- област финансија, односно израдe финансијских планова градских и сеоских месних заједница у складу са
Одлуком о буџету града Смедерева;
- праћење финансијског пословања месних заједница,
реализацију средстава буџета планираних за финасирање
рада месних заједница и реализацију самодоприноса;
- послове израде извештаја о финансијском пословању
месних заједница и реализацију одлука и закључака Градског већа и Скупштине града у области рада месних заједница;
- послове у вези са радним односима запослених у граду Смедереву - Градској управи града Смедерева;
- правне и административно-оперативне послове за потребе Градског правобранилаштва;
- одржавање телефонске централе, телефонских уређаја
и апарата, прослеђивање и усмеравање телефонских позива, одржавање разгласних уређаја, постављање опреме и
уређаја за снимање седница (Скупштине и Градског већа);
- послове бифеа;
- умножавање материјала и одржавање апарата за умножавање;
- послове манипулативног радника;
- послове магационера и помоћног радника (браварски,
молерски и остали послови по потреби);
- послове аутомеханичара, возача, портира и послове
робне евиденције;
- послове израде планова одбране Града (као саставног
дела Плана одбране Републике Србије), предузимање мера
за усклађивање припрема из своје надлежности са Планом
одбране Републике Србије; предузимање мера за функционисање Града у ратном и ванредном стању; спровођење
мера приправности и предузимање других мера потребних
за прелазак на организацију у ратном и ванредном стању;
организовање заштите од елементарних и других већих
непогода и заштиту од пожара, као и стварање услова за
њихово отклањање, односно ублажавање, безбедност и
здравље на раду, доношење одлука о организацији и функционисању цивилне заштите; доношење планова и програма за ванредне ситуације; послове у вези са образовањем
и функционисањем Градског штаба за ванредне ситуације;
формирање и опремање јединица цивилне заштите; организовање и развој личне и колективне заштите; обезбеђење
одређених средстава за осматрање и узбуњивање; отклањање последица елементарних непогода; формирање и ажу-
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рирање базе података о објектима оштећеним у елементарним непогодама;
- друге послове у складу са Законом и Статутом града“.
Члан 5.
Члан 11. мења се и гласи:
„Одељење за привреду, предузетништво, локални економски развој и јавне набавке обавља послове који се односе
на:
- праћење рада јавних предузећа и јавних комуналних
предузећа;
- праћење примене и промена цена из надлежности града, издавање одговарајућих решења и сагласности;
- праћење тока приватизације привредних субјеката у
граду Смедереву;
- праћење развоја туризма града Смедерева;
- издавање решења о категоризацији кућа, станова,
апартмана и соба за одмор за изнајмљивање;
- праћење рада Локалног савета за запошљавање града
Смедерева и других савета и обављање административно-техничких послова из предметне области;
- организовање и реализацију сајамских манифестација
у циљу презентације привредних и пољопривредних потенцијала града;
- пријем и обраду захтева за упис у регистар оснивања
предузетничких радњи, упис промена и брисање предузетника у Агенцији за привредне регистре;
- издавање уверења о времену обављања самосталне
делатности ради регулисања пензијског стажа;
- праћење, анализирање и предлагање мера надлежним
органима ради заштите пољопривредног земљишта од
пољских штета, спаљивања органских остатака, мраза, града, пожара и других елементарних непогода, као и стручне
и административне послове из ове области;
- праћење рада задругарства, удруживања пољопривредних произвођача, затим руралног развоја и развоја водопривреде;
- праћење прописа и израду нацрта одлука, правилника
и других аката из области пољопривреде и водопривреде;
- припрему и обраду материјала за израду пољопривредне основе;
- израду и реализацију годишњих планова и програма
из области пољопривреде, водопривреде, заштите и коришћења пољопривредног земљишта и Програма подршке за
спровођење пољопривредне политике и руралног развоја;
- вођење управног поступка у области коришћења пољопривредног земљишта и водопривреде, односно доношење одговарајућих решења;
- реализацију пројеката из области пољопривреде и водопривреде;
- едукацију, информисање и непосредну стручну помоћ
пољопривредним произвођачима на територији града из
области пољопривреде, односно воћарства, ратарства, сточарства, заштите биља и друго;
- представљање локалне самоуправе на регионалном,
државном и међународном нивоу у активностима везаним
за локални економски развој;
- организацију промотивних манифестација и учешће
на сајмовима и привредним изложбама;
- организацију обилазака привредних потенцијала за
потенцијалне инвеститоре;
- пружање правне и техничке подршке, давање савета и
благовремено пружање информација;
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- пружање помоћи локалним предузетницима у регистрацији и пререгистрацији;
- пружање подршке процесу стратешког планирања;
- подстицај финасирања;
- унапређење радне снаге;
- припрему и надзор у реализацији пројеката од значаја
за локални економски развој;
- одржавање и унапређивање односа са централним институцијама одговорним за економски развој;
- стварање и одржавање базе података;
- обезбеђивање економичне и ефикасне употребе јавних
средстава, као и подстицање конкурентности и равноправности понуђача у поступцима јавних набавки;
- припрему предлога одлука и закључака о покретању
поступака јавних набавки;
- припрему предлога одлука и закључака о додели уговора о јавним набавкама;
- прикупљање, анализирање и обрађивање података за
израду Плана јавних набавки;
- спровођење поступака оглашавања, припрему и достављање конкурсне документације заинтересованим понуђачима;
- прикупљање понуде и праћење рокова;
- давање стручних упутстава за рад комисија које су
формиране за реализацију одређених јавних набавки и праћење њиховог рада;
- учествовање у изради докумената и аката везаних за
јавне набавке;
- вршење надзора над извршењем уговора према уговореној динамици, у квантитативном и квалитативном
смислу;
- текуће послове и све остале послове по налогу градоначелника, начелника Градске управе и начелника Одељења;
- друге послове у складу са законом и Статутом града“.
Члан 6.
Члан 12. мења се и гласи:
„Одељење за финансије и локалну пореску администрацију обавља послове који се односе на:
- израду Нацрта одлуке о буџету града Смедерева;
- израду Нацрта одлуке о допунском буџету града Смедерева;
- израду Упутства за припрему буџета града Смедерева,
које садржи смернице као основ за израду финансијских
планова директних и индиректних буџетских корисника;
- израду Предлога одлуке о привременом финансирању
града Смедерева;
- израду Нацрта одлуке о завршном рачуну града Смедерева;
- послове периодичног извештавања о планираним приходима и примањима и извршеним расходима и издацима
буџета града Смедерева;
- израду Предлога решења о одобравању средстава из
текуће и сталне буџетске резерве;
- послове планирања и праћења остваривања прихода
и примања и извршавања расхода и издатака буџета града
Смедерева;
- анализу захтева за финансирање директних корисника
и предлагање висине апропријације, као и поступак измене
апропријације директних буџетских корисника;
- праћење и билансирање средстава неопходних за исплату плата, додатака и накнада изабраних, постављених и
запослених лица у органима града Смедерева;
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- управљање готовином и дугом;
- контролу захтева за плаћање;
- вођење главне књиге и помоћних књига;
- информациону подршку трезорском пословању;
- усаглашавање пословних књига са пословним књигама директних и индиректних корисника и са Управом за
трезор;
- израду периодичних и консолидованог завршног рачуна трезора града Смедерева;
- извршавање налога за пренос средстава са рачуна
буџета;
- обрачун и исплата плата, додатака и накнада изабраних, постављених и запослених лица у органима града
Смедерева;
- припрему и израду предлога финансијских планова
директних и индиректних корисника усаглашених са Одлуком о буџету града Смедерева;
- вођење евиденције о основним средствима;
- вршење надзора над извршењем уговора према уговореној динамици, у квантитативном и квалитативном
смислу;
- праћење реализације закључених уговора у делу финансирања;
- сарађивање са координатором и пројектним тимом
корисника буџета Републике Србије (надлежно министарство) у чијем је буџетском разделу пројекат;
- текуће послове и све остале послове по налогу градоначелника, начелника Градске управе и начелника
Одељења;
- организовање и праћење континуираног, благовременог и ефикасног извршавања послова из делокруга Одељења у складу са прописима;
- утврђивање локалних јавних прихода, доношење решења по основу локалних јавних прихода, њихово достављање и књижење задужења и уплата у пореском књиговодству;
- послове канцеларијске и теренске пореске контроле
локалних јавних прихода, односно контроле законитости
и правилности обрачунавања и благовремености плаћања
локалних јавних прихода;
- израду планова редовне и принудне наплате локалних
јавних прихода;
- израду методолошких упутстава у вези са пријемом и
обрадом пореских пријава, као и канцеларијске и теренске
пореске контроле локалних јавних прихода;
- пружање стручне помоћи пореским обвезницима;
- опредељивање захтева за израду, измену и допуну
софтверских подршки за пријем, обраду, књижење, канцеларијску и теренску контролу локалних јавних прихода;
- израду свих извештаја у вези са утврђивањем и контролом локалних јавних прихода;
- обезбеђење наплате пореског дуга установљавањем
заложног права на покретним стварима и непокретности
пореског обвезника, припрему нацрта решења о принудној
наплати, вођење поступка по захтевима за одлагање плаћања локалних јавних прихода и извршавање послова редовне и принудне наплате у складу са законом;
- вођење првостепеног поступка по изјављеним жалбама пореских обвезника;
- послове администрирања у складу са прописима;
- пореске послове евиденције књиговодствених докумената и друге послове за локалну пореску администрацију у складу са важећим законским прописима;
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- друге послове у складу са законом и Статутом града
Смедерева“.
Члан 7.
Члан 13. мења се и гласи:
„Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове обавља послове који се односе на:
- Oбласт планирања:
- спровођење поступака за доношење планских докумената. За потребе израде нацрта планских докумената прикупљање података, нарочито: о постојећој планској документацији, подлогама, посебним условима за заштиту и уређење простора, другој документацији и подацима неопходним
за израду плана, стању и капацитетима инфраструктуре, као
и подацима из извештаја о примедбама јавности прибављеним у фази раног јавног увида. Издавање информације о
локацији по поднетим захтевима, потврђивање урбанистичких пројеката и пројеката препарцелације и парцелације,
доношење средњорочних и годишњих програма уређивања
грађевинског земљишта, као и формирање локалног информационог система планских докумената и стања у простору.
Израда извештаја, анализа, закључака и нацрта одлука из
ове области. Вршење стручних и административно-техничких послова за потребе главног урбанисте. Давање мишљења о делатностима које се могу обављати у пословном
простору који је у својини Града Смедерева. Припремање
Програма за постављање привремених монтажних објеката
на земљишту у јавној својини Града Смедерева, на предлог
ЈП “Урбанизам Смедерево” Смедерево. Учествовање у припреми Програма отуђења грађевинског земљишта у јавној
својини Града Смедерева. Обављање и других послова у
складу са Законом, Статутом града, одлукама и другим прописима донетим на основу Закона.
- Област изградње:
- обављање послова на спровођењу обједињене процедуре електронским путем које обухвата вођење управних
и вануправних поступака, прибављање докумената уместо
странака и издавање свих законом прописаних дозвола и
аката од момента планирања изградње, па до завршетка
објекта, са укњижбом као крајњим циљем, као и вођење
регистра обједињених процедура у електронском облику
путем интернета: издавање локацијских услова, грађевинских дозвола, решења о одобрењу за објекте за које се не
издаје грађевинска дозвола, привремених грађевинских
дозвола, потврђивање пријаве радова, на основу изјаве извођача радова о завршетку израде темеља вршење контроле
одступања геодетског снимка изграђених темеља од грађевинске дозволе и обавештавање грађевинске инспекције о
завршетку израде темеља, на основу изјаве извођача радова
о завршетку објекта у конструктивном смислу, обавештавање грађевинске инспекције о томе, издавање употребне
дозволе; као и прибављање: услова за пројектовање, односно прикључење, објеката на инфраструктурну мрежу,
исправа и других докумената које издају имаоци јавних
овлашћења из њихове надлежности, а услов су за изградњу
објеката, за обезбеђење услова за прикључење објекта на
инфраструктурну мрежу и за упис права својине на изграђеном објекту; измена локацијских услова, односно решења о грађевинској дозволи и др. аката. Подношење захтева
за покретање прекршајног поступка против имаоца јавних
овлашћења и одговорног лица имаоца јавних овлашћења,
уколико услови за пројектовање, односно прикључење
објеката на инфраструктурну мрежу и друга документа која
нису издата у законском року.
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- обављање послова из ове области ван обједињене процедуре, кроз управне и вануправне поступке, које обухвата:
издавање решења о одобрењу постављања мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне
намене, издавање решења о одобрењу постављања плутајућих објеката на водном земљишту, издавање решења о
одобрењу уклањања објеката; издавање потврда на основу
података о којима се води службена евиденција и израда
уверења о спецификацији посебних делова изграђених
објеката, ради уписа у јавну евиденцију о непокретностима
и правима на њима. Израда извештаја, анализа, закључака
и нацрта одлука из ове области. Обављање и других послова у складу са Законом, Статутом града, одлукама и другим
прописима донетим на основу Закона.
- Област озакоњења бесправних објеката:
- спровођење поступка озакоњења бесправно изграђених објеката који обухвата: израде обавештења за допуну
документације, прибављање потребне документације и
података по службеној дужности од других органа, прибављање сагласности од управљача јавног и природног
добра и управљача коридора у чијим заштитним зонама
се налазе бесправно изграђени објекти, вођење управног
поступка и доношење аката у поступцима покренутим по
захтеву странке и по службеној дужности, у складу са Законом о озакоњењу. Вођење службене евиденције о издатим решењима о озакоњењу објеката, достављање решења
и елабората геодетских радова појединачно Републичком
геодетском заводу – СКН Смедерево, ради уписа озакоњених објеката у јединствену евиденцију непокретности, израда закључака о исправци решења на позив РГЗ-а; обрада,
ажурирање и објава списка издатих решења о озакоњењу у
електронском облику, као и издавање потврда, уверења на
основу података о којима се води службена евиденција. Израда извештаја, анализа, закључака и нацрта одлука из ове
области. Обављање и других послова у складу са Законом,
Статутом града, одлукама и другим прописима донетим на
основу Закона.
- Област комуналних делатности:
- урeђење и развој комуналних делатности, старање о
обезбеђивању услова за обављање комуналних делатности,
праћење и надзор основних комуналних функција (снабдевање водом, одвођење отпадних вода, чишћење јавних зелених површина, јавна расвета и др.), израда нацрта одлука
из области комуналних делатности; нацрта одлука о оснивању ЈП и ЈКП, претходне сагласности на Предлог Правилника о раду предузећа, израда нацрта решења: о давању
сагласности на статуте наведених предузећа, сагласности
на одлуке надзорних одбора, нацрте решења о именовању
директора, председника и чланова надзорних одбора и друга акта у складу са законом и Статутом града. Издавање решења о ексхумацији и обављање других послова у складу
са Законом, Статутом града, одлукама и другим прописима
донетим на основу Закона.
- Инвестиције Града Смедерева:
- обављање послова Града из области: стратешког планирања, иницирања, израде и спровођења годишњих програма, односно пројеката инвестиција значајних за град,
које утврди Градско веће или градоначелница; пројектовања и праћења реализације буџета за инвестиције, предлагања приоритета инвестиција, као и одређивања пројектних
задатака са носиоцима и дефинисаним роковима; координирања послова имовинско-правне припреме и припреме
са планског становишта; координирања послова на изради
пројектне документације и њеном усклађивању са надле-
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жним одељењима управа и предузећима; учествовања у
имплементацији и праћењу остваривања инвестиција по
фазама; када Град није инвеститор, координирања активности донатора (владиног и невладиног сектора) и Града у
реализацији инвестиција; израде стратегија, бизнис планова на реализацији концепта партнерства јавног и приватног
сектора, студија изводљивости за формирање инвестиционих фондова на обртној основи; израђује планове јавних
набавки и друга аката везана за јавне набавке, комуницира
са јавним набавкама за прибављање услуга, израде пројектно-техничке документације и другог, за потребе Града;
остваривање сарадње са међународним организацијама,
надлежним установама и институцијама на градском, регионалном и републичком нивоу; координирање послова
везаних за планирање, припрему и реализацију развојних
пројеката и капиталних инвестиција; анализирање, прикупљање и обрађивање информација и података потребних за
припрему и реализацију Плана капиталних улагања Града;
припремање пројеката који се односе на капитална улагања
у јавну инфраструктуру; дефинисање пројектних задатака
за израду пројектне документације; увођење извођача у
посао у име Града као инвеститора; извештавање о обиму
и квалитету извршених послова; старање о благовременој
динамици реализације пројеката у складу са дефинисаним
роковима; израђивање динамичких планова остварења инвестиција, остваривање комуникације са извођачима радова, предузимање неопходних активности за одређивање
стручног надзора за извођење радова за потребе градских
инвестиција и комуницирање са стручним надзором; вршење провере грађевинске документације – привремених
и окончане ситуације; праћење реализације извођења грађевинских радова и учествовање у пријему обављених
радова; обављање стручних, финансијско-материјалних,
управно-правних, нормативно-правних, административно-техничких и других послова Града у области инвестиција; успостављање базе података неопходне за спровођење
инвестиција и инвестиционог маркетинга; реализација
инвестиција које се финансирају средствима буџета; обављање и других послова који се тичу планирања, заштите
и унапређења градске инфраструктуре и имовине; припремање предлога решења/одлука за формирање/именовање
комисија за технички преглед објеката чији је инвеститор
Град, комисија за примопредају извршених радова према
уговорним обавезама и других комисија. Обављање и других послова у складу са Законом, Статутом града, одлукама
и другим прописима донетим на основу Закона.
- Област заштите животне средине:
- утврђивање услова и мера заштите животне средине
у поступку доношења просторних и урбанистичких планова; издавање сагласности на Извештај о стартешкој процени утицаја одређених планова и програма на животну
средину; одлучивање у поступку процене утицаја пројеката на животну средину, а сходно овлашћењима из Закона
о процени утицаја на животну средину; вођење управног
поступка и доношење аката у вези са сакупљањем, транспортом, складиштењем, третманом и одлагањем инертног
и неопасног отпада, у складу са Законом о управљању отпадом, као и вођење евиденције дозвола; вођење управног
поступка и доношење аката у складу са: Законом о заштити
ваздуха - издавање дозвола за рад у погледу испуњености
услова заштите ваздуха од загађивања; Законом о хемикалијама - издавање дозвола за обављање делатности промета и дозвола за коришћење нарочито опасних хемикалија
и других; вођење управног поступка и издавање интегри-
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сане дозволе сходно овлашћењима из Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине;
припремање, доношење и реализација програма и планова заштите животне средине и сарадња са овлашћеним
институцијама у чијој надлежности је вршење контроле
квалитета животне средине и систематско праћење стања
животне средине; обједињавање и објављивање, обавештавaње јавности о случајевима акцидената; организовање и
спровођење мера заштите становништва у области сузбијања штетних организама, спровођење и праћење мера на
сузбијању коровске биљке амброзије; вођење локалног регистра извора загађивања; праћење реализације програма
одржавања и развоја зелених површина; припремање аката
о проглашењу и заштити одређених природних добара, као
и давање сагласности на планове управљања заштићеним
подручјем и годишње програме управљања - кроз управни
поступак. Обављање поверених послова у складу са Законом о енергетици (издавање енергетске дозволе за изградњу објеката за производњу топлотне енергије снаге преко 1
МW и објекте за дистрибуцију топлотне енергије, издавање лиценци) и учествовање у поступку доношења нормативних аката из ове области. Обављање и других послова
у складу са Законом, Статутом града, одлукама и другим
прописима донетим на основу Закона.
- Област саобраћаја:
- обављање послова техничког регулисања саобраћаја:
предузимање свих мера и акција којима се утврђује режим
саобраћаја у редовним условима и у условима радова на
путу, а нарочито: усмеравање и вођење саобраћаја, ограничење брзине или забрана кретања за све или поједине категорије возила, одређивање простора за паркирање и заустављање возила, снабдевање локација, аутобуских и такси
стајалишта; давање сагласности на саобраћајне пројекте;
издавање решења управљачу општинских путева и улица
за измену режима саобраћаја, за раскопавање јавне саобраћајне површине и враћање у првобитно стање, за замену,
допуну и чишћење саобраћајне сигнализације, семафора,
ограда, стубића, саобраћајних огледала и друге опреме; као
и израда извештаја, анализа, закључака и нацрта одлука из
ове области;
- обављање послова из области безбедности саобраћаја
на општинским путевима и улицама на територији града
Смедерева: праћење стања и израду извештаја о безбедности саобраћаја са предлогом мера за потребе Градског
већа и Скупштине Града Смедерева; израда анализа и истраживања из области безбедности саобраћаја; обављање
стручних, организационих и административно-техничких
послова за потребе Савета за безбедност саобраћаја града
Смедерева; као и израда извештаја, анализа, закључака и
нацрта одлука из ове области;
- обављање послова јавног превоза путника, односно
градског и приградског превоза и ауто-такси превоза путника: израда Плана линија градског и приградског превоза путника, израда и вођење регистра редова вожње, регистрација и овера редова вожње градског и приградског
превоза путника; вођење управног поступка и издавање
дозвола за обављање ауто-такси превоза; израда и вођење
регистра издатих ауто-такси дозвола; израда извештаја,
анализа, закључака и нацрта одлука из области јавног превоза путника;
- обављање других послова из области друмског саобраћаја на основу овлашћења из Закона о безбедности саобраћаја на путевима, Закона о јавним путевима, Закона о
превозу путника у друмском саобраћају, Закона о превозу
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терета у друмском саобраћају, Закона о комуналним делатностима, Закона о планирању и изградњи, као и градским
одлукама из области саобраћаја; сарадња са управљачем
пута, са Саобраћајном полицијом, надлежним јавним предузећима и другим органима и институцијама. Обављање и
других послова у складу са Законом, Статутом града, одлукама и другим прописима донетим на основу Закона.
- Област имовинско-правних односа и управљања
непокретном имовином Града:
- вођење управних поступака и доношење решења и
других аката која се односе на: експропријацију ради привођења земљишта урбанистичкој намени у складу са утврђеним јавним интересом, споразумно одређивање накнаде
за експроприсане непокретности; пренос права на непокретностима у државној или друштвеној својини на другог
носиоца права (административни пренос); установљавање
права службености и др. - све у складу са законом којим се
уређују послови експропријације; одређивање земљишта
за редовну употребу објекта и израда предлога аката надлежном органу Града за давање сагласности за установљавање права службености на земљишту у јавној својини Града
за постављање, изградњу, доградњу или реконструкцију
комуналне инфраструктуре и електроенергетских објеката - све у складу са Законом о планирању и изградњи;
вођење управног поступка и доношење аката поводом захтева за претварање права коришћења у право својине на
грађевинском земљишту уз накнаду, у складу са Законом;
вођење регистра стамбених заједница, именовање професионалног управника зграде у случајевима прописаним
Законом, доношење решења о увођењу принудне управе у
стамбеним зградама; вођење управног поступка и доношење аката у вези са: исељењем бесправно усељених лица из
станова и заједничких просторија; из објеката изграђених
супротно Закону о планирању и изградњи, а који се налазе на земљишту у својини других физичких или правних
лица; из станова у својини грађана, задужбина и фондација,
по захтеву власника станова или закупаца станова на неодређено време; спровођење поступка и доношење аката
о пресељењу наведених лица у одговарајући смештај; све
у складу са Законом о становању и одржавању стамбених
зграда; обављање стручних и административних послова
за потребе комисија ради доношења решења по Закону о
пољопривредном земљишном фонду, израда извештаја и
информација из имовинско правне области органима Града, сарадња са градским и државним правобранилаштвом,
судовима, надлежним министарствима, агенцијама и другим органима и организацијама;
- припремање израде нацрта и предлога аката органима
Града који се односе на располагање грађевинским земљиштем и другим непокретностима у јавној својини Града,
прибављање грађевинског земљишта и других непокретности у јавну својину Града и сачињавање уговора и анекса уговора, праћење наплате потраживања и сачињавање
извештаја органима Града са предлогом мера, предлагање
Градском правобранилаштву покретање судских поступака
за наплату потраживања, вођење евиденције непокретне
имовине у јавној својини града Смедерева, предузимање
мера на заштити и очувању непокретне имовине у државној својини која је дата Граду на чување и привремено коришћење, предузимање активности у вези са уписом
јавне својине Града, обавештавање Републичке дирекције
за имовину Републике Србије о свим променама у вези са
уписом јавне својине; припремање: предлога аката за давање у закуп, односно на коришћење, пословног простора
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којим располаже или је носилац права јавне својине Град,
предлога по захтевима закупаца и корисника у вези са одобравањем извођења радова на адаптацији и инвестиционом
одржавању простора и признавање уложених средстава,
предлога по решењима агенција за реституцију о враћању пословних простора и других непокретности бившим
власницима, односно њиховим законским наследницима, и
спровођење свих активности након предаје простора или
других непокретности у државину, предлога за отказ уговора, информација и извештаја органима Града у вези са
пословним простором, сачињавање уговора, анекса и споразума из области пословног простора, вођење евиденције
о достављеним средствима обезбеђења плаћања и предлагање њихове реализације, вођење евиденције о пословном
простору, праћење реализације уговорних обавеза закупаца
и корисника пословног простора у погледу коришћења и
одржавања пословног простора и обављање других послова у складу са законом, Статутом града, одлукама и другим
прописима донетим на основу закона”.
Члан 8.
Члан 14. мења се и гласи:
„Одељење за инспекцијске послове и послове комуналне полиције, обавља послове инспекцијског и другог
надзора у комуналној области, у области изградње објеката за које одобрење за изградњу издаје Град, у области
саобраћаја и путева, у области заштите животне средине,
у области образовања и васпитања, у области трговине ван
продајног објекта, осим даљинске трговине, обавља послове Комуналне полиције као и послове принудног извршења, опште и правне послове, у складу са Законом, Статутом
града, одлукама и другим прописима донетим на основу
закона.
У оквиру Одељења за инспекцијске послове и послове
комуналне полиције обављају се послови у складу са позитивним законским прописима, и то:
- Комунална инспекција обавља поверене послове, који се односе на надзор над трговином ван продајног
објекта, осим даљинске трговине, инспекцијски надзор над
спровођењем Закона о становању и одржавању зграда, као
и у погледу истицања и придржавања радног времена и
истицања пословног имена.
Осим поверених послова Комунална инспекција обавља и инспекцијски надзор над извршењем закона и градских прописа који се односе на обављање комуналних делатности, и то:
- производња и снабдевање корисника одговарајућим
комуналним производом;
- прочишћавање и одвођење атмосферских и отпадних
вода;
- одржавање чистоће у градским и сеоским насељима;
- снабдевање града топлотном енергијом;
- уређење и одржавање паркова, зелених и рекреационих површина, као и других површина јавне намене и површина у јавном коришћењу;
- уређење и одржавање јавних паркиралишта;
- одржавање и коришћење јавне расвете;
- уређење, одржавање и коришћење пијаца;
- одржавање бунара и јавних чесми;
- уређење и одржавање градске кафилерије и организација службе за хватање паса луталица;
- одржавање градске и сеоских депонија;
- одржавање и уређење гробаља;
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- одређивање услова и начина постављања привремених покретних продајних објеката;
- држање домаћих животиња;
- контролa над распоредом радног времена у области
промета на мало, угоститељства, занатства и других услужних делатности;
- вођење управног и покретање прекршајног поступка у
предметима комуналне инспекције;
- обавља и друге послове у складу са Законом, Статутом
града, одлукама и другим прописима донетим на основу закона.
- Грађевинска инспекција обавља поверене послове
који се односе на:
- вођење управног и извршног поступка;
- доношење управних аката и обављање управних радњи у поступку инспекцијског надзора над спровођењем
одредаба Закона о планирању и изградњи, Закона о озакоњењу објеката и Закона о становању и одржавању зграда;
- доношење решења за уклањање објеката или његовог
дела који су изграђени без грађевинске дозволе;
- сачињавање Програма уклањања објеката;
- сарадњу са лицем или службом одговорном за организацију поступка принудног извршења;
- вршење надзора над усклађеношћу радова који се изводе са техничком документацијом за изградњу објеката,
односно законом и прописаним стандардима;
- доношење решења о обустави радова, ако се објекат не
гради према грађевинској дозволи;
- вршење надзора над коришћењем објеката;
- подношење захтева за покретање прекршајних и других поступака у складу са овлашћењима из закона и других
подзаконских аката и издавање прекршајних налога;
- обављање и других послова у складу са Законом, Статутом града, одлукама и другим прописима донетим на
основу Закона.
- Саобраћајна инспекција обавља надзор над применом прописа у оквиру послова поверених законом, као и
надзор над применом градских одлука донетих на основу
закона и других прописа у комуналној области и области
саобраћаја и путева;
- надзор над обављањем јавног превоза путника и терета у друмском саобраћају и то:
- такси превоз путника;
- јавни превоз путника и превоз путника за сопствене
потребе;
- јавни превоз терета и превоз терета за сопствене потребе;
- контролa важећих и оверених редова вожње и друге
документације у вези са обављањем делатности јавног превоза путника;
- контрола изграђености и опремљености аутобуских
стајалишта;
- поступање по захтевима за утврђивање услова за возила за обављање такси превоза;
- контрола општинских путева, улица и некатегорисаних путева у експлоатацији са аспекта безбедности саобраћаја на путу;
- контрола постављања вертикалне и хоризонталне саобраћајне сигнализације;
- контрола радова на изградњи, реконструкцији и одржавању општинских путева, улица и некатегорисаних путева, њихових делова и путних објеката;
- контрола стања општинских путева, улица и некатегорисаних путева, њихових делова и путних објеката;
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- контрола заузећа јавних саобраћајних површина;
- контрола услова одвијања саобраћаја на општинским
путевима, улицама и некатегорисаним путевима;
- контрола коришћења обале и водног простора и постављање пловних објеката;
- вођење управног поступка;
- подношење захтева за покретање прекршајног поступка и пријава због привредног преступа и издавање прекршајног налога;
- прикупљање података и информација од интереса за
остваривање функција Градске управе;
- припремање извештаја и информација везаних за инспекцијски надзор;
- друге послове у складу са Законом, Статутом града,
одлукама и другим прописима донетим на основу закона.
- Инспекција за заштиту животне средине обавља
послове који се односе на:
- вођење управног и извршног поступка;
- доношење управних аката и обављање управних радњи у поступку инспекцијског надзора у области заштите
животне средине у делу поверених послова, и то:
- надзор над објектима за које одобрење за градњу издаје Град, контрола испуњености прописаних услова за обављањe делатности привредних субјеката у погледу заштите
животне средине;
- надзор загађивача ваздуха са мерама за отклањање
аеро загађења;
- надзор у делу заштите од буке од извора који се стављају у промет и коришћење;
- надзор над спровођењем мера заштите у поступцима
процене утицаја на животну средину;
- надзор над активностима сакупљања и транспорта
инертног и неопасног отпада, односно над радом постројења за складиштење, третман и одлагање инертног и неопасног отпада за које Град издаје дозволу за управљање
отпадом;
- надзор над управљањем амбалажом и амбалажним отпадом за постројења и активности за које дозволу за управљање амбалажним отпадом издаје надлежни орган Града;
- надзор у делу заштите од нејонизујућих зрачења у
објектима за које одобрење за изградњу и почетак рада издаје надлежни орган Града;
- надзор над спровођењем мера непосредне заштите,
очувања и коришћења заштићених природних добара који
су актом града проглашени заштићеним подручјима;
- надзор у области управљања хемикалијама, односно
над обављањем делатности промета, односно коришћења
нарочито опасних хемикалија за које дозволу издаје надлежни орган Града;
- надзор над постројењима и активностима који подлежу издавању интегрисане дозволе (IPPC) за које одобрење
за изградњу или употребну дозволу издаје надлежни орган
Града;
- поступање по захтевима енергетских субјеката за доношење извештаја о испуњености услова у погледу заштите животне средине за обављање енергетске делатности;
- друге послове у складу са Законом, Статутом града,
одлукама и другим прописима донетим на основу закона из
области заштите животне средине.
- Просветна инспекција обавља послове инспекцијског надзора над применом закона и других прописа из
области образовања и васпитања и врши контролу над радом установа у области предшколског, основног и средњег
образовања и васпитања у делу поверених послова, и то:
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- поступања установе у погледу спровођења закона,
других прописа у области образовања и васпитања и општих аката;
- остваривање заштите права детета и ученика, њихових родитеља, односно старатеља и запослених;
- остваривање права и обавеза запослених, ученика и
њихових родитеља;
- обезбеђивање заштите детета и ученика и запослених
од дискриминације, насиља, злостављања, занемаривања и
страначког организовања и деловања у установи;
- поступка уписа и поништавања уписа у школу, ако је
обављен супротно овом закону;
- испуњеност прописаних услова за спровођење испита;
- прописане евиденције коју води установа и утврђује
чињенице у поступку поништавања јавних исправа које издаје установа;
- у поступку верификације по налогу Министарства,
испитује испуњеност услова у случају обуставе рада или
штрајка у установи организованог супротно закону;
- друге послове у складу са законом, Статутом града и
другим прописима.
Комунална полиција обавља послове који се односе
на:
- одржавање комуналног и другог законом утврђеног
реда од значаја за комуналну делатност, и то: снабдевање водом, одвођење отпадних и атмосферских вода; јавне чистоће, превоза и депоновања комуналног и другог
отпада; локалних путева и улица; саобраћајних ознака и
сигнализације; паркирања; превоза путника у градском и
приградском саобраћају; ауто-такси превоза; постављање
привремених пословних објеката; противпожарне заштите;
заштите од буке у животној средини; контроле радног времена субјеката надзора; одржавање комуналних објеката;
пијаца; гробља; паркова; зелених и других површина јавне
намене; јавне расвете; стамбених и других објеката;
- вршење контроле над применом закона и других прописа и општих аката из области комуналних и других делатности из надлежности Града;
- остваривање надзора у јавном градском, приградском
и другом локалном саобраћају, у складу са законом и прописима Града;
- заштиту животне средине;
- заштиту културних добара;
- заштиту локалних путева, улица и других јавних објеката од значаја за Град;
- подршку спровођењу прописа којима се обезбеђује
несметано одвијање у Граду, очување градских добара и
извршавање других задатака из надлежности Града;
- покретање прекршајног поступка у предметима Комуналне полиције;
- обавља и друге послове у складу са Законом, Статутом
града, одлукама и другим прописима донетим на основу закона.
Послови принудног извршења
- организовање и спровођење принудних извршења решења Одељења;
- обављање прегледа објеката ради утврђивања начина
извршења, процену радне снаге и механизације за спровођење извршења, доношење плана и програма и утврђивање
динамике извршења, састављање записника о принудном
извршењу;
- сарадња са јавним предузећима, привредним друштвима, службама и органима који учествују у пословима принудног извршења ради предузимања мера да се на
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објектима који су предмет извршења искључи електрична
енергија, плин, птт, водовод и канализација и други инфраструктурни садржаји, обезбеђење присуства припадника
Министарства унутрашњих послова, утврђивање трошкова
принудних извршења (трошкови радне снаге, механизације
и друго).
Послови Система 48
- прима и евидентира захтеве и пријаве грађана електронским путем;
- прослеђује захтеве и пријаве грађана члановима Система 48, односно корисницима у јавним преузећима, инспекцијским службама и другим службама Градске управе;
- добијене одговоре на захтев грађана од стране јавних
предузећа, инспекцијских служби и других служби Градске
управе администратор прослеђује грађанину који је захтев
поднео;
- прати добијене одговоре и исте ажурира;
- по потреби, сачињава извештаје о примљеним захтевима и пријавама грађана и прослеђеним одговорима грађанима.
Правни послови
- пружање стручне помоћи извршиоцима у вођењу
управног поступка и припреми решења и закључака, захтева за покретање прекршајног поступка, пријава за привредне преступе, кривичних пријава, обраду приговора и
жалби;
- давање стручних смерница за вођење усмених расправа у управном поступку;
- праћење прописа из области делокруга рада Одељења;
- израда предлога нових, као и измена и допуна постојећих одлука из надлежности Одељења;
- припрема и обједињавање одговора, извештаја и других аката Одељења према органима Града, Градском правобранилаштву, државним органима и организацијама и
слично;
- припрема анализа, извештаја и информација о раду
Одељења.
Административни послови
- вођење обједињене евиденције присутности на раду
запослених у Одељењу, организовање послова пријема,
евидентирања, распореда предмета и поште, пријем и експедицију предмета за архивирање и експедицију поште“.
Члан 9.
Члан 15. мења се и гласи:
„Одељење за послове органа града обавља послове
који се односе на:
- припрему и обраду аката која су у надлежности градоначелника;
- стручне и организационе послове за Скупштину града
и Градско веће и њихових радних тела, и то:
- припремање седница и обрада аката усвојених на седницама Градског већа и Скупштине града, као и вођење записника са седница Градског већа и Скупштине града;
- чување изворних докумената о раду Скупштине, градоначелника и Градског већа и вођење евиденције о одржаним седницама;
- сарадњу Града са другим градовима и општинама у
земљи и иностранству;
- стручне и административне послове за потребе одборника;
- друге послове које одреди градоначелник, Скупштина
града, Градско веће и начелник Градске управе;
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- сарадњу са државним органима, службама, институцијама, удружењима и организацијама;
- прикупљање иницијатива, предлога и пројеката;
- административно-техничке послове, пријем и пренос
телефонских позива и порука за функционере, начелника
Градске управе и друга лица;
- поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја - пријем захтева и пружање тражиоцима неопходне помоћи за остваривање њихових права
утврђених Законом о слободном приступу информацијама
од јавног значаја, редовну комуникацију са Агенцијом за
борбу против корупције о спровођењу мера из Акционог
плана по Стратегији за борбу против корупције, као и сарадњу са Агенцијом по питању спровођења Плана инегритета за град Смедерево;
- послове управљања људским ресурсима за све унутрашње организационе јединице;
- спровођење организације састанака и седница, обављање организационо-техничких послова у вези са обезбеђењем услова за одржавање састанака;
- послове планирања, развоја и одржавања информационог система; праћења начина пружања услуга корисницима, вршење увида у стање и потребе корисника; планирање
и спровођење активности у циљу прилагођавања постојећег система са актуелним технолошким достигнућима у
домену информационих технологија; достављање података
и извештавање о пословним процесима по налогу вишег
руководства; инсталирање, конфигурисање, тестирање и
надгледање системског и апликативног софтвера на свим
клијентским рачунарима; учествовање у пословима припреме за набавку хардвера и софтвера за кориснике; пружање корисницима потребне техничке подршке приликом
рада; извршавање свих потребних активности које се односе на конфигурацију, сигурност и заштиту сервера; послове
евиденције о инсталираним апликативним софтверима“.
Члан 10.
Члан 16. мења се и гласи:
„Кабинет градоначелника, као посебна организациона јединица, обавља послове који се односе на:
- послове стручне асистенције градоначелнику везане
за науку, привреду и развој;
- послове PR - организовање и планирање успостављања и одржавања интерне и екстерне комуникације, осмишљавање и реализација PR догађаја и програма, ажурно
вођење базе података, привредног и друштвеног адресара;
- послове протокола - дефинисање и спровођење организације састанака и седница, обављање организационо техничких послова у вези са обезбеђењем услова за одржавање састанака у организацији градоначелника и заменика
градоначелника града;
- административно-техничке послове, пријем и пренос
телефонских позива и порука за градоначелника и заменика градоначелника;
- пружање помоћи за решавање проблема грађана;
- оперативне, стручне, аналитичке и саветодавне послове у циљу успостављања непосредне комуникације градоначелника са грађанима;
- сарадњу са државним органима, службама, институцијама, удружењима и организацијама;
- прикупљање иницијатива, предлога и пројеката;
- друге послове по налогу градоначелника“.
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Члан 11.

Члан 21. мења се и гласи:
„Унутрашња организација рада и систематизација радних места организационих јединица утврђује се актом о
унутрашњем уређењу и систематизацији Градске управе
града Смедерева - Правилником, који усваја Градско веће
града Смедерева, а на предлог начелника Градске управе“.
Члан 12.
Члан 22. став 2. мења се и гласи:
„За начелника Градске управе може бити постављено
лице које има стечено високо образовање из научне области
правне науке на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање пет година
радног искуства у струци“.
Члан 13.
Члан 26. мења се и гласи:
„Руководиоце организационих јединица у Градској
управи распоређује начелник Градске управе.
Радом одељења руководи начелник одељења; радом
одсека шеф одсека; радом канцеларије шеф канцеларије и
радом групе руководилац групе.
Радом Кабинета градоначелника, као посебне организационе јединице, руководи шеф Кабинета”.
Члан 14.
Члан 43. мења се и гласи:
„Радни однос у Градској управи може се засновати на
неодређено и одређено време.
Радни однос на одређено време може се засновати:
- ради замене одсутног запосленог до његовог повратка,
- због привремено повећаног обима посла, који постојећи број запослених не може да изврши, најдуже на шест
месеци у току једне календарске године,
- на радним местима у Кабинету градоначелника, док
траје дужност тог изабраног лица (помоћници градоначелника и друга лица која заснивају радни однос на радним
местима у Кабинету),
- ради учешћа у припреми или реализацији одређеног
пројекта, најдуже до завршетка пројекта,
- ради обуке приправника, за време трајања приправничког стажа.
Радни однос на одређено време заснива се без јавног
конкурса, осим за пријем у радни однос приправника.
Радни однос на одређено време не може да прерасте у
радни однос на неодређено време, изузев приправника кад
положи државни стручни испит.
Радни однос на неодређено време заснива се на основу:
1. Јавног конкурса где изборни поступак спроводи конкурсна комисија од три члана. Решење о избору кандидата
са листе за избор доноси начелник Градске управе у року
од 15 дана од пријема листе. Изабрани кандидат дужан је
да ступи на рад у року од 15 дана од дана коначности решења о пријему у радни однос, изузев ако му послодавац из
оправданих разлога не продужи рок;
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2. Споразума о преузимању запосленог од другог послодавца из члана 4. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе, односно из
државног органа без конкурса, службеника који је у радном
односу на неодређено време.
У радни однос у Градској управи може бити примљено
лице, које поред општих услова утврђених законом, испуњава и посебне услове у погледу стручне спреме за послове
утврђене законом и Правилником о унутрашњем уређењу и
систематизацији Градске управе.
Намештеник заснива радни однос уговором о раду.
Службеници и намештеници у Градској управи дужни
су да своје послове обављају савесно, стручно и непристрасно, у складу са законом“.
Члан 15.
Члан 45. мења се и гласи:
„О правима, обавезама и одговорностима службеника и
намештеника у Градској управи града Смедерева одлучује
начелник Градске управе, у складу са законом.
О жалбама службеника на решења којима се одлучује
о њиховим правима и обавезама, као и о жалбама учесника интерног и јавног конкурса, одлучује Жалбена комисија
коју образује Градско веће.
О правима, обавезама и одговорностима начелника
Градске управе одлучује Градско веће“.
Члан 16.
Члан 46. мења се и гласи:
„Службеник у Градској управи може без његове сагласности, а због потребе рада, да буде трајно или привремено
премештен на друго одговарајуће радно место.
Одговарајуће радно место јесте оно радно место чији
се послови раде у истом звању као послови радног места са
кога се службеник премешта и за које испуњава све услове.
Службеник може да буде трајно премештен на друго
одговарајуће радно место, ако то налажу организација или
рационализација послова или други оправдани разлози.
Службеник може да буде привремено премештен на
друго одговарајуће радно место због замене одсутног службеника или повећаног обима посла, при чему задржава сва
права на свом радном месту. Привремени премештај траје
најдуже једну годину, после чега службеник има право да
се врати на радно место на коме је радио пре премештаја“.
Члан 17.
Члан 56. мења се и гласи:
„Градско веће града Смедерева усвојиће Правилник о
унутрашњој организацији и систематизацији радних места
у Градској управи града Смедерева, по ступању на снагу
ове Одлуке, а на предлог начелника Градске управе града
Смедерева“.
Члан 18.
Члан 57. мења се и гласи:
„Службеници у Градској управи града Смедерева
који остану нераспоређени, остварују права по основу
рада у Градској управи у складу са законом и другим
прописима“.
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Члан 19.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-119/2017-07
У Смедереву, 8. јуна 2017. године
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

94.

8. јун 2017. године

„члана 1.’’, а знаци навода испред и иза речи „Водовод“,
бришу се.
У члану 2. став 2. мења се и гласи:
„Комунално предузеће, као вршилац комуналних делатности, обавезно је да од месних заједница у насељеним
местима сеоског карактера или од других инвеститора преузме на управљање и одржавање већ изграђене комуналне
објекте, односно водовод, канализацију и јавну чесму, уколико је иста прикључена на аутономни сеоски водоводни
систем, а међусобне односе регулише уговором.“.
Иза става 2. додаје се нов став 3. који гласи:
„Обавеза из става 2. овог члана, као и рокови, утврђују
се актима града Смедерева (у даљем тексту: Град).“.
Члан 3.

На основу члана 2. став 3. тачака 1. и 2, члана 3. став
1. тачака 1. и 2. и члана 4. став 3. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник Републике Србије“, број
88/2011 и 104/2016), члана 20. став 1. тачака 5. и 35, а у вези
са чланом 23. став 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 и 101/2016-др. закон), члана 35. став 2. и члана 39.
ставова 2. и 3. Закона о прекршајима („Службени гласник
Републике Србије“, број 65/2013, 13/2016 и 98/2016-одлука
УС), члана 14. став 1. тачака 5. и 35. и члана 19. став 1.
тачка 6. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 12/2016-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 8. седници одржаној 8.
јуна 2017. године, донела jе
ОД Л У КУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ГРАДСКОМ ВОДОВОДУ И КАНАЛИЗАЦИЈИ
Члан 1.
У Одлуци о градском водоводу и канализацији („Службени лист града Смедерева’’, број 7/2011) у члану 1. став
1. мења се и гласи:
„Овом Одлуком утврђују се услови и начин пружања
комуналних услуга у области комуналних делатности:
снабдевање водом за пиће и пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода (санитарно - фекалне, комуналне и индустријске воде).’’.
Иза става 1. додају се нови ставови 2. и 3. који гласе:
„Комунална делатност снабдевање водом за пиће обухвата захватање, пречишћавање, прераду и испоруку воде
водоводном мрежом до мерног инструмента потрошача,
обухватајући и мерни инструмент.
Комунална делатност пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода обухвата сакупљање, одвођење, пречишћавање и испуштање отпадних, атмосферских
и површинских вода са површина јавне намене, односно
од прикључка корисника на уличну канализациону мрежу,
третман отпадних вода у постројењу за пречишћавање, црпљење, одвоз и третирање фекалија из септичких јама.’’.
Досадашњи став 2. постаје став 4.
Члан 2.
У члану 2. став 1. иза речи „из’’ додају се реч и број

У члану 5. став 1. мења се и гласи:
„Средства за вршење комуналне делатности снабдевање водом за пиће и пречишћавање и одвођење отпадних
вода, Комунално предузеће обезбеђује из цене комуналне
услуге.’’.
У члану 5. став 2. речи „заједничке потрошње’’, замењују се речима „пречишћавање и одвођење атмосферских
вода’’.
Члан 4.
Члан 7. мења се и гласи:
„Власници прикључка у смислу ове Одлуке, су грађани,
правна лица и предузетници чији су објекти прикључени на
градски водовод, односно градску канализацију, укључујући и аутономне сеоске водоводне и канализационе системе
(у даљем тексту: градски водовод и градска канализација).
Корисници прикључка у смислу ове Одлуке су власници, закупци и остали, који користе услуге Комуналног
предузећа на основу одговарајућих уговора, овлашћења и
других докумената којима доказују своје право коришћења
услуга Комуналног предузећа односно којима се испостављају фактуре за извршене услуге (у даљем тексту: корисник).
Закупци и остали корисници који нису власници прикључка су грађани, правна лица и предузетници који могу
да врше формално-правне измене везане за коришћење комуналне услуге само уз писану сагласност власника прикључка, или одговарајућим уговорима, овлашћењима и
другим документима којима доказују својство корисника
услуга Комуналног предузећа, а техничке измене и уз сагласност Комуналног предузећа.’’.
Члан 5.
Члан 8. мења се и гласи:
„Технички систем за пречишћавање и дистрибуцију
воде представља техничко-технолошку целину коју чине
следећа постројења и уређаји:
1. изворишта са опремом,
2. цевоводи сирове воде,
3. уређаји за пречишћавање воде,
4. уређаји за потискивање воде,
5. резервоари,
6. водоводна мрежа,
7. прикључци до мерног уређаја корисника закључно са
II вентилом,
8. главни мерни уређај (главни водомер),
9. окна за постављање мерног уређаја,
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10. индивидуални мерни уређај (индивидуални водомер) уграђен на унутрашњим инсталацијама корисника,
који служи мерењу потрошње воде за појединачне станове,
односно појединачне пословне просторије,
11. кућне инсталације.
Постројења и уређаји од тачке 1. закључно са тачком
8. из става 1. овог члана, чине градски водовод који је у
надлежности Комуналног предузећа.”.
Члан 6.
У члану 9. испред става 1. додаје се нов став који гласи:
„Јавни бунари, јавне чесме и фонтане су комунални
објекти и власништво су Града.‘‘.
Иза досадашњег става 1. који постаје став 2. додају се
нови ставови 3. и 4. који гласе:
„Очитана потрошња воде са јавних чесама које су прикључене на градски водовод се фактурише њиховом власнику, односно кориснику.
О објектима из става 1. овог члана стара се Комунално
предузеће, предузетник, или предузеће коме их Град повери, а потребна средства се обезбеђују из законом предвиђених извора, односно на основу уговора о њиховом
одржавању, закључених између даваоца услуга и њиховог
власника.‘‘.
Досадашњи став 2. брише се.
Члан 7.
У члану 10. став 1. тачка 1. иза речи „грађевине’’ додају
се речи „на реципијенту,’’.
У члану 10. став 1. тачка 9. мења се и гласи:
„9. I (прво) ревизионо окно,’’.
У члану 10. став 2. реч „(јавну)’’ брише се.
Члан 8.
У члану 11. став 1. реч „(јавном)’’ брише се.
У члану 11. ставови 1. и 2. речи „фекално санитарне’’
замењују се речима „санитарно-фекалне’’.
Члан 9.
Члан 12. мења се и гласи:
„Комунално предузеће користи и одржава градски водовод и градску канализацију, стара се о њиховом рационалном и наменском коришћењу и проширењу.
Комунално предузеће утврђује техничке услове за делатности из става 1. овог члана, изградњу нове мреже и
прикључење објеката на градски водовод и градску канализацију у складу са Техничким правилником Комуналног
предузећа (у даљем тексту: Технички правилник).’’.
Члан 10.
Члан 13. мења се и гласи:
„Пре почетка израде пројектне документације за изградњу објеката који би требало да се прикључе на градски
водовод и градску канализацију, инвеститор може да Комуналном предузећу поднесе захтев са потребним подацима,
за добијање информације о опремљености локације примарном мрежом инфраструктуре.
Комунално предузеће је дужно да у року од 15 дана од
дана пријема захтева изда информацију из става 1. овог
члана.’’.
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Члан 14. мења се и гласи:
„Технички услови за пројектовање и прикључење објекта на градску водоводну мрежу и градску канализациону
мрежу, издају се у поступку обједињене процедуре, у складу са законом.
Уколико пројектна документација инвеститора није у
складу са техничким условима из става 1. овог члана, инвеститору неће бити одобрен прикључак на градску водоводну мрежу и градску канализациону мрежу, до усаглашавања пројектне документације са издатим техничким
условима.
За објекте за које законом није прописана обавеза израде пројекта инсталација, прикључак на градску водоводну
мрежу и градску канализациону мрежу се израђује према
условима Комуналног предузећа.’’.
Члан 12.
У члану 15. став 1. реч „најкасније’’ замењује се речима
„у року од’’.
У члану 15. став 2. иза речи „документацију’’ додају се
речи „која се односи на изградњу објекта.’’
Члан 13.
У члану 16. став 1. иза речи „обезбеђења’’ додају се
речи „прописане законом’’.
У члану 16. став 2. зарез и речи „под надзором Комуналног предузећа’’ бришу се, а иза речи „канализације’’
ставља се тачка.
У члану 16. став 3. мења се и гласи:
„Ако Комунално предузеће које врши надзор над извођењем радова из ставова 1. и 2. овог члана, сматра да постоји опасност од оштећења или квара на инсталацијама и
објектима градског водовода и градске канализације, или
ако је угрожено нормално функционисање водоснабдевања корисника због начина на који се изводе радови или не
предузимају заштитне мере, обратиће се Одељењу Градске
управе надлежном за послове комуналне инспекције које
ће наложити извођачу радова предузимање мера заштите
предметне инфраструктуре.’’.
Члан 14.
У члану 22. став 1. тачка 1. реч „јавног’’ замењује се
речју „градског’’.
У члану 22. став 1. тачка 5. иза речи „одгушење’’ додаје
се реч „градске’’.
Члан 15.
У члану 24. став 1. речи „(јавни) водоводни систем’’ замењују се речју „водовод’’.
У члану 24. став 1. тачка 2. речи „на мрежу водовода’’
бришу се.
Члан 16.
Члан 25. мења се и гласи:
„Под унутрашњим (кућним) инсталацијама подразумевају се цевоводи, укључујући и вентил иза водомера (без
водомера) до точећег места у објекту, као и водомерно
окно у коме се налази водомер (окно за постављање мерног
уређаја).
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Такође, у унутрашњу кућну инсталацију спада и ормарић у који је смештен индивидуални водомер корисника,
уграђен на унутрашњим инсталацијама корисника и служи
мерењу потрошње воде за појединачне станове, односно
појединачне пословне просторије и исти је у својини власника појединачних станова, односно власника појединачних пословних просторија.
Искључиво право одржавања индивидуалних водомера
са припадајућим вентилом испред водомера у стамбеним,
пословним и стамбено - пословним објектима из става 2.
овог члана има Комунално предузеће на свој трошак, иако
су исти део унутрашње инсталације корисника.
Уколико се водомерно окно налази на површинама јавне намене, односно у јавном коришћењу, у градску инсталацију спада и поклопац водомерног окна, који се одржава
и замењује на трошак власника, односно корисника прикључка.’’.
Члан 17.
Члан 26. мења се и гласи:
„Део комуналне инфраструктуре је водоводни прикључак под којим се подразумева прикључни цевовод са свим
потребним спојним деловима и уређајима почев од градске
водоводне мреже до водомера (укључујући и водомер).’’.
Члан 18.
Члан 27. мења се и гласи:
„Власник, односно корисник објекта који се налази у
улици или се граничи са улицом у којој је изграђена градска
водоводна мрежа и градска канализациона мрежа, уколико
прикључује објекат на градску водоводну мрежу, обавезан
је да то учини према условима Комуналног предузећа.
На градску водоводну мрежу може се прикључити и
објекат у улици у којој није изграђена градска канализациона мрежа, с тим што је власник објекта обавезан да изгради
прописну септичку јаму и исту стави на увид Комуналном
предузећу пре подношења захтева за прикључење на градску водоводну мрежу.
Прикључење објекта на градску водоводну мрежу мора
се извршити у року од 6 месеци од када су се стекли услови
из ставова 1. и 2. овог члана.
Уколико се из јединственог објекта који је већ прикључен на градску водоводну мрежу одвоји посебна стамбена
целина, њен власник је обавезан да прибави посебан прикључак на градску водоводну мрежу у року од 6 месеци
од дана стицања власништва над својим одвојеним делом
објекта, а у складу са Техничким правилником.
Ако власник односно корисник објекта не изврши прикључење у складу са одредбама овог члана, Комунално
предузеће ће обуставити испоруку воде.’’.
Члан 19.
Члан 28. мења се и гласи:
„Захтев за прикључак на градску водоводну мрежу, Комуналном предузећу подноси власник објекта који се прикључује.
Захтев за прикључење изграђеног објекта на градску водоводну мрежу подноси власник објекта Одељењу Градске
управе надлежном за спровођење обједињене процедуре.
За градилишни прикључак, уколико за предметну парцелу већ постоји изграђени прикључак, неопходна је следећа документација:
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1. грађевинска дозвола;
2. доказ о власништву;
3. копија плана парцеле.
Инвеститор је у обавези да Комуналном предузећу
уплати таксе за трошкове уградње водомера и ситног фитинга за прикључење, уколико је потребно да се водомерно
окно доведе у исправно стање. У року од 7 дана од уплате,
Комунално предузеће уграђује водомер и уводи га у евиденцију водомера.
За изградњу новог градилишног прикључка, као и за
евентуалну изградњу трајног прикључка, поред документације наведене у ставу 3. овог члана, неопходна је и следећа
документација:
 етаљ прикључка на уличну водоводну линију, као
1. д
и детаљ водомерног шахта са водомером и осталим
елементима;
2. у слови/сагласности ималаца јавних овлашћења;
3. у слови и сагласност управљача пута за раскопавање
јавне површине (на основу којих Комунално предузеће као извођач радова закључује Уговор са
управљачем пута о извођењу радова на враћању
раскопане јавне површине у пређашње стање);
4. р ешење Одељења Градске управе надлежног за послове саобраћаја о одобрењу за раскопавање површине јавне намене и површине у јавном коришћењу;
5. с аобраћајни пројекат (привремене саобраћајне сигнализације) и решење Одељења Градске управе надлежног за послове саобраћаја о привременој промени
режима саобраћаја.
Комунално предузеће је дужно да, у року од 15 дана од
дана подношења захтева, изгради предметни градилишни
прикључак.
За превођење градилишног у трајни прикључак, односно прикључење изграђеног објекта на градску водоводну
мрежу, инвеститор се обраћа Одељењу Градске управе надлежном за спровођење обједињене процедуре.
Уз захтев за прикључење објекта, инвеститор подноси
доказ о плаћеној накнади, односно такси за прикључење
објекта на одговарајућу инфраструктуру и извод из пројекта изведеног објекта, односно из пројекта за извођење (ако
у току грађења није одступљено од пројекта за извођење),
са техничким описом и графичким прилозима којима се
приказује предметни прикључак и синхрон план свих прикључака.
У року од три радна дана од дана пријема захтева за
прикључење, Одељење Градске управе надлежно за спровођење обједињене процедуре упућује захтев Комуналном
предузећу да изврши прикључење.
Ако је објекат изведен у складу са грађевинском дозволом и пројектом за извођење, Комунално предузеће је дужно да изврши прикључење објекта и да о томе обавести
Одељење Градске управе надлежно за спровођење обједињене процедуре, у року од 15 дана од дана пријема захтева
за прикључење.
Ако је локацијским условима предвиђено испуњење додатних услова за прикључење тог објекта на инфраструктуру (изградња недостајуће инфраструктуре и сл.), прикључење ће се извршити ако су испуњени ти додатни услови.
За објекте који су грађевинску дозволу прибавили у
тренутку када нису постојали услови за прикључење на
градску водоводну мрежу, те чија пројектна документација
не садржи податке о прикључцима, након што су се стекли услови за прикључење, инвеститор подноси захтев за
изградњу прикључка Комуналном предузећу. За изградњу
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прикључка у овим случајевима, потребна је следећа документација:
1. решење о одобрењу изградње прикључка (које се
прибавља у оквиру обједињене процедуре);
2. идејни пројекат за прикључак;
3. услови и сагласност управљача пута за раскопавање
јавне површине (на основу којих Комунално предузеће као извођач радова закључује Уговор са
управљачем пута о извођењу радова на враћању
раскопане јавне површине у пређашње стање);
4. решење Одељења Градске управе надлежног за послове саобраћаја о одобрењу за раскопавање површине јавне намене и површине у јавном коришћењу;
5. саобраћајни пројекат (привремене саобраћајне сигнализације) и решење Одељења Градске управе надлежног за послове саобраћаја о привременој промени
режима саобраћаја.
Комунално предузеће је дужно да, у року од 15 дана од
дана подношења захтева, изгради предметни прикључак и
изврши прикључење објекта на градску водоводну мрежу.
За бесправно изграђене објекте који су у поступку озакоњења, инвеститор се Комуналном предузећу обраћа захтевом за прикључак на градску водоводну мрежу. За изградњу прикључка у овим случајевима, потребна је следећа
документација:
1. потврда Одељења Градске управе надлежног за послове озакоњења да је за објекат који је предмет прикључења покренут поступак озакоњења;
2. копија плана парцеле (са уцртаним објектом);
3. доказ о власништву;
4. пројекат за водовод и канализацију (хидротехнички
пројекат), са техничком контролом, осим за индивидуалне стамбене објекте;
5. сагласност ималаца јавних овлашћења на пројекат за
изградњу прикључка.
За објекте из става 14. овог члана се одобрава привремени прикључак, до завршетка поступка озакоњења, ако
другачије није одређено Законом. Уколико се објекат озакони, Комунално предузеће привремени прикључак преводи
у трајни, у року од 7 дана од дана достављања решења о
озакоњењу објекта. Уколико се објекат не може озаконити,
Одељење Градске управе надлежно за послове озакоњења
доставља Комуналном предузећу акт којим је поступак озакоњења негативно решен, на основу чега Комунално предузеће укида предметни прикључак и брише га из евиденције.
Комунално предузеће закључује Уговор о извођењу
радова на изградњи прикључка са инвеститором.
Власницима објекта који поднесу захтев за прикључак
на градску водоводну мрежу, а учествовали су у изградњи исте преко Месне заједнице сопственим средствима и
поседују Уговор о финансирању са Месном заједницом
закључен пре 25.07.2001. године, Комунално предузеће ће одобрити прикључак на основу тог Уговора и на
основу копије плана парцеле и доказа о власништву.’’.
Члан 20.
Члан 29. мења се и гласи:
„Техничке услове за израду техничке документације за
пројектовање и грађење прикључка на градску водоводну
мрежу, издаје Комунално предузеће у поступку издавања
локацијских услова, у складу са Техничким правилником,
на основу захтева Одељења Градске управе надлежног за
спровођење обједињене процедуре.’’.
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Члан 21.

Члан 30. мења се и гласи:
„Комунално предузеће, у складу са техничким и другим прописима и нормативима, врши изградњу, прикључење и друге радове за:
1. трајни прикључак за објекте трајног карактера
изграђене са грађевинском дозволом;
2. трајни прикључак за објекте који су грађевинску
дозволу прибавили у тренутку када нису постојали
услови за прикључење (на основу решења о одобрењу
изградње прикључка);
3. градилишни прикључак (привремени) за објекте
који су у фази изградње, на основу грађевинске дозволе;
4. привремени прикључак за објекте са привременом
грађевинском дозволом;
5. привремени прикључак, посредно, преко суседне
парцеле - за објекте који се прикључују на градску водоводну мрежу преко суседне непокретности, ако не постоји могућност непосредног спајања;
6. привремени прикључак за бесправно изграђене
објекте који су у поступку озакоњења;
7. регистрацију већ изграђеног прикључка за објекте изграђене без грађевинске дозволе који су у поступку
озакоњења - привремени прикључак;
8. легализацију већ изграђених прикључака за објекте за које је накнадно прибављена грађевинска дозвола,
односно за објекте који су озакоњени;
9. раздвајање прикључка у истом окну;
10. измештање и/или реконструкцију постојећег прикључка и
11. уградњу индивидуалног бројила за кориснике
који су регистровани у бази Комуналног предузећа, али
немају индивидуално бројило (користе воду преко заједничког бројила), а према условима Комуналног предузећа.’’.
Члан 22.
Члан 31. мења се и гласи:
„Комунално предузеће ће регистровати привременог
потрошача услуге водоснабдевања и канализације који не
поседују документацију из члана 28. односно 55. ове Одлуке, односно увести га у евиденцију корисника за плаћање
испоруке воде и канализације.
Са привременим потрошачем из става 1. овог члана
биће закључен уговор о регистрацији потрошача на основу
којег ће исти бити уведен у евиденцију корисника.
Статус привременог потрошача корисник ће имати до
тренутка када се стекну услови да достави документацију
из члана 28. односно 55. ове Одлуке.’’.
Члан 23.
У члану 32. став 1. мења се и гласи:
„Комунално предузеће не може одобрити прикључење
на градску водоводну мрежу, уколико није решено питање
одвођења отпадних вода.’’.
Иза става 1. додаје се нов став 2. који гласи:
„Комунално предузеће може одобрити прикључење на
градску канализациону мрежу уколико нема прикључка на
градску водоводну мрежу.’’.
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Члан 24.
Члан 33. мења се и гласи:
„Комунално предузеће је дужно да изврши прикључење на градску водоводну мрежу, уколико су испуњени
услови, у року од 15 дана од дана подношења захтева од
стране Одељења Градске управе надлежног за спровођење обједињене процедуре.’’.
Члан 25.
Чланови 34. и 38. бришу се.
Досадашњи чланови 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62,
63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79,
80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96,
97, 98, 99, 100. и 101. постају чланови 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56,
57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73,
74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90,
91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98. и 99.
Члан 26.
У досадашњем члану 35. који постаје члан 34. став 1.
реч „уличну’’ замењује се речју „градску’’.
У досадашњем члану 35. који постаје члан 34. став 2.
иза речи „прикључење на’’ додаје се реч „градску’’, а речи
„(писана сагласност власника парцеле оверена у суду)’’ замењују се речима „(при чему је потребна писана сагласност
власника односно сувласника парцеле оверена код надлежног органа или потписана у присуству службеног лица
Комуналног предузећа)’’.
Члан 27.
У досадашњем члану 36. који постаје члан 35. речи „систем градског (јавног) водовода’’ у одговарајућем падежу,
замењују се речима „градски водовод’’ у одговарајућем падежу.
Члан 28.
У досадашњем члану 37. који постаје члан 36. став 5.
речи „главни водомер објекта’’ замењују се речима „закључно са главним водомером објекта.’’.
У досадашњем члану 37. који постаје члан 36. став 6.
речи „мрежу водовода’’ замењују се речима „градску водоводну мрежу’’.
У досадашњем члану 37. који постаје члан 36. став 7.
реч „шахту’’ замењује се речју „окну’’.
У досадашњем члану 37. који постаје члан 36. став 8.
речи „уличне мреже до главног водомера објекта’’ замењују се речима „градске водоводне мреже закључно са главним водомером објекта’’, а речи „индивидуалних водомера’’ замењују се речима „на главном водомеру објекта.’’.
У досадашњем члану 37. који постаје члан 36. став 9.
брише се.
Члан 29.
Досадашњи члан 39. који постаје члан 37. мења се и
гласи:
„Водомери са припадајућом арматуром се уграђују на
основу техничких услова које утврђује Комунално предузеће, у одговарајућа водомерна окна (склоништа за водомер)
или касете - ормариће, у складу са Техничким правилником.

8. јун 2017. године

Водомерно окно се поставља искључиво до 2м иза регулационе линије на парцели власника, односно корисника.
Изузетно, код изграђених објеката чија се грађевинска
линија поклапа са регулационом линијом, а немају колски
пут, односно немају могућност израде водомерног окна на
парцели објекта најдаље до 2м иза регулационе линије, као
и у случају привремених објеката, подносилац захтева за
прикључак је дужан да се обрати управљачу пута ради добијања сагласности за изградњу водомерног окна.
Техничке услове за израду водомерног окна (склоништа за водомер) или касете-ормариће, издаје Комунално
предузеће у складу са Техничким правилником.
У једно водомерно окно може се, по одобрењу Комуналног предузећа, уградити више паралелних водомера
ако постоје техничка и економска оправданост. Димензије
водомерног окна, зависно од броја и пречника водомера,
одређује Комунално предузеће.
У постојећа водомерна окна може се уградити нов водомер за другог корисника само уз писану сагласност власника, односно сувласника парцеле и објекта и корисника
постојећег прикључка, оверену код надлежног органа, или
потписану у присуству службеног лица Комуналног предузећа, а према условима које одреди Комунално предузеће.’’.
Члан 30.
У досадашњем члану 40. који постаје члан 38. став 1.
мења се и гласи:
„Изградњу прикључка, прикључење на градску водоводну мрежу и уградњу водомера врши искључиво Комунално предузеће.’’.
У досадашњем члану 40. који постаје члан 38. став 2.
речи „изградње водоводног прикључка’’ замењују се речима „прикључења на градску водоводну мрежу.’’
У досадашњем члану 40. који постаје члан 38. став 3.
иза речи „одреди Комунално предузеће’’ ставља се зарез и
додају речи „у случајевима када Комунално предузеће није
у могућности да изведе радове из става 1. овог члана.’’
У досадашњем члану 40. који постаје члан 38. став 5.
иза речи „и/или инвеститор водоводног прикључка’’ ставља се зарез и додају се речи „у складу са Законом’’.
Члан 31.
У досадашњем члану 44. који постаје члан 42. став 1.
број „43.’’ замењује се бројем „41.’’
У досадашњем члану 44. који постаје члан 42. став 2.
мења се и гласи:
„Комунално предузеће је дужно да одмах, а најкасније
у року од 1 сата од подношења пријаве квара затвори доток
воде у објекат, а квар отклони у најкраћем временском року
који је неопоходан за отклањање одређене врсте кварова.’’.
Члан 32.
У досадашњем члану 46. који постаје члан 44. став 2.
речи и бројеви „из члана 39. става 8. ове Одлуке’’ замењују се речима и бројевима „из члана 25. ставова 2. и 3. ове
Одлуке’’.
У досадашњем члану 46. који постаје члан 44. иза става
3. додаје се нов став 4. који гласи:
„Комунално предузеће је обавезно да обавести корисника водомера о времену замене и баждарења истог, а
корисник, уколико то жели, може бити присутан приликом
замене водомера и тада му се издаје потврда о замени са
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серијским бројевима и стањима на старом и новом водомеру. У случају да корисник није присутан приликом замене
водомера, службена лица Комуналног предузећа сачиниће
службену белешку са серијским бројевима и стањима на
старом и новом водомеру као и фотодокументацију. Потврда и службена белешка биће накнадно достављени кориснику.’’.

Страна 39 – Број 6 – Књига 4
Члан 39.

У досадашњем члану 47. који постаје члан 45. став 3.
реч „одстрањује’’ замењује се речју „отклања’’.

У досадашњем члану 55. који постаје члан 53. став 1.
речи „градског (јавног) цевовода (улична канализациона
мрежа)’’ замењују се речима „градске кализационе мреже’’.
У досадашњем члану 55. који постаје члан 53. иза става
1. додаје се нов став 2. који гласи:
„Уколико се прво ревизионо окно налази на површинама јавне намене, односно у јавном коришћењу, у градску
инсталацију спада и поклопац овог окна који се одржава
и замењује на трошак власника, односно корисника прикључка.’’.

Члан 34.

Члан 40.

У досадашњем члану 49. који постаје члан 47. став 1.
тачка 3. реч „кућне’’ замењује се речима „унутрашње (кућне)’’.
У досадашњем члану 49. који постаје члан 47. став 1.
тачка 4. речи „водомерни шахт’’ замењују се речима „водомерно окно’’.
У досадашњем члану 49. који постаје члан 47. став 1.
тачка 5. мења се и гласи:
„5. да преко свог прикључка - водомера дозвољава прикључење и коришћење воде и другим лицима која нису чланови прикљученог домаћинства, односно трећим лицима,
без сагласности Комуналног предузећа.’’.

У досадашњем члану 56. који постаје члан 54. став 1.
речи „водоводна мрежа и канализациона мрежа’’ замењују
се речима „градска водоводна мрежа и градска канализациона мрежа’’, а реч „уличну’’ замењује се речју „градску’’.
У досадашњем члану 56. који постаје члан 54. став 2.
мења се и гласи:
„Ако власник, односно корисник објекта не изврши
прикључење у складу са ставом 1. овог члана, Комунално предузеће може обуставити испоруку воде, а на основу
прибављеног одобрења Одељења Градске управе надлежног за послове комуналне инспекције.’’.

Члан 35.

Досадашњи члан 57. који постаје члан 55. мења се и
гласи:
„Захтев за прикључак на градску канализациону мрежу, Комуналном предузећу подноси власник објекта који
се прикључује.
Захтев за прикључење изграђеног објекта на градску
канализациону мрежу, подноси власник објекта Одељењу
Градске управе надлежном за спровођење обједињене процедуре.
Уз захтев за прикључење објекта, инвеститор подноси
доказ о плаћеној накнади, односно такси за прикључење
објекта на одговарајућу инфраструктуру и извод из пројекта изведеног објекта, односно из пројекта за извођење (ако
у току грађења није одступљено од пројекта за извођење),
са техничким описом и графичким прилозима којима се
приказује предметни прикључак и синхрон план свих прикључака.
У року од три радна дана од дана пријема захтева за
прикључење, Одељење Градске управе надлежно за спровођење обједињене процедуре упућује захтев Комуналном
предузећу да изврши прикључење.
Ако је објекат изведен у складу са грађевинском дозволом и пројектом за извођење, Комунално предузеће је дужно да изгради предметни прикључак на градску канализациону мрежу и изврши прикључење објекта и да о томе
обавести Одељење Градске управе надлежно за спровођење обједињене процедуре у року од 15 дана од дана пријема
захтева за прикључење.
Ако је локацијским условима предвиђено испуњење додатних услова за прикључење тог објекта на инфраструктуру (изградња недостајуће инфраструктуре и сл.), прикључење ће се извршити ако су испуњени ти додатни услови.
За објекте који су грађевинску дозволу прибавили у
тренутку када нису постојали услови за прикључење на
градску канализациону мрежу, те чија пројектна документација не садржи податке о прикључцима, након што су се

Члан 33.

У досадашњем члану 51. који постаје члан 49. став 1.
иза речи „за градске фонтане’’ додају се речи „снабдевање
пијаћом водом грађанства у случају ванредних и других ситуација,’’.
Члан 36.
У досадашњем члану 52. који постаје члан 50. став 3.
реч „уличној’’ замењује се речју „градској’’.
Члан 37.
У досадашњем члану 53. који постаје члан 51. став 1.
реч „(јавну)’’ брише се.
У досадашњем члану 53. који постаје члан 51. став 1.
тачка 2. мења се и гласи:
„2. утврђује техничке услове за прикључење и врши
прикључење кућних (унутрашњих) инсталација на градску
канализациону мрежу,’’.
Члан 38.
У досадашњем члану 54. који постаје члан 52. став 1.
реч „уличној’’ замењује се речју „градској’’.
У досадашњем члану 54. који постаје члан 52. иза става
1. додаје се нов став 2. који гласи:
„Уколико се из јединственог објекта који је већ прикључен на градску водоводну мрежу одвоји посебна целина,
њен власник је обавезан да се обрати Комуналном предузећу ради прибављања посебног прикључка на градску
канализациону мрежу, а Комунално предузеће је дужно да
омогући овакав прикључак уколико то дозвољавају техничке могућности у року од 6 месеци и у том случају ће се овај
прикључак сматрати првим ревизионим окном.’’.

Члан 41.
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стекли услови за прикључење, инвеститор подноси захтев
за изградњу прикључка Комуналном предузећу. За изградњу прикључка у овим случајевима, потребна је следећа документација:
1. решење о одобрењу изградње прикључка (које се
прибавља у оквиру обједињене процедуре);
2. идејни пројекат за прикључак;
3. услови и сагласност управљача пута, за раскопавање
јавне површине (на основу којих Комунално предузеће као извођач радова закључује Уговор са
управљачем пута о извођењу радова на враћању
раскопане јавне површине у пређашње стање);
4. решење Одељења Градске управе надлежног за послове саобраћаја о одобрењу за раскопавање површине јавне намене и површине у јавном коришћењу;
5. саобраћајни пројекат (привремене саобраћајне сигнализације) и решење Одељења Градске управе надлежног за послове саобраћаја о привременој промени
режима саобраћаја.
Комунално предузеће је дужно да, у року од 15 дана
од дана подношења захтева, изгради предметни прикључак
и изврши прикључење објекта на градску канализациону
мрежу.
За бесправно изграђене објекте који су у поступку озакоњења, инвеститор Комуналном предузећу уз захтев за
прикључак на градску канализациону мрежу подноси:
1. потврду Одељења Градске управе надлежног за послове озакоњења да је за објекат који је предмет прикључења покренут поступак озакоњења;
2. копију плана парцеле (са уцртаним објектом);
3. доказ о власништву;
4. пројекат за водовод и канализацију (хидротехнички
пројекат), са техничком контролом, осим за индивидуалне стамбене објекте;
5. сагласност ималаца јавних овлашћења на пројекат за
изградњу прикључка.
За објекте из става 9. овог члана се одобрава привремени прикључак, до завршетка поступка озакоњења, ако
другачије није одређено Законом. Уколико се објекат озакони, Комунално предузеће привремени прикључак преводи
у трајни, у року од 7 дана од дана достављања решења о
озакоњењу објекта. Уколико се објекат не може озаконити,
Одељење Градске управе надлежно за послове озакоњења
доставља Комуналном предузећу акт којим је поступак озакоњења негативно решен, на основу чега Комунално предузеће укида предметни прикључак и брише га из евиденције.
Комунално предузеће закључује Уговор о извођењу
радова на изградњи прикључка са инвеститором.
Власницима објекта који поднесу захтев за прикључак на градску канализациону мрежу, а учествовали су у
изградњи исте преко Месне заједнице сопственим средствима и поседују Уговор о финансирању са Месном заједницом закључен пре 25.07.2001. године, Комунално
предузеће ће одобрити прикључак на основу тог Уговора и на основу копије плана парцеле и доказа о власништву.’’.
Члан 42.
Досадашњи члан 58. који постаје члан 56. мења се и
гласи:
„Техничке услове за израду техничке документације
за пројектовање и грађење прикључка на градску канализациону мрежу, издаје Комунално предузеће у поступку издавања локацијских услова, у складу са Техничким
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правилником, на основу захтева Одељења Градске управе
надлежног за спровођење обједињене процедуре.’’.
Члан 43.
Досадашњи члан 59. који постаје члан 57. мења се и
гласи:
„Комунално предузеће, у складу са техничким и другим прописима и нормативима, врши изградњу, прикључење и друге радове за:
1. трајни прикључак за објекте трајног карактера
изграђене са грађевинском дозволом;
2. трајни прикључак за објекте који су грађевинску
дозволу прибавили у тренутку када нису постојали
услови за прикључење (на основу решења о одобрењу
изградње прикључка);
3. привремени прикључак за објекте са привременом
грађевинском дозволом;
4. привремени прикључак, посредно, преко суседне
парцеле - за објекте који се прикључују на градску канализациону мрежу преко суседне непокретности, ако не
постоји могућност непосредног спајања;
5. привремени прикључак за бесправно изграђене
објекте који су у поступку озакоњења;
6. регистрацију већ изграђеног прикључка за објекте изграђене без грађевинске дозволе који су у поступку
озакоњења - привремени прикључак;
7. легализацију већ изграђених прикључака за објекте за које је накнадно прибављена грађевинска дозвола,
односно за објекте који су озакоњени и
8. измештање и/или реконструкцију постојећег прикључка.’’.
Члан 44.
Досадашњи члан 60. који постаје члан 58. мења се и
гласи:
„Комунално предузеће је дужно да изврши прикључење на градску канализациону мрежу, уколико су испуњени услови, у року од 15 дана од дана подношења захтева
од стране Одељења Градске управе надлежног за спровођење обједињене процедуре.’’.
Члан 45.
У досадашњем члану 61. који постаје члан 59. ставови
1. и 2. речи „по правилу’’ бришу се.
У досадашњем члану 61. који постаје члан 59. став 3.
речи „уличном’’ и „јавном’’ замењују се речју „градском’’,
а реч „шахта’’ замењује се речју „окна’’.
У досадашњем члану 61. који постаје члан 59. став 4.
реч „уличном’’ замењује се речју „градском’’.
У досадашњем члану 61. који постаје члан 59. став 5.
реч „коришћем’’ замењује се речју „коришћењем’’.
У досадашњем члану 61. који постаје члан 59. став 6.
мења се и гласи:
„У случају из става 4. овог члана неопходна је писана
сагласност власника односно сувласника парцеле на којој
се поставља ревизионо окно, односно унутрашња канализациона инсталација (оверена код надлежног органа, или у
присуству службеног лица Комуналног предузећа).’’.
Члан 46.
У досадашњем члану 62. који постаје члан 60. став 2.
речи „Дирекцији за изградњу, урбанизам и грађевинско
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земљиште Смедерево ЈП’’ замењују се речима „управљачу
пута’’, а речи „ревизионе шахте’’ замењују се речима „ревизионог окна’’.
У досадашњем члану 62. који постаје члан 60. ставови
3,4,5. и 6. бришу се.
Члан 47.
У досадањем члану 63. који постаје члан 61. ставови 1.
и 2. мењају се и гласе:
„Изградњу прикључка, прикључење на градску канализациону мрежу и израду канализационог прикључка врши
искључиво Комунално предузеће.
Трошкове прикључења на градску канализациону мрежу сноси власник (корисник), односно инвеститор.’’.
У досадањем члану 63. који постаје члан 61. став 3. иза
речи „одреди Комунално предузеће’’ ставља се зарез и додају речи „у случајевима када Комунално предузеће није у
могућности да изведе радове из става 1. овог члана.’’
У досадањем члану 63. који постаје члан 61. став 5.
брише се.
У досадањем члану 63. који постаје члан 61. став 6. који
постаје став 5. иза речи „и/или инвеститор канализационог
прикључка’’ ставља се зарез и додају речи „у складу са Законом.’’
Члан 48.
У досадашњем члану 64. који постаје члан 62. став 1.
тачка 3. реч „јавне’’ замењује се речју „градске’’.
У досадашњем члану 64. који постаје члан 62. став 1.
тачка 4. мења се и гласи:
„4. упуштање у градску канализацију неприпадајућих
материја које ометају протицање и пречишћавање отпадних вода или које могу оштетити или загушити градску
канализацију, као што су опасне хемијске материје, уља,
мазут, грађевински материјал, шут, комина, чврсти предмети, материје које се могу сматрати опасним отпадом и могу
проузроковати загађење животне средине и слично,’’.
У досадашњем члану 64. који постаје члан 62. став 1.
тачка 7. речи „јавни систем канализације’’ замењују се речима „градску канализаацију’’.
У досадашњем члану 64. који постаје члан 62. став 1.
иза тачке 7. додаје се нова тачка 8. која гласи:
„8. испуштање отпадних вода у свој, суседни посед и
површине јавне намене и у јавном коришћењу, ван система унутрашње и градске канализације, односно прописне
септичке јаме.’’.
Члан 49.
У досадашњем члану 65. који постаје члан 63. иза речи
„(„Међуопштински службени лист’’, број 4/92)’’ додају се
речи „и других важећих законских прописа из те области’’.
Члан 50.
У досадашњем члану 66. који постаје члан 64. став 1. и
2. реч „јавна’’ замењује се речју „градска’’.
Члан 51.
У досадашњем члану 67. који постаје члан 65. ставови
1. и 4. број „57.’’ замењује се бројем „55.’’.
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У досадашњем члану 69. који постаје члан 67. став 2.
мења се и гласи:
„Прво ревизионо окно мора бити прописно изграђено
и одржавано тако да омогућава правилно функционисање
унутрашње (кућне) канализације, као и несметан рад у
њему.’’.
Члан 53.
У досадашњем члану 71. који постаје члан 69. став 1.
реч „(јавна)’’ брише се.
У досадашњем члану 71. који постаје члан 69. став 2.
мења се и гласи:
„Ако корисник не поступи у складу са одредбом става
1. овог члана, Одељење Градске управе надлежно за послове комуналне инспекције, наложиће својим актом Комуналном предузећу да таквог корисника искључи из система
градског водовода.’’.
Члан 54.
У досадашњем члану 72. који постаје члан 70. став 1.
мења се и гласи:
„У деловима Града, где не постоји градска водоводна и
градска канализациона мрежа, власници, односно корисници су дужни да поставе привремене пољске WC-е, односно
покретне санитарне системе, према условима Комуналног
предузећа.’’.
У досадашњем члану 72. који постаје члан 70. став 2.
иза речи „пољског WC-а’’ додају се речи „односно покретног санитарног система’’.
Члан 55.
У досадашњем члану 75. који постаје члан 73. став 1.
речи „или посебним критеријумима које утврди Градско
веће града Смедерева на предлог Комуналног предузећа’’
замењују се речима „и Техничким правилником’’.
Члан 56.
У досадашњем члану 76. који постаје члан 74. став 1.
тачка 4. речи „јавни водовод’’ замењују се речима „градску
водоводну мрежу’’.
У досадашњем члану 76. који постаје члан 74. став 1.
тачка 6. број „37.’’ замењује се бројем „36.’’.
У досадашњем члану 76. који постаје члан 74. став 5.
тачка 3. речи „које утврди Градско веће града Смедерева, на
предлог Комуналног предузећа’’ замењују се речима „који
су саставни део Техничког правилника.’’
У досадашњем члану 76. који постаје члан 74. став 5.
иза тачке 3. додаје се нова тачка 4. која гласи:
„4. у случају квара на водомеру, Комунално предузеће
је обавезно да квар на мерном уређају отклони у року од 15
дана од дана пријаве квара поднете од стране корисника,
односно представника корисника у писаној форми.’’.
Члан 57.
У досадашњем члану 78. који постаје члан 76. став 1.
речи „градски водовод’’ замењују се речима „градску водоводну мрежу’’, а реч и број „члана 76.’’ замењују се речју и
бројем „чланом 74.’’.

Страна 42 – Број 6 – Књига 4

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

У досадашњем члану 78. који постаје члан 76. став 2.
реч „канализацију’’ замењује се речима „канализациону
мрежу’’.
Члан 58.
У досадашњем члану 80. који постаје члан 78. став 2.
реч „Предузеће’’ замењује се речима „Комунално предузеће’’, а иза речи „водомера’’ додају се речи „по групама
корисника’’.
У досадашњем члану 80. који постаје члан 78. став 3.
иза речи „предузеће’’ додају се речи „је дужно да’’.
Члан 59.
Досадашњи члан 82. који постаје члан 80. мења се и
гласи:
„Укупна потрошња воде за стамбене и стамбено-пословне објекте у којима постоји индивидуално мерење
потрошње сваке стамбене, односно пословне јединице
помоћу индивидуалних мерних инструмената који су уграђени на унутрашњим инсталацијама корисника, је очитана
потрошња на главном водомеру и чини је индивидуална и
заједничка потрошња.
Индивидуална потрошња је потрошња индивидуалне
стамбене или пословне јединице чија се потрошња мери
индивидуалним водомером.
Заједничка потрошња је потрошња остварена у заједничким просторијама, на хидрантској мрежи, за друге заједничке потребе и представља разлику између потрошње
на главном водомеру и збира свих потрошњи на индивидуалним водомерима стамбених и пословних јединица.’’.
Члан 60.
У досадашњем члану 83. који постаје члан 81. став 1.
тачка 4. мења се и гласи:
„4. за стамбене и стамбено-пословне објекте у којима
постоји индивидуално мерење потрошње сваке стамбене,
односно пословне јединице, помоћу индивидуалних мерних инструмената који су уграђени на унутрашњим инсталацијама корисника и постоји главни водомер објекта, корисницима се фактурише, по одговарајућим ценама, укупна
потрошња на главном водомеру објекта, а потрошња сваке
стамбене, односно пословне јединице се обрачунава тако
што се потрошња воде очитана на главном водомеру објекта распоређује на све стамбене, односно пословне јединице
сразмерно учешћу њихове индивидуалне потрошње у збиру свих индивидуалних потрошњи стамбених и пословних
јединица,’’.
У досадашњем члану 83. који постаје члан 81. став 2.
број „76.’’ замењује се бројем „74.’’.
Члан 61.
Досадашњи члан 84. који постаје члан 82. мења се и
гласи:
„Обрачунски период представља временски интервал
између два узастопна очитавања исте групе корисника у
складу са распоредом очитавања.
Обрачун за утрошену и одведену воду се врши по ценама важећим у обрачунском периоду у тренутку утврђивања обима пружене комуналне услуге. У случају постојања
више цена у обрачунском периоду за који се врши обрачун,
примениће се пондерисана цена.
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У случају да, због временских услова, није могуће очитати водомере индивидуалних стамбених објеката у дужем
временском периоду, извршиће се привремени обрачун у
складу са чланом 74. ове Одлуке.’’.
Члан 62.
У досадашњем члану 85. који постаје члан 83. став 3.
речи „градски водовод’’ замењују се речима „градску водоводну мрежу’’, а иза речи „прикључење на’’ додаје се реч
„градску’’.
Члан 63.
У досадашњем члану 86. који постаје члан 84. став 2.
речи „скупштини станара’’ замењују се речима „скупштини
стамбене заједнице’’.
Члан 64.
У досадашњем члану 88. који постаје члан 86. речи
„Комуналног предузећа’’ замењују се речима „који доноси
Комунално предузеће’’.
Члан 65.
У досадашњем члану 90. који постаје члан 88. став 1.
мења се и гласи:
„Корисник има право да писаним путем захтева да се
испита исправност његовог водомера, а начин провере његове исправности утврђује Комунално предузеће на основу
ове Одлуке и Правилника из члана 86. ове Одлуке.’’.
Члан 66.
Досадашњи члан 91. који постаје члан 89. мења се и
гласи:
„Корисник је дужан да Комуналном предузећу пријави,
најкасније у року од 15 (петнаест) дана од дана настанка
промене, све промене од значаја за кориснички статус, пружање, утврђивање обима и наплату комуналних услуга.
У стамбеним и стамбено-пословним објектима, обавезе
из става 1. овог члана се односе на управника стамбене заједнице, односно на професионалног управника.
Изузетно, корисник све промене из става 1. овог члана
може да пријави уз потврду два власника стана, који користе воду преко заједничког водомера.
Захтев за промену се подноси у писаној форми Комуналном предузећу.’’.
Члан 67.
Досадашњи члан 93. који постаје члан 91. мења се и
гласи:
„Комунално предузеће ће привремено ускратити пружање комуналне услуге испоруке воде и одвођења вода у
следећим случајевима:
1. а ко се лице самовољно прикључи на градску водоводну или градску канализациону мрежу,
2. а ко корисник без сагласности Комуналног предузећа
на своју унутрашњу (кућну) инсталацију прикључи
објекат другог физичког или правног лица,
3. а ко корисник или друго неовлашћено лице предузима
било какве радње на водомеру, односно прикључку,
4. а ко је водомерно окно (склониште водомера) загађено, затрпано, неприструпачно, неусловно, или није у
складу са Техничким правилником, а корисник није
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уклонио недостатке ни после писане опомене од
стране Комуналног предузећа,
5. ако стање унутрашњих (кућних) инсталација корисника угрожава здравље људи, односно квалитет
воде у градској водоводној мрежи, или може да проузрокује штету на материјалним добрима, или угрози
пружање комуналних услуга другим корисницима,
6. када настане квар или сметња на корисниковој унутрашњој (кућној) водоводној или канализационој инсталацији,
7. када се на водоводном прикључку појави електрични
напон,
8. када корисник прикључи локални водовод, односно
сопствени систем за водоснабдевање на градски водовод,
9. ако се вода за пиће користи ненаменски, преко дозвољеног обима или другог прописаног услова,
10. ако се корисник не придржава мера штедње прописаних у складу са чланом 23. ове Одлуке,
11. код отказа услуга,
12. када корисник није поступио у складу са чланом 89,
а одбија да поступи по члану 90. Одлуке,
13. ако након извршеног прикључења објекта на градску водоводну и градску канализациону мрежу не
достави Комуналном предузећу податке и одговарајућу документацију о новим власницима или закупцима за увођење у евиденцију нових корисника,
14. ако корисник не плаћа комуналне услуге у законом
прописаним роковима,
15. када корисник са сливних површина крова, дворишта, стаза, бетонских и других површина прикупља
атмосферске воде и испушта их у градску канализациону мрежу (фекална канализација),
16. ако корисник упушта у градску канализациону
мрежу неприпадајуће материје које ометају протицање и пречишћавање отпадних вода или које могу
оштетити или загушити градску канализациону
мрежу, као што су опасне хемијске материје, уља,
мазут, грађевински материјал, шут, комина, чврсти
предмети, материје које се могу сматрати опасним
отпадом и могу проузроковати загађење животне
средине и слично,
17. ако корисник коме је Комунално предузеће одобрило привремени прикључак на градску водоводну и
градску канализациону мрежу не легализује објекат
у складу са важећим Законом,
18. ако корисник не достави потребну документацију у
складу са чланом 31. ове Одлуке,
19. уколико корисник не поступи или одбије да поступи
по члану 27. и 54. ове Одлуке,
20. ако корисник врши одвођење отпадних вода преко унутрашњих инсталација канализације суседне
зграде, односно земљишта без одобрења Комуналног предузећа,
21. ако корисник гради или користи септичке јаме у
улицама које имају градску канализациону мрежу,
осим у случају да не постоје технички услови за
прикључење непокретности,
22. ако корисник кроз ревизионо окно поставља било
коју другу инсталацију,
23. ако корисник врши упуштање дренажних вода у
градску канализациону мрежу, осим у неповољним
теренским условима, али под посебним условима
Комуналног предузећа,
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24. а ко корисник врши пуштање отпадних вода у свој,
суседни посед и површине јавне намене и у јавном
коришћењу, ван система унутрашње и градске канализационе мреже, односно прописне септичке
јаме.’’.
Члан 68.
Досадашњи члан 94. који постаје члан 92. мења се и
гласи:
„Комунално предузеће ће, у случају из члана 91. ове
Одлуке, прво упозорити корисника да ће га искључити са
градске водоводне мреже или градске канализационе мреже, уколико у остављеном року не поступи по упозорењу.
Ако корисник не поступи по упозорењу из става 1. овог
члана, Комунално предузеће ће, у складу са техничким
условима, искључити корисника са градске водоводне мреже или градске канализационе мреже.’’.
Члан 69.
Досадашњи члан 95. који постаје члан 93. мења се и
гласи:
„Комунално предузеће врши искључење корисника са
градске водоводне мреже на терет корисника и то:
1. затварањем и пломбирањем првог вентила испред
водомера,
2. уградњом и затварањем магнетног вентила,
3. затварањем, пломбирањем првог вентила испред водомера и демонтажом водомера и штопирањем прикључка,
4. искључењем на јавној површини на градској водоводној мрежи, односно затварањем вентила на прикључној
огрлици, или ископавањем и уклањањем телескопске гарнитуре,
5. уградњом вентила за контролу протока.
Комунално предузеће врши искључење корисника са
градске канализационе мреже на терет корисника и то искључиво на месту прикључења прикључне цеви на градску
канализациону мрежу.’’.
Члан 70.
У досадашњем члану 96. који постаје члан 94. ставови
1. и 2. број „93.’’ замењује се бројем „91.’’.
Члан 71.
У досадашњем члану 97. који постаје члан 95. став 1.
мења се и гласи:
„Када се корисник прикључи на градску водоводну, односно градску канализациону мрежу без одговарајуће документације, односно сагласности Комуналног предузећа,
Одељење Градске управе надлежно за послове комуналне
инспекције издаје налог Комуналном предузећу да искључи тог корисника.’’.
У досадашњем члану 97. који постаје члан 95. став 2.
речи „Одељење за инспекцијске послове - Одсек за комуналну инспекцију Градске управе Смедерево’’ замењују се
речима „Одељење Градске управе надлежно за послове комуналне инспекције’’.
Члан 72.
У досадашњем члану 98. који постаје члан 96. реч и
број „члана 97.’’ замењују се речима и бројевима „члана 95.
став 2.’’.
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Члан 73.

Члан 101.

У досадашњем члану 99. који постаје члан 97. став 4.
мења се и гласи:
„Код трајног отказа врши се физичко искључење на јавној површини на градској водоводној мрежи, затварањем
вентила на прикључној огрлици, или ископавањем и уклањањем телескопске гарнитуре.’’

Новчаном казном у фиксном износу казниће се за прекршај издавањем прекршајног налога, због непоступања
или поступања супротно одредби члана 89. став 2. ове
Одлуке, и то:
- одговорно лице у правном лицу у износу од 1.000 динара.

Члан 74.

Члан 102.

Досадашњи члан 100. који постаје члан 98. мења се и
гласи:
„Надзор над применом одредби ове Одлуке врши Одељење Градске управе надлежно за комуналне послове.
Инспекцијски надзор над применом одредби ове Одлуке врши Одељење Градске управе надлежно за инспекцијске послове преко својих инспектора у складу са надлежностима утврђеним законом, подзаконским актима, овом
Одлуком и другим позитивно-правним прописима.
Комунално-полицијске и друге послове, као и контролу
примене одредби ове Одлуке врши Комунална полиција, у
складу са Законом о комуналној полицији и другим прописима.
Уколико комунални полицајац у обављању комунално
- полицијских послова уочи повреду прописа из надлежности другог органа, обавестиће одмах о томе, писаним путем, надлежни орган.‘‘.

Лице против кога је издат прекршајни налог прихвата одговорност за прекршај плаћањем половине изречене
казне, у року од осам дана од дана пријема прекршајног
налога, чиме се ослобађа плаћања друге половине изречене
казне.’’.
Досадашњи чланови 102. и 103. постају чланови 103.
и 104.
Члан 77.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 020-11/2017-07
У Смедереву, 8. јуна 2017. године
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

Члан 75.
Досадашњи члан 101. који постаје члан 99. мења се и
гласи:
„Новчаном казном у фиксном износу казниће се за прекршај издавањем прекршајног налога, због непоступања
или поступања супротно одредбама:
члана 15; члана 16. ставова 1. и 2; 23. ставова 1. и 2;
члана 27. ставова 1, 2, 3. и 4; 35; 37. ставова 1, 2, 3. и 6; 42.
став 1; 45. ставова 1. и 2; 46; 47; 48; 50. став 4; 54; 60; 61.
став 1; 62; 64; 66. став 2; 67; 68; 69. став 1; 70; 71. став 1; 78.
став 1; 89. став 1. и 95. став 1. ове Одлуке и то:
- физичко лице у износу од 1.000 динара;
- одговорно лице у правном лицу у износу од 1.000 динара;
- предузетник у износу од 5.000 динара;
- правно лице у износу од 10.000 динара.’’
Члан 76.
Иза досадашњег члана 101. који постаје члан 99. додају
се нови чланови 100, 101. и 102. који гласе:
„Члан 100.
Новчаном казном у фиксном износу казниће се за прекршај издавањем прекршајног налога, због непоступања
или поступања супротно одредбама чланова:
17; 18. ставова 1. и 2; 19; 20. став 1; 21; 22; 28; 32. став
1; 33; 41; 42. став 2; 43; 44. ставова 1, 2. и 4; 45. став 3; 50.
ставова 3. и 5; 51; 55; 58; 59; 66. став 1; 78. ставова 2. и 3. и
члана 94. став 1. ове Одлуке и то:
- одговорно лице у правном лицу у износу од 1.000 динара;
- правно лице у износу од 10.000 динара.

95.
На основу чланова 2. и 3. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник Републике Србије“, број
88/2011 и 104/2016), члана 35. став 2. и члана 39. ставова 2.
и 3. Закона о прекршајима („Службени гласник Републике
Србије“, број 65/2013, 13/2016 и 98/2016-одлука УС), члана
20. став 1. тачака 5. и 35, а у вези са чланом 23. став 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 и 101/2016-др.
закон), члана 14. став 1. тачака 5. и 35. и члана 19. став 1.
тачка 6. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 12/2016-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 8. седници одржаној 8.
јуна 2017. године, донела jе
ОД Л У КУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
О КОМУНАЛНОМ УРЕЂЕЊУ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Члан 1.
У Одлуци о комуналном уређењу града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 6/2015-пречишћен
текст и 1/2016) у члану 2. став 1. тачка 3) мења се и гласи:
„3) производња, дистрибуција и снабдевање топлотном
енергијом,’’.
У члану 2. став 1. тачка 6) мења се и гласи:
„6) управљање гробљима и сахрањивање,’’.
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У члану 2. став 1. иза тачке 6) додаје се нова тачка 6а)
која гласи:
„6а) погребна делатност,’’.
Члан 2.
У члану 3. став 1. тачке 5) и 6) мењају се и гласе:
„5) градски и приградски превоз путника је превоз путника унутар насељених места или између насељених места
која се налазе на територији јединице локалне самоуправе,
који обухвата јавни линијски превоз аутобусом, тролејбусом, трамвајем, метроом, жичаром, путничким бродом,
скелом и чамцем за привредне сврхе, као и обезбеђивање
места за укрцавање и искрцавање путника (станица, стајалишта и плутајућих објеката за пристајање пловила која
врше превоз путника у домаћој линијској пловидби и сл.
као саобраћајних објеката који се користе у тим видовима
превоза);
6) управљање гробљима и сахарањивање је: управљање
и одржавање гробља; одржавање гробног места и наплата
накнаде за одржавање гробног места; обезбеђивање, давање у закуп и продаја уређених гробних места; покопавање
и ексхумација посмртних остатака, кремирање и остављање пепела покојника; одржавање објеката који се налазе у
склопу гробља (мртвачница, капела, розаријум, колумбаријум, крематоријум); одржавање пасивних гробаља и спомен
обележја;’’.
У члану 3. став 1. иза тачке 6) додаје се нова тачка 6а)
која гласи:
„6а) погребна делатност је преузимање и превоз посмртних остатака од места смрти, односно места на коме
се налази умрла особа (стан, здравствена установа, институти за судску медицину и патологију, установе социјалне
заштите и друга места) и превоз до места одређеног посебним прописом (патологије, судске медицине, гробља, крематоријума, аеродрома, пословног простора погребног предузећа у ком постоје прописани услови за смештај и чување покојника), организација сахране и испраћаја са прибављањем потребне документације за организацију превоза
и сахрањивања, чување посмртних остатака у расхладном
уређају и припремање покојника за сахрањивање;’’.
У члану 3. став 1. тачка 7) мења се и гласи:
„7) управљање јавним паркиралиштима је услуга одржавања јавних паркиралишта и простора за паркирање на
обележеним местима (затворени и отворени простори),
организација и вршење контроле и наплате паркирања,
услуга уклањања непрописно паркираних, одбачених или
остављених возила, премештање паркираних возила под
условима прописаним овим и другим посебним законом,
постављање уређаја којима се по налогу надлежног органа
спречава одвожење возила, као и уклањање, премештање
возила и постављање уређаја којима се спречава одвожење возила у случајевима предвиђеним посебном одлуком
скупштине јединице локалне самоуправе којом се уређује
начин обављања комуналне делатности управљања јавним
паркиралиштима, као и вршење наплате ових услуга;’’.
У члану 3. став 1. тачка 9) мења се и гласи:
„9) управљање пијацама је комунално опремање, одржавање објеката на пијацама (пијачног пословног простора, укључујући и киоске и тезге на отвореном простору),
давање у закуп тезги на пијацама и организација делатности на затвореним и отвореним просторима који су намењени за обављање промета пољопривредно-прехрамбених
и других производа;’’.
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У члану 3. став 1. тачке 11), 12), 13) и 14) мењају се и
гласе:
„11) одржавање чистоће на јавним површинама је чишћење и прање асфалтираних, бетонских, поплочаних и
других јавних површина, прикупљање и одвожење комуналног отпада са тих површина, одржавање и пражњење
посуда за отпатке на јавним површинама, као и одржавање
јавних чесми, бунара, фонтана, купалишта, плажа и тоалета као комуналних објеката;
12) одржавање јавних зелених површина је уређење,
текуће и инвестиционо одржавање, реконструкција и санација зелених, рекреативних површина и приобаља;
13) димничарске услуге обухватају чишћење и контролу
димоводних и ложних објеката и уређаја и вентилационих
канала и уређаја, вађење и спаљивање чађи у димоводним
објектима, преглед новоизграђених и дограђених димоводних и ложишних објеката и уређаја и мерење емисије димних гасова и утврђивање степена корисности ложишног
уређаја, осим у случајевима када наведене послове обављају правна лица или предузетници овлашћени у складу
са законом којим је уређена област цевоводног транспорта
гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуције гасовитих угљоводоника, као и законом којим је уређена област
ефикасног коришћења енергије;
14) делатност зоохигијене обухвата послове: хватања,
превоза, збрињавања, смештаја напуштених и изгубљених
животиња у прихватилиште; контроле и смањења популације изгубљених и напуштених паса и мачака; нешкодљивог уклањања и транспорта лешева животиња са јавних
површина и објеката за узгој, држање, дресуру, излагање,
одржавање такмичења или промет животиња до објеката за
сакупљање, прераду или уништавање споредних производа
животињског порекла на начин који не представља ризик
по друге животиње, људе или животну средину; спровођења мера за смањење популације глодара, инсеката и штетних микроорганизама мерама дезинфекције, дезинсекције
и дератизације на јавним површинама.’’.
Члан 3.
У члану 7. став 5. речи „ове Одлуке’’ замењују се речима „овог члана’’.
Члан 4.
У члану 9. став 3. мења се и гласи:
„Забрањено је на површинама јавне намене и на површинама у јавном коришћењу остављати и смештати објекте као што су дашчаре, гараже, оставе, шупе и слично.’’.
Члан 5.
У члану 12. став 4. мења се и гласи:
„Корисник привремено заузете површине из ставова
1. и 2. овог члана је субјект регистрован за обављање делатности који је дужан да плати локалну комуналну таксу
(уколико је градском Одлуком прописано плаћање исте). За
издавање одобрења из ставова 1. и 2. овог члана потребно је урбанистичко мишљење Јавног предузећа Урбанизам
Смедерево, Смедерево (у даљем тексту: Јавно предузеће
Урбанизам) и сагласност Регионалног завода за заштиту
споменика културе Смедерево (у даљем тексту: Завод за
заштиту споменика), уколико се објекти из члана 11. ове
Одлуке налазе у просторној културно-историјској целини
или заштићеној околини непокретног културног добра, а
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за издавање одобрења из става 1. овог члана потребно је и
идејно решење.’’.
У члану 12. став 5. мења се и гласи:
„Захтев за коришћење површина из става 1. овог члана,
уз доказ о уплаћеној комуналној такси, мора се обновити
најкасније 5 дана пре истека рока наведеног у одобрењу.’’.
Члан 6.
У члану 12. став 6, члану 14. став 2, члану 19, члану 38.
став 3, члану 71. став 5, члану 74. став 2, члану 75. став 1,
члану 126. став 2, члану 131. став 1. и члану 132. став 1.
тачка 5. реч „Дирекција’’ у одговарајућем падежу замењује
се речима „Јавно предузеће Урбанизам’’ у одговарајућем
падежу.
Члан 7.
У члану 18. став 1. реч „органа’’ замењује се речју „Одељења’’.
Члан 8.
У члану 21. став 1. мења се и гласи:
„Уклоњене ствари биће враћене (изузев отпадног и другог материјала без економске вредности) њиховом власнику по уплати: накнаде на име комуналне таксе уколико је
плаћање исте прописано градском Одлуком, казне изречене прекршајним налогом, трошкова уклањања поменутих
ствари и трошкова лежарине.’’.
Члан 9.
У члану 23. став 1. речи „урбанизма и изградње’’ замењују се речју „саобраћаја’’.
У члану 23. став 3. мења се и гласи:
„За издавање одобрења за извођење радова, потребна је
следећа документација:
1. графички приказ катастарске парцеле са уцртаним
трасама подземних инсталација и трасом планираног раскопавања са димензијама планираног раскопавања (дужина, ширина и површина раскопавања), оверен и потписан
од стране подносиоца захтева;
2. сагласност јавних и дистрибутивних предузећа и организација које управљају појединим инсталацијама и уређајима (водовод, канализација, електровод, гасовод, топловод, ТТ водови и слично) на месту раскопавања;
3. грађевинска дозвола којом се одобрава изградња
објекта који се прикључује, или грађевинска дозвола, односно други одговарајући акт којим се одобрава извођење
радова за комуналну инфраструктуру, или потврда о легализацији;
4. сагласност управљача пута за извођење радова на
путу;
5. уговор закључен са управљачем пута о извођењу радова на враћању раскопане површине у пређашње стање
и доказ о извршеној уплати износа за довођење раскопане
површине у првобитно стање утврђеног предмером и предрачуном;
6. сагласност Завода за заштиту споменика, уколико се
раскопава површина која представља културно добро и његову заштићену околину;
7. друге посебне сагласности, које по службеној дужности затражи одељење Градске управе надлежно за издавање
одобрења за раскопавање и
8. одобрење за привремену измену режима саобраћаја.’’.
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Члан 10.

У члану 23. став 2, члану 24. став 2, члану 27. став 2. и
члану 28. реч „Дирекција’’ у одговарајућем падежу замењује се речима „управљач пута’’ у одговарајућем падежу.
Члан 11.
Члан 34. мења се и гласи:
„Инвеститор је дужан да приликом извођења грађевинских радова и заузимања површине јавне намене радове
изводи без ометања пешачког и другог саобраћаја, а градилиште обезбеди, у складу са законом. Ако je за време
извођења радова неопходно заузеће саобраћајне површине,
градилиште мора бити обележено прописаном саобраћајном сигнализацијом, а учесници у саобраћају обезбеђени
постављањем браника.
За постављање привремене саобраћајне сигнализације
из става 1. овог члана мора се израдити саобраћајни пројекат, осим у случајевима извођења хитних радова који не
трају дуже од 24 сата. Сагласност на саобраћајни пројекат
даје Одељење Градске управе надлежно за послове саобраћаја.
Инвеститор је дужан да:
1. чисти површину јавне намене испред градилишта докле допире растурање прашине и грађевинског материјала;
2. полива растресити материјал за време рушења и
транспорта, као и приступне путеве да би се спречило загађивање ван градилишта;
3. одржава функционалност сливника, отворених и одводних канала за атмосферске воде у непосредној близини
и на самом градилишту;
4. очисти точкове возила од блата пре изласка из градилишта, односно очисти запрљани коловоз и друге површине од блата и друге нечистоће;
5. обезбеди депоновани грађевински материјал од растурања или разношења по површини јавне намене;
6. градилиште обезбеди прописаном саобраћајном сигнализацијом у складу са саобраћајним пројектом и
7. градилиште обезбеди заштитним тракама и платнима, уколико се радови изводе на површинама јавне намене
које нису саобраћајне.’’.
Члан 12.
Члан 42. мења се и гласи:
„Подизање, уређење и одржавање јавних зелених површина на територији града Смедерева, обавља субјект из
члана 4. ове Одлуке.
О одржавању јавних зелених површина из члана 6. став
1. тачка 3. ове Одлуке старају се њихови корисници.
Субјект из члана 4. ове Одлуке својим програмом пословања утврђује план подизања, уређења и одржавања јавних зелених површина на територији Града и финансијска
средства предвиђена буџетом Града.
Град као инвеститор, за обављање послова из става 1.
овог члана, закључује годишње уговоре са субјектом из
члана 4. ове Одлуке и врши стручни надзор над обављеним
радовима.’’.
Члан 13.
У члану 43. зарез и речи „на трошак лица које управља
културним добрима’’, бришу се.
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Члан 14.

У члану 45. реч „Дирекција’’ замењује се речима „јавно
предузеће коме је Град поверио обављање послова одржавања јавних зелених површина на територији Града.’’.
Члан 15.
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Члан 21.
У члану 77. став 1. речи „Дирекцији да на свој трошак
изврши уређење места’’ замењују се речима „субјекту из
члана 4. ове Одуке да на трошак Града изврши уређење места по претходно прибављеном урбанистичком мишљењу
Јавног предузећа Урбанизам’’.

У члану 49. став 2. мења се и гласи:
„Комисију из става 1. овог члана образује Градоначелник, а чине је запослени у Јавном предузећу „Србијашуме’’, јавном предузећу коме је Град поверио обављање
послова одржавања јавних зелених површина и Градској
управи града Смедерева.’’.
У члану 49. став 3. речи „ЈКП Зеленило и гробља Смедерево’’ замењују се речима „јавног предузећа коме је Град
поверио обављање послова одржавања јавних зелених површина’’.
У члану 49. став 5. реч „Дирекција’’ замењује се речима
„јавног предузећа из става 3. овог члана’’.

У члану 81. став 1. иза речи „Комунални отпад’’ додају
се речи „са површина јавне намене и површина у јавном
коришћењу’’, а реч „Дирекцијом’’ замењује се речју „Градом’’.

Члан 16.

Члан 24.

Члан 53. мења се и гласи:
„Надзор над одржавањем чистоће на површинама јавне
намене и површинама у јавном коришћењу на територији
Града, у надлежности је Града.’’.

У члану 85. став 1. реч „актима’’ замењује се речју „документима’’.
У члану 85. иза става 3. додаје се нов став 4. који гласи:
„Забрањено је изливање фекалних и других отпадних
вода на површине јавне намене, површине у јавном коришћењу и приватне поседе.’’.

Члан 17.
Члан 54. мења се и гласи:
„Послове одржавања чистоће на површинама јавне
намене и површинама у јавном коришћењу на територији
Града, осим на површинама из члана 6. став 1. тачка 3. ове
Одлуке и површини Смедеревске тврђаве и простора око
ње, обавља субјект из члана 4. ове Одлуке.
Субјект из члана 4. ове Одлуке својим програмом пословања утврђује годишњи план одржавања, унапређења и заштите чистоће на територији Града на основу износа финансијских средстава предвиђених буџетом Града за те намене.
За обављање послова из става 1. овог члана, Град закључује годишње уговоре са субјектом из члана 4. ове
Одлуке.’’.

Члан 22.
У члану 79. реч „Дирекцијом’’ замењује се речју „Градом’’.
Члан 23.

Члан 25.
У члану 86. став 2. реч „Дирекције’’ замењује се речима
„Одељења Градске управе надлежног за послове урбанизма’’.
Члан 26.

У члану 63. став 1. тачка 12. иза речи „обележен’’ додају
се речи „за паркирање’’.

У члану 87. став 1., брише се.
Досадашњи ставови 2, 3, 4. и 5. постају ставови 1, 2,
3. и 4.
У члану 87. досадашњи став 3. који постаје став 2. мења
се и гласи:
„Сва домаћинства, као и лица која у насељеним местима
сеоског карактера, обављају привредну и другу делатност,
дужна су да комунални отпад, до организованог изношења
од стране даваоца услуга, одлажу на сеоској депонији.’’.

Члан 19.

Члан 27.

У члану 67. став 1. речи „насељеног места Смедерево’’
замењују се речју „Града’’.
У члану 67. став 4. речи „урбанистичком мишљењу Дирекције’’ замењују се речима „мишљењу даваоца услуга’’.
У члану 67. иза става 5. додаје се нов став 6. који гласи:
„Корисници услуга у насељеним местима сеоског карактера имају обавезу плаћања новчане накнаде за извршене услуге након обезбеђивања организованог изношења и
депоновања комуналног отпада од стране субјекта из члана
4. ове Одлуке.’’.

У члану 88. став 1. мења се и гласи:
„У насељеним местима сеоског карактера субјект из
члана 4. ове Одлуке може вршити пражњење септичких
јама.’’.

У члану 92. став 4. реч „Дирекција’’ замењује се речима
„јавно предузеће коме је Град поверио обављање послова
из става 1. овог члана’’.

Члан 20.

Члан 29.

У члану 68. став 5. речи „надлежна је служба зоохигијене’’ замењују се речима „надлежно је јавно предузеће коме
је Град поверио послове зоохигијене’’.

У члану 93. став 5. реч „Дирекције’’ замењује се речима
„јавног предузећа коме је Град поверио послове одржавања
улица и путева’’.

Члан 18.

Члан 28.

Страна 48 – Број 6 – Књига 4

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Члан 30.
У члану 97. став 2. речи „Служба зоохигијене’’ замењују се речима „јавно предузеће коме је Град поверио послове
зоохигијене’’.
Члан 31.
У члану 99. став 1. речи „Дирекција на свој трошак’’
замењују се речима „субјект из члана 4. ове Одлуке, на трошак Града’’.
Члан 32.
У члану 104. став 3. мења се и гласи:
„О одржавању површина око јавних чесама и јавних купалишта у Граду старају се субјекти из члана 4. ове Одлуке, односно субјекти са којима Град има закључен уговор о
обављању ових делатности.’’.
Члан 33.
У члану 107. став 1. иза речи „културе’’ брише се зарез,
а речи „а на основу одобрења надлежног одељења Градске
управе’’ замењују се речима „и мишљења стручне комисије’’.
У члану 107. иза става 1. додаје се нов став 2. који гласи:
„Комисију из става 1. овог члана образује Градоначелник, а чине је стручњаци из области архитектуре, грађевинарства, ликовних и примењених уметности, историје
уметности, књижевности и других области.’’.
Досадашњи став 2. постаје став 3.
Члан 34.
У члану 110. став 2. мења се и гласи:
„Може се извршити кречење фасаде, исписивање текстуалних порука, осликавање и постављање клима уређаја
уз обавезу инвеститора да спречи изливање воде на површину јавне намене и површину у јавном коришћењу, на
основу сагласности главног урбанисте Града и сагласности
надлежног Завода за заштиту споменика уколико зграда
представља заштићени споменик културе.’’.
Члан 35.
У члану 121. речи „без одобрења надлежног одељења’’,
бришу се, а иза речи „возила’’ ставља се тачка.
Члан 36.
Члан 123. мења се и гласи:
„Пословни субјекти, изнад улаза у пословне просторије, морају да поставе таблу са пословним именом.’’.
Члан 37.
Члан 124. мења се и гласи:
„Уколико је табла са пословним именом светлећа, иста
се не сме постављати на начин којим се омета мир и спокојство грађана и одвијање саобраћаја.
У случају престанка делатности, или њеног пресељења
на друго место, пословни субјект је дужан да уклони таблу
са пословним именом у року од 15 дана од дана престанка
обављања делатности у том пословном простору.
У случају да пословни субјект не поступи у складу са
одредбом става 2. овог члана, табла са пословним именом
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ће бити уклоњена преко другог лица на трошак пословног
субјекта.’’.
Члан 38.
У члану 125. речи „исписивати по тротоарима’’ замењују се речима „на тротоаре’’.
Члан 39.
У члану 136. став 1. речи „насељеног места Смедерево’’
замењују се речју „Града’’.
Члан 40.
У члану 137. став 1. речи „коју израђује или прибавља
Дирекција’’ замењују се речима „коју прибавља субјект из
члана 4. ове Одлуке’’.
У члану 137. став 3. реч „Дирекција’’ замењује се речима „субјект из члана 4. ове Одлуке’’.
У члану 137. став 4., брише се.
Члан 41.
У члану 138. став 1. реч „Дирекције’’ замењује се речима „субјекта из члана 4. ове Одлуке’’.
Члан 42.
У члану 143. став 2. иза бројева „53/2010’’ додају се реч
и бројеви „и 10/2013’’.
У члану 143. став 3., брише се.
Члан 43.
Члан 148. мења се и гласи:
„Новчаном казном у фиксном износу казниће се за прекршај издавањем прекршајног налога, због непоступања
или поступања супротно одредбама чланова: 9, 10, 13, члана 14. став 1, чланова 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 29, 34, 36, 38,
46, 47, 49, члана 51. став 1. тачака 1, 3, 9, 11, 13, 14, 15, 17,
18. и 19, члана 60, члана 63. став 1. тачака 3, 9, 13, 15, 19,
20, 21, 22. и 24, чланова 65, 67, 69, 71, 75, 78, 81. и 85, члана
86. ставова 2, 3. и 4, чланова 87, 88. ставова 2. и 3, 89, 92, 93,
99, 101, 103, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 116, 118, 119.
и 121, члана 127. став 1. тачака 1. и 3, чланова 128, 129, 130,
131, 132, 134. и 138. ове Одлуке, и то:
- физичко лице у износу од 20.000 динара,
- одговорно лице у правном лицу у износу од 20.000
динара,
- предузетник у износу од 40.000 динара,
- правно лице у износу од 70.000 динара.’’.
Члан 44.
Члан 149. мења се и гласи:
„Новчаном казном у фиксном износу казниће се за прекршај издавањем прекршајног налога, због непоступања
или поступања супротно одредбама чланова: 27, 31, члана
42. ставова 1, 2. и 3, чланова 77, 113, 114, 136. и 137. ове
Одлуке, и то:
- одговорно лице у правном лицу у износу од 10.000
динара,
- правно лице у износу од 60.000 динара.’’.
Члан 45.
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Члан 150. мења се и гласи:
„Новчаном казном у фиксном износу казниће се за прекршај издавањем прекршајног налога, због непоступања
или поступања супротно одредбама чланова: 48, 61, 62, 66,
72, 73, 79, 80, 82, члана 84. ставова 2, 3. и 4, члана 95. став
2, чланова 97, 100, 102, 104, 122, 123, 124. и 126, члана 127.
став 1. тачка 2, члана 135. ставова 3. и 6, чланова 139. и 141.
ове Одлуке и то:
- одговорно лице у правном лицу у износу од 20.000
динара,
- предузетник у износу од 40.000 динара,
- правно лице у износу од 70.000 динара.’’.
Члан 46.
Члан 151. мења се и гласи:
„Новчаном казном у фиксном износу казниће се за прекршај издавањем прекршајног налога, због непоступања
или поступања супротно одредбама члана 56, члана 63.
став 1. тачака 1, 4, 16. и 17, члана 84. став 1. и члана 86.
став 1. ове Одлуке, и то:
- физичко лице у износу од 25.000 динара,
- одговорно лице у правном лицу у износу од 25.000
динара,
- предузетник у износу од 50.000 динара,
- правно лице у износу од 100.000 динара.’’.
Члан 47.
Иза досадашњег члана 151. додаје се нов члан 152. који
гласи:
„Лице против кога је издат прекршајни налог прихвата одговорност за прекршај плаћањем половине изречене
казне, у року од осам дана од дана пријема прекршајног
налога, чиме се ослобађа плаћања друге половине изречене
казне.’’.
Досадашњи чланови 152. и 153. постају чланови 153.
и 154.
Члан 48.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 020-187/2016-07
У Смедереву, 8. јуна 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.

96.
На основу чланова 86., 99. и 100. Закона о планирању и изградњи (,,Службени гласник Републике Србије“, број 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-одлука УС,
24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС,
54/2013-решење УС, 98/2013, 132/2014 и 145/2014), 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 и 101/2016 – др. закон) и
члана 19. став 1. тачка 6. Статута града Смедерева (,,Службени лист града Смедерева“, број 12/2016 - пречишћен текст),
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Скупштина града Смедерева, на 8. седници одржаној 8.
јуна 2017. године, донела jе
ОД Л У КУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ОТУЂЕЊУ И ДАВАЊУ У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА
Члан 1.
У Одлуци о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта („Службени лист града Смедерева“, број
5/2015-пречишћен текст), у члану 6. речи „ЈП Дирекција за
изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево
(у даљем тексту: Дирекција)“, замењују се речима „одељењe Градске управе надлежнo за послове урбанизма и изградње“.
Члан 2.
У ставу 2. члана 9. после речи ,,Одлуке“, брише се ,,тачка“ и додају речи и бројеви „односно у члану 100. став 2.
и 3. Закона.“.
Члан 3.
У ставу 9. члана 12. после речи „урбанизма“ ставља се
„тачка“, а речи ,,на основу предлога Дирекције.“, бришу се.
Члан 4.
Члан 15. мења се и гласи:
„Градско веће града Смедерева, доноси одлуку о расписивању јавног огласа за јавно надметање односно прикупљање понуда јавним огласом ради отуђења грађевинског
земљишта, утврђује текст јавног огласа и расписује јавни
оглас на предлог одељења Градске управе надлежног за
имовинско правне послове, пословни простор и послове
урбанизма.“.
Члан 5.
У члану 16. речи „расписује Дирекција а“, бришу се.
Члан 6.
У члану 17. став 5. реч ,,Дирекција“ замењује се речима
,,одељење Градске управе надлежно за пословни простор.“.
Члан 7.
У члану 18. став 1. речи ,,Надзорног одбора Дирекције“,
замењују се речима ,,Комисије из члана 17. ове Одлуке“.
У ставу 3. истог члана, реч ,,Дирекцијом“, замењује се
речју ,,Градом“.
После става 3. додаје се нови став 4. који гласи:
„На основу предлога Комисије из става 1. овог члана,
текст одлуке сачињава одељење Градске управе надлежно
за имовинско правне послове.“.
Досадашњи став 4. постаје став 5.
Члан 8.
У члану 19. став 1. реч ,,Дирекције“, замењује се речју
,,Града“.
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У истом члану, после става 1. додаје се нови став 2. који
гласи:
,,Уговор из става 1. овог члана у име Града закључује
градоначелник.“.
У истом члану, досадашњи став 2. који постаје став 3.
мења се и гласи:
„Ако лице којем се одлуком градоначелника из члана
18. став 1. ове Одлуке, отуђује грађевинско земљиште, не
приступи закључењу уговора из става 1. овог члана, градоначелник ће поништити одлуку из члана 18. став 1. ове
Одлуке на предлог надлежног одељења из члана 17. став 5.
ове Одлуке.“.
У истом члану, досадашњи став 3. који постаје став 4.
мења се и гласи:
„Ако лице којем се одлуком Скупштине града из члана
18. став 2. ове Одлуке, отуђује грађевинско земљиште, не
приступи закључењу уговора из става 1. овог члана, Скупштина града ће поништити одлуку из члана 18. став 2. ове
Одлуке на предлог надлежног одељења из члана 17. став 5.
ове Одлуке.“.
У истом члану додаје се нови став 5. који гласи:
„Текст одлуке сачињава одељење Градске управе надлежно за имовинско правне послове.“.
Члан 9.
У члану 20. став 1. тачка 4. и члану 34. став 1. тачка 4.,
после речи „својину“, додају се речи „пре издавања грађевинске дозволе у складу са Законом“.
У члану 34. став 1. тачка 9. речи „подносити пријаве“,
замењују се речима „достављати понуде“.
Члан 10.
Чланови 29. и 30., бришу се.
Члан 11.
Став 1. члана 31. мења се и гласи:
,,Комисија сачињава Извештај о спроведеном поступку
јавног надметања и заједно са Записником из члана 28. доставља га градоначелнику односно Скупштини града“.
Члан 12.
У ставу 1. члана 32. речи ,,Надзорном одбору“, замењују се речју ,,Комисији“.
Члан 13.
Чланови 40. и 41., бришу се.
Члан 14.
Став 1. члана 42. мења се и гласи:
,,Комисија сачињава Извештај о спроведеном поступку
јавног отварања понуда и заједно са Записником из члана 39. доставља га градоначелнику односно Скупштини
града“.
Члан 15.
У ставу 1. члана 43. речи ,,Надзорном одбору“, замењују се речју ,,Комисији“.
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Члан 16.

У члану 46. став 2. речи ,,образложени предлог Надзорног одбора“, замењују се речима ,,захтев заинтересованог
лица уколико су испуњени услови прописани овом Одлуком“.
У ставу 4. истог члана, реч ,,Дирекције“, замењује се
речју ,,Града“.
У истом члану, после става 4. додаје се нови став 5. који
гласи:
„Уговор из става 4. овог члана у име Града закључује
градоначелник.“.
Досадашњи став 5. који постаје став 6. мења се и гласи:
„Уколико лице којем се грађевинско земљиште отуђује
или којем се грађевинско земљиште даје у закуп не приступи закључењу уговора из става 4. овог члана, градоначелник ће поништити одлуку из става 2. овог члана, на предлог
надлежног одељења из члана 17. став 5. ове Одлуке.“.
Члан 17.
Члан 50. мења се и гласи:
,,За изградњу, доградњу или реконструкцију комуналне
инфраструктуре и линијских инфраструктурних и електроенергетских објеката из члана 69. Закона, на грађевинском
земљишту у јавној својини Града, по захтеву инвеститора,
сагласност за успостављање права службености даје Градско веће.
Уз захтев за давање сагласности подносилац захтева
прилаже: налаз вештака одговарајуће струке из којег се
утврђује неопходност успостављања права службености,
информацију о локацији, идејно решење, ситуациони план
трасе вода са скицом којом се прецизно одређује траса службености, дужина, ширина као и укупна површина заузећа
а по потреби и другу документацију.
За изградњу објеката из става 1. овог члана, уколико
линијски инфраструктурни објекат односно вод иде општинским, некатегорисаним путем или улицом уз документацију из става 2. овог члана, потребно је приложити и
сагласност јавног предузећа чији је оснивач Град, а у чијој
надлежности је управљање путевима.
Градско веће може дати сагласност за успостављање
права службености пролаза за изградњу, доградњу или реконструкцију објеката из става 1. овог члана, без накнаде
када је подносилац захтева орган или организација, јавно
предузеће или друго привредно друштво чији је оснивач
Република Србија односно Град, и када за то постоје оправдани разлози који се тичу побољшања животног стандарда
већег броја људи, под условом да се достави документација
предвиђена овим чланом.
Када је инвеститор друго правно и физичко лице, право
службености се успоставља уз накнаду.
Висина накнаде за успостављање права службености
утврђује се на основу процене Министарства финансија
– Пореске управе, односно према налазу привредног друштва, другог правног лица овлашћеног и регистрованог
за послове вештачења, у ком случају трошкове вештачења
сноси подносилац захтева.
Накнада се плаћа пре давања сагласности Градског
већа.
Предлог акта којим се даје сагласност, припрема одељење Градске управе надлежно за имовинско правне послове.“.
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Члан 18.

У ставу 1. члана 51. реч ,,Дирекција“, замењује се речима: „надлежно Одељење из члана 17. став 5. ове Одлуке“.
У ставу 2. и ставу 3. истог члана, речи ,,Надзорног одбора“, замењују се речима ,,надлежног Одељења из става
1. овог члана.“.
После става 3. додаје се нови став 4. који гласи:
„Текст одлуке из става 2. и става 3. овог члана, сачињава
одељење Градске управе за имовинско правне послове“.
Досадашњи став 4. постаје став 5. овог члана.
Члан 19.
У ставу 3. члана 52. речи „односно Скупштина града на
предлог Надзорног одбора“, замењују се речима ,,на предлог надлежног одељења из члана 17. став 5. ове Одлуке.“.
Члан 20.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 020-43/2017-07
У Смедереву, 8. јуна 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.
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У ставовима 3. и 4. реч „ Дирекцији“, замењује се речима „Одељењу за финансије и локалну пореску администрацију“.
У ставу 5. речи „Дирекција је дужна“, замењују се речима „Одељење за финансије и локалну пореску администрацију је дужно“, а у ставу 6. реч „Дирекција“, замењује
се речима „Одељење за финансије и локалну пореску администрацију“.
Члан 2.
У члану 10. ставу 2. реч „Дирекцијом“, замењује се речима „одговарајућим имаоцем јавних овлашћења“.
У ставу 3. реч „Дирекција“, замењује се речима „ималац јавних овлашћења“.
Члан 3.
У члану 14. ставу 4. реч „Дирекције“, замењује се речима „Одељења за финансије и локалну пореску администрацију“.
У ставу 7. реч „Дирекције“, замењује се речима „Одељења за финансије и локалну пореску администрацију“.
У ставу 8. реч „Дирекције“, замењује се речима „Одељења за финансије и локалну пореску администрацију“.
Став 13. мења се и гласи:
„Инвеститор је дужан да до дана издавања решења
о употребној дозволи измири све доспеле обавезе у вези
обрачунатог доприноса за уређивање грађевинског земљишта.“.
Члан 4.

97.
На основу члана 97. став 7. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“, број 72/2009,
81/2009 - исправка, 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), члана 20. став 1. тачка 8., члана
32. став 1. тачака 6. и 14., а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, број 129/2007, 83/2014 - др. закон и 101/2016 -др.
закон), члана 14. став 1. тачка 8. и члана 19. став 1. тачака
6. и 14. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 12/2016 - пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 8. седници одржаној 8.
јуна 2017. године, донела jе
ОД Л У КУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ
ДОПРИНОСА ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА
Члан 1.
У Одлуци о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта („Службени лист града Смедерева“,
број 1/2015), у члану 7. ставу 2. речи „Јавно предузеће Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште
Смедерево (у даљем тексту: Дирекција)“, замењују се речима „Одељење за финансије и локалну пореску администрацију Градске управе града Смедерева“.

У члану 15. ставу 2. реч „Дирекција“, замењује се речима „Одељење за финансије и локалну пореску администрацију“.
				
Члан 5.
У члану 16. ставу 2. реч „Дирекцији“, замењује се речима „Јавном предузећу Урбанизам Смедерево, Смедерево“.
					
Члан 6.
У члану 17. ставу 1. реч „Дирекција“, замењује се речима „Јавно предузеће Урбанизам Смедерево, Смедерево“.
У ставу 2. алинеји 6. реч „Дирекције“, замењује се речју
„инвеститора“.
У ставу 3. реч „Дирекције“, замењује се речима „Јавног
предузећа Урбанизам Смедерево, Смедерево“.
Члан 7.
			
У члану 18. ставу 1. реч „Дирекција“, замењује се речима „ималац јавних овлашћења“.
У ставу 2. алинеји 6. речи „Дирекције, као“, бришу се.
Члан 8.
У члану 20. ставу 1. речи „или исте закључе“ замењују
се речју „закључно“.
У члану 20. ставу 2. после речи „поднесу захтев“, додају се речи „Одељењу за финансије и локалну пореску администрацију“.
У члану 20. ставу 2. реч „Дирекција“, замењује се речима „Одељење за финансије и локалну пореску администрацију“.
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Члан 9.
			
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 020-14/2017-07
У Смедереву, 8. јуна 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.

98.
На основу члана 57. и 94. Закона о превозу путника у
друмском саобраћају („Службени гласник Републике Србије“, број 68/2015), члана 35. став 2. и члана 39. Закона о
прекршајима („Службени гласник Републике Србије“ број
65/2013, 13/2016 и 98/2016 - одлука УС), члана 20. став 1.
тачака 13. и 35. 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 и 101/2016 - др. закон) и члана 14. став 1. тачака 13.
и 35. и члана 19. став 1. тачка 6. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 12/2016 - пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 8. седници одржаној 8.
јуна 2017. године, донела jе
ОД Л У КУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О
ТАКСИ ПРЕВОЗУ
Члан 1.
У Одлуци о такси превозу („Службени лист града Смедерева“, број 6/2014 и 7/2015) у члану 17. у ставу 4. реч
„израђује“ замењује се речју „прибавља“.
Члан 2.
Члан 35. мења се и гласи:
„Новчаном казном у фиксном износу од 30.000,00 динара казниће се за прекршај издавањем прекршајног налога
привредно друштво, односно друго правно лице ако:
1. се у такси возилу којим се обавља такси превоз на
видном месту за корисника превоза не налази уграђен
исправан, оверен таксиметар, баждарен на важеће тарифе
(члан 9. став 1. тачка 1.);
2. се у такси возилу којим се обавља такси превоз не
налази исправан противпожарни апарат са важећим роком
употребе на приступачном месту (члан 9. став 1. тачка 2.);
3. на крову возила нема кровну ознаку са натписом
‘’TAXI’’, која је са обе стране истог изгледа, постављена
паралелно са ветробранским стаклом и опремљена уређајем за осветљење (члан 9. став 1. тачка 5.);
4. такси возило којим се обавља такси превоз није регистровано у Полицијској управи Смедерево (члан 9. став
1. тачка 6.);
5. превозник није уклонио таксиметар из путничког возила када се истим не обавља такси превоз (члан 9. став 5.);

8. јун 2017. године

6. обавља такси превоз, а нема издате важеће такси дозволе (члан 11. став 3.);
7. обавља такси превоз а нема издате важеће такси дозволе на име превозника чијим возилом обавља такси превоз (члан 11. став 4.);
8. у случају привременог прекида обављања делатности такси превоза, о томе писаним путем не обавести и не
врати одељењу Градске управе Смедерево надлежном за
послове саобраћајне инспекције такси дозволе издате на
име превозника до престанка привременог прекида (члан
16. став 1. тачка 3.);
9. на захтев одељења Градске управе Смедерево надлежног за послове саобраћајне инспекције не достави податке о запосленим такси возачима и податке о такси возилима
(члан 16. став 1. тачка 4.);
10. за време обављања такси превоза, такси возач
код себе нема уговор о раду за запосленог у привредном
друштву, односно другом правном лицу (члан 21. став 1.
тачка 4.);
11. кровна ознака такси возила није у складу са чланом
26. став 2., 3. и 4. ове Oдлуке;
12. са крова возила не уклони кровну ознаку „TAXI“,
када такси возило не користи за обављање такси превоза
(члан 26. став 5.);
13. правно лице коме је привремено одузета такси дозвола возила или такси дозвола возача обавља такси превоз
пре отклањања утврђене неправилности (члан 29. став 6.);
14. правно лице саобраћајном инспектору не омогући
неометано вршење инспекцијског надзора, без одлагања
не омогући увид у захтевану документацију и податке, као
и да у року који се одреди не достави потребне податке и
не поступи по Решењу саобраћајног инспектора (члан 30.
став 4.).
За прекршај из става 1. овог члана новчаном казном у
фиксном износу од 10.000,00 динара казниће се издавањем
прекршајног налога одговорно лице у привредном друштву, односно у другом правном лицу.‘‘.
Члан 3.
Члан 36. мења се и гласи:
„Новчаном казном у фиксном износу од 20.000,00 динара казниће се за прекршај издавањем прекршајног налога
привредно друштво, односно друго правно лице ако:
1. се укључивањем таксиметра светло на кровној ознаци не искључује (члан 9. став 1. тачка 1.);
2. такси возило којим се обавља такси превоз нема
исправно грејање, вентилацију и унутрашње осветљење,
није чисто, уредно, обојено и без унутрашњих и спољних
оштећења (члан 9. став 1. тачка 3.);
3. се у такси возилу којим се обавља такси превоз не
налази важећи ценовник услуга постављен у такси возилу
тако да је видљив путнику (члан 9. став 1. тачка 4.);
4. се у такси возилу којим се обавља такси превоз не
налази полиса осигурања путника од последица несрећног
случаја у јавном превозу (члан 9. став 1. тачка 7.);
5. је рекламни пано постављен тако да заклања кровну
ознаку ‘’TAXI’’ (члан 9. став 3.);
6. такси возило превозника садржи видна обележја другог превозника, без писмене сагласности превозника чија
обележја користи (члан 9. став 4.);
7. не прибави сертификат овлашћене институције за рекламни пано да не угрожава безбедност саобраћаја (члан
16. став 1. тачка 6.);
8. поступи супротно одредбама члана 28. ове Oдлуке.

8. јун 2017. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

За прекршај из става 1. овог члана новчаном казном у
фиксном износу од 10.000,00 динара казниће се издавањем
прекршајног налога одговорно лице у привредном друштву, односно у другом правном лицу.“.
Члан 4.
Члан 37. мења се и гласи:
„Новчаном казном у фиксном износу од 10.000,00 динара казниће се за прекршај издавањем прекршајног налога
предузетник ако:
1. се у такси возилу којим се обавља такси превоз на
видном месту за корисника превоза не налази уграђен
исправан, оверен таксиметар, баждарен на важеће тарифе
(члан 9. став 1. тачка 1.);
2. се у такси возилу којим се обавља такси превоз не
налази исправан противпожарни апарат са важећим роком
употребе на приступачном месту (члан 9. став 1. тачка 2.);
3. на крову возила нема кровну ознаку са натписом
‘’TAXI’’, која је са обе стране истог изгледа, постављена
паралелно са ветробранским стаклом и опремљена уређајем за осветљење (члан 9. став 1. тачка 5.);
4. такси возило којим се обавља такси превоз није регистровано у Полицијској управи Смедерево (члан 9. став
1. тачка 6.);
5. превозник није уклонио таксиметар из путничког возила када се истим не обавља такси превоз (члан 9. став 5.);
6. обавља такси превоз, а нема издате важеће такси дозволе (члан 11. став 3.);
7. обавља такси превоз а нема издате важеће такси дозволе на име превозника чијим возилом обавља такси превоз (члан 11. став 4.);
8. у случају привременог прекида обављања делатности такси превоза, о томе писаним путем не обавести и не
врати одељењу Градске управе Смедерево надлежном за
послове саобраћајне инспекције такси дозволе издате на
име превозника до престанка привременог прекида (члан
16. став 1. тачка 3.);
9. на захтев одељења Градске управе Смедерево надлежног за послове саобраћајне инспекције не достави податке о запосленим такси возачима и податке о такси возилима
(члан 16. став 1. тачка 4.);
10. за време обављања такси превоза, такси возач код
себе нема уговор о раду за запосленог код предузетника
(члан 21. став 1. тачка 4.);
11. приликом отпочињања превоза, не укључи таксиметар на одговарајућу тарифу (члан 24. став 1.);
12. кровна ознака такси возила није у складу са чланом
26. став 2., 3. и 4. ове Oдлуке;
13. са крова возила не уклони кровну ознаку „TAXI“,
када такси возило не користи за обављање такси превоза
(члан 26. став 5.);
14. обавља такси делатност за време привременог прекида обављања такси делатности (члан 29. став 5.);
15. предузетник коме је привремено одузета такси дозвола возила или такси дозвола возача обавља такси превоз
пре отклањања утврђене неправилности (члан 29. став 6.);
16. предузетник саобраћајном инспектору не омогући
неометано вршење инспекцијског надзора, без одлагања
не омогући увид у захтевану документацију и податке, као
и да у року који се одреди не достави потребне податке и
не поступи по Решењу саобраћајног инспектора (члан 30.
став 4.).“.
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Члан 38. мења се и гласи:
„Новчаном казном у фиксном износу од 8.000,00 динара казниће се за прекршај издавањем прекршајног налога
предузетник ако:
1. се укључивањем таксиметра светло на кровној ознаци не искључује (члан 9. став 1. тачка 1.);
2. такси возило којим се обавља такси превоз нема
исправно грејање, вентилацију и унутрашње осветљење,
није чисто, уредно, обојено и без унутрашњих и спољних
оштећења (члан 9. став 1. тачка 3.);
3. се у такси возилу којим се обавља такси превоз не
налази важећи ценовник услуга постављен у такси возилу
тако да је видљив путнику (члан 9. став 1. тачка 4.);
4. се у такси возилу којим се обавља такси превоз не
налази полиса осигурања путника од последица несрећног
случаја у јавном превозу (члан 9. став 1. тачка 7.);
5. је рекламни пано постављен тако да заклања кровну
ознаку ‘’TAXI’’ (члан 9. став 3.);
6. такси возило превозника садржи видна обележја другог превозника, без писмене сагласности превозника чија
обележја користи (члан 9. став 4.);
7. не прибави сертификат овлашћене институције за рекламни пано да не угрожава безбедност саобраћаја (члан
16. став 1. тачка 6.);
8. на стајалишту такси возило не постави у складу са
сигнализацијом и у границама обележених такси места
(члан 20. став 1.);
9. за време коришћења стајалишта се не налази у свом
такси возилу или поред њега (члан 20. став 2.);
10. за време обављања такси превоза код себе нема важећу такси дозволу возача издату на име превозника чијим
возилом обавља такси превоз (члан 21. став 1. тачка 1.);
11. за време обављања такси превоза код себе нема
важећу такси дозволу возила којим обавља такси превоз
(члан 21. став 1. тачка 2.);
12. не прими у возило сваког путника у границама расположивих седишта, као и лични пртљаг путника, а остали пртљаг не превезе у границама пртљажног простора
(члан 22.);
13. се за време обављања такси превоза према путницима не опходи са пажњом и поштовањем (члан 23. став 1.);
14. није за време обављања такси превоза уредан и чист,
пристојно одевен и пуши у такси возилу за време вожње
(члан 23. став 2.);
15. путника не превезе најкраћим путем до места опредељења или путем који путник одреди, а у складу са важећим режимом саобраћаја (члан 25.);
16. кровну ознаку не држи укључену увек када је возило слободно (члан 26. став 1.);
17. поступи супротно одредбама члана 28. ове Oдлуке.“.
Члан 6.
Члан 39. мења се и гласи:
„Новчаном казном у фиксном износу од 5.000,00 динара казниће се за прекршај издавањем прекршајног налога
такси возач запослен код предузетника, у привредном друштву, односно другом правном лицу ако:
1. за време коришћења стајалишта се не налази у свом
такси возилу или поред њега (члан 20. став 2.);
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2. за време обављања такси превоза код себе нема важећу такси дозволу возача издату на име превозника чијим
возилом обавља такси превоз (члан 21. став 1. тачка 1.);
3. за време обављања такси превоза код себе нема важећу такси дозволу возила којим обавља такси превоз (члан
21. став 1. тачка 2.);
4. за време обављања такси превоза, такси возач код себе
нема уговор о раду за запосленог у привредном друштву,
односно другом правном лицу (члан 21. став 1. тачка 4.);
5. приликом отпочињања превоза, не укључи таксиметар на одговарајућу тарифу (члан 24. став 1.);
6. путника не превезе најкраћим путем до места опредељења или путем који путник одреди, а у складу са важећим режимом саобраћаја (члан 25.);
7. кровну ознаку не држи укључену увек када је возило
слободно (члан 26. став 1.);
8. такси возач коме је привремено одузета такси дозвола
возила или такси дозвола возача обавља такси превоз пре
отклањања утврђене неправилности (члан 29. став 6.);
9. такси возач саобраћајном инспектору не омогући неометано вршење инспекцијског надзора и без одлагања не
омогући увид у захтевану документацију и податке (члан
30. став 5.).“.
Члан 7.
Члан 40. мења се и гласи:
„Новчаном казном у фиксном износу од 2.000,00 динара казниће се за прекршај издавањем прекршајног налога
такси возач запослен код предузетника, у привредном друштву, односно другом правном лицу ако:
1. на стајалишту такси возило не постави у складу са
сигнализацијом и у границама обележених такси места
(члан 20. став 1.);
2. не прими у возило сваког путника у границама расположивих седишта, као и лични пртљаг путника, а остали пртљаг не превезе у границама пртљажног простора (члан 22.);
3. се за време обављања такси превоза према путницима не опходи са пажњом и поштовањем (члан 23. став 1.);
4. није за време обављања такси превоза уредан и чист,
пристојно одевен и пуши у такси возилу за време вожње
(члан 23. став 2.).“.
Члан 8.
Члан 41. мења се и гласи:
„Новчаном казном у фиксном износу од 30.000,00 динара казниће се за прекршај издавањем прекршајног налога
управљач општинских путева и улица на територији града Смедерева којем је поверено обављање послова који су
утврђени чланом 19. ове Одлуке ако не постави вертикалну
и хоризонталну сигнализацију на стајалиштима и не одржава стајалишта у зимским и летњим условима.
За прекршај из става 1. овог члана новчаном казном у
фиксном износу од 10.000,00 динара казниће се издавањем
прекршајног налога одговорно лице управљача општинских путева и улица на територији града Смедерева.“.
Члан 9.
После члана 41. додаје се нови члан 42. који гласи:
„Лице против кога је издат прекршајни налог прихвата одговорност за прекршај плаћањем половине изречене
казне, у року од осам дана од дана пријема прекршајног
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налога, чиме се ослобађа плаћања друге половине изречене
казне.“.
Досадашњи чланови 42, 43, 44, 45, 46. и 47. постају чланови 43, 44, 45, 46, 47. и 48.
Члан 10.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 344-9/2017-07
У Смедереву, 8. јуна 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.

99.
На основу чланa 111. Закона о социјалној заштити
(“Службени гласник Републике Србије“, број 24/2011),
члана 1. и члана 9. став 4. Закона о финансијској подршци
породици са децом (,,Службени гласник Републике Србије“, број 16/2002, 115/2005 и 107/2009), члана 160. Закона
о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник Републике Србије“, број 72/2009, 52/2011, 55/2013,
35/2015-аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016 - одлука
УС), 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 и 101/2016
- др.закон) и члана 19. став 1. тачка 6. Статута града Смедерева (,,Службени лист града Смедерева“, број 12/2016 пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 8. седници одржаној 8.
јуна 2017. године, донела jе
ОД Л У КУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О НАЧИНУ
ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ПОВЛАШЋЕНУ
ВОЖЊУ ЗА КОРИСНИКЕ СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА
СМЕДЕРЕВА
Члан 1.
У Одлуци о начину остваривања права на повлашћену
вожњу за кориснике са територије града Смедерева (,,Службени лист града Смедерева“, број 3/2014 – пречишћен
текст), у члану 4. став 1. у алинеји 1. речи „од 60%“ замењују се речима „до 36%“.
У члану 4. став 1. алинеја 2. мења се и гласи:
„ – са личним примањима од 15.000,00 динара до
30.000,00 динара, са сопственим учешћем у висини до 46%
од уговорене цене превоза.“.
У члану 4. став 1. иза алинеје 2. додаје се нова алинеја
3. која гласи:
„ – са личним примањима преко 30.000,00 динара, са
сопственим учешћем у висини до 84% од уговорене цене
превоза.“.
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Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 400-3065/2017-07
У Смедереву, 8. јуна 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.
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Седиште Јавног предузећа је у Смедереву, Улица омладинска број 1.
О промени пословног имена и седишта одлучује Надзорни одбор Јавног предузећа, уз сагласност Оснивача.“.
Члан 6.
У члану 11. став 1. иза речи „Јавног предузећа „Смедеревска тврђава“, додаје се реч „Смедерево“.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном листу града Смедерева“.

100.
На основу члана 2. став 2., члана 5. став 3., члана 6. и
члана 79. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени
гласник Републике Србије“, број 15/2016), члана 22. став 2.
Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Србије“, број 36/2011, 99/2011, 83/2014-др. закон
и 5/2015), 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 и
101/2016 - др. закон) и члана 19. став 1., тачка 8. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
12/2016-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 8. седници одржаној 8.
јуна 2017. године, донела jе
ОД Л У КУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„СМЕДЕРЕВСКА ТВРЂАВА“
Члан 1.
У Одлуци о оснивању Јавног предузећа „Смедеревска
тврђава“ („Службени лист града Смедерева“, број 10/2016),
мења се назив Одлуке тако да гласи: „Одлука о оснивању
Јавног предузећа „Смедеревска тврђава“ Смедерево“.
Члан 2.
У члану 1. иза речи „Одлука о оснивању Јавног предузећа „Смедеревска тврђава“, брише се тачка и додаје реч
„Смедерево“.
Члан 3.
У члану 2. иза речи „Јавно предузеће „Смедеревска тврђава“ додаје се реч „Смедерево“.
Члан 4.
У члану 5. иза речи „Јавног предузећа „Смедеревска тврђава“, додаје се реч „Смедерево“.
Члан 5.
Члан 6 мења се и гласи:
„Јавно предузеће послује под пословним именом: Јавно
предузеће „Смедеревска тврђава“ Смедерево.
Скраћено пословно име Јавног предузећа је: ЈП „Смедеревска тврђава“ Смедерево.

Број 020-12/2017-07
У Смедереву, 8. јуна 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.

101.
На основу члана 32. став 1. тачка 9., а у вези са чланом
66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон
и 101/2016- др. закон) и члана 19. став 1. тачка 9. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
12/2016-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 8. седници одржаној 8.
јуна 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О
ИЗМЕНАМА СТАТУТА JАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„СМЕДЕРЕВСКА ТВРЂАВА“
I
Даје се сагласност на Одлуку о изменама Статута Јавног предузећа „Смедеревска тврђава“, број 78/2017 од
11.03.2017.године.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 110-3/2017-07
У Смедереву, 8. јуна 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.
На основу члана 22. став 1. тачка 7. Закона о јавним
предузећима (‘’Службени гласник Републике Србије’’, број
15/2016) и члана 32. став 1. тачка 7. Одлуке о оснивању
Јавног предузећа „Смедеревска тврђава“ (‚‘Службени лист
града Смедерева‘‘, број 10/2016),
Надзорни одбор Јавног предузећа „Смедеревска тврђава“, на 3. седници одржаној 11.03. 2017. године, донео је
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОД Л У КУ
О ИЗМЕНАМА СТАТУТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„СМЕДЕРЕВСКА ТВРЂАВА“
Члан 1.
У Статуту Јавног предузећа „Смедеревска тврђава“
(„Службени лист града Смедерева“, број 12/2016), мења
се назив Статута тако да гласи „Статут Јавног предузећа
„Смедеревска тврђава“ Смедерево“.
Члан 2.
У члану 1. речи „Јавно предузеће „Смедеревска тврђава““, замењују се речима „Јавно предузеће „Смедеревска
тврђава“ Смедерево“, док се речи „Одлуком о оснивању
Јавног предузећа „Смедеревска тврђава““ замењују речима „Одлуком о оснивању Јавног предузећа „Смедеревска
тврђава“ Смедерево“.
Члан 3.
Члан 6. мења се игласи:
„Пословно име Јавног предузећа гласи:
Јавно предузеће „Смедеревска тврђава“ Смедерево.
Скраћено пословно име Јавно предузеће је: ЈП
„Смедеревска тврђава“ Смедерево.“.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу по добијању сагласности
Скупштине града Смедерева.
Број: 78/2017
Датум:11.03.2017. године
ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Драгослав Мандић, с. .р.
Образложење
Скупштина града Смедерева донела је Одлуку о оснивању Јавног предузећа „Смедеревска тврђава“ („Службени
лист града Смедерева“, број 10/2016).
Како је чланом 22. став 2. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Србије“, број
36/2011, 99/2011, 83/2014-др. закон и 5/2015) утврђено да
пословно име обавезно садржи назив, правну форму и место у коме је седиште друштва, то се указала потреба да се у
Одлуци о оснивању Јавног предузећа „Смедеревска тврђава“ наведе да се исто налази у Смедереву, како би могла да
се изврши регистрациона пријава промене података наведеног Јавног предузећа у Агенцији за привредне регистре.
Имајући у виду наведено, неопходно је изменити и
Статут Јавног предузећа „Смедеревска тврђава“.
На основу напред наведеног, донета је Одлука о измени
Статута Јавног предузећа „Смедеревска тврђава“.
ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Драгослав Мандић, с. .р.

8. јун 2017. године
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102.

На основу члана 53. став 4. и члана 55. став 1. тачка 2. и ставoва 5. 6. и 8. Закона о
водама („Службени гласник Републике Србије“, број 30/2010 , 93/2012 и 101/2016), Одлуке о
одређивању граница водних подручја („Службени гласник Републике Србије“, број 75/2010),
Одлуке о утврђивању пописа вода I реда („Службени гласник Републике Србије“, број
83/2010), Наредбе о утврђивању Оперативног плана за одбрану од поплава за 2017. годину
(„Службени гласник Републике Србије“, број 5/2017), а у складу са Уредбом о утврђивању
Општег плана за одбрану од поплава за период од 2012. до 2018. године („Службени гласник
Републике Србије“, број 23/2012) и члана 19. став 1. тачка 6. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 12/2016 пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 8. седници одржаној 8. јуна 2017. године, донела је

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН
ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА СМЕДЕРЕВА ЗА 2017. ГОДИНУ
I ОПШТИ ДЕО
1.

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

1.1.

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

1.2.
1.3.
2.

ГЕНЕРАЛНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОДРУЧЈА

2.1.
2.2.
2.3.

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

2.4.
3.

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

ШЕМА ОСНОВНИХ АКТИВНОСТИ У ОДБРАНИ ОД ПОПЛАВА НА ПОДРУЧЈУ
ГРАДА СМЕДЕРЕВА

2.

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

2.1.

Шема руковођења одбраном од поплава вода II реда на подручју града

2.1.1.

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

2.2.

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

2.2.1.

Градски штаб за ванредне ситуације на територији града Смедерева

2.2.2.

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

2.2.3.

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

2.2.4.

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

2.2.2.1. Члан Градског штаба за ванредне ситуације надлежан за мере заштите и одбране од поплава
( лице задужено локалним оперативним планом)
2.2.2.2. Помоћници члана Градског штаба за ванредне ситуације надлежног за мере заштите и
одбране од поплава од вода II реда
2.2.2.3. Повереници помоћника
2.2.2.4. Одговорна лица виталних система

3.

СУБЈЕКТИ СПРОВОЂЕЊА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА

3.1.
3.2.
3.3.

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

II-2.

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

1.

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

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

3.

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

II-3.

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

1.
ПОЈАВЕ НА НЕУРЕЂЕНИМ ВОДОТОЦИМА КОЈЕ МОГУ БИТИ УЗРОК
ПЛАВЉЕЊА ПОДРУЧЈА - УРГЕНТНЕ АКТИВНОСТИ
1.1.

Идентификација и приказ потенцијалних узрока плављења од вода II реда

1.2.

Критеријуми за проглашење и укидање одбране од поплава на водотоцима II реда

1.3.

Приоритети и носиоци

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

РАСПОЛОЖИВИ ПОТЕНЦИЈАЛИ

1.1.

Људство и стручни кадрови

1.2.

Опрема, механизација и материјал

2.

ПОТРЕБНИ ПОТЕНЦИЈАЛИ

II-5.

СИСТЕМ ВЕЗА У СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ

III

СИСТЕМ КООРДИНАЦИЈЕ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА

IV

ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ

1.

ПРОЦЕНА ШТЕТА ОД ШТЕТНОГ ДЕЈСТВА ВОДА II РЕДА

1.1.

Идентификација материјалних штета на подручју

1.2.

Критеријуми за процену штета

2.
3.

УЗБУЊИВАЊЕ И ОБАВЕШТАВАЊЕ ЈАВНОСТИ
ФИНАНСИРАЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА
-3-

Страна 60 – Број 6 – Књига 4

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

8. јун 2017. године

3.1.

Финансирање одбране од поплава за воде II реда

3.2.

Финансирање одбране од леда

3.3.

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

3.4.

Приоритети у финансирању

3.5.

Измене персоналних решења

3.6.

Годишњи програм мера и радова за смањење ризика од поплава

4.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
I ОПШТИ ДЕО

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

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

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

Одбрана од леда на водотоцима II реда на подручју града Смедерева

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

Елементарне непогоде, пратеће појаве штетног дејства вода II реда и одбрана
од града

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

ГЕНЕРАЛНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОДРУЧЈА

2.1.

Генерална реонизација подручја

Подручје је лоцирано у сливовима водотока реке Дунав и реке Велика Морава па
стога и припада водним подручјима ”Дунав” и ”Морава”. Приказ насеља и добара од значаја
за план одбране од поплава дат је по припадности водним подручјима.
Водно подручје ”Дунав”
 Приобаље бујичних потока:
Месне заједнице: "Царина", "Свети Сава", "Ладна вода", "Лештар", "Златно брдо".
 Приобаље бујичних потока:
Села: Водањ, Петријево, Удовице, Сеоне, Вучак.
Водно подручје ”Морава”
а. н а с е љ а
1. Сеоска насеља и пољопривредне површине на подручју катастарских општина:
Радинац, Враново, Мала Крсна, Скобаљ, Осипаоница, Лугавчина и Сараорци.
.
 Приобаље бујичних потока:
Села: Раља, Биновац, Друговац, Мало Орашје, Врбовац, Бадљевица, Михајловац, Ландол,
Колари , Суводол, Луњевац, Добри До.
б. уређене пољопривредне површине
К.О. Осипаоница, К.О. Лугавчина и К.О. Сараорци, К.О. Раља , К.О. Радинац и К.О.
Луњевац.
Овако извршена реонизација је приказана на карти одбране, која је саставни део овог
плана, а која произилази из техничке документације за одбрану од поплава подручја града
Смедерева.
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Топографске карактеристике подручја

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

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

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

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

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

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

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

Бујични и равничарски ток низводно од
аутопута БГД – Ниш

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

Хидрографске карактеристике водотока

Слив реке Језаве: (нерегулациони део)

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

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

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

ВОДНО ПОДРУЧЈЕ „МОРАВА“

8. јун 2017. године
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2. река Језава
Од км 0+000 до км 8+908 8,908км
2.1. Притока
Бадрика-цео слив са
притокама
32 км

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

ВОДНО ПОДРУЧЈЕ „ДУНАВ“

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

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

Бујични поток

Бујични ток

Равничарско – бујични ток

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

Хидрографске карактеристике водотока

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

СЛИВ
Локација ушћа
2

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

Страна 64 – Број 6 – Књига 4
8. јун 2017. године
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Саобраћајна инфраструктура и систем веза подручја

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

ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОПЛАВА

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

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

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

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

У

НАДЛЕЖНОСТИ

ЈВП

Комуналне
активности

Хидротехничке
активности

Административне
активности

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

На водотоцима на којима су изграђени заштитни водопривредни објекти

ВОДОПРИВРЕДНЕ
“СРБИЈАВОДЕ”

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

1. ШЕМА ОСНОВНИХ АКТИВНОСТИ

8. јун 2017. године
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РУКОВОЂЕЊЕ ОДБРАНОМ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА НА ПОДРУЧЈУ
ГРАДА СМЕДЕРЕВА

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

2.1.

Шема руковођења одбраном од поплава вода II реда на подручју града

2.1.1.

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

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

Градски штаб за ванредне ситуације на територији
града Смедерева

повереници

СЕОСКА НАСЕЉА
УРЕЂЕНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОВРШИНЕ

руковођење

координација

руковођење

КОМУНАЛНА

ОПЕРАТИВА
ВОЈСКА СРБИЈЕ

ОДГОВОРНА ЛИЦА

ПОЛИЦИЈА

ПТТ

ЖТП

ЕПС

ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА

и и и и и и и и ии и и ии ии

ЦИВИЛНА ЗАШТИТА

и и ии и и и и и и и и и

ПУТНА ПРИВРЕДА

ЈАВНА
ПРЕДУЗЕЋА

Одговорна лица

ГРАД СМЕДЕРЕВО И ДОБРА ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА
ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА И ИНДУСТРИЈСКИ ПОГОНИ У СКЛОПУ ЊЕ
СЕОСКА НАСЕЉА
УРЕЂЕНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОВРШИНЕ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

ВОДНО ПОДРУЧЈЕ “ МОРАВА”

РХМЗ

ХЕ “Ђердап”

територијално водопривредно предузеце ДПВ “Смедерево”
секторскји руководилац ВП “Дунав”
секторскји руководилац ВП “Морава”

Одговорна лица
и и и и и ии и и и ии и и и и и и ии и и и и и и и и и и и ии и и и и и и и и и и и и и и и и :
___________________________________________________
Министарство - сектор водопривреде
републички руководилац
ЈВП “Србијаводе”
и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и ии “и и и и и ”
и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и и ии “и и и и и и ”
и и и и и и и и и и и .и и и и “и и и и и ”
Помоћник рук.за ВП “Морава”

ВОДНО ПОДРУЧЈЕ “ ДУНАВ”

руковођење

2.Руковођење одбраном од поплава на подручју града
2.1.2. ДЕТАЉНА ШЕМА РУКОВОЂЕЊА И КООРДИНАЦИЈЕ АКТИВНОСТИ У ОДБРАНИ ОД ПОПЛАВА

руковођење

8. јун 2017. године
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Доњи град

К.дуд

25, мај

Плавинац

Радинац

РХМЗ

ХЕ “Ђердап”

ДВП “Смедерево”
секторски руковод. за сектор Д.3.
секторски руковод. за сектор М.1

Враново

координац
ија

руковођење

Повереници за водно подручје “Морава”

руковођење

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

уређене

ПК
Годомин у
стечају
руковођење

координација

Кулич

К.о.
Шалинац

Шалинац

К.о. Липе

приобаље бујичних потока

Одговорна лица

К.О. САРАОРЦИ
К.О. Лугавчина
К.О. Осипаоница
ПК “Годомин”у стечају
К.О. .Липе

и и ии ии и и и и ии

и и и и и и и и и и и и и .и и и ии и и и и

и ии

и ии

ии и

и и и и и и ии

и ии ии ии и и иии и иии ии ии

и и и и и и и и ии и и и и ии

и и ии ии и иии ии ии

и иии и и ии ииии и

ии и и и ии и .и и и и и и и и и

Липе

сеоска насеља

Сеоне

приобаље реке
Дунав

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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пољопривредне
површине
К.о. Кулич

руковођење

Повереници за водно подручје “Дунав”

МБС АД

Градски штаб за ванредне ситуације на територији
града Смедерева

Колари

Славија

Мала Крсна

Извор.
пијаће
воде
Шалин. и
Годомин
Раља

Папазовац

Скобаљ

"Же.СД"
извориш.
Радинац
Мало Орашје

ЈВП “Србијаводе”
и и и и и и и и и и и и и и и и .и и и и . “и и и и и ”
и и и и и и и и и и и и и и и и .и и и и . “и и и и и и ”
и и и и и и и и и и и .и и и и “и и и и и ”
помоћник рук.за ВП “Морава”

Бадљевица

Министарство-Сектор водопривреде
републички руководилац

Осипаоница

"Hesteel"
Друговац

Удовице

индустријски погони

Биновац

Царина
Свети
Сава
Ладна
вода
Лештар

Лугавчина

Змај АД
PKC
WIRING
SYSTEMS
Суводол

З. брдо

Сараорци

ПК
Годомин у
стечају
Луњевац

Одговорна лица

Водањ

ФЖВ
Желвоз у
стечају
Добри До

Тврђава

Ландол

и други....

Михајловац

Петријево

споменици културе и
добра од посебног значаја

Вучак

НАСЕЉЕ СМЕДЕРЕВО
(месне заједнице)
приобаље реке
приобаље бујичних
Дунав
потока

Врбовац

Страна 70 – Број 6 – Књига 4
8. јун 2017. године

8. јун 2017. године

2.2.
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Субјекти руковођења одбраном од поплава за воде II реда на подручју града одговорности и координација субјеката руковођења у одбрани од поплава
2.2.1.

Градски штаб за ванредне ситуације на територији града Смедерева,

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

Члан Градског штаба за ванредне ситуације надлежан за мере заштите и одбране
од поплава од вода II реда( лице задужено локалним оперативним планом) за време
одбране од поплава врши нарочито следеће послове:
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Фаза превентивних активности:
1. Обезбеђује услове за имплементацију оперативног плана код свих привредних
субјеката;
2. Обезбеђује услове и организује програм мера и активности за имплементацију
плана за одбрану од поплава код институција које чине виталне системе града;
3. Обезбеђује услове за интегралне и координиране активности у имплементацији
оперативних планова и организован рад у редовним условима;
4. Обезбеђује услове за израду техничке документације за одбрану од поплава за
подручје града;
5. Обезбеђује услове и организује програм мера и активности за информисање и
едукацију јавности;
6. Организује и спроводи програм мера и активности за обезбеђење прихватних
центара за прихват људи и имовине у редовним условима;
Фаза редовних активности:
7. Руководи и координира радом техничког сектора, представницима градских
виталних система, представницима привредних система и повереницима из плана одбране
од поплава за воде II реда у ванредним условима.
8. Сарађује са руководством за одбрану од поплава и леда за водна подручја "Дунав"
и "Морава";
9. Сарађује са секторским руководиоцем ВПД ″Смедерево″ДОО сектор Д.3. и сектор
М.1.
10. У оквору Штаба за ванредне ситуације, издаје наредбу о предузимању мера за
спречавање поплава, које се односе пре свега на ангажовање радне снаге,
механизације и других средстава и др;
Фаза након престанка опасности:
11. Обезбеђује услове за спровођење мера и руководи активностима и радовима на
отклањању последица поплава вода II реда по престанку опасности.
2.2.2.2. Помоћници члана Градског штаба за ванредне ситуације надлежног за мере заштите и одбране од
поплава од вода II реда

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

Повереници помоћника

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

Одговорна лица виталних система

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

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

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

Витални системи заштите подручја града

Оз
нака

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

ЈКПВ

ПЗП

ЈКП

ВИТАЛНИ СИСТЕМИ
(ИНСТИТУЦИЈА)

УЛОГА У ВАНРЕДНИМ ОКОЛНОСТИМА

- обезбеђује поуздано водоснабдевање конзума,
- преузима посебне превентивне мере заштите својих
Систем за водоснабдевање виталних објеката система за водоснабдевање који могу бити
угрожени штетним дејством вода,
града, приградских и
сеоских насеља
- учествује својом оперативом у реализацији оперативних
ЈКП “Водовод”
мера, активности и радова у превентивној фази одбране и
фази отклањања последица у складу са шемом руковођења и
координације.
- обезбеђује сопствене објекте и опрему од директног утицаја
поплавних вода,
- обезбеђује заштиту објеката у склопу путева од штетног
Саобраћајнице, путеви веће дејства воде (редовно чишћење канала, сливника, пропуста,
мостова у склопу пута,
важности и путеви од
- обезбеђује прилазе за одбрану од поплава,
значаја за одбрану од
поплава
- обезбеђује поуздано функционисање сопствене оперативе у
Пред. За пут. Пожаревац
ванредним околностима,
пункт Смедерево
- учествује својом оперативом у реализацији оперативних
мера, активности и радова у превентивној фази одбране и
фази одклањања последица у складу са шемом руковођења и
координације.
- обезбеђење сопствених објеката и опреме од директног
утицаја поплавних вода,
- одржавање чистоће на саобраћајницама и јавним
Одржавање јавних
површинама од значаја за одбрану од поплава, у складу са
површина
приоритетима (приступни пут до одбрамбених линија,
заштитних објеката и путеви на којима се формира градски
(ЈКП“ Зеленило и
бујични талас),
гробља“ и ЈКП
- учествује својом оперативом у реализацији оперативних
„Паркинг сервис“)
мера, активности и радова у превентивној фази одбране и
фази одклањања последица у складу са шемом руковођења и
координације.

- 18 -

8. јун 2017. године

ЈКП

МУП

МУП

МУП

МУП

ЕПС

ПТТ

ВС

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Одржавање атмосферске
и фекалне канализације
(ЈКП “Водовод”)

Страна 75 – Број 6 – Књига 4

- обезбеђење сопстевних објеката и опреме од директног
утицаја поплавних вода,
-одржавање система атмосферске канализације по утврђеном
приоритету
- одржавање система фекалне канализације,
- учествује својом оперативом у реализацији оперативних
мера, активности и радова у превентивној фази одбране и
фази одклањања последица у складу са шемом руковођења и
координације.

- обезбеђење сопстевних објеката и опреме од директног
утицаја поплавних вода,
МУП Србије-Сектор за
- усаглашавање и имплементација градског оперативног плана
ванредне ситуације
за одбрану од поплава са планом цивилне заштите,
- директно учешће у различитим фазама одбране.
- обезбеђење сопствених објеката и опреме од директног
утицаја поплавних вода,
МУП Србије-Сектор за -планирање и организација кадрова, опреме и медицинских
средстава за пружање помоћи учесницима у одбрани од
ванредне ситуације
поплава на угроженом подручју у различитим фазама
одбране.
- обезбеђење сопствених објеката и опреме од директних
утицаја поплавних вода,
МУП Србије-Сектор за - планирање и организација кадрова, опреме и средстава за
противпожарну заштиту објеката и имовине ,
ванредне ситуације
- пружање помоћи другим учесницима у одбрани од поплава у
различитим фазама одбране.
Безбедност људи и
- обезбеђење сопствених објеката и опреме од директних
имовине и контрола
утицаја поплавних вода,
саобраћајница
- контрола и организација саобраћаја за елиминацију
загушења и обезбеђењу приступа до одбрамбене линије,
(МУП Србије ПУ
- безбедност људи и имовине на угроженом подручју.
Смедерево)
- обезбеђење сопствених објеката и опреме од директних
Обезбеђење снабдевања утицаја поплавних вода,
електричном енергијом и - заштита људи и имовине од опасности од електричних
заштита имовина
удара на угроженим подручјима,
Центар доо. Крагујевац - планирање и организација кадрова, опреме и средстава за
пружање помоћи учесницима у одбрани од поплава,
“Електроморава”
- довод електричне енергије до локалитета за напајање
Смедерево
мобилних пумпних агрегата.
- обезбеђење сопствених објеката и опреме од директних
утицаја поплавних вода,
Обезбеђење
- обезбеђење поузданих комуникационих веза у ванредним
телекомуникационих
околностима,
веза
- планирање, организација кадрова, опреме и материјала за
(ЈП Телеком Србија)
одржавање система веза у функционалном стању у ванредним
околностима.
- обезбеђење сопствених објеката и опреме од директног
утицаја поплавних вода,
- планирање људства, опреме за пружање помоћи учесницима
Војска Србије
у одбрани од поплава и становништву на угроженом подручју
у различитим фазама одбране.
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Посебним актима уз обострану сагласност Скупштина града дефинисаће обавезе
поменутих субјеката виталних система у спровођењу одбране добара на подручју града од
штетног дејства вода.
3.3. Остали субјекти – учесници у одбрани од поплава
Спровођење одбране добара на подручју града од поплава од вода II реда, својим
људством, стручним кадровима, механизацијом, опремом и материјалом, врше субјекти
одбране – привредне организације.
II-2. ПЛАН МЕРА, АКТИВНОСТИ И РАДОВА У ОДБРАНИ ОД ПОПЛАВА
ПРАТЕЋИХ ПОЈАВА ШТЕТНОГ ДЕЈСТВА ВОДА II РЕДА
1.

ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА И РАЗРАДА СИНХРОН ПЛАНА МЕРА, АКТИВНОСТИ И
РАДОВА

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

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

СИНХРОН ПЛАН МЕРА, АКТИВНОСТИ И РАДОВА У ИНТЕГРАЛНОЈ
ОДБРАНИ ОД ПОПЛАВА ВОДА II РЕДА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
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В.А.А.2. Расподела задужења и
координација-разрада оперативног
плана за о.о.п.
В.А.А.З. Обезбеђење услова за
интегрално спровођење о.о.п. нa
подручју града -градског штаба за
ванредне ситуације

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

АДМИНИСТРАТИВНЕ АКТИВНОСТИ
В.А.А .

В.Х.А.1. Израда и
верификација техничке
документације за сектор Д.З.
за о.о.п. (Општи план за о.о.п.)
В.Х.А.2. Прогноза
хидролошких појававерификација опасности и
ј

ХИДРОТЕХНИЧКЕ
АКТИВНОСТИ В.Х.А.

ВОДОПРИВРЕДНЕ АКТИВНОСТИ

- превентивне активности у одбрани од поплава

Субјекти
руковођења

Организација и
реализацијја
активности

члана Градског
штаба помоћник
члана повереник

реализација у
току

реализовано

организација и главни руководилац
руководилац за ВП
реализација
помоћник за ВП
активности
секторски за ВП

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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Градски Штаб за
ванредне ситуације

ВПД
'Смедерево"

реализовано

реализација у
току

реализација у
току

реализација у
току

реализовано

реализација у
току

реализовано

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

главни руководилац
руководилац за ВП
помоћник за ВП
секторски за ВП
организација и
реализација
активности

члана Градског
штаба помоћник
члана повереник

организација и
реализација
активности
Градски Штаб за
ванредне ситуације

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

ВПД 'Смедерево"

члана Градског
штаба помоћник
члана повереник

организација и
реализација
активности
Градски Штаб за
ванредне ситуације

Г.А.А.2. расподела задужења

главни руководилац
руководилац за ВП
помоћник за ВП
секторски за ВП
члана Градског
штаба помоћник
члана повереник

организација и
реализација
активности

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

Задужења

организација и
реализација
активности

ВПД 'Смедерево"

Градски Штаб за
ванредне ситуације

ВПД 'Смедерево"

Субјекти у
одбрани од поплава и
леда

Градски Штаб за
ванредне ситуације

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

ХИДРОТЕХНИЧКЕ АКТИВНОСТИ
Г.Х.А.

КОМУНАЛНЕ
АКТИВНОСТИ
Г.К.А.

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

АДМИНИСТРАТИВНЕ
АКТИВНОСТИ
Г.А.А.

АКТИВНОСТИ У НАДЛЕЖНОСТИ ГРАДА

ГРАДА

СИНХРОН ПЛАН

8. јун 2017. године
Страна 77 – Број 6 – Књига 4

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

ВОДОПРИВРЕДНЕ АКТИВНОСТИ

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

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

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

Градски Штаб
за ванредне
ситуације

Градски Штаб
за ванредне
ситуације

КОМУНАЛНЕ
АКТИВНОСТИ
Г.К.А.

Субјекти у
одбрани од
поплава и
леда

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

ХИДРОТЕХНИЧКЕ
АКТИВНОСТИ
Г.Х.А.

АКТИВНОСТИ У НАДЛЕЖНОСТИ ГРАДА

организација и
реализација
активности

организација и
реализација
активности

оганизација и
реализација
активности

Задужења

члана Градског
штаба помоћник
члана повереник

члана Градског
штаба помоћник
члана повереник

члана Градског
штаба помоћник
члана повереник

Субјекти
руковођења

реализација у току

реализација у току

реализација у току

Остварени степен
рализације (Критеријум
за проглашење почетка и
престанка ангажовања

Страна 78 – Број 6 – Књига 4
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
8. јун 2017. године

АДМИНИСТРАТИВНЕ
АКТИВНОСТИ
ВА.А.

ХИДРОТЕХНИЧКЕ
АКТИВНОСТИ
В.Х.А.

ВОДОПРИВРЕДНЕ АКТИВНОСТИ

АДМИНИСТРА ТИВНЕ
АКТИВНОСТИ
Г.А.А.

Градски Штаб за
ванредне ситуације

Градски Штаб за
ванредне ситуације

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

Градски Штаб за
ванредне ситуације

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

КОМУНАЛНЕ
АКТИВНОСТИ
Г.К.А.

Субјекти
У одбрани од
поплава и леда

организација и
реализација
активности

организација и
реализација
активности

организација и
реализација
активности

Задужења

члана Градског
штаба помоћник
члана повереник

члана Градског
штаба помоћник
члана повереник

члана Градског
штаба помоћник
члана повереник

Субјекти
руковођења

реализација у току

реализација у току

реализација у току

Остварени степен
рализације
(Критеријум за
проглашење
почетка и престанка
ангажовања

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

ХИДРОТЕХНИЧКЕ
АКТИВНОСТИ
Г.Х.А.

АКТИВНОСТИ У НАДЛЕЖНОСТИ ГРАДА

8. јун 2017. године
Страна 79 – Број 6 – Књига 4

ХИДРОТЕХНИЧКЕ
АКТИВНОСТИ
В.Х.А.

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

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

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

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

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

евакуација становништва

Г.К.А.З. Алармирање и

КОМУНАЛНЕ
АКТИВНОСТИ
Г.К.А.

АКТИВНОСТИ У НАДЛЕЖНОСТИ ГРАДА

Градски Штаб за
ванредне ситуације

Субјекти У одбрани
од поплава и леда

Субјекти
руковођења

организација члана Градског
и реализација штаба помоћник
члана повереник
активности

Задужења

реализациј а у
току

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

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

АДМИНИСТРАТИВНЕ
АКТИВНОСТИ
В.А.А.

ВОДОПРИВРЕДНЕ АКТИВНОСТИ

Страна 80 – Број 6 – Књига 4
8. јун 2017. године

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

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

II-3.

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

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

Реализација ових активности је у надлежности Скупштине града, као и ЈКП“Зеленило и гробља“, и ЈКП "Паркинг сервис", односно Предузећа за
путеве Пожаревац, Пункт Смедерево.

-

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

Бујичне кише и бујични феномени

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

3.

8. јун 2017. године
Страна 81 – Број 6 – Књига 4

Д.3.2.

Д.3.1.

Д.3.

3.04 км

десна обала код Смедерева

Дунав

(видети М.1.1.)

9.83 км

Језава

десна обала од ушћа Велике
Мораве до марине у
Смедереву

Дунав, притока

4.

3.

2.

1.

(3.)

(2.)

1.

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

ВВ
РО
ВО
МВ
КВЗ

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

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

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

В

ВВ
РО
ВО
МВ

В

ВВ
РО
ВО
МВ
КВЗ

В

СМЕДЕРЕВО

3.04 км

„Смедерево”
Отворена касета

СМЕДЕРЕВО

(25.38 км)
(видети М.1.1.)

9.83 км

Затворена касета

„Годомин”

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

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

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

Водно подручје „Дунав“

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

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

Табеларни приказ
о системима за заштиту од поплава и проблемима заштите

Страна 82 – Број 6 – Књига 4
8. јун 2017. године

М.1.1.

М.1.

3.

2.
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(Десни насип уз Дунав од ушћа Велике Мораве до марине у Смедереву са
насипом уз десну обалу марине, 9.83км – на водном подручју „Доњи
Дунав”, видети Д.3.1.)
Леви насип уз Велику Мораву од ушћа у Дунав до ушћа Језаве, 9.20 км
Леви насип уз Језаву од ушћа у Велику Мораву до високог терена,
6.35 км
РО
ВО
МВ
КВЗ

ВВ
РО
ВО
МВ

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

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

ВВ

В

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

СМЕДЕРЕВО

15.55 км
(25.38 км)
(видетиД.3.1.)

Затворена касета

„Годомин”

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

(видети Д.3.1.)

15.55 км

лева обала од ушћа у Дунав до
ушћа Језаве

Велика Морава

2.
3.

(1.)

В

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

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

96.82 км

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

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

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

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

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

Водно подручје „Велика Морава“

Д.3.3.

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

Дунав, притоке

1.

8. јун 2017. године
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17.42 км

у Коларима

Раља

2.87 км

Ушће Раље у Језаву

Језава, Раља

60.98 км

Језава

1.

1.
2.

4.

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

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

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

ВВ
РО
ВО
МВ

ВВ
РО
ВО
МВ
КВЗ
В

МВ
КВЗ
В

РО
ВО

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

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

В

73.30
74.70
Q 1%=181 m³/s
76.18

206
346
444
494

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

РО
ВО
МВ
КВЗ

ВВ

В

Неуређене деонице, критични локалитети, небрањена подручја
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Критеријуми за проглашење појединих фаза одбране од поплава за водотоке I реда по сливовима дати су у табели.

М.1.4.

М.1.3.

М.1.2.

лева обала од Језаве до села
Трновче

Велика Морава, притока

2.
3.

1.

СМЕДЕРЕВО

17.42 км

Затворена касета

„Колари”

СМЕДЕРЕВО

2.87 км

Затворена касета

„Радинац”

СМЕДЕРЕВО
ВЕЛИКА ПЛАНА

60.98 км

Затворена касета

„Осипаоница-Лозовик”

Страна 84 – Број 6 – Књига 4
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
8. јун 2017. године

ВПД „Смедерево“ Д.О.О.;
1. Отворена касета „Смедерево“

Надлежно предузеће /секторски
руководилац/деонични руководилац:

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

3

4

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

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

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

Последњи забележени поплавни догађај:
(из ППРП):

6

7

8

9
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

2006 год. Спречен директан продор воде у град изградњом
привремених линијских објеката за ооп

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

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

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

5

Д.3 ; Д.3.2.1 ;Д.3.2.2. Смедерево

Сектор/ деоница/ подручје општина:

2

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

Дунав/Дунав

Водоток/слив:

1

Објекат:(назив из Оп. плана)

„Доњи Дунав“

ВОДНО ПОДРУЧЈЕ (ВПЦ“ Сава Дунав „)

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

8. јун 2017. године
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ВПД „Смедерево“ Д.О.О.;
Незаштићено и небрањено подручје са котама 71,50-73мнм

неизграђена деоница

2006 god. Потпуно поплављено насење Орешац, забележени
водостај 73,81мнм

Надлежно предузеће /секторски
руководилац/деонични руководилац:

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

Објекат:(назив из Оп. плана)

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

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

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

Последњи забележени поплавни догађај:
(из ППРП):

3

4

5

6

7

8

9

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

D.3 ; D.3.2.1 ;D.3.2.2. Смедерево

Сектор/ деоница/ подручје општина:

2

Дунав/Дунав

Водоток/слив:

ВОДНО ПОДРУЧЈЕ (ВПЦ“ Сава- Дунав„)

„Доњи Дунав“

1.Град Смедерево

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

Небрањено подручје у приобаљу Дунава-насеље Орешац-

1.ВИСОК ниво ризика oд продора воде у град.

Оцена ризика:

1

11

10

Страна 86 – Број 6 – Књига 4
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Податак о угроженом приобаљу:
(навести шта је угрожено, насеље, пољ.површине,
индустрија, инфраструктура)

11

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

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

7

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

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

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

6

5

1.
2.

1. Отворена касета „Раља“

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

Објекат:(назив из Оп. плана)

ВПД „Смедерево“ Д.О.О.;

Надлежно предузеће /секторски
руководилац/деонични руководилац:

3

4

М 1.3. М 1.4. Смедерево

Сектор/ деоница/ подручје општина:

2

Раља/Велика Морава

Водоток/слив:

ВПЦ „Морава“ РЈ „Велика Морава“

1. насеље Орешац
2. пут Смедерево-Београд

1.ВИСОК ниво ризика плављења насеља Орешац

1

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

Река Раља

Оцена ризика:
Користити формулације(

10

8. јун 2017. године
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Удовички поток
3,52 км -

Поток Селиште
4,63 км

Притоке:
Поток Саставак
8,59 км

Река Дунав

11

Висок ниво ризика од преливања у
условима киша великог интензитета

Низак ниво ризика од преливања у
условима киша великог интензитета

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

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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потенцијално угрожена насеља и добра
Дубоко корито усечено у висок терен на
средњем и доњем делу тока. Нерегулисани
водоток
МЗ Сеоне,
Дубоко корито усечено у висок терен не
средњем и доњем делу тока. У зони ушћа у
Дунав могуће плављење дела викенднасеља Орешац. Нерегулисани водоток
МЗ Удовице
Дубоко корито усечено у висок терен не
горњем и средњем делу тока. У зони пута
Смедерево - Београд могуће плављење
домаћинстава узводно од пута. Угрожен
локални пут Л6 за Удовице. Нерегулисани
водоток

МЗ Сеоне,

1. Пољопривредне површине
2. Делови села Раља

1.ВИСОК ниво ризика плављења поњопривредних површина и
дела урбаних насеља –село Раља

Оцена ризика:

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

Највиши забележени водостај на реци Раљи 10.07.1999.год; ВВ
100,13 мнм

Последњи забележени поплавни догађај:
(из ППРП):

9

10

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

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

8
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МЗ Лештар

М.З.
Папазовац, МЗ
25.мај; Вучак

Ћириловачки
поток
5,34 км

Вучачки поток
7,42км

Изграђена ретензија «Вучак»;
Урађен колекторски у зони сервиса
«Станимир Марковић»;

Колекторски урађен у средњем и доњем
току (кроз насеље); У зони успора од ушћа
у Дунав до Карађорђевог дуда у дужини од
1.100м’ колектор ради под успором преко
целе године; у суперпозицији високих вода
реке Дунав и киша великог интензитета
изливање колектора у центру града,
плављење улице Саве Немањића и околних
терена
Урађен колекторски на потезу од ушћа у
Петријевски колектор до
ретензије Ћириловац;
Висок ниво ризика од преливања у
условима киша великог интензитета
због неуређеног корита у делу стамбеног
насеља Ковачићево,
Низак ниво ризика од преливања у
условима киша великог интензитета

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

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

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

Петријевски поток
8,90км

8. јун 2017. године
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Поток Голобок
3,52 км

Река Коњска
43,22 км

Притоке:
Река Бадрика
32 км

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

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

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

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

Река Језава и река Раља- слив велике Мораве
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Ландол
Петријево
Водањ

Ландол
Петријево
Водањ

Водањ

Живковац
Умчари
Камендол

Ландолски поток
3,20км

Поток Долови
1,70км

Поток Крњи До

Поток Камендол
8,00км

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

Висок ниво ризика плављења
изливањем воде из регулисаног и
нерегулисаног корита у условима
наглог топљења снега и високих
водостаја у реципијенту – реци
Раљи; плављење узроковано
немогућношћу одвођења подземних
вода
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Уз регулисано корито од ушћа у
Раљу до ж.пруге Београд-Ниш,
уређени обострани заштитни
насипи (380м);

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

Уз регулисано корито од ушћа у
Раљу до ж.пруге Београд-Ниш,
уређен заштитни левообални
насип (630м); узводно водоток
нерегулисан; Код високог
водостаја р.Раље и затварања
повратног поклопца
Ф1000, на испусту долази до
изливања подземних вода и вода
са високог терена из корита и
плављења око 150 ха пољ.земљ.
Уз регулисано корито од ушћа у
Раљу до ж.пруге Београд-Ниш,
уређен заштитни левообални
насип (620м); У регулисано
корито р. Раље се улива кроз
жабљи поклопац Ф1000;

8. јун 2017. године
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Бадљевица
Биновац
Колари

Суводол
Колари
Друговац

Поток Водица
10,64км

Поток Битинац
8,70км

Нерегулисани водоток бујичног
карактера; угрожене
пољопривредне површине у
непосредном окружењу
Нерегулисани водоток бујичног
карактера; угрожене
пољопривредне површине у
непосредном окружењу
Нерегулисани водоток бујичног
карактера; угрожене
пољопривредне површине у
непосредном окружењу
Низак ниво ризика од преливања у
условима киша великог интензитета

Низак ниво ризика од преливања у
условима киша великог интензитета

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

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

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

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

На подручју обухваћеном овим, планом могућа су плављења изазвана следећим појавама:
- приливом бујичних атмосферских вода ка уређеним градским површинама у залеђу одбрамбене линије - заштитних водопривредних
објеката и изливањем из корита неуређених водотока, градских атмосферских колектора услед загушења или недовољне пропусне моћи,

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

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

Мало Орашје
Друговац

Поток Царевац
7,66км

Страна 92 – Број 6 – Књига 4
8. јун 2017. године

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

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

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

1.2.

8. јун 2017. године
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Имајући у виду хидролошки режим бујичних водотока, као и хидролошку неизученост ових водотока (јер се на већини водотока не врше
хидролошка осматрања), критеријуми за за проглашење одбране од поплава не могу се везати за водостаје. Једино је реално и могуће да се ови
критеријуми вежу за атмосферске падавине у сливу.
Предлажу се следећи критеријуми одбране од поплава на бујичним водотоцима:
1. У пролећно и летње време , могу се десити и провале облака са количином, падавина већом од 50 л/м2 за 24 часа, када се проглашава
РЕДОВНА ОДБРАНА, а уколико се количина повећа на 80 л/м2 за исти временски период, проглашава се ВАНРЕДНА ОДБРАНА, од
поплава на територији града Смедерева
2. Уколико пљусковите кише непрекидно падају дуже од 36 часова, проглашава се РЕДОВНА , а ако падају преко 48 часова, проглашава се
ВАНРЕДНА ОДБРАНА од поплава на територији града Смедерева
3. Наглим топљењем снега услeд јужног ветра или непрекидно падање кише, на снег у трајању од 24 часа, изазива проглашење РЕДОВНЕ
ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА,а уколико киша пада 48 часова, проглашава се ВАНРЕДНА ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА.
У складу са Општим планом одбране од поплава за период 2012-2018. година (Службени гласник Републике Србије, број 23/2012) наводи се
следећи критеријуми за проглашење и укидање одбране од поплава на водотоцима II реда:
1. Одбрану од поплава у појединим фазама проглашава својом наредбом руководилац одбране од поплава на водном подручју, а у складу са
условима и критеријумима утврђеним оперативним планом одбране од поплава Републике Србије и о томе обавештава Центар за обавештавање и
узбуњивање.
2. Одбрану од поплава на бујичним водотоцима у складу са условима и критеријумима утврђеним оперативним планом града проглашава својом
наредбом председник Градског штаба и о томе обавештава повереника или председника савета МЗ за угрожено водно подручје.
3. Председник Градског штаба може на предлог председника штаба MЗ да прогласи одбрану од поплава на том локалитету и пре достигнутих
утврђених критеријумима за њено проглашење, ако стање на појединим локалитетима заштите за одбрану од поплава или хидрометеоролошке
прилике то захтевају.
4. Наредба о проглашењу и престанку одбране од поплава на територији града Смедерева, донета у складу са оперативним планом одбране од
поплава Републике Србије, доставља се министарству надлежном за послове водопривреде, РХМЗ-у, угроженим МЗ, одељењу Министарства
унутрашњих послова и Центру за обавештавање и узбуњивање.

Фаза 2 – редовна одбрана од поплава наступа са појавом кише јаког интензитета и дужег трајања, у сливу који
гравитира ка брањеном подручју. Врши се интервентни преглед бујичног водотока и уклањање свих предмета који могу угрозити неометано отицање
воде
Фаза 3 – ванредна одбрана од поплава наступа најавом и појавом поплавне кише дужег времена трајања – јаке пљусковите кише - кише јаког
интезитета на меродавном делу слива тока.
Фаза 4- ванрено стање наступа са најавом и појавом изливања поплавног таласа из основног корита, у условима непрекидних падавина у сливу и
јаких пљусковитих киша на меродавном делу слива. Уводи се ванредно стање, посебне мере у саобраћају, по потреби евакуација становништва и
добара.
Фаза 5 - наступа након проласка бујичних падавина и поплавних таласа. Након детаљно евидентираних штета насталих за време поплава,
спроводе се потребне мере и врше се неопходни радови да се отклоне последице поплава.
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1.3 Приоритети и носиоци
Чишћење свих неуређених водотокова, локалитета могућих загушења (мостови, пролази,
таложници), путних јарака, уливно изливних објеката у склопу пута и атмосферских
колектора
Носиоци : Предузеће за путеве "Пожаревац", ЈКП "Водовод".
Ургентна обавеза: Идентификација сливова који могу највише угрозити подручје и
интервенције на њима.
• Спровођење административних и казнених мера за несметано коришћење корита и
приобаља у зони корита ( бацање отпада, недозвољена изградња објеката итд.), забрана
градње у плавној зони (условљавање обавезе издавања водопривредне сагласности).
Носиоци : Републичка водопривредна инспекција, Оделење за урбанистичко-комунакне и
имовинско-правне послове, Одељење за инспекцијске послове и послове комуналне полиције
и др.
Ургентна обавеза: Реонизација (доношењем одговарајућег градског акта) подручја у
приобаљу водотокова, формирање плавних зона и дефинисање режима коришћења у
синхронизацији са водопривредним плановима.
•

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

II-4.

1.

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

РАСПОЛОЖИВИ ПОТЕНЦИЈАЛИ

1.1. Људство и стручни кадрови
За спровођење одбране од поплава вода II реда на подручју града, ангажовање
људства у потребном броју зависно од степена одбране, обезбеђују сви субјекти одбране у
складу са Синхрон планом активности, мера и радова.
Организација транспорта људства до одбрамбене линије и угрожених локалитета
подручја, као и опремање људства материјалом, алатом и опремом за одбрану по позиву наредби Штаба за ванредне ситуације.Члана Градског штаба за ванредне ситуације,
благовремено спроводи субјекат одбране који је и одговоран за извршење наредбе. Субјекат
одбране дужан је да на захтев Члана Градског штаба за ванредне ситуације и његових
помоћника благовремено ажурира податке о расположивом људству и стручним кадровима
који могу бити ангажовани у ванредним околностима.
Руковођење ангажовањем људства - субјеката одбране у различитим фазама одбране
одвија се по детаљној шеми руковођења.
Помоћ у руковођењу људством пружају повереници и расположиви стручни кадрови
субјеката одбране.
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1.2. Опрема, механизација и материјал
Расположива опрема, механизација, алат и материјал неопходан за ефикасно
спровођење одбране приказана је табеларно, систематизована по субјектима одбране.
Субјекти одбране дужни су да ажурно пријаве све промене расположиве
механизације, опреме, алата и материјала.

PKC WIRING
SYSTEMd.o.o.

ИТГ доо.

П.О. ЛАСТА

Meser ТehnogasAD

А.Д. М. Благојевић

5
-

2
1
1
5

1
2
1

1
1

8
-

-

-

2

-

4

-

-

-

-

6

1
1
1
1
1
1
-

-

10
-

-

2
2

-

3
2
2
2
2
3
2
2
-

1
3
-

1
1
-

1
2
2
1
5
-

-

7
3
0
0
1
5
7
6
5
21
3
3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

3

5
2
-

2
2
2
2
2
1
1

10
-

5
50
40
15
-

-

9
1

10
10
6
-

50
50
50
100
50
50
3
2

-

-

5
10
10
5
2

-

0
0
0
67
50
77
182
98
77
15
6

-

-

1
2
2
1
-

фењери

-

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

-

1
1
1

10
-
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Збир

ЈКП Зеленило и
гробља
4
1
1
4

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

МETECH d.o.o.

„Kaizen „doo
-

ЈКП Водовод

4
-

d.o.o.Beograd

2
паук
-

"Hestil Srbija
ajron end stil“

ОПРЕМА

ЈП Грејање

СУБЈЕКТИ

ЈКП Паркинг сервис

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

-

28
4
2
1
13

КУЛИЧ

3
5
2
2
2
2

МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ
ОПРЕМА

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

ШАЛИНАЦ

2
1
1
3
1
1
2
3
1
2
2
5
2
1
5

ЛИПЕ
2
5
10
10
10
10
10
10
10
100
100
100
10
50

-

10
1
1
2
500
1
1
10
4
-

СЕОНЕ
40
1
5
40
5
20
20
5
5
5
50
10
50
20
10

РАЉА
-

ЛУЊЕВАЦ
5
5
3
2
5
2
-

ДОБРИ ДО
МАЛА
КРСНА
380
2
3
130
2
2
12
-

САРАОРЦИ
3
1
4
3
2
2
1
2
3
4
4
4
3
3

БИНОВАЦ
-

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

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

150
1
5
30
10
5
5
5
5
50
10
15
5
50

СУВОДОЛ
2
1
2
3
4
3
5
3
5
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путничко возило
теренско возило
багер
булдожер
камион
трактор и приколица
травокосачица
утоваривач
пента
чамац
аутодизалица
пумпа дизел
пумпа бензин
пумпа електро
агрегат
компресор
ровокопач
цистерна
фењери
лампе плинске
лампе акомулаторске
сигналне заставице
бунде
појас за спасавање
кишне кабанице
прслук
заштитни шлем
заштитне рукавице
радно одело
гумене чизме
моторна тестера
ручне тестере

МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ
ОПРЕМА

ПЕТРИЈЕВО

-

УДОВИЦЕ

-

ВРАНОВО
-

БАДЉЕВИЦА
33
19
1
-

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

МАЛО
ОРАШЈЕ
1
-

ВУЧАК

ВРБОВАЦ
-

ВОДАЊ
5
1
10
2
5
3
5
3
10
-

СКОБАЉ
-

ДРУГОВАЦ
-

ЛАНДОЛ
-

РАДИНАЦ
10
-

УКУПНО МЗ
1531
4
4
5
49
1300
316
9
31
27
3
42
71
56
12
13
7
103
60
60
34
0
17
0
54
10
0
295
123
633
111
547
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Месна заједница Мала Крсна
1. Милосављевић Владан
063/267385
2. Спасић Бора
063/267263
3. Станисављевић Владан
061/2061354
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1. Јеремић Љ. Добривоје, 064/1248622, камион СД-005-НФ носивост 18 тона
2. Пејић Предраг "ТЕХНОКОП", 060/4503300, камион МАН-шлепер СД-031-БП и АА-916-СД- носивост 25 тона, СКАНИА, СД-028-ФЧ, 12
тона,Утоваривач УЛТ 160 и Утоваривач ТАТ 936.

Месна заједница Михајловац

СПИСАК ВЛАСНИКА КАМИОНА КИПЕРА И ОСТАЛЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ ПО МЗ

8. јун 2017. године
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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ПОТРЕБНИ ПОТЕНЦИЈАЛИ

Градском техничком документацијом за одбрану од поплава зa воде II реда
дефинисаће се реалне потребе у људству, механизацији, опреми, алату и материјалу уз
усаглашавање са водопривредном техничком документацијом за одбрану од поплава.
Конкретизација интервенција и радова за воде II реда и локалитета угроженог
подручја, у оквиру поменуте техничке документације, представља основ за планирање
реалних потреба.
II-5. СИСТЕМ ВЕЗА У СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ
Систем веза за организовање и спровођење одбране од поплава за воде II реда на
подручју града, обезбеђен је применом постојеће телефонске везе за везу свих субјеката у
одбрани, телефакс веза, као и радио веза.
Мобилне везе обезбеђене су за Градски штаб за ванредне ситуације на територији
града Смедерева - Члана Градског штаба за ванредне ситуације надлежног за мере заштите и
одбране од поплава.
Режим комуникација путем веза између субјеката у одбрани од поплава за воде II
реда, Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Смедерева - Члана Градског
штаба за ванредне ситуације надлежог за мере заштите и одбрану од поплава, одвија се по
датој шеми руковођења и координације.
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Душан Панић

Зоран Цекић

Маравић Никола

Милојевић Звонко

Богдановић Оливер

мр Драгољуб
Миљојковић

5

6

7

8

9

10

018/4258185

026/647490

026/647490

026/4628696

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

018/4513820
064/8404098

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

026/4627116
064/840-4049

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

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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ВОДНО ПОДРУЧЈЕ „ДОЊИ ДУНАВ“
Руководилац одбране од
ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“
поплава на водном подручју
ВПЦ „САВА-ДУНАВ“
Н.Београд, Бродарска 3
Заменик руководиоца за
водно подруче
Помоћник руководиоца за
ВПЦ „САВА-ДУНАВ“
водно подручје и помоћник за
РЈ „Смедерево“
бране
Смедерево, Карађорђева 62
Секторски руководилац за
сектор Д.3
ВПД «Смедерево»ДОО
Смедерево, Б.Радичевића 1,
Заменик секторског
руководиоца за сектор Д.3
ВОДНО ПОДРУЧЈЕ «МОРАВА»
ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“-ВПЦ
Руководилац одбране од
„МОРАВА“
поплава за водно подручје
Ниш, Трг Краља Александра 2

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

Координатори одбране од поплава и помоћници
Институција
ФАКС
Презиме и име
Функција
Телефон
Адреса седишта
МОБИЛНИ
Главни координатор
Министарство пољопривреде, и заштите 011/3115370 011/3115370
1 Наташа Милић
одбране од поплава
011/2013360 064/8404041
животне средине
Републичка дирекција за воде
Милица Павловић
Помоћници
011/3117179
2
Београд, Булевар уметности бр. 2а
Мерита Борота
главног руководиоца
011/2013347
1.2.Главни руководиоци Одбране од поплава и њихови заменици за водно подручје "ДОЊИ ДУНАВ" "САВА" " МОРАВА"
Главни руководиоц одбране од
011/3119400 011/3119403
3
Горан Пузовић
поплава
011/3119402 064/840-40-07
Заменик за спољне воде и
ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“
Београд, Булевар уметности бр. 2а
Звонимир Коцић
загушење ледом
064/8404003
4
011/2013382
Милица Ковач
Заменик за унутрашње воде
064/8404060

Р.
б.

1.1

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

Симић Александар

Игор Станковић

14

15

16

18

17

Милојевић Звонко

13

Звонко Милојeвић

Оливер Богдановић

Лидија Маћешић

Помоћник руководиоца за
водно подручје

Танасковић Зоран

12
ВПД «Смедерево»ДОО Смедерево
Смедерево, Б.Радичевића 1,

РЈ „Велика Морава“
Ћуприја, Цара Лазара 109
ВПЦ „МОРАВА“РЈ Ћуприја
РЈ „Велика Морава“
Ћуприја, Цара Лазара 109

Руководилац
хидромелиорационог системс
Заменик руководиоца ХМС

Помоћник руководиоца
одбране од поплава на
мелиорационом подручју

026/647490

026/4628696

026/4628696

026/4628696

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

035/471354

035/471354

Факс
026/647491
064/8275115
065/2335899

064/8404074
Факс
026/4627116

0648404028
факс
026/4627116

064/8404027

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

035/471354
064/8404113

035/471354
064/8404083

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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ВПД "Смедерево"ДОО Смедерево
Смедерево,Бранка Радичевића 1

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

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

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

Заменик руководиоца на
водном подручју

Зоран Станковић

11
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Мирјана Андрејић

Снежана Игњатовић

21

22

1.3.

1.2.

Републички
хидрометеоролошки
завод Србије

ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“-ВПЦ
„МОРАВА“
Ниш, Трг Краља Александра 2

ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“ВП „ДОЊИ ДУНАВ“
Београд, Булевар Уметности 2а

ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“
ВП „МОРАВА“
Ниш, Трг Краља Александра 2
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Републичка организација надлежна за хидрометеоролошке послове
Делатност службе (функција од значаја
Адреса седишта
за о.о.п.)
Праћење хидролошко
метеоролошке ситуације и стање
леда. Дежурни опер. мобилни телефон
Руководилац за хидролошке прогнозе
Кнеза Вишеслава 66
Београд
Дејан Владиковић
Заменик руководиоца за хидролошке
прогнозе
Јелена Јеринић

Лице задужено за
евидентирање поплавних
догађаја за ВП“Морава“

Лице задужено за
евидентирање поплавних
догађаја за ВП“Доњи Дунав“

Заменик руководиоца одбране
од поплава од унутрашњих
вода на водном подручју

ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“
ВП „МОРАВА“
Ниш, Трг Краља Александра 2

064/8385165
011/2542746
064/8385277
011/2542746

011/3050900

ФАКС
МОБИЛНИ
011/ 2542746
064/8385258

064/8404087

064/8404118

064/8404113

064/8404114

011/3050900

011/3050899

Телефон

018/4258185

011/2018115

035/8471354

035/8471354

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

1.1.

1

Институција

Зоран Танасковић

20

Р.
б.

Валентина Томић

19

Руководилац одбране од
поплава од унутрашњих вода
на водном подручју

ВОДНО ПОДРУЧЈЕ „МОРАВА“
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Александар Симић
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заменик командант
Градског Штаба за ванредне ситуације
Члана Градског штаба за ванредне
ситуације надлежан за мере заштите и
одбране од поплава
Члана Градског штаба за ванредне
ситуације надлежан за мере заштите и
одбране од поплава

командант
Градског Штаба за ванредне ситуације

Град Смедерево
Омладинска 1, Смедерево
ЈВП "Србијаводе"ВПЦ СаваДунав РЈ Смедерево,Карађорђева
62,Смедерево

Град Смедерево
Омладинска 1, Смедерево

026/4628696
0648404027

026/4621907
064/8449196

026/4621907

Телефон
у стану

4623-646

4623-696
0648235649

Телефон

ФАКС

Телефон

064/8926708
064/8921256

011/2545595
Радар.служ.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

4

3

Бојан Теофиловић

др Јасна Аврамовић

1

2

Презиме и име

Републички водпривредни
инспектор

Љиљана Савић

1

Р.б.

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

011/2282933

011/3050968
011/2542184

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

Функција

Водопривредна инспекција

Бојан Томић
Горан Николић

Презиме и име

МУП-Сектор за ванредне
ситуације Републички
Центар за
обавештавање

Перманентна служба осматрања
Одсек за прогнозу времена
Одсек за најаве и упозорења

Р.
б.

2.

1.4.

Страна 104 – Број 6 – Књига 4
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7

6.

5.

4.

Одељење за урбанистичкокомуналне и имовинско-правне
послове
Одељење за инспекцијске
послове и послове комуналне
полиције
Служба за послове органа града
Одељење за општу управу,
месне заједнице, ванредне
ситуације и заједничке послове
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026/4629625
064/8449192

Начелник Одељења
Босиљка Плећић
`

3.

Одељење за јавне службе

026/4621764
064/8449191

Начелник Одељења
Здравка Ковачевић-Васић

Одељење за привреду,
предузетништво, локални
економски развој и јавне набавке

2.

064/8449300

0264150501
064/8449100

Начелница одељења
Виолета Максимовић
Начелница Одељења
Слађана Јанићијевић

0264622021
064/8449175

Начелник Одељења
Драган Крстић

0264622257
064/8449359

Начелник Одељења
Дамњан Стајић

Телефон

Одељење за финансије и
локалну пореску администрацију

Одговорно лице

1

Задужење у о.о.п.

Назив службе

Р.б.

Градске службе са одређеним задацима у одбрани од поплава за воде II реда на подручју града
Телефон
у стану

8. јун 2017. године
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
Страна 105 – Број 6 – Књига 4

Назив

ЈВП «Србијаводе»

9
10
11

Р.б.

1

d.o.o. Beograd

„ИТГ“ д.о.о.

2.

"Hestil Srbija ajron end stil“

1.

4

3

2

8

ЈВП «Србијаводе»
РЈ «Смедерево»
ВПД «Смедерево»ДОО
Смедерево
ПД "ХЕ ЂЕРДАП" Кладово
Сектор за одржавање приобаља

ЈКП «Водовод»
ЈКП Зеленило и гробља
ЈКП Паркинг сервис
Општа болница Смедерево
МУП-Сектор за ванредне
ситуације
МУП Србије ПУ Смедерево
ЕПС «Електроморава»
«ЈПТелеком Србија»

1

5
6
8

Назив

Р.б.

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

Н. Фринта 4
Горанска бб
Кнез Михаилова 51

4627-141
227-464

4626-948

621-277
613-227

4625-725

ФАКС

Телефон

ФАКС
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026660237

692-000

221-076

Милија Баровић

Sihai Song

Радомир Благојевић

Звонко Милојевић

Александар Симић

Горан Пузовић

Одговорно лице

Дејан Поповић
Милан Рајић
Милена Драшковић

Ненад Јоцић

Слађана Јеремић
Никола Матејић
др Ненад Ђорђевић

Владимир Крстин

Одговорно лице

064/8362235

065/2335899

064/8404027

064/8404007

Телефон
у стану

063/7764339
06/48170184
026/227459

064/8927877

060/7531010
069/613854
065/3036020

06/48285701

Телефон
у стану

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Смедерево

Beograd

ВОДОПРИВРЕДНЕ ИНСТИТУЦИЈЕ
Булевар уметности 2а
011/31153
011/2013360
Београд
70
Карађорђева 62
4628696
4627-116
Смедерево
Б.Радичевића 1
647-490
647491
Смедерево
012/
012/227Пожаревац
222-733
879
ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТИ

Адреса седишта

Субјекти одбране од поплава на подручју града

Деспота Гргура 2
Шалиначка 60
Карађорђева 8

Шалиначка б.б.

672-962

Телефон

17.октобра 3

Адреса седишта

Витални системи заштите подручја града
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АД"Милан
Благојевић"

621-651
4155501
621-866
672-724
672-738

4623-435
4155502

462 9941
Живорад Симић
Илија Трујић
Милан Иванишевић
Милош Ђорђевић

Мира Трикић
Рајко Пантић

Јовица Стојадиновић
Милош Живковић
Душан Свилар
Рајко Пантић
Весна Живковић
Владан Николић
Бојан Ристић
Ђура Сикимић
Дејан Босић
Милорад Илић
Милија Баровић
Вељко Баровић
Горољуб Реџић
Виолета Мартић Стојковић

Заменик повереника

Повереник

Заменик повереника

Повереник

Заменик повереника

Повереник

заменик повереника

Повереник

заменик повереника

Повереник

Заменик повереника

Повереник

Заменик повереника

Повереник

Замкеник повереника

- 51 -

Владимир Крстин

Повереник

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

Доситеја Обрадовића 64/29

Јована Ранчића 20

Трифуна Ђукића 18

Трифуна Ђукића 18

Трг Н.Кргек-5/17

Војислава Илића 19

Србских Совјета 2/33

Јоце Иванковића 7

Људевита Гаја 8

Боре Вукмировића 85

-

Устаничка 14 Смедерево

Достојевског 23

Милоса Јелића 12

Карађорђева 14/57

Железничка 26

АДРЕСА СТАНОВАЊА

064/3139348

060/4099658

026/663831

026/660-237

064/8190712

064/8190700

064/8476651

064/8476515

064/8449430

064/8449413

-

063/7442353

063/8665224

063/8665660

064/8285736

064/8285701

ТЕЛЕФОН

062792234

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

„ИТГ“д.о.о.

ЈКП Паркинг сервис

ЈКП Зеленило и
гробља

ЈП Грејање

„Желвоз“АД у
стечajу

„Kaizen“ doo

ЈКП Водовод
Смедерево

Ђуре Стругара 18
Радинац
Шалиначка бб
Кнез Михаилова 29

ПО «Ласта»
АД „Мессер Техногас“
PKC Wiring systems doo
Центар за социјални рад

5.
6.
7.
8.

633-698
0637445323

СПИСАК ПОВЕРЕНИКА ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПАВА

Ђуре Стругара 20
Милоша Великог 39

АД «Милан Благојевић»
„Желвоз“АД у стечajу

3.
4.

8. јун 2017. године
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Владимир Јовановић

Повереник

Зоран Ђорђевић
Мики Јовановић
Бојана Петровић
Боривоје Милојевић
Зоран Карапанџа

Заменик повереника

Повереник

Заменик повереника

Повереник

Заменик повереника

Српског Совјета 8/27

Карађорђева 90 Осипаоница
Д. Јоновића 99 Сараорци
Биновац
Бадљевица
Првомајска 44 Мала Крсна
Раља

Осипаоница

Сараорци

Биновац

Бадљевица

Мала Крсна

Раља

3

4

5

6

7

8

732-686

731-046

4723-004

4711-433

781-628

4100785

732-287

4711-023

Горан Ђорђевић

Драгица Милетић

Жарко Марковић

Живослав Стевановић

Радомир Петковић

Бранко Милановић

Радомир Живковић

Мирослав Јанковић

064/9131281

061/6404852

064/1175912

064/8121146

060/4900020

065/4805811

061/2241242

064/1312742

063/249647

063/270435

060/0949302

060/0949208

065/3537354

065/3537345

062/8844351

062/8844364

064/8323711

064/8323920

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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Карађорђева 32/1 Враново

Враново

2

Коларчева бб Колари

Колари

Ђурђевданска 16

Доситеја Обрадовића 68/54

Српских Совјета 2/3

Цетињска 10

Кајмакчаланска 19

Јосипа Панчића 12

Иве Андрића 50

Горичка бб Смед.

Драгољуба пајића 3/36 Смед.

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ВОДНО ПОДРУЧЈЕ "МОРАВА"

Зоран Илић

Повереник

Весна Јовановић

Живорад Симић

Заменик повереника

Заменик повереника

Владимир Нешић

Повереник

1

Beograd

"Hestil Srbija ajron
end stil“ d.o.o.

PKC Wiring systems
doо

"Messer
Tehnogas"AD

МЕТЕХ д.о.о.

П.О.Ласта
Смедерево

Страна 108 – Број 6 – Књига 4
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Луњевац
Добри До
Врбовац
Смедеревска 177 Михајловац
Водањ
Суводол
Скобаљ
Друговац

Мало Орашје

Луњевац

Добри До

Врбовац

Михајловац

Водањ

Суводол

Скобаљ

Друговац

Радинац

Ландол

Доњи град
Плавинац
Карађорђев дуд
Славија
Папазовац
25.мај
Царина
Свети Сава
Ладна вода
Лештар

Златно брдо

Кулич
Шалинац
Липе

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

12
13
14

701-110

721-095

4791-263

720-210

4715-496

741-042

742-623

742-169

4784-095

722-128

4761-086

Радован Матић

Драган Ђуричић

Момир Јанковић

Томислав Миловановић

Предраг Милићевић

Златан Чолић

Саша Алексић

Горан Борисављевић

Јелена Којић

Душан Милосављевић

Зоран Глишић

Кулич
Шалинац
Маршала Тита бб
- 53 -

4775-161
4775-161
771-298

4610-535

Жељко Тодоровић
Јовановић Ивица
Добрица Илић

Срђан Берак

064/3936354
063/7773280
064/2527148

065/4339001
060/6712122
063/8101063
064/1477966
064/1381024
063/1685021
065/3621865
060/8449377
064/1508368
062/212480
064/8548551

069/8548617

026/701-353

064/4765445

062/8599703

064/1605058

063/1188428

064/3168461

065/3347804

065/2742062

064/2888939

063/8023536

064/8286776

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Петријевска 4

Ландол
4711-067
Драган Тодоровић
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ- ВОДНО ПОДРУЧЈЕ «ДУНАВ»
Деспота Ђурђа 27
4622-501
Војислав Атанасов
Горанска 49
621-974
др Јован Живковић
Кнез Михаилова 5
4622-329
Зоран Миленковић
16.октобра 39
4627-143
Владета Кочовић
Доситеја Обрадовића 78
650-134
Момир Дунчевић
Црвене Армије 242
651-470
Иван Крчмаревић
Пролетерска 16
4621-865
Зоран Миленковић
Коларска 101
660-666
Радмило Грујић
Цвијићева 8
4627-408
Миљан Илић
Петријевска 4
4623-535
Славиша Максимовић

Смедеревска бб Радинац

Народног Фронта бб
Лугавчина
Мало Орашје

Лугавчина

9

8. јун 2017. године
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Карађорђева бб, 11328 Водањ
Трг Лунета Јовановића бб

Петријево
Вучак

17
18

4715-157
660-612

Мирослав Јовановић
Дејан Јовановић

Бојан Живковић

Зоран Јанковић

Повереник
Заменик повереника
Повереник
Заменик повереника
Повереник
Заменик повереника
Повереник
Заменик повереника
Повереник
Заменик повереника
Повереник
Заменик повереника
Повереник
Заменик повереника
Повереник
Заменик повереника
Повереник
Заменик повереника
Повереник
Заменик повереника
Повереник
Заменик повереника
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Жарко Марковић
Небојша Теофиловић
Драган Ж. Антонијевић
Живослав Стевановић
Предраг Милићевић
Ненад Вељовић
Радомир Живковић
Ђорђе Беч
Саша Алексић
Милорад Живковић
Горан Борисављевић
Владимир Чаировић
Предраг Милисављевић
Драгутин Мирковић
Мирослав Јанковић
Стефан Стојковић
Драган Тодоровић
Милорад Петровић
Зоран Глишић
Драган Павловић
Јелена Којић
Далибор Игњатовић

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
Бадљевица
Бадљевица
Биновац
Биновац
Водањ
Водањ
Карађорђева 32/1 Враново
Краља Петра I бб Враново
Врбовац
Врбовац
Добри До
Добри До
Друговац
Друговац
Коларчева бб Колари
Коларчева бб Колари
Ландол
Ландол
Народног Фронта бб Лугавчина
Гробљанска бб Лугавчина
Луњевац
Луњевац

АДРЕСА СТАНОВАЊА

064/1175912
069/4723030
064/1269956
064/8121146
026/4715522
064/390494
063/8105975
064/4290626
065/3347804
063/376594
065/2742062
063/1988319
064/1546417
064/4756723
064/1312742
064/3369328
069/8548617
063/325740
064/8286776
063/7176521
064/2888939
069/2507564

ТЕЛЕФОН

063/8387331
063/281741

060/6331693

063/8035559

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Луњевац

Лугавчина

Ландол

Колари

Друговац

Добри До

Врбовац

Враново

Водањ

Биновац

Бадљевица

Краља Петра I бб

Удовице

16

793-033
4764-064

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ -ВОДНО ПОДРУЧЈЕ „МОРАВА”

Сеоне

Сеоне

15
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Повереник
Заменик повереника
Повереник
Заменик повереника
Повереник
Заменик повереника
Повереник
Заменик повереника
Повереник
Заменик повереника
Повереник
Заменик повереника
Повереник
Заменик повереника
Повереник
Заменик повереника
Повереник
Заменик повереника

Драгица Милетић
Мирослав Илић
Рајко Вићовац
Душан Милосављевић
Златан Чолић
Бојан Лукић
Бранко Милановић
Небојша Радивојевић
Радован Матић
Саша Јанковић
Синиша Ђорђевић
Иван Ђурђевић
Радомир Петковић
Небојша Матић
Момир Јанковић
Дарко Митић
Томислав Миловановић
Миомир Цветковић

Првомајска 44 Мала Крсна
М. Пауновића 1 Мала Крсна
Мало Орашје
Мало Орашје
Смедеревска 177 Михајловац
Иво Лоле Рибара 6 Михајловац
Карађорђева 90 Осипаоница
7. Јула 44 Осипаоница
Смедеревска бб Радинац
Пролетерска бб Радинац
Раља
Раља
Д. Јоновића 99 Сараорци
Р. Марковића 4 Сараорци
Скобаљ
Скобаљ
Суводол
Суводол

061/6404852
064/5305968
061/2934515
063/8023536
063/1114929
063/1117639
064/8932270
064/8275136
026/701353
064/2455321
063/297472
061/1338222
060/4900020
026/781489
0628599703
064/0714434
064/1605058
063/234726

Доњи град

Новица Ђокић
Војислав Атанасов
Александар Ђорђијоски

Заменик повереника

Повереник

Заменик повереника
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Зоран Филић

Повереник

Деспота Ђурђа 29/1

Станоја Главаша 6

Јована Јанићијевића 3

Карла Маркса 84

АДРЕСА СТАНОВАЊА

064/4436237

060/4339001

065/2651209

064/1601794

ТЕЛЕФОН

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

25.Мај

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

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

Суводол

Скобаљ

Сараорци

Раља

Радинац

Осипаоница

Михајловац

Мало Орашје

Мала Крсна
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Флавија Димитријевић
Зоран Миленковић
Горан Зечевић
Бјелић Добрица
Миланче Илић
Славиша Максимовић
Слободан Илић
Момир Дунчевић
Владимир Милојевић
Карло Рибак
Драгослав Савић
Радмило Грујић
Саша Јеремић
Владета Кочовић
Миомир Маринковић
Зоран Миленковић
Бранимир Калинић
Зоран Јанковић
Бранислав Томић
Бојан Живковић
Горан Ђорђевић
Дејан Јовановић
Срђан Стефановић

Заменик повереника

Повереник

Заменик повереника

Повереник

Заменик повереника

Повереник

Заменик повереника

Повереник

Заменик повереника

Повереник

Заменик повереника

Повереник

Заменик повереника

Повереник

Заменик повереника

Повереник

Заменик повереника

Повереник

Заменик повереника

Повереник

Заменик повереника

Повереник

Заменик повереника
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Срђан Берак

Повереник

Старине Новака 24 Вучак

Милоша Великог 5 Вучак

Николе Тесле бб Удовице

Карађорђева 1 Удовице

Сеоне

Сеоне

Војводе Миленка 20

Омладинских Бригада 21

Вршачка 14

Алексе Дундића 6

Јанка Веселиновића 19

Чегарска 3

Излетничка 45

Војвођанска 6

Кнеза Кузмана Марића бб

Дурмиторска 3

Старца Вујадина 148

Старца Вујадина 194

Пријепољска 9

Саве Ковачевића3/1

Милоша Великог 10

Цвијићева 1/22

Фочанска 17

Петријевска 145

063/1115447

065/6424113

064/5936343

060/6331693

064/1898810

063/8035559

063/7020441

065/4621865

064/8313013

064/1477966

064/1246017

064/2065694

064/8476911

063/228308

063/107-96-59

064/1381024

064/2066217

062/212480

064/8295303

064/148800

064/8295306

064/8476518

060/6050993

064/8548551

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Вучак

Удовице

Сеоне

Царина

Славија

Свети Сава

Плавинац

Папазовац

Лештар

Ладна Вода

Карађорђев дуд

Златно Брдо
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Петријево

Липе

Шалинац

Кулич
Владан Петровић
Ивица Јовановић
Бојан Костић
Добрица Илић
Драгослав Марковић
Мирослав Јовановић
Јорде Серафимовски

Заменик повереника

Повереник

Заменик повереника

Повереник

Заменик повереника

Повереник

Заменик повереника

Карађорђева бб Петријево

Светог Саве бб Петријево

Живка Мишића Реље 12 Липе

Омладинска 3 Липе

Шалинац

Шалинац

Кулич

Кулич

064/3319742

063/8387331

062/771047

064/2527148

061/1898221

064/8449370

065/6336203

064/3936354

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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Жељко Тодоровић

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

командант
др Јасна Аврамовић, градоначелница града Смедерева

-

заменика команданта
Бојан Теофиловић, заменик градоначелнице града Смедерева

-

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

-

технички секретар (администратора)
Зоран Томић, самостални стручни сарадник за послове планова одбране, ППЗ
и планова за ванредне прилике у Градској управи града Смедерева
за чланове:
1.
2.
3.
4.
5.

Милијана Новаковић, начелница Градске управе града Смедерева,
Горан Петровић, командир Ватрогасноспасилачке чете Смедерево
Владимир Крстин, директор Јавног комуналног предузећа Водовод
Владимир Кулагић, директор Јавног предузећа Грејање Смедерево
Никола Матејић , директор Јавног комуналног предузећа Паркинг
сервис Смедерево,
6. Слађана Јеремић, директор Јавног комуналног предузећа Зеленило и
гробља
7. Петар Дисић, Јавно комунално предузеће Зеленило и гробља
8. др Светлана Михић Јовановић, в.д.директорка Дома Здравља
9. др Жељко Смиљанић, заменик директора за медицинска
питањаОпшта болница „Свети Лука“ Смедерево
10. Милан Рајић, директор ЕД Електроморава Смедерево,
11. Александар Симић, руководилац ЈВП Србија воде Београд ВПЦ
"Сава-Дунав" РЈ Смедерево,
12. Звонко Милојевић , директор ВПД Смедерево ДОО , Смедерево
13. Томислав Живановић , секретар Црвеног крста Смедерево,
14. Владан Ђуричић, командир Полицијске испоставе у Смедереву,
15. Весна Ристић уредник листа Наше новине
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Градски штаб за извршавање специфичних задатака заштите и спасавања
може образовати стручно-оперативне тимове.
Задатак Градског штаба је да:
1. руководи и кординира рад субјеката система заштите и спасавања и снага заштите
и спасавања у ванредним ситуацијама на спровођењу утврђених задатака;
2. руководи и кординира спровођење мера и задатака цивилне заштите;
3. разматра и даје мишљење на предлог Процене угрожености и предлог Плана
заштите и спасавања у ванредним ситуацијама;
4. прати стање и организацију заштите и спасавања и предлаже мере за њихово
побољшање;
5. наређује употребу снага заштите и спасавања, средстава помоћи и других средстава
која се користе у ванредним ситуацијама;
6. стара се о редовном информисању и обавештавању становништва о ризицима и
опасностима и предузетим мерама;
7. разматра организацију, опремање и обучавање јединице цивилне заштите,
овлашћених, оспособљених правних лица;
8. сарађује са надлежним органима заштите и спасавања суседних држава у
ванредним ситуацијама;
9. процењује угроженост од настанка ванредне ситуације;
10. доноси наредбе, закључке и препоруке;
11. сарађује са штабовима суседних јединица локалне самоуправе;
12. именује менаџера заштите и заменика менаџера заштите у насељеним местима;
13. разматра и предлаже доношење одлуке о организацији заштите и спасавања на
територији града;
14. ангажује оспособљена правна лица и друге организације од значаја за град;
15. обавља и друге послове у складу са Законом.
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IV ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ
1.
1.1.

ПРОЦЕНА ШТЕТА ОД ШТЕТНОГ ДЕЈСТВА ВОДА II РЕДА
Идентификација материјалних штета на подручју

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

Критеријуми за процену штета

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

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

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

Приоритети у финансирању
Приоритети обезбеђења потребних средстава за финансирање одбране од поплава,
леда и појава које прате штетно дејство вода, у потупуности су усаглашени са
приоритетима реализације ургентних активности за изграђене заштитне водопривредне
објекте и за водотоке обухваћене градским планом.
3.5. Измене персоналних решења
У случају персоналних промена лица именованих у Оперативном плану за одбрану
од поплава за воде II реда на територији града Смедерева и Градском штабу за ванредне
ситуације, позивати лица која у том моменту обављају функцију наведену у Оперативном
плану и Градском штабу, а надлежно Одељење се задужује да настале промене у смислу
нових персоналних решења ажурира и оне ће се сматрати саставним делом Оперативног
плана.
3.6. Годишњи програм мера и радова за смањење ризика од поплава
У 2017.години, основне активности мера и радова на смањењу ризика од поплава
на водотоцима II реда, потребно је усмерити у два правца:
1. Студијско-истражни радови са израдом пројектне документације за
регулисање бујичних водотока односно изградњу заштитних објеката
Извршити фазну реализацију студијско-истражних радова израде техничке
документације за сваки бујични водоток, која подразумева припрему техничке
документације за сваки водоток појединачно. Овом документацијом дефинишу се два
основна сегмента:
- документација о водотоку и сливу;
- документација о брањеном подручју.
Техничка документација о водотоку који угрожава посматрано подручје има
фундаментални значај за одбрану од поплава, јер ствара основ за процену степена
угрожености приобаља од великих вода.
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Осим Удовичког потока за који је 2011.године урађен пројекат регулације ниједан други
бујични водоток на територији града није изучен. Недостатак пројектне документације,
као и измене Закона о планирању и изградњи које постојећу документацију стару и више
деценија чине невалидном, значајно успорава трајно решавање проблема плављења и на
водотоцима I реда те се као приоритети у изради пројектне документације предлаже:
1)Учешће града Смедерева у изради (иновирању) пројекта регулације реке Раље
на нерегулисаном делу од моста на железничкој прузи до улива железариног
колектора
2)Учешће града Смедерева у изради (иновирању) пројекта регулације
Голобочког потока
3)Учешће града Смедерева у изради пројекта регулације реке Коњске
2. Извођење интервентних и превентивних радова којима ће се умањити
ризик од поплава изливањем воде из корита :
1) Интервентни радови на ослобађању протицајног профила Голобочког потока,
(проширење протицајног профила, решавање имовинско-правне проблематике,
проширење и ископ деонице на којој се јавља успор)
2) Наставак интервентних радова на уклањању препрека у водотоку у основном кориту
нерегулисаног ток реке Раље (водоток I реда), најкритичније деонице
3) Интервентни радови на измуљењу корита и уклањању препрека у основном кориту
реке Језаве (водоток I реда), најкритичније деонице
4) Интервентни радови на измуљењу корита и уклањању препрека у основном кориту
реке Бадрике
5) Наставак интервентних радова на измуљењу корита и уклањању препрека у основном
кориту осталих мањих водотока (Ландолски поток, Удовички поток, Поток Сегда,
Поток Царевац)
Извођење интервентних радова обухвата: геодетско снимање и власничку идентификацију
водотока, машинско и ручно чишћење муља из водотока са одвозом на депонију,
уклањање материјала из (не)регулисаног корита са одвозом на депонију, сечење стабала и
вађење пањева из нерегулисаног корита са одлагањем,сечење шибља из нерегулисаног
корита и приобалног појаса, грађевинске радове на заштити постојећих грађевинских
објеката на траси водотока, израду пропуста на водотоцима на месту саобраћајница.
Решењем начелнице Градске управе Смедерево број 02-238/2016-03 од 23.11.2016.год.
формирана је Радна група која је сагледала комплетно стање на водотоцима другог
реда на територији града Смедерева и констатовала да је од свих мера у 2017. години
најпотребније извршити следеће:
1. Чишћење Голобачког потока од наноса и то у делу корита кроз парцеле власника
чија су домаћинства највише угрожена поплавама
2. Израда пројектно-техничке документације за регулацију Голобачког потока
3. Чишћење корита реке Језаве од жбуња, дрвећа и траве низводно од Скобаља у
дужини од 700 метара
4. Чишћење каналске мреже у Коларима
5. Чишћење Црвеног канала кроз К.О. Рaдинац, К.О.Липе и К.О.Враново
6. Чишћење Петријевског и Ћириловачког атмосферског
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У оквиру Одлуке о буџету за 2017. годину, а у циљу реализације предлога мера и
активности на смањењу ризика од поплава за 2017. годину, планирано је укупно
12.570.000,00 динара .
У складу са чланом 55. став 5. Закона о водама („Службени гласник Републике
Србије“, број 30/2010, 93/2012 и 101/2016), прибављено је Мишљење на Нацрт
Оперативног плана за одбрану од поплава за воде II реда на територији града
Смедерева за 2017. годину од ЈВП „Србијаводе“ Београд, Водопривредни центар
„Сава-Дунав“ Нови Београд, број С/17-46 од 27.02.2017. године и Мишљење на Нацрт
Оперативног плана за одбрану од поплава за воде II реда на територији града
Смедерева за 2017. годину од ЈВП „Србијаводе“ Београд, Водопривредни центар
„Морава“ Ниш , број 02-07-929/2 од 07.03.2017. године.
4. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Оперативни план за одбрану од поплава за воде II реда на територији града
Смедерева за 2017. годину ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
листу града Смедерева“.

Број 325-8/2017-07
У Смедереву, 8. јуна 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА СМЕДЕРЕВА

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Тачност преписа оверава:

Богољуб Спасојевић, с.р.

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ
Милица Врачар
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На основу Закона о водама („Службени гласник Републике Србије“, број 30/2010,
93/2012 и 101/2016), Закона о ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике
Србије“, број 111/2009, 92/2011 и 93/2012 ), Одлуке о одређивању граница водних подручја
(„Службени гласник Републике Србије“, број 75/2010), Одлуке о утврђивању пописа вода I
реда („Службени гласник Републике Србије“, број 83/2010), Уредбе о утврђивању Општег
плана за одбрану од поплава за период од 2012. до 2018. године („Службени гласник
Републике Србије“, број 23/2012) и члана 19. став 1. тачка 6. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 12 /2016-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 8. седници одржаној 8. јуна 2017. године, донела је
ГОДИШЊИ ПРОГРАМ МЕРА И РАДОВА ЗА СМАЊЕЊЕ РИЗИКА
ОД ПОПЛАВА НА ВОДОТОЦИМА II РЕДА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА ЗА 2017. ГОДИНУ
1. УВОД
2. OДБРАНА ОД ПОПЛАВА НА ВОДОТОЦИМА I И II РЕДА
3. ПРЕДЛОГ МЕРА И АКТИВНОСТИ НА СМАЊЕЊУ РИЗИКА ОД ПОПЛАВА
4. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВОРИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДЛОГА МЕРА И
АКТИВНОСТИ НА СМАЊЕЊУ РИЗИКА ОД ПОПЛАВА
5. ОРГАНИЗАЦИЈА ИНТЕГРАЛНЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА И ШТЕТНОГ
ДЕЈСТВА ВОДА ЗА ВОДЕ II РЕДА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
6. РУКОВОЂЕЊЕ ОДБРАНОМ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА НА
ПОДРУЧЈУ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
7. СИСТЕМ КООРДИНАЦИЈЕ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА
8. ЕВИДЕНТИРАНИ ПОПЛАВНИ ДОГАЂАЈИ ЗА ВОДЕ II РЕДА
9. ПРОЦЕНА ШТЕТА ОД ШТЕТНОГ ДЕЈСТВА ВОДА II РЕДА
10. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
1. УВОД
Подручје града Смедерева покривено је сложеном хидролошком мрежом мањих и већих
водотока од којих неки припадају водотоцима I реда са изграђеним или делимично
изграђеним заштитним објектима и водотоцима II реда који су бујичног карактера и на
којима нема изграђених заштитних објеката. Важећим Законом о водама („Службени
гласник Републике Србије“, број 30/2010, 93/2012 и 101/2016), као и Одлуком о утврђивању
пописа вода I реда („Службени гласник Републике Србије“, број 83/2010) на територији
града Смедерева дефинисани су водотоци I реда који припадају сливовима реке Дунав и
реке Велике Мораве, док су сви остали водотоци који нису обухваћени Одлуком
класификовани као водотоци II реда. Управљање водотоцима I реда врши ЈВП „Србијаводе“
док се управљањем водотоцима II реда бави град Смедерево.
Према Одлуци о утврђивању Пописа вода I реда („Службени гласник Републике
Србије“, број 83/2010), на територији Града Смедерева водотоци I реда су:
- река Дунав;
- река Велика Морава;
- река Језава (ново и старо корито са Бадриком);
- река Раља;
- река Коњска;
- Петријевски и Ћириловачки поток.
Стање на овим водотоцима, по питању њиховог уређења је различито. На реци Дунав, у зони
града, не постоји завршена обалоутврда у дужини од око 900 м. На реци Великој Морави
постоји одбрамбени насип, на реци Језави, у делу скретања у Велику Мораву,
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постоји одбрамбени насип недовољне висине, док је река Раља регулисана на делу до моста
на прузи Београд - Мала Крсна, у низводном делу, а до улива у новорегулисано корито
Језаве, река је потпуно неуређена. Река Коњска је целом дужином нерегулисана, док су
Петријевски и Ћириловачки поток регулисани кроз град као колектори. Узводно од бране
Ћириловац и узводно од бране Смедерево на Петријевском потоку, ови водотоци су
нерегулисани.
Водотоци II реда на територији града Смедерева по сливовима:
Слив реке Дунав
Притоке:
Поток Саставак
8,59 км

реципијент
Река Дунав

угрожена подручја
К.О. Сеоне

Поток Селиште
4,63 км

Река Дунав

К.О. Сеоне

Поток Поток
Река Дунав
2,4км
Удовички поток Река Дунав
3,52 км

К.О. Сеоне

Поток Сегда
2,2 км

К.О.Смедерево
К.О. Радинац

Укупно: 21,34 км

Акумулација Језава

К.О. Удовице

опис
Дубоко корито усечено у
висок терен на средњем и
доњем делу тока.
Нерегулисан и неуређен
водоток.
Дубоко корито усечено у
висок терен на средњем и
доњем делу тока. У зони
ушћа у Дунав могуће
плављење дела викенднасеља Орешац.
Нерегулисан и неуређен
водоток.
Нерегулисан и неуређен
водоток.
Дубоко корито усечено у
висок терен на горњем и
средњем делу тока. У зони
пута Смедерево - Београд
могуће плављење
домаћинстава узводно од
пута. Угрожен локални
пут Л6 за Удовице.
Нерегулисан и неуређен
водоток.
Брдски поток у насељу,
делимично регулисан
водоток у дужини од
1120м са проблемима у
одржавању. Угрожен
државни пут М 24, пруга и
стамбени објекти.
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Река Језава и река Раља - слив Велике Мораве
Притоке:
Голобочки поток*
2,4км

реципијент
Река Језава

угрожена подручја
К.О. Сараорци

Ландолски поток*
3,20км

Река Раља

К.О. Ландол
К.О. Петријево
К.О. Водањ

Поток Долови*
1,70км

Река Раља

К.О. Ландол
К.О. Петријево
К.О. Водањ

Поток Крњи До*
1,5км

Река Раља

К.О. Водањ

Поток Царевац
7,66км

Река Раља

К.О. Мало Орашје
К.О. Друговац

Поток Водица
10,64км

Река Раља

К.О. Бадљевица
К.О. Биновац
К.О. Колари

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

Поток Битинац
8,70км

Река Раља

К.О. Суводол
К.О. Колари
К.О. Друговац

Нерегулисан и неуређен
водоток бујичног
карактера.

Укупно 35,8 км
*наведени водотоци наведени су као делови хидромелиорационих система у ОПОП
Републике Србије
2. ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА НА ВОДОТОЦИМА I И II РЕДА
2.1.Одбрана од поплава на водотоцима I реда, стање
хидромелиоративних система (каналска мрежа)

изведених

Одбрану од поплава на водотоцима I реда, сходно Закону о водама (поглавље 4.1.2.1. )
спроводи надлежно јавно водопривредно предузеће и исти треба да буду садржани у
оперативним плановима Републике Србије. Наведени водотоци су:
- река Дунав од ушћа Велике Мораве узводно 12,87 км
- река Велика Морава узводно 30,25 км
- бране на Ћириловачком и Петријевском потоку
- Вучачки поток са бранама
- река Језава - леви насип уз Језаву од ушћа у Велику Мораву до високог терена, 6.35
км; десни насип уз Језаву од ушћа у В. Мораву (0+000 - 8+950), 8.95 км; Десни насип
уз Језаву од Осипаонице до ушћа Раље (8+950 - 21+200), 12.25 км; Леви насип уз
Језаву низводно од ушћа Раље (7+000 - 8+950), 1.95 км; Леви насип уз Раљу
(девијација), 0.92 км
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-

река Раља - Леви насип уз Раљу од ушћа (0+000 - 15+420), 15.42 км са успорним
насипима Ландолског, Доловског, Крњедолског и Живковачког потока, 2.00 км,
укупно 17.42 км
Хидромелиоративни системи са изграђеним каналским мрежама:
- хидромелиоративни систем Годомински рит Смедерево са каналском мрежом у
дужини од 23,803км
- хидромелиоративни систем Годомински рит –Кулич I са каналском мрежом у дужини
од 85,651км
- мелиоративно подручје Каменовац са каналском мрежом у дужини од 12,345км
- мелиоративно подручје Сараорци са каналском мрежом у дужини од 12,520 км
- мелиоративно подручје Лугавчина са каналском мрежом у дужини од 7.636км
- мелиоративно подручје Голобок (са Голобочким потоком) са каналском мрежом у
дужини од 9,008 км
- мелиоративно подручје Раља-касета Колари са каналском мрежом у дужини од
3,138км
- мелиоративно подручје Раља-касета Водањ, са делом Ландолског потока и каналском
мрежом у дужини од 2,802км
- мелиоративно подручје Раља-касета Сува чесма са делом Потока Долови и каналском
мрежом у дужини од 2,256 км
Укупна дужина каналске мреже у оквиру хидромелиоративних система је 159,159 км.
Одржавање наведене каналске мреже (измуљење, сечење шибља и кошење траве) је у
надлежности ЈВП „Србијаводе“ – ВПЦ „Сава Дунав“, (РЈ Смедерево), односно ВПЦ „Велика
Морава“ Ниш РЈ „Ћуприја“ Ћуприја, које непосрено спроводи ДВП „Смедерево“
Смедерево.
С обзиром на надлежност и потребе редовног одржавања целокупне каналске мреже
у оквиру мелиоративних система може се констатовати да :
- стање изграђености каналске мреже је на задовољавајућем нивоу;
- ниво одржавања и стање каналске мреже није на задовољавајућем нивоу, узевши у
обзир средства која се издвајају за ове намене; поједини делови каналске мреже нису
одржавани више деценија (зона села Липе), што узрокује плављење делова
пољопривредних површина и насеља;
- постоји потреба изградње нове каналске мреже на мелиоративним подручијима –
посебно Голобочки поток и систем Бадрика .
Према извештају добијеном у децембру 2016.године, ЈВП „Србијаводе“ Београд
је у посматраном периоду, на територији града Смедерева, реализовало следеће :
Водно подручје ''Доњи Дунав''
Сектор Д.3.
Деонице Д.3.1, Д.3.2. и Д.3.3.
Објекти за одбрану од поплава
-насипи, регулисани водотокови и регулационе грађевине, објекти за заштиту од ерозије и
бујица и бране, ретензије и акумулације
На овим објектима су извршени сви уговорени радови редовног одржавања, односно
Програм за 2016. је реализован 100%. У току је само извршење функционалних послова у
децембру текуће године. Изражено у финансијама, то изгледа овако:
Програм (дин)
10.945.288,91

Реализација (дин)
10.945.288,91

Реализација(%)
100,00
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Мелиорационо подручје ‘’Доњи Дунав’’
Систем за одводњавање
ХМС ДД 1. и ДД 2.
-каналска мрежа са црпним станицама “Смедерево’’, ‘’Кулич 1’’ и ‘’Кулич 2’’

На овим објектима су извршени сви уговорени радови редовног одржавања, односно
Програм за 2016. је реализован 100%. У току је само извршење функционалних послова у
децембру текуће године, као и погонска активност црпних станица. Изражено у
финансијама, то изгледа овако:
Програм (дин)
6.970.030,34

Реализација (дин)
6.970.030,34

Реализација (%)
100,00

Поред радова редовног одржавања, по налогу Штаба за ванредне ситуације, на
каналу ''Мали Кривак'' извршени су радови чишћења од комуналног отпада и муља (у
марту 2016. године), који су обухваћени Програмом радова код ''Србијавода'', што
значи да су садржани у износу од 6.970.030,34 динара:
Вредност радова
(дин)

Реализација (дин)

217.835,76

217.835,76

Реализација (%)
100,00

Водно подручје ''Морава''
Сектор М.1.
Деонице М.1.1, М.1.2, М.1.3. и М.1.4.
Објекти за одбрану од поплава
-насипи , регулисани водотокови и регулационе грађевине
На овим објектима су извршени сви уговорени радови редовног одржавања, односно
Програм за 2016. је реализован 100%. У току је само извршење функционалних послова у
децембру текуће године. :
Програм (дин)

17.604.634,92

Реализација (дин)
17.604.634,92

Реализација(%)
100,00

Поред радова редовног одржавања, по налогу Штаба за ванредне ситуације, на
ископу минор корита реке Језаве у Скобаљу извршени су радови (у марту 2016.
године), које је исплатио налогодавац у износу од 318.659,30 динара.

Систем за одводњавање
ХМС ВМ 2. и ВМ 3.
-каналска мрежа
На овим објектима су извршени сви уговорени радови редовног одржавања, односно
Програм за 2016. је реализован 100%. У току је само извршење функционалних послова у
децембру текуће године. Изражено у финансијама, то изгледа овако:
Програм (дин)
5.258.848,33
2.1.

Реализација (дин)
5.258.848,33

Реализација (%)
100,00

Одбрана од поплава на водотоцима II реда, стање на водотоцима

Сходно одредбама Закона о водама који класификује водотоке II реда као све друге
који нису пописани у постојећој Одлуци о утврђивању пописа вода I реда („Службени
гласник Републике Србије", број 83/2010) осим водотока који су дефинисани на основу
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„Плана одбране од бујичних вода на територији града Смедерева“ (Институт „Јарослав
Черни“ 2006.године) на територији града постоје и други, различити објекти који по својој
функцији врше одводњавање (путни канали, извори, дренажне грађевине, повремени
бујични токови и др.). У оквиру послова одржавања, управљач јавних путева је дужан да
гради и одржава објекте који служе за сакупљање, одвођење и преусмеравање површинских,
прибрежних и подземних вода ради заштите пута, односно суседа пута од штетног дејства
вода са пута. Овим објектима сматрају се јаркови (путни канали), риголе, пропусти и други
објекти за одвођење воде. Управљач јавним путевима ове радове обавља кроз редовно и
периодично одржавање.
Бујични водотоци на територији града Смедерева
Генерална карактеристика скоро свих бујичних водотока на подучју Смедерева јесте
велика неуређеност и лоше еколошко стање. Овако неповољна ситуација, проузрокована је
интеракцијом природних и антропогених фактора. Природни фактори се углавном
манифестују бујањем вегетације у кориту и на обалама водотока, као и ефектима проласка
таласа великих вода. Антропогени утицај се односи на одсуство мера и радова за отклањање
негативних ефеката природних процеса, као и на активно, директно погоршање постојећих
природних услова стварањем дивљих депонија у коритима бујичних водотока.
Извршени радови у 2015. години
Чишћење водотока II реда

водоток

локација

Река Коњска

Мост у Скобаљу

Биновачки
поток

Од аутопута до
пута за Биновац

Водањски
поток
Ћириловачки
поток

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

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

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

низводно од моста

500

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

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

100

Сечење шибља са уклањањем из корита потока

300

Уклањање муља из корита потока са утоваром и
одвозом

3

Упојни бунар

-

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

Сараорци

У циљу реализације горе наведених радова утрошена су буџетска средства у укупном
износу од 8.534.987,80 динара са пдв-ом.
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Чишћење атмосферских и дренажних колектора
колектор
Петријевски
колектор

опис радова
-Обилазак трасе колектора
- Постављање и одржавање саобраћајне
сигнализације током извођења радова
-Евакуација муља
-Завршно мерење колектора
-Завршно уређење места извођења радова

Дренажни
колектор у Ђуре
Салаја

-Додатни радови
-Чишћење дренажних цеви и припадајућих
шахтова од муља и осталог наноса
машинским и ручним путем уз ангажовање
специјалног возила

Укупно

утрошена средства (дин.)
2.260.416,00 и 419.652,00
-додатни радови
(обрачун по м3 ископаног,
евакуисаног и одвеженог
муља у самониклом стању
чија је количина претходно
утврђена, а на основу
завршног снимања)
са пдв-ом

595.200,00
(Обрачун
по м очишћених
дренажних цеви са
припадајућим шахтовима)
са пдв-ом
3.275.268,00

Извршени радови у 2016. години
Чишћење водотока II реда
водоток
Река Језава
Голобачки
поток
Биновачки
поток
Удовички
поток

локација

Дужина Опис радова
(м)
Од Лугавчине до 2400
Сечење стабала и шибља у кориту реке, са вађењем
Сараораца
пањева који не дестабилизују косин измуљавањем
Од улива у Језаву
220
Уклањање муља из корита потока са утоваром и
одвозом
Од аутопута до 240
Ручно сечење стабала и шибља у кориту потокаулива у реку Раљу
корито поплочано
Од улива у Дунав 320
Сечење стабала и шибља у кориту реке, са вађењем
до Биковца
пањева који не дестабилизују косине и
измуљивањем

У циљу реализације горе наведених радова утрошена су буџетска средства у укупном
износу од 5.999.764,32динара са пдв-ом.
Чишћење атмосферских и дренажних колектора
колектор
Петријевски
и
Ћириловачки
колектор

Дренажни
колектор у
Ђуре Салаја

опис радова
- Снимање висине муља у шахтовима
колектора и израда подужног профила
дужине муља
- Постављање и одржавање саобраћајне
сигнализације током извођења радова
- Чишћење колектора и припадајућих
шахтова од муља и осталог наноса
машинским и ручним путем
- Снимање висине муља у шахтовима
колектора
- Постављање и одржавање саобраћајне
сигнализације током извођења радова

утрошена средства (дин.)
2.987.400,00
(обрачун по м снимљеног
колектора, колектора у м,
паушално и по м3 евакуисаног и
одвеженог муља)
са пдв-ом
1.788.120,00
(Обраћун по м снимљеног
колектора, паушално и по м3
евакуисаног и одвеженог муља)
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Санација
изливања
Петријевског
колектора
Чишћење
дренажног
колектора
ради пријема
атмосферских
вода објекта
ЛИДЛ у
Смедереву
Укупно
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- Чишћење дренажних цеви и
припадајућих шахтова од муља и осталог
наноса машинским и ручним путем уз
ангажовање специјалног возила
- Завршно снимање колектора
- Претходни радови
- Земљани радови
- Бетонско асфалтерски радови
- Армирачко браварски радови

са пдв-ом
2.088.275,40

са пдв-ом

-Измуљивање
дренажног
колектора 588.000,00
компресором и високопритисном пумпом
са црпљењем муља и лагеровањем истог
на страну ради оцеђења

Рекапитулација
Година
2015.
2016.
Свега
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са пдв-ом
7.451.795,40
Чишћење водотокова
II реда
8.534.987,80
5.999.764,32
14.534.752,12

Чишћење колектора
3.275.268,00
7.451.795,40
10.727.063,40

Утрошена средства
(дин.)
11.810.255,80
13.451.559,72
25.261.815,52

3.ПРЕДЛОГ МЕРА И АКТИВНОСТИ НА СМАЊЕЊУ РИЗИКА ОД ПОПЛАВА
Oсновне активности мера и радова на смањењу ризика од поплава на водотоцима II
реда, потребно је усмерити у два правца:
1. Студијско-истражни радови са израдом пројектне документације за
регулисање бујичних водотока односно изградњу заштитних објеката
Извршити фазну реализацију студијско-истражних радова израде техничке документације
за сваки бујични водоток, која подразумева припрему техничке документације за сваки
водоток појединачно. Овом документацијом дефинишу се два основна сегмента:
- документација о водотоку и сливу;
- документација о брањеном подручју.
Техничка документација о водотоку који угрожава посматрано подручје има фундаментални
значај за одбрану од поплава, јер ствара основ за процену степена угрожености приобаља од
великих вода.
Осим Удовичког потока за који је 2011.године урађен пројекат регулације ниједан други
бујични водоток на територији града није изучен. Недостатак пројектне документације, као
и измене Закона о планирању и изградњи које постојећу документацију стару и више
деценија чине невалидном, значајно успорава трајно решавање проблема плављења и на
водотоцима I реда те се као приоритети у изради пројектне документације предлаже:
1)Учешће града Смедерева у изради пројекта регулације реке Раље на
нерегулисаном делу од моста на железничкој прузи до улива железариног
колектора
2)Учешће града Смедерева у изради пројекта регулације Голобочког потока
3)Учешће града Смедерева у изради пројекта регулације реке Коњске
2. Извођење интервентних и превентивних радова којима ће се умањити ризик
од поплава изливањем воде из корита :
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1) Интервентни радови на ослобађању протицајног профила Голобочког
потока, (проширење протицајног профила, решавање имовинско-правне
проблематике, проширење и ископ деонице на којој се јавља успор)
2) Наставак интервентних радова на уклањању препрека у водотоку у
основном кориту нерегулисаног тока реке Раље (водоток I реда),
најкритичније деонице од друмског моста Смедерево –Смедеревска
Паланка до железничког моста пруге Мала Крсна- Београд
3) Интервентни радови на измуљењу корита и уклањању препрека у
основном кориту реке Језаве (водоток I реда), најкритичније деонице од
ушћа Коњске у Језаву узводно до Скобаља
4) Интервентни радови на измуљењу корита и уклањању препрека у
основном кориту реке Бадрике, узводно од црпне станице
5) Наставак интервентних радова на измуљењу корита и уклањању
препрека у основном кориту осталих мањих водотока (Ландолски поток,
Удовички поток, Поток Сегда, Поток Царевац)
6) Чишћење каналске мреже у Коларима
7) Чишћење Црвеног канала кроз К.О. Рaдинац, К.О.Липе и К.О.Враново
Извођење интервентних радова обухвата: геодетско снимање и власничку идентификацију
водотока, машинско и ручно чишћење муља из водотока са одвозом на депонију, уклањање
материјала из (не)регулисаног корита са одвозом на депонију, сечење стабала и вађење
пањева из нерегулисаног корита са одлагањем,сечење шибља из нерегулисаног корита и
приобалног појаса, грађевинске радове на заштити постојећих грађевинских објеката на
траси водотока, израду пропуста на водотоцима на месту саобраћајница.
Решењем начелнице Градске управе Смедерево број 02-238/2016-03 од 23.11.2016.год.
формирана је Радна група која је сагледала комплетно стање на водотоцима другог
реда на територији града Смедерева и констатовала да је од свих мера у 2017. години
најпотребније извршити следеће:
1. Чишћење Голобачког потока од наноса и то у делу корита кроз парцеле власника
чија су домаћинства највише угрожена поплавама.
2. Израда пројектно-техничке документације за регулацију Голобачког потока
3. Чишћење корита реке Језаве од жбуња, дрвећа и траве низводно од Скобаља у
дужини од 700 метара
4. Чишћење каналске мреже у Коларима
5. Чишћење Црвеног канала кроз К.О. Рaдинац, К.О.Липе и К.О.Враново
6. Чишћење Петријевског и Ћириловачког атмосферског колектора
4. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВОРИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕДЛОГА МЕРА И
АКТИВНОСТИ НА СМАЊЕЊУ РИЗИКА ОД ПОПЛАВА
За реализацију плана неопходно је обезбедити средстава:
- Буџета града Смедерева
- Средства из годишњег програма ЈВП „Србијаводе“
- Средства Дирекције за воде -Министарства пољопривреде и заштите животне средине
У оквиру Одлуке о буџету за 2017. годину а у циљу реализације предлога мера и активности
на смањењу ризика од поплава за 2017. годину, планирано је укупно 10.970.000,00
динара .
5. ОРГАНИЗАЦИЈА ИНТЕГРАЛНЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА И ШТЕТНОГ
ДЕЈСТВА ВОДА ЗА ВОДЕ II РЕДА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
5.1.
Одбрана угрожених насеља, уређених површина и добара од поплавних вода II
реда - градски оперативни план одбране за подручје града Смедерева
У приобаљу нерегулисаних водотока II реда могу се јавити хидролошке појаве које
изазивају плављење добара и насеља. Због тога је Оперативним планом за одбрану од
поплава на територији града Смедерева обухваћено подручје које може бити угрожено, не
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само услед неповољних хидролошких појава у водотоцима II реда без заштитних система,
већ и подручје града у целини.
Тиме је обезбеђена могућност интегралне одбране од штетног дејства вода II реда на
територији града Смедерева.
Оперативним планом за одбрану од поплава на територији града Смедерева
дефинише се програм мера, радова и активности за неповољне хидролошке околности на
назначеном подручју. Исти су систематизовани по степенима одбране од поплава и по
учесницима са дефинисаним задужењима и обавезама у свакој фази одбране посебно.
5.2. Одбрана од леда на водотоцима II реда на подручју града Смедерева
Ледене појаве на притокама потенцијални су узрок повишења водостаја и плављења
приобаља.
Ледене појаве на водотоцима који нису обухваћени Републичким оперативним
планом за одбрану од поплава и леда, у надлежаности су Града Смедерева.
5.3. Елементарне непогоде, пратеће појаве штетног дејства вода II реда и одбрана од
града
Могућност коинциденције неповoљних хидролошких услова (који могу изазвати
повишене водостаје у водотоцима и бујичне феномене - плављење приобаља), са
неповољним метеоролошким појавама (као што су бујичне кише, град у летњим условима,
односно ледене кише и снежне падавине у зимским условима), условљава потребу да се
планирају мере, радови и активности за превентивну заштиту, за уочавање непосредне
опасности и спровођење одбране.
Због очекиваних размера поплава и штета на потенцијално угроженим деловима
територије града, овакве појаве се третирају као елементарне непогоде.
6. РУКОВОЂЕЊЕ ОДБРАНОМ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА НА ПОДРУЧЈУ
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Руковођење одбраном за воде II реда засновано је на принципима јасне
субординације и координације директних и индиректних субјеката.
Специфичност заштите подручја града Смедерева условљава обезбеђење услова за
интегрално спровођење одбране од штетног дејства уз учешће:
- Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Смедерева
- Члана Градског штаба за ванредне ситуације надлежног за мере заштите и
одбране од поплава - координација, руковођење и реализација Оперативног плана за
одбрану од поплава за воде II реда на подручју града Смедерева.
- Градских субјеката - надлежне службе Града Смедерева, одговорна лица – повереници
за делове подручја града (месне заједнице) и производне системе који се као целине морају
засебно штитити, градски комунални системи и расположива оператива која мора бити
ангажована у одбрани;
- Виталних система на подручју града - институције са седиштем на подручју града
без којих се не може одвијати функционисање града у ванредним условима - задовољење
потреба становништва и производње, односно институција које могу обезбедити ефикасно
спашавање становништва и добара.
6.1.

Субјекти руковођења одбраном од поплава за воде II реда на подручју града одговорности и координација субјеката руковођења у одбрани од поплава
6.1.1. Градски штаб за ванредне ситуације на подручју града Смедерева
6.1.2. Члан Градског штаба за ванредне ситуације надлежан за мере заштите и
одбране од поплава
6.1.3 Помоћници члана штаба за ванредне ситуације надлежног за мере заштите и
одбране од поплава
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6.1.4. Технички сектор, представници градских виталних система, представници
привредних система и повереници из Оперативног плана за одбрану од
поплава на територији града Смедерева
Сходно Републичком Општем плану одбране од поплава за период 2012.-2018.
године, а на основу поглавља Институционално организовање одбране, за координацију
одбране од поплава за територију јединице локалне самоуправе задужен је Члан Градског
штаба за ванредне ситуације надлежан за мере заштите и одбране од поплава.
Лице задужено за координацију одбране од поплава на територији јединице локалне
самоуправе је, за време одбране од поплава на својој територији, дужно да непрекидно
размењује информације од значаја за интегрално управљања одбраном од поплава на водама
II реда, са јавним водопривредним предузећем, надлежним за спровођење одбране од
поплава на водама I реда, на територији јединице локалне самоуправе.
Лице задужено локаним оперативним планом дужно је да евидентира податке о свим
поплавним догађајима о поплавама II реда и да их достави надлежном јавном
водопривредном предузећу.
Лице задужено локаним оперативним планом дужно је да на територији града
организује и спроводи одбрану од поплава као редовну и ванредну одбрану од поплава, али
и приликом проглашења ванредног стања. За извођење неопходних радова у циљу
управљања заштитним објектима (одржавање, санација, реконструкција и др.) потребно је
ангажовати стручне и специјализоване службе односно предузећа. Такве службе, у складу
са Законом о ванредним ситуацијама могу да буду у саставу градског штаба за ванредне
ситуације на територији града Смедерева.
Лице задужено локаним оперативним планом руководи следећим целинама:
-помоћници члана штаба за ванредне ситуације надлежног за мере заштите и
одбране од поплава ( председници градских и сеоских месних савета и повереници за
одбрану од поплава из градских и сеоских месних заједница);
- технички сектор: стручна лица из институција које се баве проблематиком одбране
од поплава и то ДВП „Смедерево“ Смедерево и стручна лица из предузећа која својом
оперативом директно учествују у одбрани ( градска јавна комунална предузећа);
- представници градских виталних система - медицинске службе, МУП и др.;
- представници привредних система и повереници за одбрану од поплава.
7. СИСТЕМ КООРДИНАЦИЈЕ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА
У случајевима када дође до превазилажења редовне и ванредне обране од поплава за
воде II реда на територији града Смедерева, односно у случају евентуалних ванредних
ситуација тј. проглашења ванредне ситуације, координацију, примењивање мера и
спровођење активности члана Градског штаба за ванредне ситуације надлежног за мере
заштите и одбране од поплава, преузима Градски штаб за ванредне ситуације на територији
града Смедерева који је формиран на основу Закона о ванредним ситуацијама („Службени
гласник Републике Србије“, број 111/2009, 92/2011 и 93/2012).
Задатак Градског штаба је да:
1. руководи и кординира рад субјеката система заштите и спасавања и снага заштите и
спасавања у ванредним ситуацијама на спровођењу утврђених задатака
2. руководи и кординира спровођење мера и задатака цивилне заштите
3. разматра и даје мишљење на предлог Процене угрожености и предлог Плана заштите
и спасавања у ванредним ситуацијама
4. прати стање и организацију заштите и спасавања и предлаже мере за њихово
побољшање
5. наређује употребу снага заштите и спасавања, средстава помоћи и других средстава
која се користе у ванредним ситуацијама
6. стара се о редовном информисању и обавештавању становништва о ризицима и
опасностима и предузетим мерама
7. разматра организацију, опремање и обучавање јединице цивилне заштите,
овлашћених, оспособљених правних лица
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8. сарађује са надлежним органима заштите и спасавања суседних држава у ванредним
ситуацијама
9. процењује угроженост од настанка ванредне ситуације
10. доноси наредбе, закључке и препоруке
11. сарађује са штабовима суседних јединица локалне самоуправе
12. именује менаџера заштите и заменика менаџера заштите у насељеним местима
13. разматра и предлаже доношење одлуке о организацији заштите и спасавања на
територији града
14. ангажује особљена правна лица и друге организације од значаја за град
15. обавља и друге послове у складу са Законом.
Седиште Штаба је зграда Скупштина града Смедерева, улица Омладинска 1
Смедерево, са постојећим системом комуникације - телефонским путем, факсом и радио
везама.
8. ЕВИДЕНТИРАНИ ПОПЛАВНИ ДОГАЂАЈИ ЗА ВОДЕ II РЕДА
1. Изливање Ландолског потока у рејону села Колари 1999. године
2. Изливање Удовичког потока 2009. године и 2010. године
3. Изливање Голобачког потока 2009. године и 2010. године
4. Појава подземних и површинских вода у селу Колари 2009. године и 2014. године
5. Изливање подземних и површинских вода у нижим деловима села Липе 1999. године и
у августу и септембру 2014. године
6. Изливање подземних и површинских вода у Малом Криваку 1999. године, 2006. године
и 2014. године
7. Изливање подземних и површинских вода у селу Радинац 2009. године и 2014. године
8. Изливање потока Сегда у зони државног пута 2014. године
9. Угрожавање локалног пута Л 7 за Сеоне појавом бујице 2014. године
10. Изливање Голобачког потока у марту месецу 2015. године
11. Изливање Голобачког потока у марту месецу 2016. године
9. ПРОЦЕНА ШТЕТА ОД ШТЕТНОГ ДЕЈСТВА ВОДА II РЕДА
9.1.
Идентификација материјалних штета на подручју
Након престанка опасности од штетног дејства вода другог II реда и обезбеђења
услова за приступ угроженом подручју, посебна Комисија коју формира Скупштина града,
извршава детаљан обилазак подручја, у циљу идентификације материјалних штета по врсти
објеката и добара. Наведена Комисија благовремено сачињава Извештај са одговарајућом
фото-документацијом.
Начин и делокруг рада ове Комисије дефинише посебан акт Скупштине града.
9.2.
Критеријуми за процену штета
Поменути градски акт посебно дефинише и критеријуме за процену штете уз
усаглашавање са важећим критеријумима за процену штете републичких институција
којима се доставља Извештај.
10. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Годишњи програм мера и радова за смањење ризика од поплава на водотоцима II
реда на територији града Смедерева за 2017.годину ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 325-4/2017-07
У Смедереву, 8. јуна 2017. године
СКУПШТИНА ГРАДА СМЕДЕРЕВА

Тачност преписа оверава:

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ
Милица Врачар

ПРЕДСЕДНИК

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић,
СКУПШТИНЕ
ГРАДА с.р.
Богољуб Спасојевић, с.р.
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104.
Разматрајући Извештај о стању безбедности саобраћаја
на територији града Смедерева за 2016. годину, на основу
члана 19. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 12/2016-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 8. седници одржаној 8.
јуна 2017. године, донела је
ЗАКЉУЧАК
1. Прихвата се Извештај о стању безбедности саобраћаја на територији града Смедерева за 2016. годину.
2. С обзиром да су пешаци, посебно деца, категорија
која је најизложенија страдању у саобраћају, то је потребно
наставити са предузимањем свих мера и радњи ради њихове заштите, и то кроз превентиван и едукативан рад, као
и применом свих саобраћајних, техничких и грађевинских
елемената (изградња тротоара, модернизација школских
зона, успостављање ‘’пешачких коридора’’, увођење светлосне саобраћајне сигнализације, изградња пешачких платоа, посебно осветљавање пешачких прелаза, успоравање
брзине кретања возила, постављање заштитних ограда и
стубића и др.).
3. Имајући у виду да је непрописна брзина кретања
возила најчешћи узрок саобраћајних незгода са најтежим
последицама, то је потребно предузимати све мере и радње
како би иста била у границама прописаности (превентивна
делатност кроз едукативне акције, саобраћајно-регулативне
и грађевинске мере, примена савремених метода контроле
брзине кретања возила, као што су камере и радари, интензивна контрола од стране саобраћајне полиције, пооштрена
казнена политика како прекршајна тако и кривична, итд).
4. Правовремено и адекватно збрињавање повређених
и медицинска рехабилитација страдалих у саобраћајним
незгодама је изузетно важан елемент повећања безбедности саобраћаја, односно смањења степена тежине насталих
последица, па је у том смислу потребно стално унапређење
реаговања хитне помоћи кроз техничко опремање, побољшање организованости и кадровско оспособљавање, као и
стварање што повољнијих услова за медицинско и рехабилитационо пружање здравствених услуга повређенима.
5. Задужује се Савет за безбедност саобраћаја града
Смедерева да настави спровођење мера и акција у складу
са Извештајем о стању безбедности саобраћаја на територији града Смедерева за 2016. годину, Акционим планом
за спровођење Стратегије безбедности саобраћаја на путевима града Смедерева за период од 2017. до 2018. године и
Програмом коришћења средстава за финансирање унапре-
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ђења безбедности саобраћаја на путевима на подручју града Смедерева у 2017. години, као и да предузима све друге
мере и радње у складу са Решењем о оснивању Савета за
безбедност саобраћаја града Смедерева, уз редовно извештавање Градског већа града Смедерева.
6. Задужује се управљач општинских путева и улица
града Смедерева да:
- спроводи мере на повећању безбедности саобраћаја
на локацијама на којима се догодио највећи број незгода у
складу са Извештајем о стању безбедности саобраћаја на
територији града Смедерева за 2016. годину;
- редовно извештава Савет за безбедност саобраћаја
града Смедерева, односно Градско веће града Смедерева о
извршеним мерама и активностима усмереним на повећању безбедности саобраћаја.
7. Задужује се Група за саобраћајну инспекцију, Одељења за инспекцијске послове и послове комуналне полиције
Градске управе града Смедерева да:
- врши сталну контролу општинских путева и улица на
територији града Смедерева са аспекта безбедности саобраћаја, а посебно школских зона;
- редовно извештава Савет за безбедност саобраћаја
града Смедерева, односно Градско веће града Смедерева,
о извршеним контролама и предузетим мерама из области
безбедности саобраћаја у складу са својим надлежностима.
8. Задужује се Група за саобраћај, Одељења за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе града Смедерева да перманентно прати стање
безбедности саобраћаја на територији града Смедерева и
предузима све мере и радње из своје надлежности и о томе
редовно извештава Савет за безбедност саобраћаја града
Смедерева, односно Градско веће града Смедерева.
9. Овај Закључак и Извештај о стању безбедности саобраћаја на територији града Смедерева за 2016. годину објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
10. Закључак у препису доставити: председнику Савета
за безбедност саобраћаја града Смедерева, управљачу општинских путева и улица града Смедерева преко Одељења
за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове,
Одељењу за инспекцијске послове и послове комуналне
полиције, Одељењу за убранистичко-комуналне и имовинско-правне послове, документацији и архиви.
Број 344-382/2017-07
У Смедереву, 8. јуна 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.
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I ОСНОВНИ УСЛОВИ ОДВИЈАЊА И БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА
На територији града Смедерева путну мрежу чине државни путеви, општински путеви и
улице у насељеним местима као и некатегорисани путеви.
Дужина државних путева, без Аутопута, је 129,6 km. Аутопут кроз нашу територију је
дугачак 27 km.
Најважнији државни путеви који пролазе кроз територију нашег града су ДП IA A1
(Аутопут), ДП IБ 14 (Ковин - Раља - ДП 1Б 33) и ДП IБ 33 (Аутопут - Пожаревац).
Општински путеви су категорисани на Општинске путеве I и II реда. Дужина
Општинских путева I реда је 76 km. Општински путеви I реда повезују територију града
односно два или више насеља на територији града са мрежом државних путева.
Улице су категорисане у градске магистрале, улице I и II реда и стамбене улице. Улице
повезују насеља са државним или општинским путевима или поједине делове насеља. Највећи
број улица се односи на уже подручје града у територијалном смислу односно сам град
Смедерево без сеоских насеља. Најзначајније улице са становишта одвијања и безбедности
саобраћаја су Карађорђева, 17. октобра, 16. октобра, Црвене армије, Кнеза Михаила,
Петријевска итд. Дужина градских магистрала је 28 km, улица I реда 15,5 km и II реда 36 km.
Управљање државним путевима је у надлежности Републике док су остали путеви и
улице у надлежности града Смедерева.
Код путева и улица најзначајнија је, у смислу повећања безбедности саобраћаја,
завршена реконструкција раскрснице државних путева 153 и 155 са улицом Петријевском у
Петријеву (Петријевска раскрсница на Обилазници) која је годинама означавана као "црна
тачка". Реконструкција је завршена почетком септембра 2016.г. Изградња савременог кружног
тока уместо класичне раскрснице је резултат упорног залагања града уназад неколико година.
Радове је извело ЈП "Путеви Србије". Средства у износу од око 30.000.000 динара је обезбедила
Република Србија. Од момента пуштања у саобраћај није се догодила ни једна саобраћајна
незгода са најтежим последицама.
Град је и у 2016. години уложио значајна средства у редовно одржавање путева и улица
као и реконструкцију и асфалатирање улица у граду и насељеним местима на територији
Смедерева. Такође је вршено насипање сеоских путева.
Из средстава за унапређење безбедности саобраћаја, која се ангажују преко Савета за
безбедност саобраћаја града Смедерева, извршено је следеће:
- потписан је уговор за изградњу прве фазе тротоара у улици Петријевској у Смедереву
у дужини од 600 м.;
- завршена је изградња тротоара у улици Петријевски поток у Смедереву;
- започета је реконструкција тротоара у улици 16. октобра у Смедереву;
- урађен је пројекат јавне расвете у улици Црвене Армије у Смедереву;
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- урађени су пројекти техничког регулисања саобраћаја на општинском путу број 20
(Раља-Враново-Мала Крсна) и у улицама Горанској и Коларској;
- урађено ( уграђено) је: 8 пешачких асфалтних платоа, 10 „лежећих полицајаца“ са
одговарајућом сигнализацијом, 778,80 метара вибро трака за успоравање брзине кретања
возила испред обележених пешачких прелаза, 289 маркера за обележавање пешачких прелаза,
58 катадиоптера на заштитним оградама, 85,20 метара заштитних ограда за пешаке, 56
заштитних стубића за пешаке, 1 саобраћајни знак са изменљивим садржајем и радаром за
брзину, 230 вертикалних саобраћајних знакова и обележаване су ознаке на коловозу (у
„школским зонама, пешачки прелази и др.);
- урађен је пројекат видео надзора за контролу брзине кретања возила и препознавање
таблица возила прекршиоца;
- постављене су камере за видео надзор контроле брзине кретања возила у улици
Црвене Армије у Смедереву;
На плану превентиве спроведене су акције доделе ауто седишта за све новорођене бебе
као јединствене акције у Србији која је наишла на изванредан пријем код родитеља и грађана
(око 800 је подељено) и „Пажљивкова правила у саобраћају“ којом приликом су, поред
брошуре, свим првацима на подручју града подељени и светлоодбојни прслуци (око 1050) уз
одржавање пригодних предавања из безбедности саобраћаја за тај узраст.
У Смедереву и у свим насељеним местима постоје зоне успореног саобраћаја "школске
зоне" у близинама свих школа и исте су обележене прописаном вертикалном и хоризонталном
саобраћајном сигнализацијом а многе од њих су опремљене и другим средствима заштите деце
као што су пешачки семафори, заштитне ограде, пешачки платои и "лежећи полицајци".
Основне превентивне активности се спроводе у основним школама кроз школске
програме и кроз такмичење "Шта знаш о саобраћају" које организује у сарадњи са школском
управом Ауто мото савез Србије.
Обука кандидата за возаче "А" и "Б" категорије се обавља у 5 Ауто-школа.
Технички прегледи возила се обављају у 12 градских и 2 центра у сеоским месним
заједницама.
Контролу и регулисање саобраћаја, осим на Аутопуту, обавља Одељење саобраћајне
полиције Полицијске управе Смедерево.
Према подацима из 2016. године на територији града Смедерева живи 107.528
становника и има регистровано укупно 24.315 возила од чега највише путничких (21.021) и
теретних (1.853). Мотоцикла има 272, трактора 192, а аутобуса 33.
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II ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЉИ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА
У 2016. години, на подручју града Смедерева, без Аутопута, забележене су укупно 376
саобраћајнe незгодe у којима је смртно страдало 11 лица, 35 лица су задобила тешке телесне
повреде и 270 лаке телесне повреде. У 222 незгоде је наступила и материјална штета на
возилима и путним и другим објектима.
На државном путу А1-Аутопуту се догодило 25 саобраћајних незгода у којима је једно
лице погинуло, 7 лица су задобила тешке телесне повреде и 52 лаке телесне повреде.

Табела 1. ПОСЛЕДИЦЕ У САОБРАЋАЈНИМ НЕЗГОДАМА БЕЗ АУТОПУТА
ПОСЛЕДИЦЕ САОБ. НЕЗГОДА
Смртно страдали
Тешке телесне повреде
Лаке телесне повреде

2016. год
11
35
270

Табела 2. ПОСЛЕДИЦЕ У САОБРАЋАЈНИМ НЕЗГОДАМА – АУТОПУТ
ПОСЛЕДИЦЕ САОБ. НЕЗГОДА
Смртно страдали
Тешке телесне повреде
Лаке телесне повреде

2016. год
1
7
52

Табела 3. РАСПОДЕЛА СОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА СА СМРТНО СТРАДАЛИМ
ЛИЦИМА ПРЕМА УЧЕСНИЦИМА
УЧЕСНИК САОБ. НЕЗГОДА
Возач
Путник
Пешак

укупно
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2016. год
10
1
1
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Табела 4. САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ СА СМРТНО СТРАДАЛИМ ЛИЦИМА
Место

Улица/пут

Смртно страдао

Мала Крсна

ДП 33

пешак

Мала Крсна

ДП 33

Смедерево

ДП 14

Смедерево

Улица
Коларска

Петријево

ДП 153

Раља
Радинац
Смедерево
Осипаоница
Смедерево
Осипаоница

ДП 14
Улица
Јордана
Јовановића
Улица
Липска
А1
Улица
Горанска
Нема улице

возач бицикла
путник и возач
путничког
аутомобила
возач путничког
аутомобила
возач теретног
возила
возач бицикла

Вид незгоде
путничко возило оборило и згазило
пешака
судар теретног возила и бицикла при
вожнји у истом смеру

Узрок незгоде
брзина
остале врсте незгода

судар теретног и путничког возила
из супротних смерова

радња

слетање путничког возила са пута

неуступање
првенства пролаза

судар два теретна возила из
супротних смерова
судар теретног возила и бицикла при
вожњи у истом смеру

брзина
брзина

возач мотоцикла

слетање мотоцикла са пута

брзина

возач бицикла

слетање бицикла са коловоза и удар
у објекат поред пута

брзина

судар при вожњи у истом смеру

брзина

слетање путничког возила са пута

брзина

слетање путничког возила са пута

брзина

возач путничког
аутомобила
возач путничког
аутомобила
возач путничког
аутомобила

Међу смртно страдалим лицима је 10 возача свих врста возила (од чега 3 возача
бицикла), 1 путник и 1 пешак. Главни узрок саобраћајних незгода са најтежим последицама је
непрописна или неприлагођена брзина кретања возилом на путу.
7 лица је погинуло на државним путевима а 5 на улицама.
Ниједно дете до 14 година старости није погинуло у саобраћају а такође ни један ученик
није страдао у "зонама школа".
Ниједан пешак није погинуо у насељеним местима.
Табела 5. РАСПОДЕЛА САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА ПРЕМА УЗРОКУ (без Аутопута)
УЗРОК
Непрописна или неприлагођена брзина кретања возилом
Извођење непрописних радњи у саобраћају
Неуступање првенства пролаза
Вожња под дејством алкохола
Остало
Непрописно прелажење коловоза

свега

2016. год
162
129
42
27
14
2
376

Најчешћи узрок настанка саобраћајних незгода је непрописна или неприлагођена брзина
кретања возилом. На другом месту узрок је извођење непрописних радњи у саобраћају.
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Табела 6. РАСПОДЕЛА САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА ПРЕМА ВИДУ НЕЗГОДЕ
ВИД НЕЗГОДЕ
2016. год
Бочни судар
71
Слетање са коловоза и удар у објекат поред пута
56
Судар при вожњи у истом смеру
53
Судар возила из супротних смерова
49
Обарање или гажење пешака
45
Удар возила у друго заустављено или паркирано возило
40
Слетање возила са пута
35
Остале врсте незгода
16
Удар возила у неки други објекат на путу
5
Испадање - падање лица из возила у покрету
2
Превртање возила на путу
2
Судар при упоредној вожњи
2
Обарање или гажење стоке или друге животиње
0
Међусобни судар друмског и железничког возила
0
свега
376
Најчешћи видови саобраћајних незгода су судари возила свих врста. Такође је значајан
вид незгоде слетање возила са коловоза што говори о брзини као најзаступљенијем узроку
настанка саобраћајних незгода.
Табела 7. РАСПОДЕЛА САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА ПРЕМА КАТЕГОРИЈИ ПУТА
КАТЕГОРИЈА ПУТА
Улица у насељеном месту
Државни пут
А1- Аутопут
Општински пут

свега

2016. год
243
122
25
10
400

Највећи број незгода се догодио у улицама у насељима на територији града Смедерева и
то због највећег обима саобраћаја који се у њима одвија, док су се незгоде са најтежим
последицама догодиле на државним путевима у највећем броју ван насеља.
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Табела 8. РАСПОДЕЛА САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА ПРЕМА ЛОКАЦИЈИ НА
ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА
ДРЖАВНИ ПУТ
ДП IБ 14 (Ковин - Раља)
ДП IБ 33 (Аутопут - Пожаревац)
ДП IIА 156 (Раља - Смедеревска Паланка)
ДП IIА 153 - ДП II 155 (раскрсница у Петријеву)
ДП IIБ 352 (ДП 153 - Колари - Селевац - Смед. Паланка)
ДП IIА 158 (Мала Крсна - Велика Плана)
ДП IIА 153 (Орешац - Аутопут у Раљи )
ДП IIA 155 (Петријево - Младеновац)
ДП IIА 153 - ДП IIБ 352 (Коларска раскрсница)
ДП IБ 14 - ДП IIА 153
ДП IIА 153 – Горанска
ДП IБ 33 - ДП IIА 158 (раскрсница у Малој Крсни)
ДП IIБ 352 - ОП 11 (раскрсница у Суводолу)
ДП IБ 14 - ДП IIА 156
ДП IIБ 352 – ОП 20
ДП IБ 14 – ОП 1
ДП IБ 14 – Црвене армије
Свега

2016. год
24
15
14
13
13
13
11
8
2
2
1
1
1
1
1
1
1
122

Табела 9. РАСПОДЕЛА НЕЗГОДА ПРЕМА ЛОКАЦИЈИ НА ОПШТИНСКИМ
ПУТЕВИМА
ОПШТИНСКИ ПУТ
ОП 20 (Државни пут 14 (Раља) - Враново -државни пут 158
(Мала Крсна))
ОП 17 (Општински пут 3 - Враново)
ОП 9 (Државни пут 352 - Ландол - државни пут 352 (Колари))
ОП 1 (Државни пут 14 - Шалинац - Кулич)
ОП 2 (Државни пут 14 - Липе)
ОП 10 (Државни пут 352 - Биновац)
ОП 11 (Државни пут 352 - Бадљевица)
Свега

2016. год
3

Број незгода које су се догодиле на општинским путевима је врло мали.

7

2
1
1
1
1
1
10
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Табела 10. РАСПОДЕЛА НЕЗГОДА ПРЕМА НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ
2016. год
220
25
24
17
12
10
8
8
6
6
6
6
5
4
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
376

МЕСТО
Смедерево
Мала Крсна
Радинац
Петријево
Михајловац
Лугавчина
Колари
Осипаоница
Враново
Добри До
Водањ
Раља
Суводол
Удовице
Мало Орашје
Липе
Сеоне
Друговац
Шалинац
Вучак
Ландол
Биновац
Сараорци
Кулич
Луњевац
Бадљевица

Највећи број незгода се због величине обима саобраћаја догодио у Смедереву, затим у
Малој Крсни, Радинцу, Птеријеву итд.
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Табела 11. РАСПОДЕЛА САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА ПРЕМА ЛОКАЦИЈИ НА
УЛИЦАМА У СМЕДЕРЕВУ
Кнеза Михаила
Петријевска
Горанска
Коларска
16. октобра
Црвене армије
Карађорђева
17. октобра
Шалиначка
Доситеја Обрадовића
Народног фронта
Деспота Ђурђа
Ђуре Даничића
Мајке Југовића
Милосава Илића (Радинац)
Димитрија Давидовића
Милоша Великог
Липска
Омладинска
Саве Немањића
Краља Петра (Удовице)
Петра Драпшина
Слободе
Војводе Симе
Војводе Степе
Ђуре Салаја
Војводе Ђуше

УЛИЦА

2016. год
13
13
13
12
10
10
9
8
6
5
5
4
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2

Највећи број незгода и даље се догађа у главним саобраћајницама града Смедерева,
односно у улицама Кнеза Михаила, Горанска, Петријевска, Коларска, 16. октобра, Црвене
армије, Карађорђева, 17. октобра итд.
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Табела 12. РАСПОДЕЛА НЕЗГОДА ПРЕМА КАТЕГОРИЈИ ВОЗИЛА
КАТЕГОРИЈА ВОЗИЛА
Путнички аутомобил
Теретно возило
НН
Бицикл
Аутобус
Трактор
Мопед, мотокултиватор, радна машина
Мотоцикл
Скуп возила
Воз

свега

2016. год
455
76
22
14
13
13
12
12
11
1
629

Путнички аутомобили најчешће учествују у саобраћајним незгодама пошто је и њихов
проценат учешћа највећи, а затим теретна возила.

ЧЛАН ГРАДСКОГ ВЕЋА ЗАДУЖЕН ЗА
РЕСОР САОБРАЋАЈА И БЕЗБЕДНОСТИ

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

Бранислав Дробњаковић, дипл.саоб.инж.

Драган Крстић, дипл.грађ.инж.
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105.
На основу члана 13. Закона о безбедности саобраћаја
на путевима („Службени гласник Републике Србије“, број
41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 – одлука УС, 55/2014,
96/2015 – др. закон и 9/2016 – одлука УС), члана 32. став
1. тачка 6., а у вези са чланом 66. став 3. Закoна o локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007, 83/2014 - др. закон и 101/2016 - др. закон) и члана
19. став 1. тачка 6. Статута града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 12/2016 - пречишћен текст),
а на предлог Савета за безбедност саобраћаја на путевима
града Смедерева,
Скупштина града Смедерева, на 8. седници одржаној 8.
јуна 2017. године, донела jе
АКЦИОНИ ПЛАН
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ БЕЗБЕДНОСТИ
САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА ГРАДА СМЕДЕРЕВА
ЗА ПЕРИОД ОД 2017. ДО 2018. ГОДИНЕ
1. УВОД
Скупштина града Смедерева је донела Стратегију безбедности саобраћаја на путевима града Смедерева за период од 2016. до 2020. године („Службени лист града Смедерева“, број 12/2016). Стратегијом безбедности саобраћаја
дефинисани су мисија, визија и дати су одговори где смо
сада, шта желимо и на који начин да то урадимо. Стратегија безбедности саобраћаја дала је одговоре на то које су
кључне области деловања и које су циљне групе којима је
потребно посветити пажњу. Неке области су искључиво у
надлежности града Смедерева, неке делимично, а неке су
у надлежности Републике Србије и њених министарстава
и органа, а пре свих Министарства унутрашњих послова,
Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
Министарства правде и Министарства здравства.
Као предуслов деловања у области безбедности саобраћаја град Смедерево има успостављене инстиуционалне оквире који се баве безбедношћу саобраћаја кога чине:
Скупштина града Смедерева, Градско веће града Смедерева, Савет за безбедност саобраћаја на путевима, одељења
Градске управе Смедерево надлежна за послове саобраћаја
и безбедности саобраћаја, управљач општинских путева
и улица, органи просвете, предшколске установе, здравствене установе, ауто-школе и центри за технички преглед
возила, а који сви заједно уз саобраћајну полицију, судове,
тужилаштва и друге, могу да одговоре прокламованим циљевима.
Циљеви дати у Стратегији безбедности саобраћаја на
путевима града Смедерева за период од 2016. до 2020. године су:
- да у саобраћају нема погинуле деце од 2020. године,
- да годишњи број погинулих буде највише 5,
- да годишњи број тешких повреда буде највише 24.
Постизањем жељених циљева у смањењу броја погинулих и тешко повређених лица у саобраћајним незгодама,
остварила би се материјална уштеда од око 9 милиона евра.
Како доћи до жељеног стања у систему безбедности
саобраћаја дато је начелно у Стратегији деловањем у 5 стубова.
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Конкретне мере у 2017.-2018. години се дају у Акционом плану. Највећи део мера се односи на задужења одређених институционалних оквира на нивоу града, а један број
у виду препорука државним органима.
У Смедереву постоји стручни потенцијал, али и жеља
да се безбедност саобраћаја унапређује. Смедерево издваја
значајна средства за ове намене и у многим елементима је
међу првим градовима у Републици Србији. Са све већим
развојем града нарочито у економском смислу, ствараће се
и све веће материјалне могућности за улагање у ову област,
чиме ће се у знатној мери повећати безбедност учесника у
саобраћају.
На 32. седници одржаној 12. фебруара 2017. године
Градско веће града Смедерева је усвојило Програм рада Савета за безбедност саобраћаја на путевима града Смедерева
у 2017. години и Програм коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на
подручју града Смедерева у 2017. години, што заједно са
Стратегијом безбедности саобраћаја даје основу за Акциони план.
Акциони план се доноси за период мај 2017.- мај 2018.
године.
2. ПЛАН
2.1. Унапређење саобраћајне инфраструктуре
2.1.1. Иницирање изградње кружног тока на раскрсници државних путева број 153 и 352 и улице Коларске (Коларска раскрсница).
2.1.2. Иницирање побољшања безбедности одвијања
пешачког саобраћаја на раскрсници државног пута IБ, број
14 и улице Црвене армије (II Липска рампа).
2.1.3. Иницирање реализације обезбеђивања безбеднијег скретања за Шалинац на раскрсници државног пута IБ,
број 14 и општинског пута за Шалинац.
2.1.4. Израда и реализација пројекта којим се унапређује безбедност деце у школској зони у Раљи на државном
путу IБ, број 14.
Извршилац: Градоначелница града Смедерева, Савет
за безбедност саобраћаја на путевима града Смедерева (у
даљем тексту: Савет), надлежна одељења Градске управе
Смедерево, ЈКП Паркинг сервис Смедерево, ЈП Урбанизам
Смедерево и ЈП „Путеви Србије“.
Рок: до децембра 2017. године.
2.1.5. Израда и реализација саобраћајног пројекта за
унапређење безбедности саобраћаја и пројекта изградње
тротоара у улици Шалиначкој у Смедереву.
Извршилац: Савет, надлежна одељења Градске управе
Смедерево, ЈКП Паркинг сервис Смедерево, ЈП Урбанизам
Смедерево и др.
Рок: до новембра 2017. године.
2.1.6. Израда и реализација саобраћајно-архитектонског пројекта за унапређење безбедности и одвијања саобраћаја, нарочито пешачког, у улицама Кнеза Михаила и
Војводе Ђуше и на пешачком прелазу у улици Карађорђевој
код поште.
Извршилац: Савет, надлежна одељења Градске управе
Смедерево, ЈКП Паркинг сервис Смедерево, ЈП Урбанизам
Смедерево и др.
Рок: до септембра 2017. године.
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2.1.7. Израда и реализација пројеката којима се унапређује безбедност деце у школским зонама на подручју града
Смедерева.
Извршилац: Савет, надлежна одељења Градске управе
Смедерево, ЈКП Паркинг сервис Смедерево, ЈП Урбанизам
Смедерево и др.
Рок: до септембра 2017. године.
2.1.8. Израда и реализација пројекта којим се унапређује безбедност одвијања саобраћаја у улици Србиној у
Смедереву.
Извршилац: Савет, надлежна одељења Градске управе
Смедерево, ЈКП Паркинг сервис Смедерево, ЈП Урбанизам
Смедерево и др.
Рок: до јула 2017. године.
2.1.9. Израда и реализација пројекта уградње пешачког
семафора у улици Црвене армије.
Извршилац: Савет, надлежна одељења Градске управе
Смедерево, ЈКП Паркинг сервис, ЈП Урбанизам Смедерево
и др.
Рок: до децембра 2017. године.
2.1.10. Израда и реализација пројеката изградње и реконструкције тротоара у градским улицама, као и у сеоским насељима у којима се догодило страдање пешака или
у којима су пешаци у објективној опасности од страдања.
Извршилац: Савет, надлежна одељења Градске управе
Смедерево, ЈКП Паркинг сервис Смедерево, ЈП Урбанизам
Смедерево и др.
Рок: до априла 2018. године.
2.1.11. Уградња знакова са изменљивим садржајем у
функцији смањења и контроле брзине кретања возила.
Извршилац: Савет, надлежна одељења Градске управе
Смедерево, ЈКП Паркинг сервис Смедерево, ЈП Урбанизам
Смедерево и др.
Рок: до октобра 2017. године.
2.1.12 Израда и реализација пројеката за посебан начин
осветљавања пешачких прелаза са становишта безбедности
саобраћаја у улици Карађорђевој и другим улицама.
Извршилац: Савет, надлежна одељења Градске управе
Смедерево, ЈП Урбанизам Смедерево, ЈКП Паркинг сервис
Смедерево, ЈКП Зеленило и гробља Смедерево и др.
Рок: до септембра 2017. године
2.1.13. Израда и реализација пројеката заштите пешака изградњом заштитних ограда и постављањем стубића у
улицама у којима страдају пешаци или су у потенцијалној
опасности.
Извршилац: Савет, надлежна одељења Градске управе
Смедерево, ЈКП Паркинг сервис Смедерево, ЈП Урбанизам
Смедерево и др.
Рок: до априла 2018. године.
2.1.14. Израда и реализација пројеката постављања
елемената за успоравање саобраћаја (пешачки платои, “саобраћајни полицајци”, вибрационе траке, маркери и сл.)
ради веће заштите пешака.
Извршилац: Савет, надлежна одељења Градске управе
Смедерево, ЈКП Паркинг сервис Смедерево, ЈП Урбанизам
Смедерево и др.
Рок: до априла 2018. године.

8. јун 2017. године

2.1.15. Израда и реализација саобраћајних пројеката за
сеоска насеља у циљу побољшања безбедности и одвијања
саобраћаја.
Извршилац: Савет, надлежна одељења Градске управе
Смедерево, ЈКП Паркинг сервис Смедерево, ЈП Урбанизам
Смедерево и др.
Рок: до априла 2018. године.
2.1.16. Остало (заштитне ограде у кривинама, постављање маркера у кривинама итд.).
Извршилац: Савет, надлежна одељења Градске управе
Смедерево, ЈКП Паркинг сервис Смедерево, ЈП Урбанизам
Смедерево и др.
Рок: до априла 2018. године.
Средства: Према Програму коришћења средстава за
финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на подручју града Смедерева у 2017.. години (у даљем
тексту: Програм)
Напомена: Приоритети ће се одређивати у зависности
од проблематике и расположивих средстава као и програма
изградње и реконструкције инфраструктуре.
2.2. Превентивно деловање и унапређење саобраћајног
васпитања и образовања
2.2.1. Прикључивање спровођењу акције „Шта знаш о
саобраћају“ у оквиру које спровести такмичење ученика у
изради литерарних и писаних радова са темом саобраћаја. За победнике обезбедити адекватне награде (бицикле и
књиге).
Извршилац: Савет, надлежна одељења Градске управе
Смедерево и др.
Рок: до маја 2017. године.
2.2.2. Наставак спровођења акције поделе ауто седишта
за новорођене бебе.
Извршилац: Градоначелница града Смедерева, Савет,
надлежна одељења Градске управе Смедерево и други.
Рок: до априла 2018. године.
2.2.3. Наставити са спровођењем акције „Пажљивкова
правила у саобраћају“ у сарадњи са Агенцијом за безбедност саобраћаја и акције поделе светлоодбојних прслука
свим првацима у школској години 2017/18.
Извршилац: Савет, надлежна одељења Градске управе
Смедерево и др.
Рок: до новембра 2017. године.
2.2.4. Одржати семинар за учитеље у циљу едукације из
безбедности саобраћаја у сарадњи са Агенцијом ЗБС.
2.2.5. Спровести едукацију васпитача предшколског узраста у сарадњи са Агенцијом ЗБС.
2.2.6. Извршити едукацију ученика средње техничке
школе – саобраћајног смера за промотере „вршњачке едукације“ у сарадњи са Агенцијом ЗБС.
2.2.7. Спровести акцију за употребу сигурносних појасева на предњим седиштима путничких возила у сарадњи
са Агенцијом ЗБС (уз употребу симулатора вожње “коса
раван”).
2.2.8. Спровести акцију за возаче у циљу смањења брзине кретања возила у сарадњи са Агенцијом ЗБС (уз употребу симулатора превртања возила „Ражањ“).
2.2.9. Спровести акцију у циљу смањења броја возача
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који управљају возилима под утицајем алкохола у сарадњи
са Агенцијом ЗБС (уз употребу „пијаних наочара“).
Извршилац: Савет, Агенција за безбедност саобраћаја
Републике Србије и др.
Рок: до априла 2018. године (у договору са Агенцијом
ЗБС)
2.2.10. Извршити опремање кабинета за спровођење наставе из области саобраћаја за ученике Техничке школе у
Смедереву – саобраћајног смера.
Извршилац: Савет и Одсек за јавне набавке Градске
управе Смедерево.
Рок: до маја 2017. године.
2.2.11. Учешће у акцијама које спроводе други органи
и организације.
Извршилац: Савет и др.
Средства: Према Програму.
2.3.Научно-истраживачки рад
Савет ће подржати све пројекте којима се унапређује
безбедност саобраћаја, а пре свега деце и пешака, за које
се укаже потреба или буду резултат ангажовања научних и
других радника у овој области самостално или по позиву.
Извршилац: Савет и др.
Напомена: По потреби.
Средства: Према Програму.
2.4.Техничко опремање саобраћајне полиције, саобраћајне инспекције и хитне помоћи
2.4.1. Реализација набавке и уградње камера за видео
надзор контроле брзине кретања возила и препознавање
таблица возила прекршиоца у улици Петријевској у Смедереву и обезбеђивање њихове експлоатације интернет конекцијом.
Извршилац: Савет, Одсек за јавне набавке Градске
управе Смедерево, Саобраћајна полиција и др.
Рок: до јула 2017. године.
2.4.2. Реализација набавке дефибрилатора - апарата за
хитну интервенцију на лицу места код настрадалих лица
у саобраћајним незгодама, а за потребе Хитне медицинске
помоћи Дома здравља у Смедереву.
Извршилац: Савет, Одсек за јавне набавке Градске
управе Смедерево и Дом здравља Смедерево.
Рок: до маја 2017. године.
Средства: Према Програму.
2.5. Остало
2.5.1. Доношење Акционог плана реализације усвојене
Стратегије безбедности саобраћаја на путевима на подручју града Смедерева за период од 2018. до 2019. године.
Извршилац: Градско веће града Смедерева, Савет и др.
Рок: до априла 2018. године.
2.5.2. Израда и разматрање периодичних извештаја о
стању безбедности саобраћаја и предузимању мера за извршење закључака Скупштине града Смедерева, Градског
већа града Смедерева и Савета.
Извршилац: Савет, надлежна одељења Градске управе
Смедерево, Саобраћајна полиција и др.
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Рок: до септембра 2017. године.
2.5.3. Разматрање периодичних извештаја о активностима надлежних одељења Градске управе Смедерево у
делокругу предузимања мера усмерених на повећање безбедности саобраћаја.
Извршилац: Савет и надлежна одељења Градске управе
Смедерево.
Рок: јул и октобар 2017. године.
2.5.5. Разматрање проблематике збрињавања настрадалих у саобраћајним незгодама.
Извршилац: Савет, Дом здравља Смедерево и Општа
болница „Свети Лука“ Смедерево.
Рок: до новембра 2017. године.
2.5.6. Разматрање проблематике у прекршајној и кривичној области безбедности саобраћаја.
Извршилац: Савет, Виши и Основни суд, Прекршајни
суд, Више и Основно јавно тужилаштво, Саобраћајна полиција.
Рок: до новембра 2017. године.
3. ЗАВРШНИ ДЕО
Овај Акциони план објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 344-383/2017-07
У Смедереву, 8. јуна 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.

106.
На основу члана 3. став 7. Закона о раду („Службени
гласник Републике Србије“, број 24/2005, 61/2005, 54/2009,
32/2013, 75/2014 и 13/2017-одлука УС), 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 и 101/2016- др. закон) и члана 19. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
12/2016-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 8. седници одржаној 8.
јуна 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ НА
ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА О РАДУ ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА УРБАНИЗАМ СМЕДЕРЕВО,
СМЕДЕРЕВО
I
Даје се претходна сагласност на Предлог правилника
о раду Јавног предузећа Урбанизам Смедерево, Смедерево
број 31/2017 од 27.04.2017. године.
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108.

II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 020-4/2017-07
У Смедереву, 8. јуна 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.

На основу члана 17. став 3. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник Републике Србије“, број 15/2016), члана
32. став 1. тачка 9., а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“,
број 129/2007, 83/2014-др. закон и 101/2016-др. закон) и члана 19. став 1. тачка 9. Статута града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 12/2016-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 8. седници одржаној 8.
јуна 2017. године, донела је

107.
На основу чланова 46. став 1. и 47. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број
15/2016), члана 32. став 1. тачка 9., а у вези са чланом 66.
став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014-др. закон
и 101/2016-др. закон) и члана 19. став 1. тачка 9. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
12/2016-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 8. седници одржаној 8.
јуна 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ВОДОВОД
СМЕДЕРЕВО
I

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА УРБАНИЗАМ СМЕДЕРЕВО,
СМЕДЕРЕВО
I
Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног предузећа Урбанизам Смедерево, Смедерево („Службени лист града Смедерева“, број 10/2016)
мења се у тачки I тако што се за члана Надзорног одбора
именује Мирјана Ђорђевић, ЈМБГ 3011967765026, представница запослених, уместо Виктора Станојевића, представника Оснивача.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.

ВЛАДИМИРУ КРСТИНУ, престаје функција директора Јавног комуналног предузећа Водовод Смедерево,
због подношења оставке.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Образложење
Владимир Крстин, директор Јавног комуналног предузећа Водовод Смедерево, поднео је Скупштини града Смедерева оставку на функцију директора Јавног комуналног
предузећа Водовод Смедерево, која је заведена на писарници Градске управе града Смедерева дана 20.02.2017. године, под бројем 02-29/2017-07.
Чланом 46. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број 15/2016) утврђено
је да мандат директора престаје истеком периода на који је
именован, оставком и разрешењем.
Такође, чланом 47. овог Закона предвиђено је да се
оставка у писаној форми подноси органу надлежном за
именовање директора јавног предузећа.
На основу напред наведеног, Скупштина града Смедерева је на 8. седници одржаној 8. јуна 2017. године, донела
Решење, као у диспозитиву.
Број 02-29/2017-07
У Смедереву, 8. јуна 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.

Образложење
Чланом 17. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број 15/2016) прописано
је да председника и чланове надзорног одбора јавног предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе именује орган одређен Статутом јединице локалне самоуправе,
на период од четири године, од којих је један члан надзорног одбора из реда запослених.
Чланом 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007,
83/2014-др. закон и 101/2016-др. закон) прописано је да
Скупштина општине, у складу са законом, између осталог,
именује и разрешава надзорни одбор јавних предузећа чији
је оснивач, док је одредбом члана 66. став 3. истог закона
прописано да се одредбе овог закона које се односе на скупштину општине, примењују на градску скупштину.
Чланом 19. став 1. тачка 9. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 12/2016-пречишћен текст) прописано је да Скупштина града, у складу са
законом, између осталог, именује и разрешава надзорни одбор јавних предузећа чији је оснивач.
Скупштина града Смедерева донела је Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног
предузећа Урбанизам Смедерево, Смедерево („Службени
лист града Смедерева“, број 10/2016), којим су за председника и чланове Надзорног одбора именовани представници
Оснивача, с обзиром да се радило о новом Јавном предузећу у оснивању које још увек није имало запослене.
Чланом 26. став 1. Одлуке о оснивању Јавног предузећа
Урбанизам Смедерево, Смедерево („Службени лист града
Смедерева“, број 10/2016) прописано је да Надзорни одбор
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има председника и два члана које именује Скупштина града, на период од четири године, док је ставом 2. истог члана
прописано да се један члан Надзорног одбора именује из
реда запослених Јавног предузећа, као и да се представник
запослених у Надзорном одбору предлаже на начин утврђен Статутом Јавног предузећа.
Чланом 31. став 2. Статута Јавног предузећа Урбанизам
Смедерево, Смедерево („Службени лист града Смедерева“, број 11/2016) прописано је да се један члан Надзорног
одбора именује из реда запослених у Јавном предузећу, на
предлог који утврђују запослени у Јавном предузећу, док је
чланом 33. став 1. Статута прописано да директор Јавног
предузећа из реда запослених именује трочлану Кандидациону комисију за утврђивање предлога за члана Надзорног одбора из реда запослених.
Кандидациона комисија, именована Решењем о именовању Кандидационе комисије за утврђивање предлога за
члана Надзорног одбора ЈП Урбанизам Смедерево, Смедерево из реда запослених, број 113 од 10.02.2017. године,
спровела је поступак прописан чланом 33. Статута и Скупштини града Смедерева, преко надлежног Одељења Градске управе града Смедерева, доставила Предлог за именовање члана Надзорног одбора из реда запослених у Јавном
предузећу Урбанизам Смедерево, Смедерево.
Предложени кандидат испуњава све услове утврђене у
члановима 18. и 19. Закона о јавним предузећима, предвиђене за именовање председника и чланова Надзорног одбора.
На основу напред наведеног, а сходно позитивно-правним прописима, донето је Решење као у диспозитиву.
Број 02-30/2017-07
У Смедереву, 8. јуна 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.
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Решење о именовању председника, заменика председника и чланова Управног одбора Центра за културу Смедерево („Службени лист града Смедерева“, број 12/2016),
мења се у тачки I тако што се разрешава дужности члан
Управног одбора Марија Аничић, представница запослених, а уместо ње за новог члана Управног одбора именује
се Радмила Пешић, представница запослених.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-64/2017-07
У Смедереву, 8. јуна 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.

110.
На основу чланa 53. став 2. и члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије“, број 72/2009, 52/2011, 55/2013,
35/2015-аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016-одлука
УС), 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 и 101/2016др. закон) и члана 19. став 1. тачка 23. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 12/2016-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 8. седници одржаној 8.
јуна 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ У СМЕДЕРЕВУ

109.
На основу члана 20. 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 41. Закона
о култури („Службени гласник Републике Србије“, број
72/2009, 13/2016 и 30/2016- испр.), члана 32. став 1. тачка 9.
, а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007,
83/2014 – др. закон и 101/2016 – др. закон) и члана 19. став
1. тачка 9. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 12/2016-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 8. седници одржаној 8.
јуна 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА
И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА
КУЛТУРУ СМЕДЕРЕВО

I
У Школски одбор Техничке школе у Смедереву, именују се за чланове:
1. Александра Мијатовић, представница јединице локалне самоуправе
2. Бранко Николић, представник јединице локалне самоуправе
3. Стојанка Гавриловић, представница јединице локалне самоуправе
4. Горан Карличић, представник запослених
5. Славица Савић, представница запослених
6. Марко Радмиловић, представник запослених
7. Јелена Фаркаш, представница родитеља ученика
8. Оливера Давид, представница родитеља ученика
9. Дејан Машић, представник родитеља ученика.
II
Доношењем овог Решења престаје да важи Решење о
именовању чланова Школског одбора Техничке школе у
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Смедереву („Службени лист града Смедерева“, број 1/2013,
6/2013, 1/2014, 6/2014 и 9/2016).
III
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.

8. јун 2017. године
III

Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-25/2017-07
У Смедереву, 8. јуна 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.

Број 02-288/2017-07
У Смедереву, 8. јуна 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.

111.
На основу чланa 53. став 2. и члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије“, број 72/2009, 52/2011, 55/2013,
35/2015-аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016-одлука
УС), 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 и 101/2016др. закон) и члана 19. став 1. тачка 23. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 12/2016-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 8. седници одржаној 8.
јуна 2017. године, донела је

112.
На основу члана 54. став 2. Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник Републике
Србије“, број 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015-аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016-одлука УС), 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 и 101/2016-др. закон) и члана
19. став 1. тачка 23. Статута града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 12/2016-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 8. седници одржаној 8.
јуна 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
„САВА КОВАЧЕВИЋ” У МИХАЈЛОВЦУ

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВОЖД КАРАЂОРЂЕ” У
ВОДЊУ
I
У Школски одбор Основне школе „Вожд Карађорђе“ у
Водњу, именују се за чланове:
1. Божидар Главоњић, представник јединице локалне
самоуправе
2. Дарко Миливојевић, представник јединице локалне
самоуправе
3. Саша Милићевић, представник јединице локалне
самоуправе
4. Јелена Вучковић, представница запослених
5. Наташа Милошевић, представница запослених
6. Александар Вучковић, представник запослених
7. Душица Дабић, представница родитеља ученика
8. Добрица Митровић, представник родитеља ученика
9. Катарина Митровић, представница родитеља ученика.
II
Доношењем овог Решења престаје да важи Решење
о именовању чланова Школског одбора Основне школе
„Вожд Карађорђе“ у Водњу („Службени лист града Смедерева“, број 2/2013, 6/2013, 1/2014 и 9/2016).

I
Решење о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Сава Ковачевић“ у Михајловцу („Службени
лист града Смедерева“, броj 6/2014), мења се у тачки I тако
што се разрешава дужности члан Школског одбора, Бојан
Влaдимировић, представник јединице локалне самоуправе,
а уместо њега за новог члана Школског одбора именује се
Милена Николић, представница јединице локалне самоуправе.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-259/2016-07
У Смедереву, 8. јуна 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.

113.
На основу члана 52. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник Републике Србије“, број 15/2016), члана 32. став 1. тачка 9., а у вези са чланом 66. став 3. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Ср-
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бије“, број 129/2007, 83/2014 - др. закон и 101/2016 - др.
закон) и члана 19. став 1. тачка 9. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 12/2016 - пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 8. седници одржаној 8.
јуна 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
ВОДОВОД СМЕДЕРЕВО
I
Срђан Стојковић, дипломирани грађевински инжењер, именује се за вршиоца дужности директора Јавног
комуналног предузећа Водовод Смедерево.
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114.
На основу члана 36. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 11/2013-пречишћен текст) и
члана 8. Одлуке о радним телима Скупштине града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 3/2008),
Савет за спорт и физичку културу, на 4. седници одржаној 6. јуна 2017. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА ЗА СПОРТ И
ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ
I
ПЕТАР ДИСИЋ, бира се за председника Савета за
спорт и физичку културу.

II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Образложење
Директор Јавног комуналног предузећа Водовод Смедерево поднео је Председнику Скупштине града Смедерева,
дана 20.02.2017. године под бројем 02-29/2017-07, оставку
на функцију директора овог Јавног предузећа.
До именовања директора по спроведеном јавном конкурсу, потребно је именовати вршиоца дужности директора
Јавног комуналног предузећа Водовод Смедерево.
Чланом 52. Закона о јавним предузећима („Службени
гласник Републике Србије“, број 15/2016) прописано је да
се вршилац дужности може именовати до именовања директора јавног предузећа по спроведеном јавном конкурсу.
Период обављања функције вршиоца дужности директора
не може бити дужи од једне године.
Чланом 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007,
83/2014 - др. закон и 101/2016 - др. закон) прописано је да
Скупштина општине, у складу са законом, именује и разрешава директоре јавних предузећа, док је чланом 66. став
3. истог закона прописано да се одредбе овог закона које
се односе на скупштину општине, примењују на градску
скупштину.
Чланом 19. став 1. тачка 9. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 12/2016 - пречишћен текст) прописано је да Скупштина града, у складу са
законом, именује и разрешава директоре јавних предузећа.
На основу напред наведеног, а сходно позитивно - правним прописима, донето је Решење о именовању вршица
дужности директора Јавног комуналног предузећа Водовод
Смедерево, као у диспозитиву.
Број 02-129/2017-07
У Смедереву, 8. јуна 2017. године

II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-68/2017-07
У Смедереву, 6. јуна 2017. године
ПРЕДСЕДАВАЈУЋА
САВЕТA ЗА СПОРТ И ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ
Весна Сајић, с. р.

115.
На основу члана 36. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 11/2013-пречишћен текст) и
члана 8. Одлуке о радним телима Скупштине града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 3/2008),
Савет за спорт и физичку културу, на 4. седници одржаној 6. јуна 2017. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИЦЕ ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА ЗА
СПОРТ И ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ
I
ВЕСНА САЈИЋ, бира се за заменицу председника Савета за спорт и физичку културу.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-69/2017-07
У Смедереву, 6. јуна 2017. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић

ПРЕДСЕДСЕДНИК
САВЕТА ЗА СПОРТ И ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ
Петар Дисић, с. р.
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САДРЖАЈ
Рег. бр.

Страна
СКУПШТИНА ГРАДА

84.

Одлукa о снабдевању града Смедерева топлотном енергијом

1

Одлукa о усвајању Почетног ликвидационог биланса Јавног предузећа Дирекција за
изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево – у ликвидацији

16

86.

Одлукa о усвајању Почетног ликвидационог извештаја Јавног предузећа Дирекција
за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево – у ликвидацији

17

87.

Одлукa о усвајању Почетног ликвидационог биланса Туристичке организације града Смедерева у ликвидацији

17

88.

Одлукa о усвајању Почетног ликвидационог извештаја Туристичке организације
града Смедерева у ликвидацији

18

89.

Одлукa о подстицању образовања ученика
и студената на територији града Смедерева

18

90.

Одлукa о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и
интереси грађана у области спорта на територији града Смедерева

21

Одлукa о конверзији дуга на дан 30.11.2016.
године са каматом до 31.12.2016. године
субјекта приватизације Саобраћајног предузећа „Ласта“ А.Д. Београд по основу
уступљеног јавног прихода-дела пореза на
зараде као прихода града Смедерева у капитал Града

23

92.

Одлукa о одређивању простора на територији града Смедерева на којем није дозвољено јавно окупљање

23

93.

Одлукa о изменама и допунама Одлуке о
организацији Градске управе града Смедерева

24

94.

Одлукa о изменама и допунама Одлуке о
градском водоводу и канализацији

34

95.

Одлукa о изменама и допунама Одлуке о
комуналном уређењу града Смедерева

44

85.

91.

Рег. бр.

Страна

96.

Одлукa о изменама и допунама Одлуке о
отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта

49

97.

Одлукa о изменама Одлуке о утврђивању
доприноса за уређивање грађевинског земљишта

51

98.

Одлукa о изменама и допуни Одлуке о такси превозу

52

99.

Одлукa о изменама и допуни Одлуке о начину остваривања права на повлашћену
вожњу за кориснике са територије града
Смедерева

54

100.

Одлукa о изменама и допунама Одлуке о
оснивању Јавног предузећа „Смедеревска
тврђава“

55

101.

Решење о давању сагласности на Одлуку о
изменама Статута Јавног предузећа „Смедеревска тврђава“

55

102.

Оперативни план за одбрану од поплава за
воде II реда на територији града Смедерева
за 2017. годину

57

103.

Годишњи програм мера и радова за смањење ризика од поплава на водотоцима
II реда на територији града Смедерева за
2017. годину

120

104.

Закључак којим се прихвата Извештај о
стању безбедности саобраћаја на територији града Смедерева за 2016. годину

132

105.

Акциони план за спровођење Стратегије
безбедности саобраћаја на путевима града Смедерева за период од 2017. до 2018.
године

143

106.

Решење о давању претходне сагласности
на Предлог правилника о раду Јавног предузећа Урбанизам Смедерево, Смедерево

145

107.

Решење о престанку функције директора Јавног комуналног предузећа Водовод
Смедерево

146

108.

Решење о измени Решења о именовању
председника и чланова Надзорног одбора
Јавног предузећа Урбанизам Смедерево,
Смедерево

146

Страна 152 – Број 6 – Књига 4

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Рег. бр.
109.

Страна
Решење о измени Решења о именовању
председника, заменика председника и чланова Управног одбора Центра за културу
Смедерево

147

110.

Решење о именовању чланова Школског
одбора Техничке школе у Смедереву

147

111.

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

148

112.

Решење о измени Решења о именовању
чланова Школског одбора Основне школе
„Сава Ковачевић” у Михајловцу

148

113.

Решење о именовању вршиоца дужности
директора Јавног комуналног предузећа
Водовод Смедерево

148

8. јун 2017. године

Рег. бр.

Страна
РАДНА ТЕЛА СКУПШТИНЕ ГРАДА

114.

Решење о избору председника Савета за
спорт и физичку културу

149

115.

Решење о избору заменице председника Савета за спорт и физичку културу

149
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