ГРАДА СМЕДЕРЕВА
ГОДИНА XII БРОЈ 6

СМЕДЕРЕВО, 27. ДЕЦЕМБАР 2019. ГОДИНЕ

СКУПШТИНА ГРАДА
166.
На основу члана 6. став 2., члана 43. став 1. и члана 46.
став 1. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011,
93/2012, 62/2013, 63/2013 – исправка, 108/2013, 142/2014,
68/2015-др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018,
31/2019 и 72/2019), члана 32. став 1. тачка 2., а у вези са
чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014-др.
закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 19. став 1. тачка
2. и члана 77. став 1. Статута града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 2/2019-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 25. седници одржаној
27. децембра 2019. године, донела jе
ОД Л У КУ
О БУЏЕТУ ГРАДА СМЕДЕРЕВА ЗА 2020. ГОДИНУ
I ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Приходи и примања буџета града Смедерева за 2020.
годину процењују се у укупном износу од 4.729.012.288
динара, и то средства буџета града Смедерева у износу од
4.673.093.000 динара и средства из осталих извора у износу
од 55.919.288 динара.
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Члан 2.
Приходи и расходи буџета града Смедерева за 2020. годину, примања по основу продаје нефинансијске
имовине, примања по основу продаје финансијске имовине, други приходи корисника буџетских
средстава, издаци и отплата дуга са обрачуном суфицита-дефицита и са рачуном финансирања
утврђени су у следећим износима и то:
ОБРАЧУН СУФИЦИТА / ДЕФИЦИТА СА РАЧУНОМ ФИНАНСИРАЊА
Опис
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 и други приходи корисника буџетских
средстава
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ (класа 8)
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске
имовине (кл. 4+5)
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) у чему:
текући буџетски расходи и расходи из других прихода
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ (класа 5) у чему:
текући буџетски издаци и издаци из других прихода
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (кл. 7+8) - (кл. 4+5)
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу
спровођења јавних политика) категорија 62
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

Износ

4.289.794.980
3.747.372.396
3.747.372.396
542.422.584
4.571.935.288
3.712.162.655
3.712.162.655
859.772.633
859.772.633
-282.140.308

3.000.000
-279.140.308

436.217.308
157.077.000

279.140.308
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Члан 3.
Буџетски дефицит у износу од 282.140.308 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 дефицит износи 279.140.308 динара. Потребна
средства за финансирање фискалног дефицита у износу од 279.140.308 динара и за финансирање
издатака за отплату главнице дуга у износу од 157.077.000 динара обезбедиће се из неутрошених
средстава из претходних година у укупном износу од 436.217.308 динара.
Члан 4.
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:

Економска
Класификација
1

3

321
7

711
712
713
714
716

732

ВРСТЕ
ПРИХОДА И
ПРИМАЊА
2
Пренета
новчана
средства
буџета из
претходних
година
Пренета
новчана
средства буџета
из претходних
година
Текући
приходи
Порези на
доходак, добит
и капиталне
добитке
Порез на фонд
зарада
Порез на
имовину
Порез на добра
и услуге
Други порези
Донације и
помоћи од
међународних
организација

Процена за 2020. годину
Сопствени
Средства из
и други
буџета
приходи
3
4

Процена за 2021. годину
Сопствени
Средства из
и други
буџета
приходи
5
6

Процена за 2022. годину
Сопствени
Средства из
и други
буџета
приходи
7
8

400.000.000

36.217.308

50.000.000

500.000

37.000.000

100.000

3.727.670.416

19.701.980

4.032.680.000

10.950.000

4.142.510.000

4.450.000

1.993.808.351

1.990.000.000

2.000.000.000

30.000

30.000

10.000

443.520.000

470.000.000

490.000.000

250.770.000

270.000.000

290.000.000

67.000.000

75.000.000

80.000.000

2.259.668

8.925.980

35.000.000

5.000.000

35.000.000

3.500.000
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742

743

744
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771

772

781

8

9

9216
8+9
7+8+9

3+7+8+9
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Трансфери од
других нивоа
власти
Приходи од
имовине
Приходи од
продаје добара
и услуга
Новчане казне и
одузета
имовинска
корист
Добровољни
трансфери од
физичких и
правних лица
Мешовити и
неодређени
приходи
Меморандумске
ставке за
рефундацију
расхода
Меморандумске
ставке за
рефундацију
расхода из
претходне
године
Трансфери
између
буџетских
корисника на
истом нивоу
Примања од
продаје
нефинансијске
имовине
Примања од
задуживања и
продаје
финансијске
имовине
Примања од
отплате кредита
датих физичким
лицима и
домаћинствима
у земљи
СВЕГА
ПРИМАЊА
ТЕКУЋИ
ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА
ПРЕНЕТА
СРЕДСТВА,
ТЕКУЋИ
ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА

564.742.397

4.620.000

85.860.000
252.580.000

753.900.000

450.000

100.000.000
1.456.000

260.000.000

753.900.000
135.000.000

1.000.000

280.000.000

48.000.000

52.000.000

52.000.000

2.500.000

5.000.000

4.900.000

10.600.000

17.000.000

17.000.000

2.000.000

3.500.000

1.750.000

3.500.000

1.700.000

4.000.000

1.000.000

3.000.000

1.000.000

3.000.000

200.000

450.000

300.000

500.000

300.000

542.422.584

50.000.000

30.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

4.000.000

545.422.584

53.000.000

33.000.000

4.273.093.000

19.701.980

4.085.680.000

11.250.000

4.175.510.000

4.750.000

4.673.093.000

55.919.288

4.135.680.000

11.750.000

4.212.510.000

4.850.000
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Члан 5.
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
1

ВРСТЕ РАСХОДА И
ИЗДАТАКА
2

41
42

Расходи за запослене
Коришћење услуга и роба

44

Отплата камата и пратећи
трошкови задуживања
Субвенције

45

План за 2020.
годину
3

План за 2021.
годину
4

План за 2022.
годину
5

792.450.926

800.000.000

810.000.000

1.538.911.683

1.390.000.000

1.400.000.000

12.593.000

8.000.000

4.000.000

115.723.159

82.000.000

82.000.000

46

Трансфери осталим
нивоима власти

677.986.852

650.000.000

700.000.000

47

Накнаде за социјалну
заштиту из буџета
Остали расходи
Средства резерве

185.592.922

185.000.000

200.000.000

323.410.725

245.000.000

270.000.000

43.000.000

25.000.000

25.000.000

Издаци за нефинансијску
имовину
Издаци за отплату
главнице

826.346.733

611.180.000

621.510.000

157.077.000

139.500.000

100.000.000

4.673.093.000

4.135.680.000

4.212.510.000

55.919.288

11.750.000

4.850.000

4.729.012.288

4.147.430.000

4.217.360.000

48
499
5
6
620
4+5+6

Набавка финансијске
имовине
СВЕГА РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ
РАСХОДИ И ИЗДАЦИ
КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ
СРЕДСТАВА ГРАДА
СМЕДЕРЕВА ИЗ ОСТАЛИХ
ИЗВОРА

4+5+6
Сред.инд.
корисн.

УКУПНИ РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ
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Члан 6.
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

Средства из
буџета

Структура
%

2

3

4

Средства
из
осталих
извора
5

3.689.669.267

79,0%

22.493.388

3.712.162.655

792.450.926

17,0%

4.678.000

797.128.926

1
400

ТЕКУЋИ РАСХОДИ

410

РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

412

Социјални доприноси на терет послодавца

413

Накнаде у натури

414
415

Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене

416

Награде,бонуси и остали посебни расходи

420

КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА

421

Стални трошкови

422
423

Трошкови путовања
Услуге по уговору

639.703.578
109.720.188
7.465.000
5.652.000
19.066.160
10.844.000

338.463.011

1.379.400

13.502.000

9.585.838

223.932.429

1.590.000

326.740.957

930.000

552.177.950

2.751.900

100.945.724

12.122.600
214.346.591

98.193.824

ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

12.593.000

441

Отплата домаћих камата

12.583.000

115.723.159

Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

86.500.000

4512

Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

29.223.159

ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
Текући трансфери осталим нивоима власти

4632

Капитални трансфери осталим нивоима власти

464

Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање

465

Остале дотације и трансфери

470

СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

677.986.852
524.959.864
62.640.000
80.225.000
10.161.988
185.592.922

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

185.592.922

480

ОСТАЛИ РАСХОДИ

323.410.725

481
482

Дотације невладиним организацијама
Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате

0,3%
4,6%
7,0%
11,8%
2,1%
0,3%

12.593.000

0,3%

12.583.000

10.000

4511

460

10.844.000
1.555.762.071

440

4631

19.066.160

0,2%

613.250

551.247.950

СУБВЕНЦИЈЕ

10.330.000

16.850.388

325.150.957

450

4.678.000

0,4%

7,2%

Текуће поправке и одржавање (услуге и материјал)

Пратећи трошкови задуживања

7.465.000

32,9%

Специјализоване услуге

444

109.720.188

0,2%

337.849.761

425

Материјал

639.703.578

2,3%

0,1%

6

1.538.911.683

424

426

13,7%

Укупна
јавна
средства

222.040.725
67.310.000

10.000
2,5%

115.723.159

1,9%

86.500.000

0,6%

29.223.159

14,5%

677.986.852

11,2%

524.959.864

1,3%

62.640.000

1,7%

80.225.000

0,2%
4,0%
4,0%
6,9%

10.161.988
900.000

186.492.922

900.000

186.492.922

65.000

323.475.725

65.000

222.040.725
67.375.000

4,8%
1,4%
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483

Новчане казне и пенали по решењу судова

485

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа

13.205.000

490

АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА И СРЕДСТВА
РЕЗЕРВЕ

43.000.000

49911

Стална резерва

3.000.000

49912

Текућа резерва

40.000.000

500

КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ

510

512

Машине и опрема

515

Нематеријална имовина

520

ЗАЛИХЕ

523

Залихе робе за даљу продају

3.000.000

0,9%
17,7%
17,0%
13,6%

633.487.192

3,3%
0,2%

8.674.486

40.000.000
33.425.900

859.772.633

33.425.900

827.767.761

23.305.200

656.792.392

9.820.700

162.000.883

300.000

8.974.486

50.000

ПРИРОДНА ИМОВИНА

541

Земљиште

50.000

50.000

50.000
0,7%

31.954.872

157.077.000

3,4%

157.077.000

УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

31.954.872

3,4%

157.077.000

Отплата главнице домаћим кредиторима

31.954.872

0,7%

31.954.872

ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ

611

43.000.000

0,1%

152.180.183

540

610

13.205.000

0,9%

794.341.861

Зграде и грађевински објекти

20.855.000

0,3%

826.346.733

ОСНОВНА СРЕДСТВА

511

0,4%

20.855.000

4.673.093.000

100,0%

157.077.000
55.919.288

4.729.012.288

Члан 7.
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
1
000

Функционална класификација
2

Средства из
буџета

Структура
%
4

5

6

7,0%

2.772.868

328.998.109

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

020

Старост

13.000.000

0,3%

040

Породица и деца

10.013.103

0,2%

107.000.000

2,3%

196.212.138

4,2%

070
090

Укупна јавна средства

3
326.225.241

Социјална помоћ угроженом становништву
некласификована на другом месту
Социјална заштита некласификована на
другом месту

Средства из
осталих извора

13.000.000
456.000

10.469.103
107.000.000

2.316.868

198.529.006

100

ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ

869.177.905

18,6%

111

Извршни и законодавни органи

52.105.722

1,1%

52.105.722

130

549.287.932

11,8%

549.287.932

160

Опште услуге
Опште јавне услуге некласификоване на
другом месту

99.714.251

2,1%

99.714.251

170

Трансакције јавног дуга

168.070.000

3,6%

168.070.000

200

ОДБРАНА

45.873.750

0,982%

45.873.750

220

Цивилна одбрана

45.873.750

0,982%

45.873.750

ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ

94.394.407

2,0%

94.394.407

Судови

34.394.407

0,7%

34.394.407

300
330

869.177.905
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Јавни ред и безбедност некласификован на
другом месту

60.000.000

1,3%

400

ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ

798.615.788

17,1%

1.020.000

411

Општи економски и комерцијални послови

21.822.240

0,5%

1.020.000

421

Пољопривреда

269.795.855

5,8%

269.795.855

451

Друмски саобраћај

487.245.045

10,4%

487.245.045

360

60.000.000
799.635.788
22.842.240

473

Туризам

19.752.648

0,4%

19.752.648

500

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

274.051.000

5,9%

274.051.000

510

Управљање отпадом

150.100.000

3,2%

150.100.000

520

Управљање отпадним водама

23.800.000

0,5%

23.800.000

0,2%

11.571.000

55.000.000

1,2%

55.000.000

560

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

11.571.000

33.580.000

0,7%

33.580.000

600

ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ

483.391.329

10,3%

31.543.920

514.935.249

620

Развој заједнице

306.091.329

6,6%

31.543.920

337.635.249

630

Водоснабдевање

30.000.000

0,6%

30.000.000

640

134.000.000

2,9%

134.000.000

660

Улична расвета
Послови становања и заједнице
некласификовани на другом месту

13.300.000

0,3%

13.300.000

700

ЗДРАВСТВО

167.271.800

3,6%

167.271.800

Ванболничке услуге

65.000.000

1,4%

65.000.000

Опште медицинске услуге

800.000

0,0%

800.000

731

Опште болничке услуге

91.246.800

2,0%

91.246.800

760

Здравство некласификовано на другом месту
РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И
ВЕРЕ

10.225.000

0,2%

10.225.000

549.463.994

11,8%

Услуге рекреације и спорта

213.223.159

4,6%

Услуге културе

299.740.835

6,4%

Услуге емитовања и штампања

25.000.000

0,5%

25.000.000

840

Верске и остале услуге заједнице

11.000.000

0,2%

11.000.000

860

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

500.000

0,0%

500.000

900

ОБРАЗОВАЊЕ

1.064.627.786

22,8%

11.950.000

1.076.577.786

Предшколско образовање

556.913.926

11,9%

10.000.000

566.913.926

Основно образовање

339.989.000

7,3%

920

Средње образовање

149.626.000

3,2%

950

Образовање које није дефинисано нивоом

18.098.860

0,4%

1.950.000

20.048.860

УКУПНО

4.673.093.000

100,0%

55.919.288

4.729.012.288

530
540

720
721

800
810
820
830

911
912

8.632.500

558.096.494
213.223.159

8.632.500

308.373.335

339.989.000
149.626.000

Члан 8.
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:
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ОПШТИ ДЕО - ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА И ИЗДАТАКА
Шифра
Програм
1
1101

Програмска
активност/
Пројекат
2

1101-0001
1101-0003
1102

1101-0005
1102-0001
1102-0002
1102-0003
1102-0004
1102-0006

1501

1102-0008

1501-0002

1502
0101

1501-П1
1502-0001
0101-0002

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

0701-0002
2001
2001-0001
2001-П1
2002

Назив
3
Програм 1. Становање, урбанизам
и просторно планирање
Просторно и урбанистичко
планирање
Управљање грађевинским
земљиштем
Остваривање јавног интереса у
одржавању зграда
Програм 2. Комуналне делатности
Управљање/одржавање јавним
осветљењем
Одржавање јавних зелених
површина
Одржавање чистоће на површинама
јавне намене
Зоохигијена
Одржавање гробаља и погребне
услуге
Управљање и снабдевање водом за
пиће
Програм 3. Локални економски
развој
Мере активне политике
запошљавања
Пројекат: "RomInk" - Инклузија
младих Рома на тржиште рада и у
заједницу"
Програм 4. Развој туризма
Управљање развојем туризма
Програм 5. Пољопривреда и
рурални развој
Мере подршке руралном развоју
Програм 6. Заштита животне
средине
Управљање заштитом животне
средине
Праћење квалитета елемената
животне средине
Заштита природе
Управљање отпадним водама
Управљање комуналним отпадом
Управљање осталим врстама отпада
Програм 7. Организација
саобраћаја и саобраћајна
инфраструктура
Управљање и одржавање
саобраћајне инфраструктуре
Програм 8. Предшколско
васпитање и образовање
Функционисање и остваривање
предшколског васпитања
и образовања
Пројекат: "Корачајмо заједно"
Програм 9. Основно образовање и
васпитање

Средства из
буџета

Структура
%

Средства
из
осталих
извора

Укупна
средства

4

5

6

7

153.600.000

3,3%

153.600.000

141.100.000

3,0%

141.100.000

1.500.000

0,03%

1.500.000

11.000.000

0,2%

11.000.000

331.619.895

7,1%

331.619.895

134.000.000

2,9%

134.000.000

55.000.000

1,2%

55.000.000

66.000.000

1,4%

66.000.000

35.200.000

0,8%

35.200.000

11.419.895

0,2%

11.419.895

30.000.000

0,6%

30.000.000

21.822.240

0,5%

1.020.000

22.842.240

15.000.000

0,3%

1.020.000

16.020.000

6.822.240

0,1%

6.822.240

17.900.000
17.900.000

0,4%
0,4%

17.900.000
17.900.000

204.681.855

4,4%

204.681.855

204.681.855

4,4%

204.681.855

127.851.000

2,7%

127.851.000

11.000.000

0,2%

11.000.000

6.951.000

0,1%

6.951.000

2.000.000
23.800.000
15.100.000
69.000.000

0,04%
0,5%
0,3%
1,5%

2.000.000
23.800.000
15.100.000
69.000.000

539.000.000

11,5%

539.000.000

539.000.000

11,5%

539.000.000

556.913.926

11,9%

10.000.000

566.913.926

556.193.926

11,9%

5.500.000

561.693.926

720.000

0,01%

4.500.000

5.220.000

339.989.000

7,3%

339.989.000
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2003
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0901-0001
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0901-0006
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1801
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0901-П3
1801-0001
1801-0002
1801-0003

1201
1201-0001
1201-0002
1201-0003
1201-0004
1201-П1
1201-П2
1201-П3
1201-П4
1201-П5
1201-П6
1201-П7
1201-П8

Функционисање основних школа
Програм 10. Средње образовање и
васпитање
Функционисање средњих школа
Програм 11. Социјална и дечија
заштита
Једнократне помоћи и други облици
помоћи
Породични и домски смештај,
прихватилишта и друге врсте
смештаја
Дневне услуге у заједници
Саветодавно-терапијске и социјалноедукативне услуге
Подршка реализацији програма
Црвеног крста
Подршка деци и породици са децом
Подршка рађању и родитељству
Подршка особама са инвалидитетом
Пројекат: "Сигурнији приступ-већа
самосталност"
Пројекат "Сервис подршке и услуга
у области социјалне заштите за
маргинализоване групе грађана са
територије града Смедерева"
Пројекат "Без алата нема заната"
Програм 12. Здравствена заштита
Функционисање установа примарне
здравствене заштите
Мртвозорство
Спровођење активности из области
друштвене бриге за јавно здравље
Програм 13. Развој културе и
информисања
Функционисање локалних установа
културе
Јачање културне продукције и
уметничког стваралаштва
Унапређење система очувања и
представљања културно-историјског
наслеђа
Остваривање и унапређивање јавног
интереса у области јавног
информисања
Пројекат Центра за културу Смедеревска јесен
Пројекат Центра за културу Позоришни фестивал Театар у
Тврђави
Пројекат Центра за културу Културно лето
Пројекат Центра за културу Позоришни фестивал "Нушићеви
дани"
Пројекат Центра за културу Ликовна колонија графике
Пројекат Центра за културу Светосавске свечаности
Пројекат Центра за културу - Дунав
филм фест
Пројекат Музеја -Грожђе, гвожђе и
урбане вибрације-реконструкција
сталне изложбене поставке

339.989.000

7,3%

339.989.000

149.626.000

3,2%

149.626.000

149.626.000

3,2%

323.152.319

6,9%

2.772.868

325.925.187

149.626.000

219.454.864

4,7%

900.000

220.354.864

9.000.000

0,2%

9.000.000

14.000.000

0,3%

9.963.103

0,2%

7.000.000

0,1%

7.000.000

21.500.000
10.500.000
1.500.000

0,5%
0,2%
0,03%

21.500.000
10.500.000
1.500.000

50.000

14.000.000
406.000

50.000

30.000.000

0,6%

184.352
157.271.800

0,0%
3,4%

10.369.103

100.000
30.000.000

1.416.868

225.000

1.601.220
157.271.800
225.000

800.000

0,01%

800.000

156.246.800

3,3%

156.246.800

335.740.835

7,2%

8.632.500

344.373.335

210.412.475

4,5%

8.432.500

218.844.975

9.000.000

0,2%

9.000.000

11.000.000

0,2%

11.000.000

25.000.000

0,5%

25.000.000

23.000.000

0,5%

23.000.000

6.500.000

0,1%

6.500.000

2.000.000

0,04%

2.000.000

8.800.000

0,2%

8.800.000

250.000

250.000

1.700.000

0,03%

1.700.000

6.000.000

0,1%

6.000.000

4.000.000

0,1%

4.000.000
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11
1201-П9
1201-П10

1201-П11

1201-П12

1201-П13

1201-П14

1201-П15

1201-П16

1301
1301-0001
1301-0004
1301-0005
0602
0602-0001
0602-0002
0602-0003
0602-0004
0602-0009
0602-0010
0602-П1
0602-П2
0602-П3

Пројекат Музеја - Годишњи програм
градске галерије савремене
уметности Смедерево
Пројекат Регионалног завода за
заштиту споменика културе - Пета
фаза системских археолошких
истраживања Тврђаве Рам у оквиру
реализације Главног пројекта обнове
Тврђаве Рам
Пројекат Регионалног завода за
заштиту споменика културе Санација и рестаурација Капеле
Дине Манчића на Старом гробљу
друга фаза
Пројекат Регионалног завода за
заштиту споменика културе Истраживање војних меморијала на
територији општине Велика Плана
Пројекат Регионалног завода за
заштиту споменика културе Конзерваторско рестаураторски
радови на санацији и конзервацији
надземног дела Куле 11
Пројекат Регионалног завода за
заштиту споменика културе Археолошко истраживање
манастира "Митрополије" у
Горњачкој клисури
Пројекат Регионалног завода за
заштиту споменика културе-Израда
пројекта статичкe санацијe и
презентацијe цркве Захвалнице у
Радовањском лугу
Пројекат Регионалног завода за
заштиту споменика културеПројекат санације, конзервације и
презентације комплекса цркве Свете
Тројице у Церовцу
Програм 14. Развој спорта и
омладине
Подршка локалним спортским
организацијама, удружењима и
савезима
Функционисање локалних спортских
установа
Спровођење омладинске политике
Програм 15. Опште услуге
локалне самоуправе
Функционисање локалне самоуправе
и градских општина
Функционисање месних заједница
Сервисирање јавног дуга
Општинско/градско
правобранилаштво
Текућа буџетска резерва
Стална буџетска резерва
Пројекат ЈП Дирекција за изградњу,
урбанизам и грађевинско земљиште
Смедерево у ликвидацији
Пројекат Туристичка организација
града Смедерева у ликвидацији
Пројекат "Побољшање услова за
одрживо, безбедније и ефикасно
пословање објекта "Весели Цветови"
Смедерево"

300.000

300.000

1.000.000

0,02%

1.000.000

4.200.000

0,1%

4.200.000

220.000

220.000

13.572.360

0,3%

13.572.360

800.000

0,01%

1.000.000

0,02%

1.000.000

6.986.000

0,1%

6.986.000

213.723.159

4,6%

213.723.159

180.000.000

3,9%

180.000.000

33.223.159

0,7%

33.223.159

500.000

0,01%

500.000

1.135.129.374

24,3%

33.493.920

1.168.623.294

810.447.464

17,3%

1.950.000

812.397.464

45.248.376
168.070.000

1,0%
3,6%

45.248.376
168.070.000

34.394.407

0,7%

34.394.407

40.000.000
3.000.000

0,9%
0,1%

40.000.000
3.000.000

8.245.045

0,2%

8.245.045

1.852.648

0,04%

1.852.648

2.160.490

0,05%

200.000

2.703.200

1.000.000

4.863.690
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2101-0001
2101-0002

0501-0001

Пројекат "Осветлимо индустријски
парк - побољшање инфраструктуре
снабдевања електричном енергијом
и осветљења у индустријском парку"
Пројекат "Вода за пословање-развој
пројекта за извођење за магистрални
цевовод за водоснабдевање
индустријске зоне дуж старог
шалиначког пута и пута М - 24 до
Ковинског моста"
Пројекат "Управљање имовином за
будуће кориснике"
Програм 16. Политички систем
локалне самоуправе
Функционисање Скупштине
Функционисање извршних органа
Програм 17. Енергетска
ефикасност и обновљиви извори
енергије
Енергетски менаџмент
УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ
РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

8.315.328

0,2%

26.026.240

34.341.568

593.664

0,01%

2.814.480

3.408.144

12.801.952

0,3%

12.801.952

63.571.597

1,4%

63.571.597

45.208.528
18.363.069

1,0%
0,4%

45.208.528
18.363.069

1.500.000

0,03%

1.500.000

1.500.000

0,03%

1.500.000

4.673.093.000

100,0%

55.919.288 4.729.012.288
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Члан 9.
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 2020-2022. године
Назив капиталног
пројекта
Р.бр.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Укупно сви
пројекти

1.104.344.887

Назив капиталног
пројекта

Година
почетка
финанс.
пројекта

Година
завршет.
финанс.
пројекта

Укупна
вредност
пројекта

1

104.934.479

528.278.635

Реализ.
закључно са 2019- план
31.12.2018.
6

2020

2021

2022

Након
2022

7

8

9

10

11

2

3

4

2017

2020

19.742.269

Приступни путеви

2020

2020

18.000.000

2019

2020

92.507.616

70.194.252

92.507.616

2018

2020

3.240.000

3.240.000

3.240.000

2019

2020

17.906.940

17.906.940

17.906.940

2020

2020

2.000.000

2019

2020

5.000.000

5.000.000

5.000.000

2019

2020

4.000.000

4.000.000

4.000.000

2017

2020

157.369.758

19.742.269

2.658.855

17.083.414

18.000.000

2.000.000

101.712.010

22.662.192

64.700.000 32.500.000 65.545.128

2019реализаци
ја

Реконструкција
Кајмакчаланске
улице са
пројектном
документацијом
Изградња и
капитално
одржавање улица
на територији
града Смедерева
Израда пројектнотехничке
документације за
реконструкцију
Карађорђеве
улице у
Смедереву
Рехабилитација
дела локалног
пута Раља-Колари
Надзор над
капиталним
инвестицијама
који врше
физичка и правна
лица
Израда пројектне
документације за
трансфер станицу
за сакупљање
комуналног
отпада
Израда пројекта
санације и
рекултивације
несанитарне
депоније
комуналног
отпада
Годоминско поље
у Смедереву
Радови на
изградњи
водозахвата и
пумпне станице у
оквиру система за
наводњавање
Удовичког
платоа-I и II фаза,
уз учешће
Републике
СрбијеМинистарства
пољопривреде и
праћење пројекта
од стране ЈП
Урбанизам
Смедерево

5

95.921.107 856.744.173

19.987.748

35.670.000

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 14 – Број 6

10

11

12

13

14

15

Капитална
улагања у
сеоским месним
заједницама
(самодопринос)
Инфраструктурно
опремање
Централног
гробља
Прибављање
непокретности у
јавну својину
града Смедерева
ради отклањања
последица
елементарне
непогодеклизишта у
Дунавској улици
Набавка опреме за
Предшколску
установу "Наша
радост"
Смедерево
Радови на
санацији и
адаптацији
дечијег
одмаралишта на
Ртњу
Капитално
одржавање
објеката ПУ
"Наша радост"
Смедерево који су
у јавној својини
града СмедереваВртић Пчелица и
Вртић у Скобаљу

27. децембар 2019. године

14

2020

2020

10.557.256

10.557.256

2018

2020

12.352.800

12.352.800

2017

2020

3.000.000

3.000.000

2020

2020

10.760.000

2019

2020

24.609.865

2020

2020

23.100.000

23.100.000

1.242.905

11.109.895

3.000.000

10.760.000

24.609.865

24.609.865

16

Набавка опреме за
Установу "Сунце"

2020

2020

30.000

30.000

17

Набавка опреме за
кориснике у
области културе

2020

2020

8.260.000

8.260.000

18

Набавка
нематеријалне
имовине-књиге и
уметничка дела

2020

2020

1.340.000

1.340.000

19

Набавка робе за
даљу продају

2020

2020

50.000

50.000

Набавка опреме

2020

2020

10.000.000

10.000.000

2018

2020

94.242.000

76.714.788

2019

Након
2022

162.500.000

16.250.000

2019

2020

5.750.000

5.750.000

2020

2020

1.000.000

1.000.000

2020

2020

52.200.000

20.000.000 32.200.000

20

21

22

23

24

25

Пројекат санације
објекта Опште
болнице "Свети
Лука" Смедерево
са пројектном
документацијом
Прибављање
непокретности у
јавну својину
града Смедерева
грађевинског
земљишта КП
број 10935/7 (део
касарне)
Пројектна
документацијасанација
клизишта
Програм
енергетске
ефикасностиИзрада елабората
енергенстке
санације јавних
објеката
Радови на
уређењу зграде
"Монопола"

2.995.200

91.246.800

31.954.872 32.500.000 32.500.000 65.545.128

5.750.000
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15

26

27

28

29

30

31

32

33
34

35

Пројекат
"Побољшање
услова за одрживо
безбедније и
ефикасно
пословање објекта
"Весели цветови"
Смедерево"
Пројекат
"Осветлимо
индустријски
парк"-побољшање
инфраструктуре
снабдевања
електричном
енергијом и
осветљења у
индустријском
парку са
пројектнотехничком
документацијом
Пројекат "Вода за
пословање-развој
пројекта за
извођење за
магистрални
цевовод за
водоснабдевање
индустријске зоне
дуж старог
Шалиначког пута
и пута М - 24 до
Ковинског моста"
Пројекат санације
објекта Основне
школе "Херој
Света
Младеновић" у
Сараорцимаучешће Града и
праћење пројекта
од стране ЈП
Урбанизам
Смедерево
Извођење
грађевинских
радова на
санацији
Гимназије
Смедеревоучешће Града и
праћење пројекта
од стране ЈП
Урбанизам
Смедерево
Набавка система
за јавно
обавештавање и
узбуњивање
Набавка две
црпне пумпе са
цревима и
прикључцима за
пумпу
Набавка две
муљне пумпе за
Ватрогасну
јединицу
Ануитети за
купљене објекте
Израда техничке
документације за
изградњу,
реконструкцију,
санацију,
адаптацију, стручни
надзор и сл. за
потребе града
Смедерева од стране
ЈП Урбанизам
Смедерево

2018

2020

1.983.323

7.990.323

2018

2020

34.587.568

39.900.528

2018

2020

2.568.000

2.568.000

2018

2020

13.878.374

2018

2020

2018

3.222.469

1.983.323

594.000

33.993.568

2.568.000

9.591.241

9.571.905

1.084.000

34.913.813

30.245.410

24.027.813

10.886.000

2020

20.000.000

20.000.000

20.000.000

2018

2020

150.000

150.000

150.000

2018

2020

1.400.000

1.400.000

1.400.000

2020

2020

700.000

700.000

2020

2020

32.500.000

32.500.000

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 16 – Број 6

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47
48

49

Информационе
технологијезаштита података
Издавање
грађевинских
дозвола, трошак
за прикључак до
корисника
(обједињена
процедура)
Израда пројектне
документације за
успостављање
нових дрвореда
Набавка опреме,
по Програму
коришћења
средстава за
финансирање
унапређења
безбедности
саобраћаја
Израда пројектне
документације и
реализација
пројеката, по
Програму
коришћења
средстава за
финансирање
унапређења
безбедности
саобраћаја
Капитална
улагања у месне
заједнице
Израда идејног
решења са
хидролошком
студијом за
регулацију
Голобочког
потока
Израда пројекта
за грађевинску
дозволу и
Пројекта за
извођење радова
за регулацију
Голобочког
потока
Изградња фекалне
канализационе и
водоводне мреже
у улицама на
територији града
Смедерева
Реконструкција
Ђушине улице
Пројекат
"Управљање
имовином за
будуће
кориснике-IPA
фонд
Систем техничке
заштите за град
Смедерево
Набавка опреме за
спровођење
избора
Набавка опреме за
Регионални
центар за
професионални
развој запослених
у образовањуНаучни клуб
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2020

2020

1.500.000

1.500.000

2020

2020

1.500.000

1.500.000

2020

2020

1.000.000

1.000.000

2020

2020

20.020.000

20.020.000

2020

2020

29.200.000

29.200.000

2020

2020

26.000.000

26.000.000

2019

2020

2.170.750

2.170.750

2.170.750

2019

2020

4.200.000

4.200.000

4.200.000

2020

2020

7.000.000

2019

2020

9.937.490

9.937.490

675.460

9.262.030

2019

2020

9.081.788

9.081.787

1.861.944

7.219.844

2019

2020

108.305.277

108.000.000

32.305.277

76.000.000

2020

2020

10.000

10.000

2020

2020

100.000

100.000

7.000.000
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50

51

52

Пројекат "RomInk
- Инклузија
младих рома на
тржиште рада и у
заједницу"
Сертификати за
енергетска
својства за
објекте у јавној
својини Града
Смедерева
Израда пројектне
документације за
пројекте које
спроводи град
Смедерево

2019

2020

1.620.000

1.620.000

1.620.000

2020

2020

500.000

500.000

2020

2020

100.000.000

100.000.000

53

Изградња бунара
у Михајловцу и
Биновцу

2020

2020

8.000.000

8.000.000

54

Реконструкција
фонтане на
централном
градском тргу у
Смедереву

2020

2020

3.000.000

3.000.000

55

Опремање
атлетске стазе
тартан стазом

2020

2020

5.000.000

5.000.000

Преглед капиталних пројеката у периоду 2020-2022. године
Капитални пројекти у периоду
2020-2022. године
Назив
капитално
г пројекта
1

95.921.107

856.744.173

Конто 4.
ниво

Опис конта

Извор

Опис извора

Буџет 2019реализација

2020

2021

2022

Након 2022

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ЗГРАДЕ И
ГРАЋЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ОПШТИ ПРИХОДИ
И ПРИМАЊА
БУЏЕТА

2.658.855

511

2

Приступни
путеви

511

5113

ЗГРАДЕ И
ГРАЋЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ОПШТИ ПРИХОДИ
И ПРИМАЊА
БУЏЕТА

18.000.000

3

Изградња и
капитално
одржавање улица
на територији
града Смедерева

511

5113

ЗГРАДЕ И
ГРАЋЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ОПШТИ ПРИХОДИ
И ПРИМАЊА
БУЏЕТА

92.507.616

13

НЕРАСПОРЕЂЕНИ
ВИШАК ПРИХОДА
ИЗ РАНИЈИХ
ГОДИНА

1.620.000

4

Израда
пројектнотехничке
документације за
реконструкцију
Карађорђеве
улице у
Смедереву

01

ОПШТИ ПРИХОДИ
И ПРИМАЊА
БУЏЕТА

1.620.000

6

7

Израда пројектне
документације за
трансфер
станицу за
сакупљање
комуналног
отпада

65.545.128

2

1

Рехабилитација
дела локалног
пута РаљаКолари
Надзор над
капиталним
инвестицијама
који врше
физичка и
правна лица

32.500.000

Конто 3.
ниво

Реконструкција
Кајмакчаланске
улице са
пројектном
документацијом

5

64.700.000

5113

511

5114

5114

ЗГРАДЕ И
ГРАЋЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

16.583.414
500.000

511

5113

ЗГРАДЕ И
ГРАЋЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ОПШТИ ПРИХОДИ
И ПРИМАЊА
БУЏЕТА

17.906.940

511

5114

ЗГРАДЕ И
ГРАЋЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ОПШТИ ПРИХОДИ
И ПРИМАЊА
БУЏЕТА

2.000.000

07

ТРАНСФЕРИ ОД
ДРУГИХ НИВОА
ВЛАСТИ

3.000.000

5114

ЗГРАДЕ И
ГРАЋЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ
01

ОПШТИ ПРИХОДИ
И ПРИМАЊА
БУЏЕТА

2.000.000

511

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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8

9

Израда пројекта
санације и
рекултивације
несанитарне
депоније
комуналног
отпада
Годоминско
поље у
Смедереву
Радови на
изградњи
водозахвата и
пумпне станице
у оквиру система
за наводњавање
Удовичког
платоа-I фаза, уз
учешће
Републике
СрбијеМинистарства
пољопривреде и
праћење пројекта
од стране ЈП
Урбанизам
Смедерево

511

5114

10

11

12

13

14

15

16

17

Инфраструктурн
о опремање
Централног
гробља
Прибављање
непокретности у
јавну својину
града Смедерева
ради отклањања
последица
елементарне
непогодеклизишта у
Дунавској улици
Набавка опреме
за Предшколску
установу "Наша
радост"
Смедерево
Радови на
санацији и
адаптацији
дечијег
одмаралишта на
Ртњу
Капитално
одржавање
објеката ПУ
"Наша радост"
Смедерево који
су у јавној
својини града
СмедереваВртић Пчелица и
Вртић у Скобаљу
Набавка опреме
за Установу
"Сунце"
Набавка опреме
за кориснике у
области културе

13

НЕРАСПОРЕЂЕНИ
ВИШАК ПРИХОДА
ИЗ РАНИЈИХ
ГОДИНА

3.000.000

01

ОПШТИ ПРИХОДИ
И ПРИМАЊА
БУЏЕТА

1.000.000

07

ОПШТИ ПРИХОДИ
И ПРИМАЊА
БУЏЕТА

8.430.330

01

ОПШТИ ПРИХОДИ
И ПРИМАЊА
БУЏЕТА

9.180.645

01

ОПШТИ ПРИХОДИ
И ПРИМАЊА
БУЏЕТА

2.376.773

ЗГРАДЕ И
ГРАЋЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ОПШТИ ПРИХОДИ
И ПРИМАЊА
БУЏЕТА

10.280.063

МАШИНЕ И
ОПРЕМА

01

ОПШТИ ПРИХОДИ
И ПРИМАЊА
БУЏЕТА

277.193

ЗГРАДЕ И
ГРАЋЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

5112

ЗГРАДЕ И
ГРАЋЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

511

5114

5112
Капитална
улагања у
сеоским месним
заједницама
(самодопринос)
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511

5113
5114
5112

512

5129

35.670.000

511

5112

ЗГРАДЕ И
ГРАЋЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ОПШТИ ПРИХОДИ
И ПРИМАЊА
БУЏЕТА

511

5111

ЗГРАДЕ И
ГРАЋЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ОПШТИ ПРИХОДИ
И ПРИМАЊА
БУЏЕТА

3.000.000

512

5126

МАШИНЕ И
ОПРЕМА

01

ОПШТИ ПРИХОДИ
И ПРИМАЊА
БУЏЕТА

10.760.000

13

НЕРАСПОРЕЂЕНИ
ВИШАК ПРИХОДА
ИЗ РАНИЈИХ
ГОДИНА

20.918.385

01

ОПШТИ ПРИХОДИ
И ПРИМАЊА
БУЏЕТА

3.691.480

511

5112

ЗГРАДЕ И
ГРАЋЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

1.242.905

11.109.895

511

5113

ЗГРАДЕ И
ГРАЋЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ОПШТИ ПРИХОДИ
И ПРИМАЊА
БУЏЕТА

23.100.000

512

5122

МАШИНЕ И
ОПРЕМА

01

ОПШТИ ПРИХОДИ
И ПРИМАЊА
БУЏЕТА

30.000

МАШИНЕ И
ОПРЕМА

01

ОПШТИ ПРИХОДИ
И ПРИМАЊА
БУЏЕТА

8.260.000

512

5122
5126
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 19 – Број 6

19

18

Набавка
нематеријалне
имовине-књиге и
уметничка дела

515

5151

НЕМАТЕРИЈАЛНА
ИМОВИНА

01

ОПШТИ ПРИХОДИ
И ПРИМАЊА
БУЏЕТА

1.340.000

19

Набавка робе за
даљу продају

523

5231

ЗАЛИХЕ РОБЕ
ЗА ДАЉУ
ПРОДАЈУ

01

ОПШТИ ПРИХОДИ
И ПРИМАЊА
БУЏЕТА

50.000

20

Набавка опреме

512

5122

МАШИНЕ И
ОПРЕМА

01

ОПШТИ ПРИХОДИ
И ПРИМАЊА
БУЏЕТА

10.000.000

07

ТРАНСФЕРИ ОД
ДРУГИХ НИВОА
ВЛАСТИ

79.266.000

21

Пројекат
санације објекта
Опште болнице
"Свети Лука"
Смедерево са
пројектном
документацијом

511

01

ОПШТИ ПРИХОДИ
И ПРИМАЊА
БУЏЕТА

Прибављање
непокретности у
јавну својину града
Смедерева
грађевинског
земљишта КП број
10935/7 (део
касарне)

541

5411

ЗЕМЉИШТЕ

01

ОПШТИ ПРИХОДИ
И ПРИМАЊА
БУЏЕТА

31.954.872

511

5114

ЗГРАДЕ И
ГРАЋЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ОПШТИ ПРИХОДИ
И ПРИМАЊА
БУЏЕТА

5.750.000

511

5114

ЗГРАДЕ И
ГРАЋЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ОПШТИ ПРИХОДИ
И ПРИМАЊА
БУЏЕТА

1.000.000

511

5113

ЗГРАДЕ И
ГРАЋЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ОПШТИ ПРИХОДИ
И ПРИМАЊА
БУЏЕТА

20.000.000

15

НЕУТРОШЕНА
СРЕДСТВА
ДОНАЦИЈА ИЗ
РАНИЈИХ ГОДИНА

1.803.200

01

ОПШТИ ПРИХОДИ
И ПРИМАЊА
БУЏЕТА

93.723

01

ОПШТИ ПРИХОДИ
И ПРИМАЊА
БУЏЕТА

86.400

15

НЕУТРОШЕНА
СРЕДСТВА
ДОНАЦИЈА ИЗ
РАНИЈИХ ГОДИНА

18.934.000

01

ОПШТИ ПРИХОДИ
И ПРИМАЊА
БУЏЕТА

5.886.096

01

ОПШТИ ПРИХОДИ
И ПРИМАЊА
БУЏЕТА

56

ФИНАНСИЈСКА
ПОМОЋ ЕУ

7.092.240

01

ОПШТИ ПРИХОДИ
И ПРИМАЊА
БУЏЕТА

2.081.232

22

23

24

Пројектна
документацијасанација
клизишта
Програм
енергетске
ефикасностиИзрада елабората
енергенстке
санације јавних
објеката

25

Радови на
уређењу зграде
"Монопола"

26

Пројекат
"Побољшање
услова за
одрживо
безбедније и
ефикасно
пословање
објекта "Весели
цветови"
Смедерево"

27

Пројекат
"Осветлимо
индустријски
парк"побољшање
инфраструктуре
снабдевања
електричном
енергијом и
осветљења у
индустријском
парку са
пројектнотехничком
документацијом

5113
ЗГРАДЕ И
ГРАЋЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

5114

511

512

5113

5128

ЗГРАДЕ И
ГРАЋЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

МАШИНЕ И
ОПРЕМА

5112
ЗГРАДЕ И
ГРАЋЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

511

5114

512

5128

МАШИНЕ И
ОПРЕМА

2.995.200

11.980.800

594.000

32.500.000

32.200.000

32.500.000

65.545.128

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 20 – Број 6

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

Пројекат "Вода
за пословањеразвој пројекта
за извођење за
магистрални
цевовод за
водоснабдевање
индустријске
зоне дуж старог
Шалиначког
пута и пута М 24 до Ковинског
моста"
Пројекат
санације објекта
Основне школе
"Херој Света
Младеновић" у
Сараорцимаучешће Града и
праћење пројекта
од стране ЈП
Урбанизам
Смедерево
Извођење
грађевинских
радова на
санацији
Гимназије
Смедеревоучешће Града и
праћење пројекта
од стране ЈП
Урбанизам
Смедерево
Набавка система
за јавно
обавештавање и
узбуњивање
Набавка две
црпне пумпе са
цревима и
прикључцима за
пумпу
Набавка две
муљне пумпе за
Ватрогасну
јединицу
Ануитети за
купљене објекте
Израда техничке
документације за
изградњу,
реконструкцију,
санацију,
адаптацију,
стручни надзор и
сл. за потребе
града Смедерева
од стране ЈП
Урбанизам
Смедерево
Информационе
технологијезаштита
података
Издавање
грађевинских
дозвола, трошак
за прикључак до
корисника
(обједињена
процедура)
Израда пројектне
документације за
успостављање
нових дрвореда

27. децембар 2019. године

20

511

56

ФИНАНСИЈСКА
ПОМОЋ ЕУ

594.872

15

НЕУТРОШЕНА
СРЕДСТВА
ДОНАЦИЈА ИЗ
РАНИЈИХ ГОДИНА

1.973.128

07

ТРАНСФЕРИ ОД
ДРУГИХ НИВОА
ВЛАСТИ

8.515.279

5114

01

ОПШТИ ПРИХОДИ
И ПРИМАЊА
БУЏЕТА

1.056.626

5113

07

ТРАНСФЕРИ ОД
ДРУГИХ НИВОА
ВЛАСТИ

01

ОПШТИ ПРИХОДИ
И ПРИМАЊА
БУЏЕТА

5114

ЗГРАДЕ И
ГРАЋЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

5113
ЗГРАДЕ И
ГРАЋЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

511

ЗГРАДЕ И
ГРАЋЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

511
5114

22.647.029

1.084.000

10.886.000

1.380.784

512

5128

МАШИНЕ И
ОПРЕМА

01

ОПШТИ ПРИХОДИ
И ПРИМАЊА
БУЏЕТА

20.000.000

512

5128

МАШИНЕ И
ОПРЕМА

01

ОПШТИ ПРИХОДИ
И ПРИМАЊА
БУЏЕТА

150.000

512

5128

МАШИНЕ И
ОПРЕМА

01

ОПШТИ ПРИХОДИ
И ПРИМАЊА
БУЏЕТА

1.400.000

511

5111

ЗГРАДЕ И
ГРАЋЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ОПШТИ ПРИХОДИ
И ПРИМАЊА
БУЏЕТА

700.000

511

5114

ЗГРАДЕ И
ГРАЋЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ОПШТИ ПРИХОДИ
И ПРИМАЊА
БУЏЕТА

32.500.000

515

5151

НЕМАТЕРИЈАЛНА
ИМОВИНА

01

ОПШТИ ПРИХОДИ
И ПРИМАЊА
БУЏЕТА

1.500.000

511

5112

ЗГРАДЕ И
ГРАЋЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ОПШТИ ПРИХОДИ
И ПРИМАЊА
БУЏЕТА

1.500.000

511

5114

ЗГРАДЕ И
ГРАЋЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ОПШТИ ПРИХОДИ
И ПРИМАЊА
БУЏЕТА

1.000.000
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 21 – Број 6

21

39

40

41

42

43

44

Набавка опреме,
по Програму
коришћења
средстава за
финансирање
унапређења
безбедности
саобраћаја
Израда пројектне
документације и
реализација
пројеката, по
Програму
коришћења
средстава за
финансирање
унапређења
безбедности
саобраћаја
Капитална
улагања у месне
заједнице
Израда идејног
решења са
хидролошком
студијом за
регулацију
Голобочког
потока
Израда пројекта
за грађевинску
дозволу и
Пројекта за
извођење радова
за регулацију
Голобочког
потока
Изградња
фекалне
канализационе и
водоводне мреже
у улицама на
територији града
Смедерева

45

Реконструкција
Ђушине улице

46

Пројекат
"Управљање
имовином за
будуће
кориснике-IPA
фонд

5122
512

5125

МАШИНЕ И
ОПРЕМА

01

ОПШТИ ПРИХОДИ
И ПРИМАЊА
БУЏЕТА

20.020.000

13

НЕРАСПОРЕЂЕНИ
ВИШАК ПРИХОДА
ИЗ РАНИЈИХ
ГОДИНА

5.000.000

01

ОПШТИ ПРИХОДИ
И ПРИМАЊА
БУЏЕТА

5128

5112
511
5113

ЗГРАДЕ И
ГРАЋЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

7.920.000

5114

5.400.000
10.880.000

511

5113

ЗГРАДЕ И
ГРАЋЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ОПШТИ ПРИХОДИ
И ПРИМАЊА
БУЏЕТА

26.000.000

511

5114

ЗГРАДЕ И
ГРАЋЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ОПШТИ ПРИХОДИ
И ПРИМАЊА
БУЏЕТА

2.170.750

511

5114

ЗГРАДЕ И
ГРАЋЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ОПШТИ ПРИХОДИ
И ПРИМАЊА
БУЏЕТА

4.200.000

511

5112

ЗГРАДЕ И
ГРАЋЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ОПШТИ ПРИХОДИ
И ПРИМАЊА
БУЏЕТА

7.000.000

ЗГРАДЕ И
ГРАЋЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ОПШТИ ПРИХОДИ
И ПРИМАЊА
БУЏЕТА

511

512

5113
5114
5122

МАШИНЕ И
ОПРЕМА
15

515

5151

НЕМАТЕРИЈАЛНА
ИМОВИНА

НЕУТРОШЕНА
СРЕДСТВА
ДОНАЦИЈА ИЗ
РАНИЈИХ ГОДИНА

675.460

8.862.030
400.000
1.385.358

1.861.944

5.834.486

32.305.277

76.000.000

47

Систем техничке
заштите за град
Смедерево

512

5128

МАШИНЕ И
ОПРЕМА

01

ОПШТИ ПРИХОДИ
И ПРИМАЊА
БУЏЕТА

48

Набавка опреме
за спровођење
избора

512

5122

МАШИНЕ И
ОПРЕМА

01

ОПШТИ ПРИХОДИ
И ПРИМАЊА
БУЏЕТА

10.000

512

5126

МАШИНЕ И
ОПРЕМА

01

ОПШТИ ПРИХОДИ
И ПРИМАЊА
БУЏЕТА

100.000

512

5122

МАШИНЕ И
ОПРЕМА

15

НЕУТРОШЕНА
СРЕДСТВА
ДОНАЦИЈА ИЗ
РАНИЈИХ ГОДИНА

1.620.000

511

5114

ЗГРАДЕ И
ГРАЋЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ОПШТИ ПРИХОДИ
И ПРИМАЊА
БУЏЕТА

500.000

49

50

51

Набавка опреме
за Регионални
центар за
професионални
развој
запослених у
образовањуНаучни клуб
Пројекат
"RomInk Инклузија
младих рома на
тржиште рада и у
заједницу"
Сертификати за
енергетска
својства за
објекте у јавној
својини Града
Смедерева

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 22 – Број 6
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22

52

Израда пројектне
документације за
пројекте које
спроводи град
Смедерево

511

5114

ЗГРАДЕ И
ГРАЋЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ОПШТИ ПРИХОДИ
И ПРИМАЊА
БУЏЕТА

100.000.000

53

Изградња бунара
у Михајловцу и
Биновцу

511

5112

ЗГРАДЕ И
ГРАЋЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ОПШТИ ПРИХОДИ
И ПРИМАЊА
БУЏЕТА

8.000.000

54

Реконструкција
фонтане на
централном
градском тргу

511

5113

ЗГРАДЕ И
ГРАЋЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ОПШТИ ПРИХОДИ
И ПРИМАЊА
БУЏЕТА

3.000.000

55

Опремање
атлетске стазе
тартан стазом

511

5113

ЗГРАДЕ И
ГРАЋЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ОПШТИ ПРИХОДИ
И ПРИМАЊА
БУЏЕТА

5.000.000

27. децембар 2019. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 23 – Број 6

23

II ПОСЕБАН ДЕО
Члан 10.
Средства буџета у износу од 4.673.093.000 динара и средства из осталих извора корисника буџетских средстава града Смедерева у износу од 55.919.288 динара распоређују се по
корисницима и наменама, и то:

Раздео

Глава

Програмс
ка
класиф.

Функција

Позиција

Економ.
Класиф.

Извор
финансир
ања

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

1
1

2

3

4

5

6

7

2101
2101-0001
111

1
2
3
4
5

411
412
414
415
422

6

423

7

465

160
481

9
10
11
12
13

416
421
423
424
426

14

481

15

512

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 27.825.000 динара)

01

8

Опис

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

01

Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 160:
Општи приходи и примања буџета
Функција 160:

Средства из
буџета

Средства из
осталих
извора

Укупна
средства

9

10

11

4,742,512
813,341
150,000
63,000
100,000

4,742,512
813,341
150,000
63,000
100,000

27,825,000

27,825,000

48,800

48,800

33,742,653
33,742,653

33,742,653
33,742,653

2,892,885

2,892,885

300,000
524,400
5,150,000
10,000
650,000

300,000
524,400
5,150,000
10,000
650,000

1,928,590

1,928,590

10,000

10,000

11,465,875
11,465,875

11,465,875
11,465,875

45,208,528
45,208,528

45,208,528
45,208,528

45,208,528
45,208,528

45,208,528
45,208,528

45,208,528
45,208,528

45,208,528
45,208,528

4,871,137
835,400
400,000
350,000
39,000

4,871,137
835,400
400,000
350,000
39,000

6,495,537
6,495,537

6,495,537
6,495,537

6,495,537
6,495,537

6,495,537
6,495,537

6,495,537
6,495,537

6,495,537
6,495,537

6,495,537
6,495,537

6,495,537
6,495,537

Извори финансирања за програмску активност 2101-0001
01
01
01
2
2101
2101-0002
111

16
17
18
19
20

411
412
422
423
465
01

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

01
01
01

Општи приходи и примања буџета
Свега за програмску активност 2101-0002:
Извори финансирања за Програм 16:
Општи приходи и примања буџета
Свега за Програм 16:
Извори финансирања за раздео 2:
Општи приходи и примања буџета
Свега за раздео 2:

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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Раздео

Глава

Програмс
ка
класиф.

Функција

Позиција

Економ.
Класиф.

Извор
финансир
ања

24

1
3

2

3

4

5

6

7

2101
2101-0002
111

21
22
23
24
25

411
412
422
423
465
01

Опис
8
ГРАДСКО ВЕЋЕ
ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
Програмска активност 0002 (ПА 0002) - Функционисање
извршних органа
Извршни и законодавни органи
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Остале дотације и трансфери
Извори финансирања за функцију 111:
Општи приходи и примања буџета
Функција 111:

Средства из
буџета

Средства из
осталих
извора

Укупна
средства

9

10

11

1,797,441
308,261
50,000
9,639,830
72,000

1,797,441
308,261
50,000
9,639,830
72,000

11,867,532
11,867,532

11,867,532
11,867,532

11,867,532
11,867,532

11,867,532
11,867,532

11,867,532
11,867,532

11,867,532
11,867,532

11,867,532
11,867,532

11,867,532
11,867,532

232,210,355
39,824,075
3,250,000
3,500,000
7,360,000
2,000,000
81,500,000
1,695,000
47,051,130
18,000,000
15,000,000
23,172,500
100,000
3,340,000
7,530,000
300,000
20,000,000
10,000,000
1,500,000
31,954,872

232,210,355
39,824,075
3,250,000
3,500,000
7,360,000
2,000,000
81,500,000
1,695,000
47,051,130
18,000,000
15,000,000
23,172,500
100,000
3,340,000
7,530,000
300,000
20,000,000
10,000,000
1,500,000
31,954,872

492,726,777
56,561,155
549,287,932

492,726,777
56,561,155
549,287,932

6,000,000

6,000,000

6,000,000
6,000,000

6,000,000
6,000,000

710,000
4,455,045
10,000
160,000
900,000
2,000,000
10,000

710,000
4,455,045
10,000
160,000
900,000
2,000,000
10,000

8,245,045
8,245,045

8,245,045
8,245,045

8,245,045
8,245,045

8,245,045
8,245,045

Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:
01
01
01
4
0602

Општи приходи и примања буџета
Свега за програмску активност 2101-0002:
Извори финансирања за Програм 16:
Општи приходи и примања буџета
Свега за Програм 16:
Извори финансирања за раздео 3:
Општи приходи и примања буџета
Свега за раздео 3:
ГРАДСКА УПРАВА
ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Функционисање
локалне самоуправе и градских општина

0602-0001
130

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

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

620

46

423
01

0602-П1
451

47
48
49
50
51
52
53

421
423
425
426
482
483
485
01
01

Опште услуге
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Трансфери осталим нивоима власти
Остале дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате
Остале накнаде штете
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Земљиште
Извори финансирања за функцију 130:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 130:
Развој заједнице
Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 620:
Општи приходи и примања буџета
Функција 620:
Пројекат ЈП Дирекција за изградњу, урбанизам и
грађевинско земљиште Смедерево у ликвидацији
Друмски саобраћај
Стални трошкови
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате
Новчане казне и пенали по решењу судова
Остале накнаде штете
Извори финансирања за функцију 451:
Општи приходи и примања буџета
Функција 451:
Извори финансирања за пројекат 0602-П1:
Општи приходи и примања буџета
Свега за пројекат 0602-П1:

27. децембар 2019. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 25 – Број 6

Позиција

Економ.
Класиф.

Извор
финансир
ања

2

Функција

Глава

1

Програмс
ка
класиф.

Раздео

25

3

4

5

6

7

0602-П2
473

54
55
56
57
58

421
423
426
482
483
01
01

0602-П3
620

59
60
61
62
63
64
65
66

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

Опис
8
Пројекат Туристичка организација града Смедерева у
ликвидацији
Туризам
Стални трошкови
Услуге по уговору
Материјал
Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате
Новчане казне и пенали по решењу судова
Извори финансирања за функцију 473:
Општи приходи и примања буџета
Функција 473:
Извори финансирања за пројекат 0602-П2:
Општи приходи и примања буџета
Свега за пројекат 0602-П2:
Пројекат "Побољшање услова за одрживо, безбедније и
ефикасно пословање објекта "Весели Цветови"
Смедерево"
Развој заједнице
Стални трошкови (извор 01)
Услуге по уговору (извор 01)
Текуће поправке и одржавање
Материјал (извор 01)
Материјал (извор 56)
Зграде и грађевински објекти (извор 01)
Зграде и грађевински објекти (извор 15)
Машине и опрема (извор 01)
Извори финансирања за функцију 620:
Општи приходи и примања буџета
Неутрошена средства донација из ранијих година
Финансијска помоћ ЕУ
Функција 620:
Извори финансирања за пројекат 0602-П3:
Општи приходи и примања буџета
Неутрошена средства донација из ранијих година
Финансијска помоћ ЕУ
Свега за пројекат 0602-П3:

Средства из
буџета

Средства из
осталих
извора

Укупна
средства

9

10

11

10,000
1,722,648
10,000
10,000
100,000

10,000
1,722,648
10,000
10,000
100,000

1,852,648
1,852,648

1,852,648
1,852,648

1,852,648
1,852,648

1,852,648
1,852,648

28,800
885,967

28,800
885,967

1,065,600
93,723
86,400
2,160,490
0
2,160,490
2,160,490
0
2,160,490

900,000
1,803,200

1,065,600
900,000
93,723
1,803,200
86,400

1,803,200
900,000
2,703,200

2,160,490
1,803,200
900,000
4,863,690

1,803,200
900,000
2,703,200

2,160,490
1,803,200
900,000
4,863,690

Пројекат "Осветлимо индустријски парк - побољшање
инфраструктуре снабдевања електричном енергијом и
осветљења у индустријском парку"

0602-П4
620

67
68
69
70
71
72
73

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

Развој заједнице
Стални трошкови (извор 01)
Услуге по уговору (извор 01)
Материјал (извор 01)
Зграде и грађевински објекти (извор 01 и 15)
Зграде и грађевински објекти (извор 01)
Машине и опрема (извор 01)
Машине и опрема (извор 56)
Извори финансирања за функцију 620:
Општи приходи и примања буџета
Неутрошена средства донација из ранијих година
Финансијска помоћ ЕУ
Функција 620:
Извори финансирања за пројекат 0602-П4:
Општи приходи и примања буџета
Неутрошена средства донација из ранијих година
Финансијска помоћ ЕУ
Свега за пројекат 0602-П4:

60,000
158,400
129,600
1,942,116
3,943,980
2,081,232
8,315,328
8,315,328
8,315,328
8,315,328

7,092,240

60,000
158,400
129,600
20,876,116
3,943,980
2,081,232
7,092,240

18,934,000
7,092,240
26,026,240

8,315,328
18,934,000
7,092,240
34,341,568

18,934,000
7,092,240
26,026,240

8,315,328
18,934,000
7,092,240
34,341,568

18,934,000

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

0602-П5
620

74
75
76
77
78

421
421
423
423
511
01
15
56
01
15
56

Развој заједнице
Стални трошкови (извор 01)
Стални трошкови (извор 56)
Услуге по уговору (извор 56)
Услуге по уговору (извор 01)
Зграде и грађевински објекти (извор 15 и 56)
Извори финансирања за функцију 620:
Општи приходи и примања буџета
Неутрошена средства донација из ранијих година
Финансијска помоћ ЕУ
Функција 620:
Извори финансирања за пројекат 0602-П5:
Општи приходи и примања буџета
Неутрошена средства донација из ранијих година
Финансијска помоћ ЕУ
Свега за пројекат 0602-П5:

16,800
576,864
593,664
593,664
593,664
593,664

2,568,000

16,800
43,200
203,280
576,864
2,568,000

2,219,608
594,872
2,814,480

593,664
2,219,608
594,872
3,408,144

0
2,219,608
594,872
2,814,480

593,664
2,219,608
594,872
3,408,144

43,200
203,280

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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Позиција

Економ.
Класиф.

Извор
финансир
ања

2

Функција

Глава

1

Програмс
ка
класиф.

Раздео

26

3

4

5

6

7

0602-П6

Опис

Средства из
буџета

Средства из
осталих
извора

Укупна
средства

8

9

10

11

Пројекат "Управљање имовином за будуће кориснике"
620

79
80
81
82
83
84

421
423
424
426
512
515
01
15
56
01
15
56

4.1
0602
0602-0002
160

Развој заједнице
Стални трошкови
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Извори финансирања за функцију 620:
Општи приходи и примања буџета
Неутрошена средства донација из ранијих година
Финансијска помоћ ЕУ
Функција 620:
Извори финансирања за пројекат 0602-П6:
Општи приходи и примања буџета
Неутрошена средства донација из ранијих година
Финансијска помоћ ЕУ
Свега за пројекат 0602-П6:
ГРАДСКЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
Програмска активност 0002 (ПА 0002) - Функционисање
месних заједница

100,000
2,349,780
2,990,240
142,088
1,385,358
5,834,486

100,000
2,349,780
2,990,240
142,088
1,385,358
5,834,486

100,000
11,850,524
851,428
12,801,952

100,000
11,850,524
851,428
12,801,952

100,000
11,850,524
851,428
12,801,952

100,000
11,850,524
851,428
12,801,952

1,501,761
591,774
276,000
739,200
16,000

1,501,761
591,774
276,000
739,200
16,000

3,124,735
3,124,735

3,124,735
3,124,735

3,124,735
3,124,735

3,124,735
3,124,735

3,124,735
3,124,735

3,124,735
3,124,735

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

421
423
425
426
482
01

Стални трошкови
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате
Извори финансирања за функцију 160:
Општи приходи и примања буџета
Функција 160:
Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:

01
01
4.2
0602
0602-0002
160

Општи приходи и примања буџета
Свега за програмску активност 0602-0002:
Извори финансирања за главу 4.1:
Општи приходи и примања буџета
Свега за главу 4.1:
СЕОСКЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
Програмска активност 0002 (ПА 0002) - Функционисање
месних заједница
Опште јавне услуге некласификоване на другом месту

90

411

Плате, додаци и накнаде запослених (самодопринос)

975,810

975,810

91

412

Социјални доприноси на терет послодавца (самодопринос)

167,352

167,352

92
93
94
95
96
97
98

421
422
423
424
425
426
465

278,053
30,000
507,355
65,000
5,370,711
771,157
36,078

278,053
30,000
507,355
65,000
5,370,711
771,157
36,078

99

481

1,219,250

1,219,250

100

482

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

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

Стални трошкови (самодопринос)
Трошкови путовања (самодопринос)
Услуге по уговору (самодопринос)
Специјализоване услуге (самодопринос)
Текуће поправке и одржавање (самодопринос)
Материјал (самодопринос)
Остале дотације и трансфери (самодопринос)
Дотације осталим непрофитним организацијама
(самодопринос)
Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате
(самодопринос)
Зграде и грађевински објекти (самодопринос)
Машине и опрема (самодопринос)
Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате
Новчане казне и пенали по решењу судова
Извори финансирања за функцију 160:

100,000

100,000

10,280,063
277,193
3,481,323
597,047
65,000
92,000
120,000
1,405,893
51,000
3,063,716
138,000
6,379,251
6,170,279
212,110
165,000
105,000

10,280,063
277,193
3,481,323
597,047
65,000
92,000
120,000
1,405,893
51,000
3,063,716
138,000
6,379,251
6,170,279
212,110
165,000
105,000
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 27 – Број 6

Раздео

Глава

Програмс
ка
класиф.

Функција

Позиција

Економ.
Класиф.

Извор
финансир
ања

27

1

2

3

4

5

6

7
01
08
13

Опис
8
Општи приходи и примања буџета
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 160:

01
08
13

Општи приходи и примања буџета
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 0602-0002:
Извори финансирања за главу 4.2:
Општи приходи и примања буџета
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за главу 4.2:

Средства из
буџета
9
29,463,970
150,000
12,509,671
42,123,641

Средства из
осталих
извора
10

Укупна
средства
11
29,463,970
150,000
12,509,671
42,123,641

Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:

01
08
13

29,463,970
150,000
12,509,671
42,123,641

29,463,970
150,000
12,509,671
42,123,641

29,463,970
150,000
12,509,671
42,123,641

29,463,970
150,000
12,509,671
42,123,641

8,040,000
1,378,860
50,000
150,000
450,000
300,000
2,527,000
50,000
3,080,000
100,000
250,000
1,523,000
70,000
30,000
100,000

400,000

8,040,000
1,378,860
50,000
150,000
450,000
300,000
2,537,000
165,000
3,816,700
240,000
450,000
1,871,300
70,000
30,000
500,000

450,000
1,500,000
1,950,000

18,098,860
450,000
1,500,000
20,048,860

450,000
1,500,000
1,950,000

18,098,860
450,000
1,500,000
20,048,860

450,000
1,500,000
1,950,000

18,098,860
450,000
1,500,000
20,048,860

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ
ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ

4.3
0602

ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ

0602-0001

Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Функционисање
локалне самоуправе и градских општина
950

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

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

Образовање које није дефинисано нивоом
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге�
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 950:
Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 950:

18,098,860
18,098,860

10,000
115,000
736,700
140,000
200,000
348,300

Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:
01
07
13
01
07
13

Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 0602-0001:
Извори финансирања за главу 4.3:
Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за главу 4.3:

18,098,860
18,098,860
18,098,860
18,098,860

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

0602-0001
620

132
133
134
135

423
425
482
511

136

512
01
07
13

660
137
138

441
511
01

Развој заједнице
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема (Систем техничке заштите града
Смедерева)
Извори финансирања за функцију 620:
Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 620:
Стамбено комунална област
Послови становања и заједнице некласификовани на другом
месту
Отплате домаћих камата
Куповина стамбеног простора
Извори финансирања за функцију 660:
Општи приходи и примања буџета
Функција 660:

2,600,000
16,000,000
100,000
26,000,000

2,600,000
16,000,000
100,000
26,000,000

76,000,000

76,000,000

120,700,000
120,700,000

120,700,000
0
0
120,700,000

1,600,000
700,000

1,600,000
700,000

2,300,000
2,300,000

2,300,000
2,300,000

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 28 – Број 6
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Раздео

Глава

Програмс
ка
класиф.

Функција

Позиција

Економ.
Класиф.

Извор
финансир
ања

28

1

2

3

4
421

5

6

7

139

482
01

421

140

8
Пољопривреда
Порези, обавезне таксe, казне, пенали и камате накнада за одводњавање по решењима ЈВП "Србијаводе"
Београд
Извори финансирања за функцију 421:
Општи приходи и примања буџета
Функција 421:
Пољопривреда
Реализација Програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта
Текуће поправке и одржавање - превентивни и интервентни
радови за смањење ризика од поплава на-водотоцима другог
реда на територији града Смедерева, чишћење корита вода II
реда на територији града Смедерева

425

144

425

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:
Општи приходи и примања буџета
Функција 421:
Цивилна одбрана
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање

145

426

Материјал

146

484

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

147
148

511
512

421
141

425

01
220

Опис

142
143

423
424

01
13
090

Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 220:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 220:

Средства из
буџета

Средства из
осталих
извора

Укупна
средства

9

10

11

57,914,000

57,914,000

57,914,000
57,914,000

57,914,000
57,914,000

3,000,000

3,000,000

4,200,000

4,200,000

7,200,000
7,200,000

7,200,000
7,200,000

4,403,000
500,000

4,403,000
500,000
0

4,300,000

4,300,000

15,120,750
21,550,000

15,120,750
21,550,000

42,153,000
3,720,750
45,873,750

42,153,000
3,720,750
45,873,750

3,072,922

3,072,922

3,072,922
3,072,922

3,072,922
3,072,922

728,993,777
0
63,354,827
792,348,604

728,993,777
0
63,354,827
792,348,604

10,983,000
10,000
157,077,000

10,983,000
10,000
157,077,000

10,993,000
157,077,000
168,070,000

10,993,000
157,077,000
168,070,000

10,993,000
157,077,000
168,070,000

10,993,000
157,077,000
168,070,000

40,000,000

40,000,000

40,000,000
40,000,000

40,000,000
40,000,000

40,000,000
40,000,000

40,000,000
40,000,000

Социјална заштита некласификована на другом месту
149

472
13

Накнаде за социјалну заштиту из буџета (средства
опортунитета)
Извори финансирања за функцију 090:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 090:
Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:

01
07
13
0602-0003
170

150
151
152

441
444
611
01
13

Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 0602-0001:
Програмска активност 0003 (ПА 0003) - Сервисирање
јавног дуга
Трансакције јавног дуга
Отплате домаћих камата
Пратећи трошкови задуживања
Отплата главнице домаћим кредиторима
Извори финансирања за функцију 170:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 170:
Извори финансирања за програмску активност 0602-0003:

01
13
0602-0009
160
153

49912
01

Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 0602-0003:
Програмска активност 0009 (ПА 0009) - Текућа буџетска
резерва
Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
Текућа резерва
Извори финансирања за функцију 160:
Општи приходи и примања буџета
Функција 160:
Извори финансирања за програмску активност 0602-0009:

01

Општи приходи и примања буџета
Свега за програмску активност 0602-0009:
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 29 – Број 6

Позиција

Економ.
Класиф.

Извор
финансир
ања

2

Функција

Глава

1

Програмс
ка
класиф.

Раздео

29

3

4

5

6

7

0602-0010
160
154

49911
01

Опис
8
Програмска активност 0010 (ПА 0010) - Стална буџетска
резерва
Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
Стална резерва
Извори финансирања за функцију 160:
Општи приходи и примања буџета
Функција 160:

Средства из
буџета

Средства из
осталих
извора

Укупна
средства

9

10

11

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

854,941,517

854,941,517

Извори финансирања за програмску активност 0602-0010:
01
01

Општи приходи и примања буџета
Свега за програмску активност 0602-0010:
Извори финансирања за Програм 15:
Општи приходи и примања буџета

08

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

150,000

07
13
15
56

Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Неутрошена средства донација из ранијих година
Финансијска помоћ ЕУ
Свега за Програм 15:
ДРУШТВЕНА БРИГА О ДЕЦИ
ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И
ОБРАЗОВАЊЕ

0
232,941,498
11,850,524
851,428
1,100,734,967

4.4
2001

150,000
450,000
1,500,000
22,956,808
8,587,112
33,493,920

450,000
234,441,498
34,807,332
9,438,540
1,134,228,887

Програмска активност 0001(ПА 0001) - Функционисање и
остваривање предшколског васпитања и образовања

2001-0001
911

155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168

411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
465
482

169

485

170
171

511
512
01
03
07
16

Предшколско образовање
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале дотације и трансфери
Порези,обавезне таксе, казне, пенали и камате
Накнада штете за повреде или штету нанету од стране
државних органа
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 911:
Општи приходи и примања буџета
Социјални доприноси
Трансфери од других нивоа власти
Родитељски динар за ваннаставне активности
Функција 911:

289,568,932
49,661,075
4,050,000
1,167,000
8,000,000
2,280,000
53,875,054
3,752,000
5,190,000
3,700,000
21,100,000
48,900,000
5,100,000
370,000

4,500,000

1,000,000

289,568,932
49,661,075
4,050,000
5,667,000
8,000,000
2,280,000
53,875,054
3,752,000
6,190,000
3,700,000
21,100,000
48,900,000
5,100,000
370,000

1,010,000

1,010,000

10,760,000

0
10,760,000

476,251,761
32,232,300
508,484,061

4,500,000
1,000,000
5,500,000

476,251,761
4,500,000
32,232,300
1,000,000
513,984,061

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

Општи приходи и примања буџета
Социјални доприноси
Трансфери од других нивоа власти
Родитељски динар за ваннаставне активности
Свега за програмску активност 2001-0001:
Извори финансирања за главу 4.4:
Општи приходи и примања буџета
Социјални доприноси
Трансфери од других нивоа власти
Родитељски динар за ваннаставне активности
Свега за главу 4.4:

476,251,761
4,500,000
32,232,300
508,484,061
476,251,761
32,232,300
508,484,061

1,000,000
5,500,000
4,500,000
1,000,000
5,500,000

476,251,761
4,500,000
32,232,300
1,000,000
513,984,061
476,251,761
4,500,000
32,232,300
1,000,000
513,984,061

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 30 – Број 6
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Позиција

Економ.
Класиф.

Извор
финансир
ања

2

Функција

Глава

1

Програмс
ка
класиф.

Раздео

30

3

4

5

6

7

2001

Опис
8
ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И
ОБРАЗОВАЊЕ

Средства из
буџета

Средства из
осталих
извора

Укупна
средства

9

10

11

Програмска активност 0001(ПА 0001) - Функционисање и
остваривање предшколског васпитања и образовања

2001-0001
911
172

511

173

511
01
13

Предшколско образовање
Зграде и грађевински објекти-Радови на санацији и
адаптацији дечијег одмаралишта на Ртњу
Зграде и грађевински објекти-Капитално одржавање објеката
ПУ "Наша радост" Смедерево који су у јавној својини града
Смедерева
Извори финансирања за функцију 911:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 911:

24,609,865

24,609,865

23,100,000

23,100,000

26,791,480
20,918,385
47,709,865

26,791,480
20,918,385
47,709,865

26,791,480
20,918,385
47,709,865

26,791,480
20,918,385
47,709,865

Извори финансирања за програмску активност 2001-0001:
01
13
2001-П1

911

Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 2001-0001:
Пројекат: "Корачајмо заједно"
Предшколско образовање
Стални трошкови
Услуге по уговору
Материјал
Услуге по уговору
-Уговор о реализацији пројектних активности у склопу
пројекта "Корачајмо заједно" број 400-8558/2019-08 закључен
између града Смедерева и Удружења рома "21 Јелена"
-Уговор о реализацији пројектних активности у склопу
пројекта "Корачајмо заједно" број 400-8559/2019-08 закључен
између града Смедерева и Дома здравља Смедерево

9,000
703,000
34,000

9,000
703,000
34,000

3,323,000

4,043,000

Стални трошкови
-Уговор о реализацији пројектних активности у склопу
пројекта "Корачајмо заједно" број 400-8560/2019-08 закључен
између града Смедерева и ПУ "Наша радост" Смедерево

9,000

9,000

426

Материјал
-Уговор о реализацији пројектних активности у склопу
пројекта "Корачајмо заједно" број 400-8560/2019-08 закључен
између града Смедерева и ПУ "Наша Радост" Смедерево

300,000

300,000

180

423

Услуге по уговору
-Уговор о реализацији пројектних активности у склопу
пројекта "Корачајмо заједно" број 400-8560/2019-08 закључен
између града Смедерева и ПУ "Наша Радост" Смедерево

50,000

50,000

181

512

Машине и опрема
-Уговор о реализацији пројектних активности у склопу
пројекта "Корачајмо заједно" број 400-8560/2019-08 закључен
између града Смедерева и ПУ "Наша Радост" Смедерево

72,000

72,000

2,250,000
2,250,000
4,500,000

720,000
2,250,000
2,250,000
5,220,000

2,250,000
2,250,000
4,500,000

720,000
2,250,000
2,250,000
5,220,000

4,500,000
2,250,000

503,763,241
4,500,000
34,482,300

174
175
176

421
423
426

177

423

178

421

179

01
03
07

Извори финансирања за функцију 911:
Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти
Неутрошена средства донација из ранијих година
Функција 911:
Извори финансирања за пројекат 2001-П1:
Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти
Неутрошена средства донација из ранијих година
Свега за пројекат 2001-П1:
Извори финансирања за Програм 8:
Општи приходи и примања буџета
Социјални доприноси
Трансфери од других нивоа власти

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

15
16

Неутрошена средства донација из ранијих година
Родитељски динар за ваннаставне активности
Свега за Програм 8:

01
07
15
01
07
15

720,000

720,000
720,000
720,000
720,000
503,763,241
32,232,300
20,918,385

556,913,926

20,918,385
2,250,000

2,250,000

1,000,000
10,000,000

1,000,000
566,913,926
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Страна 31 – Број 6

Раздео

Глава

Програмс
ка
класиф.

Функција

Позиција

Економ.
Класиф.

Извор
финансир
ања

31

1

2

3

4

5

6

7

Опис

Средства из
буџета

Средства из
осталих
извора

Укупна
средства

8

9

10

11

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

4.5
0901

ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

0901-0004

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

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

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

194

472

195
196
197

482
512
515
01
16

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

6,957,504
1,193,213
15,000
280,000
498,386
20,000
270,000
45,000
84,000
100,000
40,000

11,000
10,000
295,000
10,000
55,000

420,000
10,000
30,000
9,963,103

6,957,504
1,193,213
0
15,000
280,000
509,386
30,000
565,000
45,000
94,000
155,000
40,000
420,000

25,000

10,000
55,000
0

406,000
406,000

9,963,103
406,000
10,369,103

9,963,103

406,000
406,000

9,963,103
406,000
10,369,103

Породица и деца
Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 040:

50,000

50,000

100,000

08

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

50,000

16

Родитељски динар за ваннаставне активности
Функција 040:
Извори финансирања за пројекат 0901-П1:

50,000

08

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

50,000

16

9,963,103

Извори финансирања за програмску активност 0901-0004:
01
16
0901-П1

Општи приходи и примања буџета
Родитељски динар за ваннаставне активности
Свега за програмску активност 0901-0004:

9,963,103

Пројекат: "Сигурнији приступ-већа самосталност"
040

198

423

4.6
1201

01

Родитељски динар за ваннаставне активности
Свега за пројекат 0901-П1:
Извори финансирања за главу 4.5:
Општи приходи и примања буџета

08

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

16

Родитељски динар за ваннаставне активности
Свега за главу 4.5:
КУЛТУРА

50,000

50,000
50,000
50,000

50,000
100,000

50,000
50,000

50,000
100,000

50,000

9,963,103

9,963,103

50,000

0

50,000

10,013,103

456,000
456,000

456,000
10,469,103

ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

199
200
201
202
203
204
205
206
207

411
412
413
414
415
416
421
422
423

Програмска активност 0001-Функционисање локалних
установа културе
Услуге културе
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору

208

424

209
210
211
212
213
214

425
426
465
482
511
512

1201-0001
820

84,272,063
14,452,658
50,000
620,000
2,811,160
2,644,000
38,079,194
3,315,000
19,338,400

497,500
1,017,000
1,610,000

Специјализоване услуге - Програмске активности установа

20,710,000

1,450,000

22,160,000

Tекуће поправке и одржавање (установе културе)
Материјал
Остале дотације и трансфери
Порези,обавезне таксе, казне, пенали и камате
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема

10,590,000
2,525,000
1,190,000
165,000

720,000
855,000
65,000

11,310,000
3,380,000
1,190,000
230,000

8,260,000

1,740,000

10,000,000

178,000

84,272,063
14,452,658
50,000
798,000
2,811,160
2,644,000
38,576,694
4,332,000
20,948,400

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 32 – Број 6
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Раздео

Глава

Програмс
ка
класиф.

Функција

Позиција

Економ.
Класиф.

Извор
финансир
ања

32

1

2

3

4

5
215
216

6
515
523

7

01
07
13

Опис
8
Нематеријална имовина
Залихе робе за даљу продају
Извори финансирања за функцију 820:
Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 820:

Средства из
буџета
9
1,340,000
50,000
210,012,475
400,000
210,412,475

Средства из
осталих
извора

Укупна
средства

10
300,000

11
1,640,000
50,000

8,432,500
8,432,500

210,012,475
400,000
8,432,500
218,844,975

8,432,500
8,432,500

210,012,475
400,000
8,432,500
218,844,975

Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:
01
07
13
1201-П1

820

217
218
219
220
221

421
422
423
424
426
01
01

1201-П2
820

222
223
224
225
226
227

421
422
423
424
425
426
01
01
04

1201-П3
820

228
229
230
231
232

Услуге културе

421
422
423
424
426

Стални трошкови

01
01
1201-П4
820

233
234
235
236
237
238

Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 1201-0001:
Пројекат Центра за културу - Смедеревска јесен
Услуге културе
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Извори финансирања за функцију 820:
Општи приходи и примања буџета
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П1:
Општи приходи и примања буџета
Свега за пројекат 1201-П1:
Пројекат Центра за културу - Позоришни фестивал Театар
у Тврђави
Услуге културе
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Извори финансирања за функцију 820:
Општи приходи и примања буџета
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П2:
Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за пројекат 1201-П2:
Пројекат Центра за културу - Културно лето

421
422
423
424
425
426
01
01

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

210,012,475
400,000
0
210,412,475
3,624,000
500,000
7,816,000
11,000,000
60,000

3,624,000
500,000
7,816,000
11,000,000
60,000

23,000,000
23,000,000

23,000,000
23,000,000

23,000,000
23,000,000

23,000,000
23,000,000

1,540,000
300,000
3,130,000
1,000,000
80,000
450,000

1,540,000
300,000
3,130,000
1,000,000
80,000
450,000

6,500,000
6,500,000

6,500,000
6,500,000

6,500,000
6,500,000

0
0

6,500,000
0
6,500,000

400,000
200,000
710,000
630,000
60,000

400,000
200,000
710,000
630,000
60,000

2,000,000
2,000,000

2,000,000
2,000,000

2,000,000
2,000,000

2,000,000
2,000,000

10,000
250,000
4,840,000
3,500,000
60,000
140,000

10,000
250,000
4,840,000
3,500,000
60,000
140,000

8,800,000
8,800,000

8,800,000
8,800,000

8,800,000
8,800,000

8,800,000
8,800,000
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Страна 33 – Број 6

Позиција

Економ.
Класиф.

Извор
финансир
ања

2

Функција

Глава

1

Програмс
ка
класиф.

Раздео

33

3

4

5

6

7

1201-П5

Средства из
буџета

Средства из
осталих
извора

Укупна
средства

8

9

10

11

Пројекат Центра за културу - Ликовна колонија графике
820

239
240
241

Услуге културе

422
423
424

Трошкови путовања

01
01
1201-П6

Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 820:
Општи приходи и примања буџета
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П5:
Општи приходи и примања буџета
Свега за пројекат 1201-П5:

40,000
200,000
10,000

40,000
200,000
10,000

250,000
250,000

0

250,000
250,000

250,000
250,000

0

250,000
250,000

Пројекат Центра за културу - Светосавске свечаности
820

242
243
244
245

422
423
424
426
01
01

1201-П7

Опис

820

246
247
248
249

421
422
423
424
01
01

Услуге културе
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Извори финансирања за функцију 820:
Општи приходи и примања буџета
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П6:
Општи приходи и примања буџета
Свега за пројекат 1201-П6:
Пројекат Центра за културу - Дунав филм фест
Услуге културе
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 820:
Општи приходи и примања буџета
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П7:
Општи приходи и примања буџета
Свега за пројекат 1201-П7:

200,000
765,000
700,000
35,000

200,000
765,000
700,000
35,000

1,700,000
1,700,000

0

1,700,000
1,700,000

1,700,000
1,700,000

0

1,700,000
1,700,000

1,100,000
200,000
2,000,000
2,700,000

1,100,000
200,000
2,000,000
2,700,000

6,000,000
6,000,000

0

6,000,000
6,000,000

6,000,000
6,000,000

0

6,000,000
6,000,000

Пројекат Музеја - "Грожђе, гвожђе и урбане вибрацијереконструкција сталне изложбене поставке"

1201-П8
820

250

424
01
07
01
07

1201-П9
820

251

424
01
01

Услуге културе
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 820:
Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П8:
Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти
Свега за пројекат 1201-П8:
Пројекат Музеја - Годишњи програм Градске галерије
савремене уметности Смедерево
Услуге културе
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 820:
Општи приходи и примања буџета
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П9:
Општи приходи и примања буџета
Свега за пројекат 1201-П9:

4,000,000

4,000,000

4,000,000
0

4,000,000
0
4,000,000

0

4,000,000
0
4,000,000

4,000,000
4,000,000
0
4,000,000

300,000

300,000

300,000
300,000

300,000
300,000

300,000
300,000

300,000
300,000

400,000
600,000

400,000
600,000

1,000,000
1,000,000

1,000,000
1,000,000

1,000,000
1,000,000

1,000,000
1,000,000

Пројекат Регионалног завода за заштиту споменика
културе - Пета фаза систематских археолошких
истраживања Тврђаве Рам у оквиру реализације Главног
пројекта обнове Тврђаве Рам

1201-П10
820

252
253

422
423
13
13

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

Глава

Програмс
ка
класиф.

Функција

Позиција

Економ.
Класиф.

Извор
финансир
ања

34

1

2

3

4

5

6

7

Опис

Средства из
буџета

Средства из
осталих
извора

Укупна
средства

8

9

10

11

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

1201-П11
820

254

425
01
01

Услуге културе
Текуће поправке и одржавање
Извори финансирања за функцију 820:
Општи приходи и примања буџета
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П11:
Општи приходи и примања буџета
Свега за пројекат 1201-П11:

4,200,000

4,200,000

4,200,000
4,200,000

0

4,200,000
4,200,000

4,200,000
4,200,000

0

4,200,000
4,200,000

Пројекат Регионалног завода за заштиту споменика
културе - Истраживање војних меморијала на територији
општине Велика Плана

1201-П12
820

255
256
257

422
423
426
01
07
01
07

Услуге културе
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Материјал
Извори финансирања за функцију 820:
Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П12:
Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти
Свега за пројекат 1201-П12:

119,600
50,000
50,400

119,600
50,000
50,400

220,000
220,000

0
0

0
220,000
220,000

0
0

0
220,000
220,000
0
0
220,000
220,000

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

1201-П13
820

258
259
260
261

421
423
425
426
01
07
01
07

1201-П14
820

262
263

422
423
01
02
07
01
02
07

1201-П15
820

264

423
13
13

Услуге културе
Стални трошкови
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Извори финансирања за функцију 820:
Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П13:
Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти
Свега за пројекат 1201-П13:
Пројекат Регионалног завода за заштиту споменика
културе - Археолошко истраживање манастира
"Митрополије" у Горњачкој клисури
Услуге културе
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 820:
Општи приходи и примања буџета
Трансфери између корисника на истом нивоу
Трансфери од других нивоа власти
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П14:
Општи приходи и примања буџета
Трансфери између корисника на истом нивоу
Трансфери од других нивоа власти
Свега за пројекат 1201-П14:
Пројекат Регионалног завода за заштиту споменика
културе-Израда пројекта статичкe санацијe и
презентацијe цркве Захвалнице у Радовањском лугу
Услуге културе
Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 820:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П15:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за пројекат 1201-П15:

25,000
440,000
12,957,360
150,000
2,700,000
10,872,360
13,572,360
2,700,000
10,872,360
13,572,360

200,000
600,000

25,000
440,000
12,957,360
150,000

0

2,700,000
10,872,360
13,572,360

0

2,700,000
10,872,360
13,572,360

200,000

400,000
600,000

200,000

800,000
800,000

200,000

200,000
800,000
1,000,000

800,000
800,000

200,000
0
200,000

200,000
800,000
1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000
1,000,000

1,000,000
1,000,000

1,000,000
1,000,000

1,000,000
1,000,000
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Глава

Програмс
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класиф.

Функција

Позиција
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ања

35

1

2

3

4

5

6

7

Опис

Средства из
буџета

Средства из
осталих
извора

Укупна
средства

8

9

10

11

Пројекат Регионалног завода за заштиту споменика
културе-Пројекат санације, конзервације и презентације
комплекса цркве Свете Тројице у Церовцу

1201-П16
820

265
266

423
425
13
13
01
02
07
13
01
02
07
13

1101
1101-0001
620

267

424

268

4511

269

511
01

620

270

511
01

Услуге културе
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Извори финансирања за функцију 820:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П16:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за пројекат 1201-П16:
Извори финансирања за Програм 13:
Општи приходи и примања буџета
Трансфери између корисника на истом нивоу
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 13:
Извори финансирања за главу 4.6:
Општи приходи и примања буџета
Трансфери између корисника на истом нивоу
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за главу 4.6:
ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И
ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Просторно и
урбанистичко планирање
ЈП Урбанизам Смедерево, Смедерево
Развој заједнице
Специјализоване услуге
Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама
Зграде и грађевински објекти (пројектно планирање)
Извори финансирања за функцију 620:
Општи приходи и примања буџета
Функција 620:
Развој заједнице
Зграде и грађевински објекти (пројектно планирање)
Извори финансирања за функцију 620:
Општи приходи и примања буџета
Функција 620:

1,250,090
5,735,910

1,250,090
5,735,910

6,986,000
6,986,000

6,986,000
6,986,000

6,986,000
6,986,000

6,986,000
6,986,000

269,462,475
12,292,360
8,986,000
290,740,835
269,462,475
12,292,360
8,986,000
290,740,835

200,000
0
8,432,500
8,632,500

269,462,475
200,000
12,292,360
17,418,500
299,373,335

200,000
0
8,432,500
8,632,500

269,462,475
200,000
12,292,360
17,418,500
299,373,335

8,600,000

8,600,000

32,500,000

32,500,000

41,100,000
41,100,000

41,100,000
41,100,000

100,000,000

100,000,000

100,000,000
100,000,000

100,000,000
100,000,000

141,100,000
141,100,000

141,100,000
141,100,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000
1,500,000

1,500,000
1,500,000

Општи приходи и примања буџета
Свега за програмску активност 1101-0003:

1,500,000
1,500,000

1,500,000
1,500,000

Програмска активност 0005 (ПА 0005) - Остваривање
јавног интереса у одржавању зграда
ЈП Градско стамбено Смедерево
Послови становања и заједнице некласификовани на другом
месту
Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама
Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама
Извори финансирања за функцију 660:
Општи приходи и примања буџета
Функција 660:

8,000,000

8,000,000

3,000,000

3,000,000

11,000,000
11,000,000

11,000,000
11,000,000

11,000,000
11,000,000

11,000,000
11,000,000

153,600,000
153,600,000

153,600,000
153,600,000

Извори финансирања за програмску активност 1101-0001:
01
1101-0003
620

271

511
01

Општи приходи и примања буџета
Свега за програмску активност 1101-0001:
Програмска активност 0003 (ПА 0003) - Управљање
грађевинским земљиштем
ЈКП Водовод Смедерево
Развој заједнице
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 620:
Општи приходи и примања буџета
Функција 620:
Извори финансирања за програмску активност 1101-0003:

01

1101-0005
660
272

4511

273

4512
01

Извори финансирања за програмску активност 1101-0005:
01
01

Општи приходи и примања буџета
Свега за програмску активност 1101-0005:
Извори финансирања за Програм 1:
Општи приходи и примања буџета
Свега за Програм 1:
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Позиција

Економ.
Класиф.

Извор
финансир
ања

2

Функција

Глава

1

Програмс
ка
класиф.

Раздео

36

3

4

5

6

7

1102

1102-0001

640

274
275

421
425

276

511
01
13

Опис
8
ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Програмска активност 0001 (ПА 0001) Управљање/одржавање јавним осветљењем
Улична расвета
Стални трошкови
Текуће поправке и одржавање
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 640:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 640:

Средства из
буџета

Средства из
осталих
извора

Укупна
средства

9

10

11

99,000,000

99,000,000

35,000,000

35,000,000
0

124,000,000
10,000,000
134,000,000

124,000,000
10,000,000
134,000,000

124,000,000
10,000,000
134,000,000

124,000,000
10,000,000
134,000,000

54,000,000
1,000,000

54,000,000
1,000,000

55,000,000
55,000,000

55,000,000
55,000,000

55,000,000
55,000,000

55,000,000
55,000,000

50,000,000

50,000,000

16,000,000

16,000,000

66,000,000
66,000,000

66,000,000
66,000,000

66,000,000
66,000,000

66,000,000
66,000,000

25,000,000
200,000

25,000,000
200,000

25,200,000
25,200,000

25,200,000
25,200,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000
10,000,000

10,000,000
10,000,000

35,200,000
35,200,000

35,200,000
35,200,000

310,000
11,109,895

310,000
11,109,895

11,419,895
11,419,895

11,419,895
11,419,895

11,419,895
11,419,895

11,419,895
11,419,895

Извори финансирања за програмску активност 1102-0001:
01
13
1102-0002
540

Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 1102-0001:
Програмска активност 0002 (ПА 0002) - Одржавање јавних
зелених површина
Заштита биљног и животињског света и крајолика

277
278

424
511
01

Специјализоване услуге-ЈКП Зеленило и гробља
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 540:
Општи приходи и примања буџета
Функција 540:
Извори финансирања за програмску активност 1102-0002:

01

Општи приходи и примања буџета
Свега за програмску активност 1102-0002:
Програмска активност 0003 (ПА 0003) - Одржавање
чистоће на површинама јавне намене

1102-0003
510

279
280

Управљање отпадом
Стални трошкови-ЈКП Зеленило и гробља

421

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

4512
01

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

01
1102-0004
560
281
282

424
424
01

760
283

424
01

Општи приходи и примања буџета
Свега за програмску активност 1102-0003:
Програмска активност 0004 (ПА 0004) - Зоохигијена
Заштита животне средине некласификована на другом
месту
Специјализоване услуге-ЈКП Зеленило и гробља
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 560:
Општи приходи и примања буџета
Функција 560:
Здравство некласификовано на другом месту
Специјализоване услуге - систематска дезинсекција и
дератизација
Извори финансирања за функцију 760:
Општи приходи и примања буџета
Функција 760:
Извори финансирања за програмску активност 1102-0004:

01
1102-0006
620

284
285
286

421
511
541
01

Општи приходи и примања буџета
Свега за програмску активност 1102-0004:
Програмска активност 0006 (ПА 0006) - Одржавање
гробаља и погребне услуге
Развој заједнице
Стални трошкови
Зграде и грађевински објекти (Централно гробље)
Земљиште
Извори финансирања за функцију 620:
Општи приходи и примања буџета
Функција 620:
Извори финансирања за програмску активност 1102-0006:

01

Општи приходи и примања буџета
Свега за програмску активност 1102-0006:
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1

2

3

4

5

6

7

1102-0008
630
287

4511

288

4512

289

511
01

630

290
291

424
511
01

Опис
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Програмска активност 0008 (ПА 0008) - Управљање и
снабдевање водом за пиће
ЈКП Водовод Смедерево
Водоснабдевање
Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама
Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 630:
Општи приходи и примања буџета
Функција 630:
Водоснабдевање
Специјализоване услуге
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 630:
Општи приходи и примања буџета
Функција 630:

Средства из
буџета

Средства из
осталих
извора

Укупна
средства

9

10

11

7,000,000

7,000,000

7,000,000

7,000,000

14,000,000
14,000,000

14,000,000
14,000,000

5,000,000
11,000,000

5,000,000
11,000,000

16,000,000
16,000,000

16,000,000
16,000,000

30,000,000
30,000,000

30,000,000
30,000,000

Извори финансирања за програмску активност 1102-0008:
01
01
13
1501

Општи приходи и примања буџета
Свега за програмску активност 1102-0008:
Извори финансирања за Програм 2:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 2:

321,619,895
10,000,000
331,619,895

0
0

321,619,895
10,000,000
331,619,895

ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

1501-0002
411
292

464

293

423

294

512
01
07

Програмска активност 0002 (ПА 0002) - Мере активне
политике запошљавања
Општи економски и комерцијални послови
Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање Реализација програма или мера активне политике
запошљавања по Споразуму са Националном службом за
запошљавање
Услуге по уговору-Национална служба за запошљавање за
јавне радове
Машине и опрема-Национална служба за запошљавање за
јавне радове
Извори финансирања за функцију 411:
Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти
Функција 411:

15,000,000

15,000,000
15,000,000

15,000,000
1,000,000

1,000,000

20,000

20,000

1,020,000
1,020,000

15,000,000
1,020,000
16,020,000

1,020,000
1,020,000

15,000,000
1,020,000
16,020,000

Извори финансирања за програмску активност 1501-0002:
01
07
1501-П1
411

295
296
297
298
299

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

Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти
Свега за програмску активност 1501-0002:
Пројекат: "RomInk" - Инклузија младих Рома на тржиште
рада и у заједницу"
Општи економски и комерцијални послови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 411:
Неутрошена средства донација из ранијих година
Финансијска помоћ ЕУ
Функција 411:
Извори финансирања за пројекат 1501-П1:
Неутрошена средства донација из ранијих година
Финансијска помоћ ЕУ
Свега за пројекат 1501-П1:
Извори финансирања за Програм 3:
Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти
Неутрошена средства донација из ранијих година
Финансијска помоћ ЕУ
Свега за Програм 3:

15,000,000
15,000,000

90,000
4,782,240
240,000
90,000
1,620,000

90,000
4,782,240
240,000
90,000
1,620,000

5,414,000
1,408,240
6,822,240

0
0

5,414,000
1,408,240
6,822,240

5,414,000
1,408,240
6,822,240

0
0
0

5,414,000
1,408,240
6,822,240

1,020,000
0
0
1,020,000

15,000,000
1,020,000
5,414,000
1,408,240
22,842,240

15,000,000
5,414,000
1,408,240
21,822,240

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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Позиција

Економ.
Класиф.

Извор
финансир
ања

2

Функција

Глава

1

Програмс
ка
класиф.

Раздео

38

3

4

5

6

7

1502

1502-0001
473

300

423

301

4511
01
01
01

0101

Опис
8
ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА
Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Управљање
развојем туризма
ЈП "Смедеревска тврђава"
Туризам
Услуге по уговору
Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама
Извори финансирања за функцију 473:
Општи приходи и примања буџета
Функција 473:
Извори финансирања за програмску активност 1502-0001:
Општи приходи и примања буџета
Свега за програмску активност 1502-0001:
Извори финансирања за Програм 4:
Општи приходи и примања буџета
Свега за Програм 4:

Средства из
буџета

Средства из
осталих
извора

Укупна
средства

9

10

11

0
17,900,000

17,900,000

17,900,000
17,900,000

17,900,000
17,900,000

17,900,000
17,900,000

17,900,000
17,900,000

17,900,000
17,900,000

17,900,000
17,900,000

600,000

600,000

30,000,000

30,000,000

ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ
Програмска активност 0002 (ПА 0002) - Мере подршке
руралном развоју
Пољопривреда

0101-0002
421
302

4511

Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама - (субвенционисање камата по Споразуму са
банком у износу од 600.000 динара)

303

4511

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

304

423

Реализација Програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта
Услуге по уговору

305

425

Текуће поправке и одржавање-уређење атарских путева

58,214,718

58,214,718

306

425

Уређење атарских путева-учешће Mинистарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије

6,250,000

6,250,000

307

511

Зграде и грађевински објекти - Изградња система за
наводњавање дела територије града Смедерева (учешће града
и ПДВ)

35,670,000

35,670,000

308

511

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

309

421

Стални трошкови

345,420

345,420

310

416

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

200,000

200,000

311

424

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

7,783,771

7,783,771

312

424

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

10,502,194

10,502,194

313

424

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

14,473,511

14,473,511

314

424

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

8,776,889

8,776,889

315

416

Награде запосленима и остали посебни расходи- Комасација
за подручје катастарске општине Скобаљ (учешће града
Смедерева)

3,000,000

3,000,000

316

424

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

14,360,563

14,360,563

317

424

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

14,504,789

14,504,789

0

0
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Раздео

Глава

Програмс
ка
класиф.

Функција

Позиција

Економ.
Класиф.

Извор
финансир
ања

39

1

2

3

4

5

6

7
01
07
12

Опис
8
Извори финансирања за функцију 421:
Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти
Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске
имовине
Функција 421:

Средства из
буџета

Средства из
осталих
извора

Укупна
средства

9

10

11

161,647,983
40,033,872

161,647,983
40,033,872

3,000,000

3,000,000

204,681,855

204,681,855

161,647,983
40,033,872

161,647,983
40,033,872

Извори финансирања за програмску активност 0101-0002:
01
07
12

01
07
12
0401

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

3,000,000

3,000,000

204,681,855

204,681,855

161,647,983
40,033,872

161,647,983
40,033,872

3,000,000

3,000,000

204,681,855

204,681,855

2,000,000

2,000,000

9,000,000

9,000,000

5,000,000
3,000,000
3,000,000
11,000,000

5,000,000
3,000,000
3,000,000
11,000,000

5,000,000
3,000,000
3,000,000
11,000,000

5,000,000
3,000,000
3,000,000
11,000,000

571,000

571,000

571,000
571,000

571,000
571,000

6,380,000

6,380,000

6,380,000
6,380,000

6,380,000
6,380,000

6,951,000
6,951,000

6,951,000
6,951,000

ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Управљање
заштитом животне средине
Смањење загађености
Специјализоване услуге - Буџетски фонд за заштиту животне
средине

0401-0001
530
318

424

319

511

Зграде и грађевински објекти-Буџетски фонд за заштиту
животне средине
01
07
13

Извори финансирања за функцију 530:
Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 530:
Извори финансирања за програмску активност 0401-0001:

01
07
13
0401-0002
530
320

424
01

560

321

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

424

01

Извори финансирања за функцију 560:
Општи приходи и примања буџета
Функција 560:
Извори финансирања за програмску активност 0401-0002:

01
0401-0003

Општи приходи и примања буџета
Свега за програмску активност 0401-0002:
Програмска активност 0003 (ПА 0003) - Заштита природе
Заштита животне средине некласификована на другом
месту

560
322

424

323

424

Специјализоване услуге - управљање заштићеним подручјем
(Буџетски фонд за заштиту животне средине)

01

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

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

2,000,000
2,000,000

2,000,000
2,000,000

2,000,000
2,000,000

2,000,000
2,000,000

Извори финансирања за програмску активност 0401-0003:
01

Општи приходи и примања буџета
Свега за програмску активност 0401-0003:

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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Позиција

Економ.
Класиф.

Извор
финансир
ања

2

Функција

Глава

1

Програмс
ка
класиф.

Раздео

40

3

4

5

6

7

0401-0004
520

324

325

8
Програмска активност 0004 (ПА 0004) - Управљање
отпадним водама
ЈКП Водовод Смедерево
Управљање отпадним водама
Текуће поправке и одржавање - одржавање атмосферске и
мешовите канализације и осталих објеката заједничке
комуналне потрошње 19.000.000, остали послови по налогу
комуналне инспекције 2.000.000 и одржавање јавних чесми
300.000

425

01
520

Опис

425
01

Извори финансирања за функцију 520:
Општи приходи и примања буџета
Функција 520:
Управљање отпадним водама
Текуће поправке и одржавање
Извори финансирања за функцију 520:
Општи приходи и примања буџета
Функција 520:

Средства из
буџета

Средства из
осталих
извора

Укупна
средства

9

10

11

21,300,000

21,300,000

21,300,000
21,300,000

21,300,000
21,300,000

2,500,000

2,500,000

2,500,000
2,500,000

2,500,000
2,500,000

23,800,000
23,800,000

23,800,000
23,800,000

100,000

100,000

Извори финансирања за програмску активност 0401-0004:
01
0401-0005
510

326

424

327

425

328

425
01

Општи приходи и примања буџета
Свега за програмску активност 0401-0004:
Програмска активност 0005 (ПА 0005) - Управљање
комуналним отпадом
Управљање отпадом
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање-Буџетски фонд за заштиту
животне средине
Текуће поправке и одржавање - Одржавање градског
сметлишта у Годоминском пољу-Буџетски фонд за заштиту
животне средине
Извори финансирања за функцију 510:
Општи приходи и примања буџета
Функција 510:

0
15,000,000

15,000,000

15,100,000
15,100,000

15,100,000
15,100,000

Општи приходи и примања буџета
Свега за програмску активност 0401-0005:
Програмска активност 0006 (ПА 0006) - Управљање
осталим врстама отпада
Управљање отпадом

15,100,000
15,100,000

15,100,000
15,100,000

Специјализоване услуге - Уклањање "Дивљих депонија"

69,000,000

69,000,000

Извори финансирања за функцију 510:
Општи приходи и примања буџета
Функција 510:

69,000,000
69,000,000

69,000,000
69,000,000

69,000,000
69,000,000

69,000,000
69,000,000

121,851,000
3,000,000
3,000,000
127,851,000

121,851,000
3,000,000
3,000,000
127,851,000

2,000,000
1,000,000
210,000,000
160,000,000

2,000,000
1,000,000
210,000,000
160,000,000

9,000,000
97,000,000

9,000,000
97,000,000

Извори финансирања за програмску активност 0401-0005:
01
0401-0006
510
329

424
01

Извори финансирања за програмску активност 0401-0006:
01
01
07
13
0701

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

0701-0002
451

330
331
332
333

423
424
425
511

334
335

423
425

336

4511

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

Извори финансирања за функцију 451:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 451:

0
402,210,407
76,789,593
479,000,000

402,210,407
76,789,593
479,000,000
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1

2

3

4

5

6
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360
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Савет за безбедност саобраћаја града Смедерева

Средства из
буџета

Средства из
осталих
извора

Укупна
средства

9

10

11

Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту
337
338
339
340
341
342
343

421
422
423
425
426
511
512
01
13

Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 360:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 360:
Укупно за Савет за безбедност саобраћаја

380,000
150,000
3,000,000
450,000
6,800,000
29,200,000
20,020,000

380,000
150,000
3,000,000
450,000
6,800,000
29,200,000
20,020,000

55,000,000
5,000,000
60,000,000
60,000,000

55,000,000
5,000,000
60,000,000
60,000,000

457,210,407
81,789,593
539,000,000

457,210,407
81,789,593
539,000,000

457,210,407
81,789,593
539,000,000

457,210,407
81,789,593
539,000,000

310,905,000

310,905,000

28,000,000

28,000,000

1,084,000

1,084,000

338,905,000
1,084,000
339,989,000

338,905,000
1,084,000
339,989,000

338,905,000
1,084,000
339,989,000

338,905,000
1,084,000
339,989,000

338,905,000
1,084,000
339,989,000

338,905,000
1,084,000
339,989,000

Извори финансирања за програмску активност 0701-0002:
01
13
01
13
2002

Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 0701-0002:
Извори финансирања за Програм 7:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 7:
ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ
Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Функционисање
основних школа
Основно образовање
Teкући трансфери осталим нивоима власти
Ова апропријација намењена је за:
-накнаде у натури 17.270.000
-социјална давања запосленима 4.500.000
-накнаде трошкова за запослене 43.850.000
-награде запосленима и остали посебни расходи 8.000.000
-сталне трошкове 126.790.000
-трошкове путовања ученика 36.880.000
-услуге по уговору 7.900.000
-специјализоване услуге 950.000
-текуће поправке и одржавање 50.325.000
-материјал 10.920.000
-накнаде за социјалну заштиту из буџета 3.500.000
-новчане казне и пенали по решењу судова 20.000
Капитални трансфери осталим нивоима власти
Ова апропријација намењена је за:
-зграде и грађевински објекти 20.000.000
-машине и опрема 8.000.000
Зграде и грађевински објекти

2002-0001
912

344

4631

345

4632

346

511
01
07

Извори финансирања за функцију 912:
Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти
Функција 912:
Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:

01
07
01
07

Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти
Свега за програмску активност 2002-0001:
Извори финансирања за Програм 9:
Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти
Свега за Програм 9:

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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42

3

4

5

6

7

2003

Опис

Средства из
буџета

Средства из
осталих
извора

Укупна
средства

8

9

10

11

ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ
Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Функционисање
средњих школа
Средње образовање
Текући трансфери осталим нивоима власти
Ова апропријација намењена је за:
-накнаде у натури 8.500.000
-социјална давања запосленима 1.200.000
-накнаде трошкова за запослене 16.300.000
-награде запосленима и остали посебни расходи 5.600.000
-сталне трошкове 44.730.000
-услуге по уговору 3.900.000
-специјализоване услуге 1.840.000
-текуће поправке и одржавање 14.850.000
-материјал 10.420.000
Капитални трансфери осталим нивоима власти
Ова апропријација намењена је за:
-зграде и грађевински објекти 16.500.000
-машине и опрема 8.400.000
остале некретнине и опрема 6 500 000
Зграде и грађевински објекти

2003-0001
920

347

4631

348

4632

349

511
01
07

107,340,000

107,340,000

31,400,000

31,400,000

10,886,000

10,886,000

138,740,000
10,886,000
149,626,000

138,740,000
10,886,000
149,626,000

138,740,000
10,886,000
149,626,000

138,740,000
10,886,000
149,626,000

138,740,000
10,886,000
149,626,000

138,740,000
10,886,000
149,626,000

13,000,000

13,000,000

Општи приходи и примања буџета
Функција 020:
Социјална помоћ угроженом становништву
некласификована на другом месту

13,000,000
13,000,000

13,000,000
13,000,000

Извори финансирања за функцију 920:
Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти
Функција 920:
Извори финансирања за програмску активност 2003-0001:

01
07
01
07
0901

Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти
Свега за програмску активност 2003-0001:
Извори финансирања за Програм 10:
Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти
Свега за Програм 10:
ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА
Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Једнократне
помоћи и други облици помоћи
Старост
Накнаде за социјалну заштиту из буџета - превоз лица
старијих од 65 година
Извори финансирања за функцију 020:

0901-0001
020
350

472
01

070
351

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета - Народна кухиња

40,000,000

40,000,000

352

472

16,000,000

16,000,000

353

472

354

472

Превоз ученика средњих школа
Подстицање образовања ученика и студената на територији
града Смедерева
Остале накнаде за образовање - превоз студената
Извори финансирања за функцију 070:
Општи приходи и примања буџета
Функција 070:

01

6,000,000

6,000,000

11,500,000

11,500,000

73,500,000
73,500,000

73,500,000
73,500,000

86,500,000
86,500,000

86,500,000
86,500,000

14,500,000
2,000,000
5,000,000

14,500,000
2,000,000
5,000,000

21,500,000
21,500,000

21,500,000
21,500,000

21,500,000
21,500,000

21,500,000
21,500,000

Извори финансирања за програмску активност 0901-0001:
01
0901-0006
070
355
356
357

472
472
4631
01

Општи приходи и примања буџета
Свега за програмску активност 0901-0001:
Програмска активност 0006 (ПА 0006) - Подршка деци и
породици са децом
Социјална помоћ угроженом становништву
некласификована на другом месту
Финансијска помоћ породиљама
Посебан родитељски додатак
Бесплатна ужина у Ђачкој кухињи
Извори финансирања за функцију 070:
Општи приходи и примања буџета
Функција 070:
Извори финансирања за програмску активност 0901-0006:

01

Општи приходи и примања буџета
Свега за програмску активност 0901-0006:

27. децембар 2019. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 43 – Број 6

Позиција

Економ.
Класиф.

Извор
финансир
ања

2

Функција

Глава

1

Програмс
ка
класиф.

Раздео

43

3

4

5

6

7

0901-0007
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358
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472
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01
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Програмска активност 0007 (ПА 0007) - Подршка рађању и
родитељству
Социјална помоћ угроженом становништву
некласификована на другом месту
Финансијска помоћ трудницама
Популациона политика - вантелесна оплодња
Извори финансирања за функцију 070:
Општи приходи и примања буџета
Функција 070:

Средства из
буџета

Средства из
осталих
извора

Укупна
средства

9

10

11

8,500,000
2,000,000

8,500,000
2,000,000

10,500,000
10,500,000

10,500,000
10,500,000

10,500,000
10,500,000

10,500,000
10,500,000

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

62,050,000

62,050,000

Извори финансирања за програмску активност 0901-0007:
01
0901-0008
070
360

Општи приходи и примања буџета
Свега за програмску активност 0901-0007:
Програмска активност 0008 (ПА 0008) - Подршка особама
са инвалидитетом
Социјална помоћ угроженом становништву
некласификована на другом месту
Накнада за социјалну заштиту из буџета - превоз социјално
хуманитарних организација и удружења грађана

472
01

Извори финансирања за функцију 070:
Општи приходи и примања буџета
Функција 070:
Извори финансирања за програмску активност 0901-0008:

01

0901-0001
090

Општи приходи и примања буџета
Свега за програмску активност 0901-0008:
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА - Накнаде за социјалну заштиту
из буџета
Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Једнократне
помоћи и други облици помоћи
Социјална заштита некласификована на другом месту

361

4631

Текући трансфери осталим нивоима власти
- Једнократна помоћ 32.000.000
- Ванредне новчане помоћи 22.000.000
- Финансијска помоћ за додатно образовање деце смештене у
хранитељским породицама и деце у систему социјалне
заштите 2.500.000
- Трошкови погребних услуга 1.000.000
- Превоз ученика основних и средњих школа са сметњама у
развоју и инвалидитетом и трошкови превоза пратиоца
4.500.000
- Прихватилиште за малолетну децу ван територије града

362

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета-Комесаријат за
избеглице и миграције Републике Србије
01
07

Извори финансирања за функцију 090:
Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти
Функција 090:

62,050,000
62,050,000

900,000

900,000

900,000
900,000

62,050,000
900,000
62,950,000

900,000
900,000

62,050,000
900,000
62,950,000

Извори финансирања за програмску активност 0901-0001:
01
07

Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти
Свега за програмску активност 0901-0001:

62,050,000
62,050,000

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

0901-0001
090

Социјална заштита некласификована на другом месту

363

4631

Текући трансфери осталим нивоима власти
- плата запослених 15.696.000
- социјални доприноси на терет послодавца 2.691.864
- отпремнине и помоћи 500.000
- накнаде трошкова за запослене 700.000
- награде, бонуси и остали посебни расходи 100.000
- стални трошкови 5.220.000
- услуге по уговору 9.149.000
- специјализоване услуге 60.000
- текуће поправке и одржавање 1.549.000
- материјал 3.749.000
- накнаде штете за повреде или штету нанету од стране
државних органа 150.000

39,564,864

39,564,864
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364
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Капитални трансфери осталим нивоима власти
- капитално одржавање зграда и објеката 590.000
- машине и опрема 2.650.000
Извори финансирања за функцију 090:
Општи приходи и примања буџета
Функција 090:

Средства из
буџета

Средства из
осталих
извора

Укупна
средства

9

10

11

3,240,000

3,240,000

42,804,864
42,804,864

42,804,864
42,804,864

42,804,864
42,804,864

42,804,864
42,804,864

14,000,000

14,000,000

14,000,000
14,000,000

14,000,000
14,000,000

14,000,000
14,000,000

14,000,000
14,000,000

7,000,000

7,000,000

7,000,000
7,000,000

7,000,000
7,000,000

7,000,000
7,000,000

7,000,000
7,000,000

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
9,000,000

28,100,000

28,100,000

3,000,000
25,100,000
28,100,000

3,000,000
25,100,000
28,100,000

Извори финансирања за програмску активност 0901-0001:
01

Општи приходи и примања буџета
Свега за програмску активност 0901-0001:
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА - Дотације невладиним
организацијама
Програмска активност 0003 (ПА 0003) - Дневне услуге у
заједници

0901-0003
090

Социјална заштита некласификована на другом месту
365

481
01

Дотације невладиним организацијама: Дотације удружењима
особа са инвалидитетом
Извори финансирања за функцију 090:
Општи приходи и примања буџета
Функција 090:
Извори финансирања за програмску активност 0901-0003:

01

0901-0005
090

Општи приходи и примања буџета
Свега за програмску активност 0901-0003:
ЦРВЕНИ КРСТ
Програмска активност 0005 (ПА 0005) - Подршка
реализацији Програма Црвеног Крста
Социјална заштита некласификована на другом месту

366

481
01

Дотације невладиним организацијама
Извори финансирања за функцију 090:
Општи приходи и примања буџета
Функција 090:
Извори финансирања за програмску активност 0901-0005:

01

Општи приходи и примања буџета
Свега за програмску активност 0901-0005:
Програмска активност 0002 (ПА 0002) - Породични и
домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја

0901-0002
090

Социјална заштита некласификована на другом месту
367

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

472
01

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

01
0901-0001
090

Општи приходи и примања буџета
Свега за програмску активност 0901-0002:
Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Једнократне
помоћи и други облици помоћи
Социјална заштита некласификована на другом месту

368

Накнаде за социјалну заштиту из буџета
-Локални акциони план за Роме 3.000.000
-Обезбеђење инфраструктуре ради изградње стамбених објеката,
израда техничке документације по Уговору 400-758/2018-07 са
Комесаријатом за избеглице и миграције Републике Србије 4.000.000
-Грађ. материјал-нови уговор са Комесаријатом 4.950.000
-Грађ. материјал-учешће града Смедерева у новом уговору 550.000;
Побољш.усл.становања-нови уг.са Комесар. 12.600.000; Побољшање
усл.станов.-уч.Града у новом уг. 1.400.000; Нови уговор са
Комесаријатом-Сеоске куће 1.320.000; Учешће Града у новом уг.са
Комес.-Сеоске куће 280.000

472

01
13

Извори финансирања за функцију 090:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 090:

27. децембар 2019. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 45 – Број 6

Раздео

Глава

Програмс
ка
класиф.

Функција

Позиција

Економ.
Класиф.

Извор
финансир
ања

45

1

2

3

4

5

6

7

Опис

Средства из
буџета

Средства из
осталих
извора

Укупна
средства

8

9

10

11

Извори финансирања за програмску активност 0901-0001:
01
13
0901-П2
090

Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 0901-0001:
Пројекат "Сервис подршке и услуга у области социјалне
заштите за маргинализоване групе грађана са територије
града Смедерева"

3,000,000
25,100,000
28,100,000

3,000,000
25,100,000
28,100,000

30,000,000

30,000,000

13,000,000
17,000,000
30,000,000

13,000,000
17,000,000
0
30,000,000

13,000,000
17,000,000
0
30,000,000

13,000,000
17,000,000
0
30,000,000

Социјална заштита некласификована на другом месту
369

472
01
07
13
01
07
13

0901-П3
090

Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Све услуге - учешће града Смедерева 13.000.000
Све услуге - Републичка средства 17.000.000
Извори финансирања за функцију 090:
Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 090:
Извори финансирања за пројекат 0901-П2:
Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за пројекат 0901-П2:
Пројекат "Без алата нема заната"
Социјална заштита некласификована на другом месту

370
371
372
373
374

421
422
423
426
512
01
15
56
01
15
56

01
07
08
13
15
16
56
1801

Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Материјал
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 090:
Општи приходи и примања буџета
Неутрошена средства донација из ранијих година
Финансијска помоћ ЕУ
Функција 090:
Извори финансирања за пројекат 0901-П3:
Општи приходи и примања буџета
Неутрошена средства донација из ранијих година
Финансијска помоћ ЕУ
Свега за пројекат 0901-П3:
Извори финансирања за Програм 11:
Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Неутрошена средства донација из ранијих година
Родитељски динар за ваннаставне активности
Финансијска помоћ ЕУ
Свега за Програм 11:
ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА - Апотекарска
установа

184,352

184,352
184,352
184,352
184,352
281,002,319
17,000,000
50,000
25,100,000

323,152,319

33,550
37,400
614,858
259,600
471,460

33,550
37,400
799,210
259,600
471,460

1,078,000
338,868
1,416,868

184,352
1,078,000
338,868
1,601,220

1,078,000
338,868
1,416,868

184,352
1,078,000
338,868
1,601,220

900,000
0
1,078,000
456,000
338,868
2,772,868

281,002,319
17,900,000
50,000
25,100,000
1,078,000
456,000
338,868
325,925,187

Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Функционисање
установа примарне здравствене заштите

1801-0001
760

Здравство некласификовано на другом месту
375

464
01

Текуће дотације организацијама за обавезно социјално
осигурање
Извори финансирања за функцију 760:
Општи приходи и примања буџета
Функција 760:

225,000

225,000

225,000
225,000

225,000
225,000

225,000
225,000

225,000
225,000

Извори финансирања за програмску активност 1801-0001:
01

Општи приходи и примања буџета
Свега за програмску активност 1801-0001:
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9

10

11

Програмска активност 0003 (ПА 0003) - Спровођење
активности из области друштвене бриге за јавно здравље

1801-0003
720

376

464

377

464

Ванболничке услуге
Текуће дотације организацијама за обавезно социјално
осигурање
-Плате, додаци и накнаде запослених 46.948.357
-Социјални доприноси на терет послодавца 8.051.643
- Медицинске услуге 1.000.000

01
731

378

511
01
07

Капиталне дотације организацијама за обавезно социјално
осигурање
-Зграде и грађевински објекти 1.000.000
-Медицинска опрема 8 000 000
Извори финансирања за функцију 720:
Општи приходи и примања буџета
Функција 720:
Опште болничке услуге
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 731:
Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти
Функција 731:

56,000,000

56,000,000

9,000,000

9,000,000

65,000,000
65,000,000

65,000,000
65,000,000

91,246,800

91,246,800

11,980,800
79,266,000
91,246,800

11,980,800
79,266,000
91,246,800

76,980,800
79,266,000
156,246,800

76,980,800
79,266,000
156,246,800

800,000

800,000

800,000
800,000

800,000
800,000

800,000
800,000

800,000
800,000

78,005,800
79,266,000
157,271,800

78,005,800
79,266,000
157,271,800

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

11,000,000

11,000,000

11,000,000
11,000,000

11,000,000
11,000,000

Извори финансирања за програмску активност 1801-0003:
01
07
1801-0002

Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти
Свега за програмску активност 1801-0003:
Програмска активност 0002 (ПА 0002) - Мртвозорство

721
379

424
01

Опште медицинске услуге
Специјализоване услуге-средства за накнаду из буџета у
случају смрти
Извори финансирања за функцију 721:
Општи приходи и примања буџета
Функција 721:
Извори финансирања за програмску активност 1801-0002:

01
01
07
1201

Општи приходи и примања буџета
Свега за програмску активност 1801-0002:
Извори финансирања за Програм 12:
Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти
Свега за Програм 12:
ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

1201-0002
820
380

481

01

Програмска активност 0002 (ПА 0002) - Јачање културне
продукције и уметничког стваралаштва
Услуге културе
Дотације удружењима из области културе и позоришне
уметности
- подстицај манифестацијама и акцијама, културно
уметничком аматеризму и стваралаштву, културни програми
и пројекти других субјеката у култури
Извори финансирања за функцију 820:
Општи приходи и примања буџета
Функција 820:
Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:

01
1201-0003
840

381

481
01

860
382

481
01

Општи приходи и примања буџета
Свега за програмску активност 1201-0002:
Програмска активност 0003 (ПА 0003) - Унапређење
система очувања и представљања културно-историјског
наслеђа
Верске и остале услуге заједнице
Дотације верским заједницама
Извори финансирања за функцију 840:
Општи приходи и примања буџета
Функција 840:
Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на
другом месту
Дотације удружењима грађанима
Извори финансирања за функцију 860:
Општи приходи и примања буџета
Функција 860:

0
0
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Извори финансирања за програмску активност 1201-0003:
01
1201-0004
830

383

423
01

Општи приходи и примања буџета
Свега за програмску активност 1201-0003:
Програмска активност 0004 (ПА 0004) - Остваривање и
унапређење јавног интереса у области јавног
информисања
Услуге емитовања и штампања
Услуге по уговору - Пројектно информисање
Извори финансирања за функцију 830:
Општи приходи и примања буџета
Функција 830:

11,000,000
11,000,000

11,000,000
11,000,000

25,000,000

25,000,000

25,000,000
25,000,000

25,000,000
25,000,000

25,000,000
25,000,000

25,000,000
25,000,000

45,000,000
45,000,000

45,000,000
45,000,000

175,000,000

175,000,000

5,000,000

5,000,000

180,000,000
180,000,000

180,000,000
180,000,000

180,000,000
180,000,000

180,000,000
180,000,000

10,000,000

10,000,000

2,000,000

2,000,000

20,000,000

20,000,000

1,223,159

1,223,159

33,223,159
33,223,159

33,223,159
33,223,159

33,223,159
33,223,159

33,223,159
33,223,159

500,000

500,000

500,000
500,000

500,000
500,000

500,000
500,000

500,000
500,000

213,723,159
213,723,159

213,723,159
213,723,159

Извори финансирања за програмску активност 1201-0004:
01
01
1301

Општи приходи и примања буџета
Свега за програмску активност 1201-0004:
Извори финансирања за Програм 13:
Општи приходи и примања буџета
Свега за Програм 13:
ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Подршка
локалним спортским организацијама, удружењима и
савезима
Услуге рекреације и спорта
Дотације спортским организацијама и клубовима-физичка
култура

1301-0001
810
384

481

385

511

Зграде и грађевински објекти
01

Извори финансирања за функцију 810:
Општи приходи и примања буџета
Функција 810:
Извори финансирања за програмску активност 1301-0001:

01

Општи приходи и примања буџета
Свега за програмску активност 1301-0001:
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ СПОРТСКИ ЦЕНТАР СМЕДЕРЕВО
Програмска активност 0004 (ПА 0004) -Функционисање
локалних спортских установа

1301-0004
810

386

423

387

4511

388

4512

389

4511

390

4512
01

Услуге рекреације и спорта
Услуге по уговору
Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама
Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама
"СПОРТСКА ХАЛА СМЕДЕРЕВО" д.о.о.
Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама
Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама
Извори финансирања за функцију 810:
Општи приходи и примања буџета
Функција 810:
Извори финансирања за програмску активност 1301-0004:

01

1301-0005
860
391

423
01

Општи приходи и примања буџета
Свега за програмску активност 1301-0004:
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ
Програмска активност 0005 (ПА 0005) - Спровођење
омладинске политике
Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на
другом месту
Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 860:
Општи приходи и примања буџета
Функција 860:
Извори финансирања за програмску активност 1301-0005:

01
01

Општи приходи и примања буџета
Свега за програмску активност 1301-0005:
Извори финансирања за Програм 14:
Општи приходи и примања буџета
Свега за Програм 14:
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8
ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И
ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ
Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Енергетски
менаџмент
Развој заједнице

9

10

11

Зграде и грађевински објекти

1,500,000

1,500,000

Извори финансирања за функцију 620:
Општи приходи и примања буџета
Функција 620:

1,500,000
1,500,000

1,500,000
1,500,000

Општи приходи и примања буџета
Свега за програмску активност 0501-0001:
Извори финансирања за Програм 17:
Општи приходи и примања буџета

1,500,000
1,500,000

1,500,000
1,500,000

1,500,000

1,500,000

Свега за Програм 17:

1,500,000

Опис

Извори финансирања за програмску активност 0501-0001:
01
01

Свега за раздео 4:

4,575,126,996

1,500,000
55,919,288

4,631,046,284
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Раздео

Глава

Програмс
ка
класиф.

Функција

Позиција

Економ.
Класиф.

Извор
финансир
ања

49

1
5

2

3

4

5

6

7

0602
0602-0004
330

393
394
395
396
397
398
399
400
401

411
412
414
415
422
423
465
483
485
01

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

Средства из
буџета

Средства из
осталих
извора

Укупна
средства

9

10

11

2,786,501
488,906
50,000
10,000
10,000
500,000
14,000
18,650,000
11,885,000

2,786,501
488,906
50,000
10,000
10,000
500,000
14,000
18,650,000
11,885,000

34,394,407
34,394,407

34,394,407
34,394,407

34,394,407
34,394,407

34,394,407
34,394,407

34,394,407
34,394,407

34,394,407
34,394,407

34,394,407
34,394,407
4,673,093,000

34,394,407
34,394,407
4,729,012,288

Извори финансирања за програмску активност 0602-0004
01
01
01

Општи приходи и примања буџета
Свега за програмску активност 0602-0004:
Извори финансирања за Програм 15:
Општи приходи и примања буџета
Свега за Програм 15:
Извори финансирања за раздео 5:
Општи приходи и примања буџета
Свега за раздео 5:
СВЕГА

55,919,288
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III ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 11.

За извршење Одлуке о буџету одговоран је градоначелник града Смедерева.
Наредбодавац за извршење буџета је градоначелник
града Смедерева, односно лица која он овласти, а која су
истовремено одговорнa за законито и наменско коришћење
средстава распоређених буџетом.
Члан 12.
За закониту, наменску, економичну, ефикасну и ефективну употребу одобрених буџетских апропријација, непосредно су одговорни руководиоци директних и индиректних корисника буџетских средстава.
Члан 13.
Орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње
информише Градско веће града Смедерева, а обавезно у
року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно
деветомесечног периода.
У року од петнаест дана по подношењу извештаја из
става 1. овог члана Градско веће града Смедерева усваја и
доставља извештаје Скупштини града Смедерева.
Члан 14.
Средства сталне буџетске резерве користе се за финансирање расхода и издатака на име учешћа 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.
Решење о коришћењу средстава сталне буџетске резерве за намене утврђене у ставу 1. овог члана доноси градоначелник града Смедерева, на предлог Одељења за финансије
и локалну пореску администрацију Градске управе града
Смедерева, а на основу одгoварајућег акта донетог од стране Градског штаба за ванредне ситуације града Смедерева.
Члан 15.
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. Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве доноси градоначелник града Смедерева,
на предлог Одељења за финансије и локалну пореску администрацију Градске управе града Смедерева.
Текућа буџетска резерва опредељује се највише до 4%
укупних прихода и примања од продаје нефинансијске
имовине за буџетску годину.
Одобрена средства по овом основу представљају повећање апропријације директних корисника за одређене намене
и исказују се на конту намена за коју су средства усмерена.
Члан 16.
Новчана средства буџета града, индиректних корисника
буџетских средстава буџета града, као и других корисника
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јавних средстава који су укључени у консолидовани рачун
трезора града Смедерева, воде се и депонују на консолидованом рачуну трезора града Смедерева.
Привремено расположива средства на консолидованом
рачуну трезора града Смедерева, могу се краткорочно пласирати код банака или других финансијских организација,
закључивањем уговора у складу са одредбама Закона о буџетском систему и Закона о јавном дугу.
Уговор из става 2. овог члана са изабраним банкама или
другим финансијским организацијама, закључује градоначелник града Смедерева.
Члан 17.
Директни корисници буџетских средстава су: Скупштина града, Градоначелник, Градско веће, Градска управа
и Градско правобранилаштво.
Индиректни корисници буџетских средстава финансирају се у оквиру директног корисника буџетских средстава
утврђеног овом Одлуком.
Директни и индиректни корисник буџетских средстава
може вршити плаћања само у оквиру планираних средстава
по овој Одлуци.
Средства распоређена за финансирање програма корисника буџета, корисницима се преносе на основу њиховог
захтева и у складу са одобреним средствима у плану буџета, а све у зависности од динамике остваривања прихода и
примања буџета.
Уз захтев, корисници су дужни да доставе комплетну
документацију на плаћање.
Корисници буџетских средстава могу користити средства распоређена овом Одлуком само за намене за које су
им по њиховим захтевима, та средства одобрена и пренета.
Члан 18.
Код директног корисника буџетских средстава - Скупштинa града, председник Скупштине града Смедерева одговоран је за преузимање обавеза, њихову верификацију,
издавање налога за плаћање која треба извршити из средстава органа којим руководи и издавање налога за уплату
средстава.
Председник Скупштине града Смедерева одговоран је
за закониту, наменску, економичну и ефикасну употребу
буџетских апропријација у оквиру раздела 1 - Скупштина
града.
Члан 19.
Код директног корисника буџетских средстава – Градончелник, градоначелник града Смедерева одговоран је
за преузимање обавеза, њихову верификацију, издавање
налога за плаћање која треба извршити из средстава органа
којим руководи и издавање налога за уплату средстава која
припадају буџету.
Градоначелник града Смедерева одговоран је за закониту, наменску, економичну и ефикасну употребу буџетских
апропријација у оквиру раздела 2 - Градоначелник.
Члан 20.
Код директног корисника буџетских средстава – Градско веће, градоначелник града Смедерева одговоран је за
преузимање обавеза, њихову верификацију, издавање налога за плаћање која треба извршити из средстава органа
којим руководи.
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Градоначелник града Смедерева одговоран је за закониту, наменску, економичну и ефикасну употребу буџетских
апропријација оквиру раздела 3 - Градско веће.
Члан 21.
Код директног корисника буџетских средстава – Градска управа, начелник Градске управе града Смедерева одговоран је за преузимање обавеза, њихову верификацију,
издавање налога за плаћање која треба извршити из средстава органа којим руководи и издавање налога за уплату
средстава која припадају буџету.
Начелник Градске управе града Смедерева одговоран је
за закониту, наменску, економичну и ефикасну употребу буџетских апропријација у оквиру раздела 4 - Градска управа.
Члан 22.
Код директног корисника буџетских средстава – Градско правобранилаштво, градски правобранилац одговоран
је за преузимање обавеза, њихову верификацију, издавање
налога за плаћање које треба извршити из средстава органа
којим руководи и издавање налога за уплату средстава која
припадају буџету.
Градски прaвобранилац одговоран је за закониту, наменску, економичну и ефикасну употребу буџетских апропријација у оквиру раздела 5 - Градскo правобранилаштво.
Члан 23.
Корисник буџетских средстава може преузимати обавезе на терет буџета само до износа апропријације утврђене
Одлуком о буџету.
Корисници буџетских средстава преузимају обавезе
само на основу писаног уговора или другог правног акта,
уколико законом није другачије прописано.
Преузете обавезе чији је износ већи од износа средстава
предвиђених Одлуком или су у супротности са Законом о
буџетском систему, не могу се извршавати на терет буџета.
Корисник буџетских средстава, који одређени расход
и издатак извршава из средстава буџета и из других извора прихода, обавезан је да измирење тог расхода и издатка
прво врши из других извора прихода.
Ако се у току фискалне године расходи и издаци повећају или приходи и примања смање, Градско веће града
Смедерева, на предлог Одељења за финансије и локалну
пореску администрацију Градске управе града Смедерева
може привремено обуставити извршење појединих расхода
и издатака, не дуже од 45 дана, у складу са Законом.
Члан 24.
Обавезе преузете у 2019. години у складу са одобреним
апропријацијама у 2019. години, а неизвршене у току 2019.
године, преносе се у 2020. годину и имају статус преузетих
обавеза и извршавају се на терет одобрених апропријација
овом Одлуком.
Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају
бити извршене искључиво на принципу готовинске основе
са консолидованог рачуна трезора, осим ако је законом, односно актом Владе предвиђен другачији метод.
Члан 25.
У току 2020. године расходи и издаци буџета града Смедерева извршаваће се у складу са чланом 4. став 4. Закона
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о буџетском систему, а поштујући принципе ефикасности,
економичности, ефективности, јавности, потпуности, тачности и јединствене буџетске класификације.
Део јавних средстава остварених у току 2019. године,
односно неутрошених из ранијих година, представља општи приход и примања буџета града Смедерева у текућој
години.
Средства из става 2. овог члана могу се користити за
неопходну ликвидност буџета града Смедерева.
Члан 26.
Ако у току године дође до промене околности која не
угрожава утврђене приоритете унутар буџета, градоначелник града Смедерева доноси одлуку да се износ апропријације који није могуће искористити, пренесе у текућу
буџетску резерву и може се користити за намене које нису
предвиђене буџетом или за намене за које нису предвиђена
средства у довољном обиму.
Укупан износ преусмеравања из става 1. овог члана не
може бити већи од износа разлике између максимално могућег износа средстава текуће буџетске резерве утврђеног
Законом о буџетском систему и буџетом одобрених средстава текуће буџетске резерве.
Члан 27.
Градоначелник града Смедерева може донети одлуку о
промени у апропријацијама у складу са чланом 61. Закона о
буџетском систему, као и друге измене везане за усклађивање Одлуке о буџету са прописима који регулишу буџетску
класификацију.
Члан 28.
Корисници јавних средстава дужни су да на захтев
локалног органа управе надлежног за финансије ставе на
увид документацију о њиховом финансирању, као и да достављају извештаје о остварењу прихода и извршењу расхода и издатака за одређени период.
Корисници јавних средстава дужни су да обавесте надлежне органе града Смедерева о свим променама.
Члан 29.
Средства распоређена овом Одлуком преносе се корисницима сразмерно оствареним приходима и примањима
буџета.
Ако се у току године приходи и примања буџета смање,
расходи и издаци буџета ће се извршавати по приоритетима
и то: обавезе утврђене законским прописима на постојећем
нивоу и минимални стални трошкови неопходни за несметано функционисање корисника буџетских средстава.
Приоритет у извршавању расхода за робе и услуге корисника буџетских средстава имају расходи за сталне трошкове, трошкове текућих поправки и одржавања и материјал.
Корисници буџетских средстава дужни су да обавезе
настале по основу коришћења услуга и роба, као и по основу капиталних издатака измире у року утврђеном законом
који регулише рокове измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.
Ако корисници јавних средстава остваре приходе из
других извора финансирања у износу већем од износа исказаног у члану 10. ове Одлуке, могу користити средства
остварена из других извора финансирања до нивоа до ког су
та средства и остварена, а за намене утврђене овом Одлуком.
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Ако корисници јавних средстава не остваре сопствене
приходе из других извора финансирања, утврђене у члану
10. ове Одлуке, расходи и издаци планирани по том основу
неће се извршавати на терет општих прихода и примања
буџета.
Члан 30.
Директни и индиректни корисници средстава буџета
града Смедерева могу формирати комисије и друга стална
и привремена радна тела искључиво у складу са посебним
законом, односно другим прописом.
Члан 31.
У оквиру броја утврђеног Законом о начину одређивања
максималног бројa запослених у јавном сектору планирано
је укупно 783 запослених, од чега је на неодређено време
планирано 523 запослених, а на одређено време планирано
је 260 запослених.
Члан 32.
Корисници буџетских средстава приликом додељивања
уговора о набавци добара, финансијске имовине, пружању
услуга или извођењу грађевинских радова, морају да поступе у складу са прописима који уређују јавне набавке.
Набавком мале вредности, у смислу прописа о јавним
набавкама сматра се набавка чија је вредност дефинисана
Законом о јавним набавкама.
Члан 33.
Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета до 31. децембра 2020. године, средства која
нису утрошена за финансирање расхода и издатака у 2020.
години, која су овим корисницима пренета у складу са
Одлуком о буџету града Смедерева за 2020. годину.
Члан 34.
За финансирање дефицита текуће ликвидности, који
може да настане услед неуравнотежености кретања у
приходима и примањима, расходима и издацима буџета,
Скупштина града Смедерева може се задужити у складу са
одредбама члана 35. Закона о јавном дугу.
Укупан износ задуживања из става 1. овог члана мора
се вратити пре краја буџетске године у којој је уговорено и
не може се рефинансирати или пренети у наредну буџетску
годину.
Одлуку о задуживању из претходног става доноси надлежни орган локалне власти, по претходно прибављеном
мишљењу надлежног Министарства.
Члан 35.
За финансирање дефицита текуће ликвидности могу се
током 2020. године користити средства са консолидованог
рачуна трезора града Смедерева, до износа који не угрожава ликвидност тог рачуна.
Члан 36.
Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2020. години обрачунату исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не
исказују расход амортизације и употребе средстава за рад.
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Члан 37.

Локални орган управе надлежан за финансије води
евиденцију о приходима оствареним од закупа по корисницима. Директни и индиректни корисници буџетских средстава града Смедерева који користе пословни простор и
покретне ствари којима управљају други корисници јавних
средстава намирују само трошкове по том основу.
Уколико у случајевима из става 1. овог члана плаћање
трошкова није могуће извршити на основу раздвојених
рачуна, корисник који управља јавним средствима врши
плаћање, а затим индиректни корисник врши одговарајућу
рефундацију насталих расхода.
Рефундација из става 2. овог члана сматра се начином извршавања расхода у складу са Законом о буџетском
систему.
Члан 38.
Други корисници јавних средстава који користе пословни простор и покретне ствари којима управљају директни
или индиректни корисници буџетских средстава града Смедерева плаћају настале трошкове, трошкове текућег и инвестиционог одржавања, односно закупа, у складу са критеријумима које прописује извршни орган локалне власти.
Члан 39.
Изузетно, у случају да виши ниво власти својим актом
определи нижем нивоу власти наменска средства за надокнаду штета услед елементарних непогода, Одељење за финансије и локалну пореску администрацију на основу тог
акта отвара одговарајуће апропријације за извршавање расхода и издатака по том основу.
Изузетно, у случају да један ниво власти својим актом
определи другом нивоу власти наменска трансферна средства, као и у случају уговарања донације, чији износи нису
могли бити познати у поступку доношења буџета, Одељење
за финансије и локалну пореску администрацију на основу
тог акта, отвара одговарајуће апропријације за извршавање
расхода и издатака по том основу.
Наплата прихода и примања није ограничена износима
исказаних прихода и примања у буџету.
Члан 40.
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 2019. 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 2019. 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.
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Члан 41.
О свему осталом што није прописано овом Одлуком
непосредно ће се примењивати одредбе Закона о локалној
самоуправи, Закона о буџетском систему и Закона о јавном
дугу.
Члан 42.
Термини који су употребљени у Одлуци о буџету града Смедерева за 2020. годину у граматичком мушком роду
подразумевају природни мушки и женски род лица на која
се односе.
Члан 43.
Ову Одлуку доставити Министарству финансија Републике Србије.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева“, а примењиваће се од 1. јануара 2020. године.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Поступак припреме и доношења буџета локалне власти
уређен је Законом о буџетском систему (“Службени гласник Републике Србије”, број 54/2009, 73/2010, 101/2010,
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – исправка, 108/2013,
142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017,
95/2018, 31/2019 и 72/2019).
У складу са Упутством за припрему програмског буџета, Стална конференција градова и општина утврђује и доставља јединици локалне самоуправе и листу униформних
индикатора чијом се применом пружају подаци о општим
достигнућима програма и програмских активности, као
и статистички подаци из домена униформних програма и
програмских активности. Стога се у Упутству наглашава и
обавеза јединице локалне самоуправе да прате и извештавају о вредностима које се мере утврђеним индикаторима,
као део својих редовних обавеза извештавања.
Унапређење јавних финансија у Србији подразумева
широк спектар промена, а један од најзначајних делова
тиче се побољшања буџетског процеса. Израда програмског буџета једна је од активности која треба да допринесе
бољој изради буџета, на националном и локалном нивоу.
Полазећи од сложености програмског буџетирања, његово увођење у систем израде локалних буџета треба схватити као вишегодишњи процес који ће карактерисати и детерминисати неопходност учења о програмској методологији и буџетирању учинка свих корисника укључених у тај
процес. Такође, подједнако је важно повећати ниво знања о
свим аспектима припреме и извршења буџета.
Најважнији изазови у припреми локалних буџета у
2020. години су померање фокуса са форме на садржину
програмског буџета, нужност приказивања програмских
информација као саставни део Образложења уз Одлуку о
буџету локалне власти.
На сајту Министарства финансија Републике Србије
објављено је Упутство за израду програмског буџета за
начин планирања и исказивања података у програмском
буџету и Упутство за припрему Одлуке о буџету локалне
власти за 2020. годину и пројекција за 2021. и 2022 годину.
На основу члана 36а. Закона о буџетском систему, локални орган управе надлежан за финансије доставља упутство за припрему нацрта буџета локалне власти и обавештава директне кориснике буџетских средстава о основним
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економским претпоставкама и смерницама за припрему
буџета.
Директни корисници буџетских средстава обавезни су
да, у складу са смерницама и роковима, траже од индиректних корисника буџетских средстава за које су одговорни, да
доставе податке неопходне за израду предлога финансијског плана директног буџетског корисника.
Чланом 41. Закона о буџетском систему дефинисано је
да су индиректни корисници средстава буџета локалне власти обавезни да припреме предлог финансијског плана на
основу смерница које се односе на буџет локалне власти.
Истим чланом је предвиђено и да локални орган управе
надлежан за финансије може да тражи непосредно од индиректних буџетских корисника податке о финансирању.
Неопходно је још једном поновити основне карактеристике Програмског буџета: Програмско буџетирање је
инструмент који представља већу одговорност корисника буџета, као и транспарентност потрошње јавних
средстава. Јединице локалне самоуправе своју програмску
структуру утврђују на основу листе програма и програмских активности униформних за све локалне самоуправе.
Ту листу утврдила је СКГО у складу са надлежностима јединица локалне самоуправе (Анекс 5). У тој листи за програме и програмске активности утврђена је: шифра, назив
програма, сектор коме припадају и сврха.
За униформне програме и програмске активности које
спроводе јединице локалне самоуправе утврђени су циљеви на основу њихових стратешких планова развоја. Свака
јединицa локалне самоуправе је дужна да утврди и индикаторе којима мери постизање специфичних програма, програмске активности или пројекта који спроводи.
Стална конференција градова и општина је у сарадњи
са Министарством финансија Републике Србије, утврдила
17 програма, циљеве програма и програмских активности и
листу униформних индикатора за градове и општине и то:
- Програм 1 - Становање, урбанизам и просторно
планирање
- Програм 2 - Комуналне делатности
- Програм 3 - Локални економски развој
- Програм 4 - Развој туризма
- Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој
- Програм 6 - Заштита животне средине
- Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна
инфраструктура
- Програм 8 - Предшколско васпитање и образовање
- Програм 9 - Основно образовање и васпитање
- Програм 10 - Средње образовање и васпитање
- Програм 11 - Социјална и дечија заштита
- Програм 12 - Здравствена заштита
- Програм 13 - Развој културе и информисања
- Програм 14 - Развој спорта и омладине
- Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе
- Програм 16 - Политички систем локалне самоуправе
- Програм 17 - Енергетска ефикасност и обновљиви
извори енергије
Упутство за припрему Одлуке о буџету локалних власти за 2020. годину са пројекцијама за наредне две буџетске
године Министарство финансија доставило је 15. јула 2019.
године. Упутством за локалне власти, дате су смернице за
припрему буџета локалних власти. Приликом планирања
лимита расхода и издатака за сваког буџетског корисника
пошло се од важеће организационе и функционалне структуре, као и од надлежности корисника буџетских средстава.
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ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА
Сагледавањем свих јавних прихода и примања буџета града Смедерева, тј. њиховом пројекцијом за 2020. годину, процењени су укупни приходи и примања буџета
са пренетим средствима из претходне године у износу од
4.673.093.000 динара. Средства из сопствених и додатних прихода корисника буџетских средстава планирана су у износу од 55.919.288 динара, што укупно износи
4.729.012.288 динара.
Приходи од пореза на доходак, добит и капиталне
добитке планирани су у укупном износу од 1.993.808.351
динара и то: износ од 1.650.000.000 динара се односи на порез на зараде и чини највећи износ прихода од пореза. Овај
износ је планиран узимајући у обзир да се очекује повећање запослености и повећање просечне зараде, а у складу
са Упутством Министарства финансија за 2020. годину. У
оквиру поменуте групе планирани су и: порез на приходе
од самосталних делатности који се плаћа према стварно
оствареном приходу у износу од 1.500.000 динара, порез
на приходе од самосталних делатности који се плаћа према
паушално одређеном приходу, по Решењу Пореске управе
у износу од 37.000.000 динара, порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем у износу од 70.000.000
динара, порез на приходе од давања у закуп покретних
ствари у износу од 3.500.000 динара, порез на приход од
пољопривреде и шумарства у износу од 30.000 динара, порез на земљиште у износу од 10.000 динара, самодопринос
према зарадама запослених у износу од 7.568.351 динара,
порез на остале приходе у износу од 220.000.000 динара,
порез на приходе спортиста и спортских стручњака у износу од 4.000.000 динара, као и порез на приходе остварене по
основу обављања сезонских послова сагласно члану 16. Закона о поједностављеном радном ангажовању на сезонским
пословима у одређеним делатностима у износу од 200.000
динара.
Порез на фонд зарада планиран је у износу од 30.000
динара.
Порези на имовину планирани су за 2020. годину у
укупном износу од 443.520.000 динара. Највећи приход у
оквиру ове групе прихода је порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге (физичка лица) у износу
од 220.000.000 динара. Порез на имовину обвезника који
воде пословне књиге (правна лица) планиран је у износу од
140.000.000 динара. У 2020. години предузеће се поступци
у складу са законским прописима за повећање наплате пореза на имовину, у првом реду опомене, затим мере принудне наплате пореза на имовину. Порез на наслеђе и поклон,
по решењу Пореске управе планиран је износ од 18.000.000
динара, порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе у износу од 43.000.000 динара, порез на пренос апсолутних права на акцијама и другим хартијама од вредности, по решењу Пореске управе у
износу од 20.000 динара, порез на пренос апсолутних права
на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по
решењу Пореске управе у износу од 22.000.000 динара и
други порези у износу од 500.000 динара.
Приходи од пореза на добра и услуге планирани су у
укупном износу од 250.770.000 динара. Приходе у окви-
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ру ове групе чини комунална такса за држање моторних,
друмских и прикључних возила, осим пољопривредних
возила и машина у износу од 60.000.000 динара, посебна
накнада за заштиту и унапређивање животне средине у износу од 45.000.000 динара, накнада oд емисије SO2, NO2,
прашкастих материја и произведеног и одложеног отпада у
износу од 95.000.000 динара, боравишна такса у износу од
1.700.000 динара, комунална такса за држање средстава за
игру („забавне игре“) у износу од 200.000 динара, накнада
за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта у
износу од 1.000.000 динара, накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради
продаје штампе, књига и других публикација у износу од
40.000.000 динара, накнада за коришћење јавне површине
за оглашавање за сопствене потребе и потребе других лица
у износу од 7.000.000 динара, накнада за коришћење јавне
површине по основу заузећа грађевинским материјалом и
за извођење грађевинских радова и изградњу у износу од
700.000 динара, као и други приходи у укупном износу од
170.000 динара.
Други порези планирани су у укупном износу од
67.000.000 динара, а односе се на комуналну таксу за истицање фирме на пословном простору.
Донације и помоћи од међународних организација
планиране су у укупном износу од 2.259.668 динара и односи се на текуће помоћи од ЕУ у корист нивоа градова и то
на: Пројекат „Управљање имовином за будуће кориснике“
у износу од 851.428 динара и Пројекат „Romlnk“ у износу
од 1.408.240 динара.
Трансфери од других нивоа власти планирани су у
укупном износу од 564.742.397 динара.
Ненаменски трансфери од Републике Србије у корист
нивоа градова у 2020. години планирани су у износу од
371.947.865 динара.
Текући наменски трансфери, у ужем смислу од Републике Србије у корист нивоа градова планирани су у укупном износу од 174.574.532 динара. Капитални наменски
трансфери планирани су у укупном износу од 18.220.000
динара.
Други приходи – приходи од имовине планирани су у
укупном износу од 85.860.000 динара. Наведену групу прихода чине: допринос за уређивање грађевинског земљишта
у износу од 45.000.000 динара, накнада за коришћење грађевинског земљишта у износу од 25.000.000 динара, средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини
у износу од 15.000.000 динара, накнада за коришћење шума
и шумског земљишта у износу од 500.000 динара, као и
други приходи у укупном износу од 360.000 динара.
Приходи од продаје добара и услуга планирани су
у укупном износу од 252.580.000 динара, а односе се на
приход од закупа, односно на коришћење непокретности у
државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета у износу од 95.000.000 динара, приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у
предшколским установама у корист нивоа градова у износу
од 80.000.000 динара, таксе за озакоњење објеката у корист
нивоа градова у износу од 15.000.000 динара, накнаду за
уређивање грађевинског земљишта у износу од 10.000.000
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динара, приходе од закупнине за грађевинско земљиште у
корист нивоа градова у износу од 9.000.000 динара, градске административне таксе у износу од 6.500.000 динара,
приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних
организација у корист нивоа градова у износу од 37.000.000
динара, накнада по основу конверзије права коришћења у
право својине у корист нивоа градова у износу од 30.000
динара, накнада по основу конверзије права коришћења
у право својине у корист Републике у износу од 50.000
динара.
Новчане казне и одузета имовинска корист планиране су у износу од 48.000.000 динара, а чине их приходи од
новчаних казни за прекршаје и привредне преступе предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима
у износу од 40.000.000 динара, приходи од новчаних казни
изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине града, као и одузета имовинска корист
у том поступку у износу од 3.000.000 динара, приходи од
новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа градова
у износу од 4.500.000 динара, као и трошкови принудне наплате изворних јавних прихода градова у износу од 500.000
динара.

Страна 55 – Број 6

Меморандумске ставке за рефундацију расхода из
претходне године планиране су у износу од 4.000.000
динара.
Примања од продаје непокретности планирана су
средства у износу од 700.000 динара.
Примања од продаје земљишта планирана су средства
у износу од 541.722.584 динара.
Примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у корист нивоа градова планирана су средства
у износу од 3.000.000 динара, а односе се на примања од
отплате кредита датих домаћинствима у земљи.
Пренета неутрошена средства буџета града Смедерева за 2020. годину планирана су у износу од 400.000.000
динара. Такође, планирају се и средства из осталих извора
у износу од 55.919.288 динара.
РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА

Мешовити и неодређени приходи планирана су средства у износу од 10.600.000 динара.

Законом о локалној самоуправи, као и Законом о буџетском систему утврђене су основе за израду буџета локалне
самоуправе. У складу са овим, урађена је концепција расхода и издатака буџета града за 2020. годину, који су планирани у укупном износу од 4.673.093.000 динара. На расходној
страни Одлуке о буџету града Смедерева за 2020. годину
планирана су и средства из осталих извора у укупном износу од 55.919.288 динара.

Меморандумске ставке за рефундацију расхода планиране су у износу од 2.000.000 динара.

Расходи и издаци буџета града Смедерева за 2020. годину посматрано по разделима исказани су следећом табелом:

Добровољни трансфери од физичких и правних лица
планирани су у износу од 2.500.000 динара, а односе се на
текуће добровољне трансфере.

Ред.
број

ОПИС

Предлог плана
средстава из буџета за
2020. годину

Предлог плана
средстава из
осталих извора за
2020. годину

Укупно планирана
средства за 2020.
годину

1.

Раздео 1 –СКУПШТИНА ГРАДА

45.208.528

45.208.528

2.

Раздео 2 – ГРАДОНАЧЕЛНИК

6.495.537

6.495.537

3.

Раздео 3 – ГРАДСКО ВЕЋЕ

11.867.532

11.867.532

4.

Раздео 4 – ГРАДСКА УПРАВА

5.

Раздео 5 – ГРАДСКО
ПРАВОБРАНИЛАШТВО
У К УП Н И РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

4.575.126.996

55.919.288

34.394.407
4.673.093.000

4.631.046.284
34.394.407

55.919.288

4.729.012.288

8

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

Органи и службе локалне власти
Изабрана лица
Постављена лица
Запослени

2

Директни и индиректни корисници
буџетских средстава локалне власти

3

779
4
15
760

10
378
1
377

684.546.629

307.129.533

7.490.631

780
4
15
761

10
380
1
379

10

11
1
10

8.721.888

11
1
10

10

7
1
6

7.406.614

93
5
88

279
4
7
268

7
1
6

9

18
2
16

8

16.128.502

7

18
2
16

6

82.856.859

270.941.104

5

87
5
82

286
4
7
275

4

Укупан
планиран број
зап. у децембру
2020. године из
извора 01

749.423.766

339.230.007

5.221.532

9.418.860

8.150.717

17.569.577

98.724.721

288.677.929

10

Маса
средстава
за плате на
извору 01

11

Укупан
планиран број
зап. у децембру
2020. године из
извора 04

12

Маса
средстава
за плате
на
извору 04

13

Укупан
планиран број
зап. у децембру
2020. године из
извора 05-08

14

Маса
средстава за
плате на
извору 0508

Маса средстава за плате планирана за 2020. годину на економским класификацијама 411 и 412

МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ ИСПЛАЋЕНА У 2019. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНА У 2020. ГОДИНИ
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Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2019. године и планирана пројекција
за период XI-XII према Одлуци о буџету ЈЛС за 2019. годину на економским
класификацијама 411 и 412
Укупан број
Укупан број
Укупан број
Маса
Маса
Маса
средстава
зап. у
зап. у
зап. у октобру
средстава
средстава
за плате
октобру
октобру
2019. године
за плате на
за плате на
на извору
2019. године
2019. године
из извора 05извору 01
извору 04
из извора 01
из извора 04
08
05-08

Град Смедерево
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7

6

5

4

3

2

1

1

Редни
број

Табела 2.

Назив локалне власти
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1101-0003

1101-0002

1101-0001

1101

ШИФРА
Програм,
Програмска
активност и
Пројекат

Управљање
грађевинским
земљиштем

Спровођење
урбанистичких и
просторних
планова

Просторно и
урбанистичко
планирање

НАЗИВ
Програм,
Програмска
активност и
Пројекат
Становање,
урбанизам и
просторно
планирање

2. Стављање у функцију
комунално опремљених
локација

Стављањеу функцију
грађевинског земљишта

Ефикасан процес озакоњења

Ефикасно администрирање
захтева за издавање
грађевинских дозвола

Повећање покривености
територије планском
документацијом

Просторни развој у складу
са плановима

ЦИЉ

17.000.000

10.029.000

да

23
(100%)

да

28
(100%)

16.000.000

800

1.077

12.620.728

21.250

6,5

21.850

8

85
(95%)

80
(100%)

да

25
(100%)

9.000.000

15.000.000

5.312

15.938

5,5

да

25
(100%)

9.500.000

15.000.000

5.312

10.626

5

110
(99%)

31

2

да

100%

да

Циљана
вредност
(2021)

да

27
(100%)

10.000.000

15.000.000

5.312

5.314

5

115
(100%)

31

2

да

100%

да

Циљана
вредност
(2022)

1.500.000

141.100.000

153.600.000

Укупна буџетска
средства

Укупни сопствени и
остали приходи

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Активности везане за инвестиционо
одржавање и унапређење својстава
зграда

Просечно потребно време за
издавање грађевинских дозвола (у
данима, од дана када је поднета
комплетна документација)
Укупан број преосталих захтева за
озакоњење (на основу поднетих
захтева за легализацију од стране
грађана и на основу пописаних
објеката од стране грађевинске
инспекције)
Укупан број озакоњених објеката у
години
Приход од таксе за озакоњење
објеката у корист нивоа градова
Приход од закупнине грађевинског
земљишта датог у закуп ради
постављања привремених пословних
објеката (закуп грађевинског
земљишта)
Број издатих сагласности за
прикључке на водоводну мрежу,
односно број новоприкључених
корисника у поступка обједињене
процедуре на основу поднетих
захтева

31

28

27
100
(98%)

2

да

100%

да

Циљана
вредност
(2020)

2

да

100%

да

Очекивана
вредност
(2019

2

да

Број усвојених планова генералне
регулације у односу на број
предвиђених планова вишег реда
Број израђених планова детаљне
регулације
Број издатих грађевинских дозвола
и проценат издатих у односу на број
поднетих захтева

100%

Усвојен просторни план града

да

Вредност
у базној
години
(2018)

Проценат површине територије
планском документацијом

Покривеност територије
планском документацијом

ИНДИКАТОР

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТА - индикатори

65

27. децембар 2019. године
Страна 57 – Број 6

1102-0002

1102-0001

1102

1101-0005

Одржавање јавних
зелених површина

Управљање/одржавање јавним
осветљењем

2. Комуналнe
делатности

Остваривање
јавног интереса у
одржавању зграда

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

Динамика уређења јавних зелених
површина и активност
инспекцијских контрола

Степен уређења јавних зелених
површина

Укупан број светиљки које су
замењене савременијим
(кумулативно из године у годину)

Укупан број замена светиљки након
пуцања лампи (на годишњој бази)

106

свакодневно

100%

680

150

2.634

95%

Проценат замена светиљки након
пуцања лампи (на годишњој бази)
Укупан број интервенција по
поднетим иницијативама грађана за
замену светиљки када престану да
раде

85%

-набавка 2
половна
путничка
возила

Степен наплате комуналних
услуга

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

106

свакодневно

100%

1.000

160

2.800

100%

87%

-набавка
транспортног возила

106

свакодневно

100%

1.200

180

3.000

100%

90%

106

свакодневно

100%

1.300

200

3.500

100%

95%

106

свакодневно

100%

1.300

250

4.000

100%

95%

55.000.000

134.000.000

331.619.895

11.000.000
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Адекватан квалитет
пружених услуга уређења и
одржавања јавних зелених
површина

Максимална могућа
покривеност насеља и
територије услугама
уређења и одржавања
зеленила

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

1. Адекватно управљање
јавним осветљењем

Ефикасно и рационално
спровођење комуналне
делатности

Очување и унапређење
стамбеног фонда

-набавка 1
половног
теретног
возила за
специјалне
намене и
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Одржавање
гробаља и
погребне услуге

1102-0005

758

Број опремљених пијачних места

1. Степен покривености корисника
услугом даљинског грејања
2. Број корисника услуге даљинског
грејања (домаћинстава)

Покривеност територије услугама
одржавања гробаља и погребним
услугама – број уређених гробних
места на територији града
Смедерева
Број интервенција у односу на
укупан број поднетих иницијатива
грађана за чишћење и одржавање
гробаља

14,01%
5.100

5.000

60/60

15.450

10/15

908

500

95%

14,01%

50/50

15.180

11/15

723

Број ухваћених и збринутих паса
луталица и мачака

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

95%

248,4
км2/481,7
км2

248,4
км2/481,7
км2

Степен покривености територије
услугама хватања и збрињавања
паса луталица

Број км2 територије покривен
услугом зоохигијене у односу на
укупан број км2 територије

5.150

14,02%

70/70

16.990

11/15

920

600

97%

248,4
км2/481,7
км2

28 900 ha

Третиране површине за сузбијање
глодара и инсеката

28 900 ha

100%

Хала-хангар
21 000 ha

100%

100%

Набавка теретних возила до 3,5t
Ауточистилица

100%

100%

Набавка аутосмећара са
хидрауличном дизалицом

Набавка булдозера

5.200

14,04%

80/80

17.100

13/15

930

700

97%

248,4
км2/481,7
км2

28 900 ha

5.200

14,04%

90/90

17.100

13/15

930

750

97%

248,4
км2/481,7
км2

28 900 ha

11.419.895

35.200.000

66.000.000

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

1. Оптимална покривеност
корисника и територије

Адекватан квалитет
пружених услуга одржавања
гробаља и погребних услуга

Уређивање,
одржавање и
коришћење пијаца

1102-0006

Адекватан квалитет
пружених услуга
уређивања, одржавања
коришћења пијаца

Зоохигијена

Унапређење заштите од
заразних и других болести
које преносе животиње

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

1102-0004

1102-0003

Одржавање
чистоће на
површинама јавне
намене

67
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Производња и
дистрибуција
топлотне енергије

Управљање и
снабдевање
водом за пиће

3. Локални
економски
развој

1102-0007

1102-0008

1501

Отварање нових
предузећа и
предузетничких радњи
на територији града

Повећање запослености
на територији града

Адекватан квалитет
услуга водоснабдевања

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

2. Адекватан квалитет
пружених услуга уз
рационално спровођење
даљинског грејања

услугама даљинског грејања
и развој дистрибутивног
система

Број активних
привредних друштава (последње
ажурирано стање за
2019. годину из
званичне евиденције АПР-а односи
се на период 01.01 30.06.2019. године)

Број предузетника

Број евидентираних
незапослених лица
на евиденцији
НСЗ/жена

1.122

3.134

6.541 (од
тога жене
3.480

Број кварова по километру
водоводне мреже

Број насељених места
обухваћен услугама у односу на
укупан број насеља

Максимална могућа
покривеност корисника и
територије услугама
водоснабдевања

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

2. Проценат корисника код којих се
обрачун врши по утрошеној
топлотној енергији

1,24km

1,24km

1.138

3.359

943

3.451

4.658 (од
тога жене
2.681)

Од 38
месних
заједница у
22 је
изграђена
јавна
водоводна
мрежа

Од 38
месних
заједница
у 22је
изграђена
јавна
водоводна
мрежа

5.153 (од
тога жене
2.926)

84%

9,76

22,05%

55

812.100,56
m³

290

81%

8,18

22%

60

811.900,56
m³

1. Укупан број притужби грађана на
квалитет и редовност пружене
услуге даљинског грејања

270

4. Запремина грејаног простора
(домаћинства, локали и буџетски
корисници)

68

3. Број корисника услуге даљинског
грејања (локала)

1.138

3.451

4.658 (од
тога жене
2.681)

1,24km

Од 38
месних
заједница
у 24 је
изграђена
јавна
водоводна
мрежа

85%

9,76

23%

50

812.205
m³

300

1.138

3.451

4.658 (од
тога жене
2.681)

1,24km

Од 38
месних
заједница
у 25 је
изграђена
јавна
водоводна
мрежа

86%

9,76

24,45%

45

815.282
m³

330

1.138

3.451

4.658 (од
тога жене
2.681)

1,24km

Од 38
месних
заједница
у 26 је
изграђена
јавна
водоводна
мрежа

87%

9,76

24,45%

45

815.282
m³

330

21.822.240

30.000.000

1.020.000
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0101

1502-0001

1502

1501-П1

1501-0002

1501-0001

Повећање прихода од
туризма
Повећање квалитета
туристичкe услугe на
територији града

Раст производње и
стабилност дохотка
произвођача

5.
Пољопривреда
и рурални
развој

Побољшање економског
и социјалног статуса
младих Рома у граду
Смедереву

Успостављање
механизама за
финансијску подршку
запошљавању

Успостављање
функционалне пословне
инфраструктуре

Пројекат
„RomInk –
Инклузија
младих Рома на
тржиште рада и
у заједницу“
4. Развој
туризма
Управљање
развојем
туризма

Мере активне
политике
запошљавања

Унапређење
привредног и
инвестиционог
амбијента

1. Коришћење пољопривредних
површина у односу на укупне
пољопривредне површине
2. Број регистрованих
пољопривредних газдинстава
3. Број корисника мера усвојене
пољопривредне политике / 1000
становника

Пораст прихода од боравишне
таксе
Број туристичких посета
„Смедеревској тврђави“

Јачање капацитета за
самозапошљавање и инклузију
младих Рома у граду Смедереву.

Побољшање
перформанси
Слободне зоне-број
иностраних
предузећа која
7
послују у
Слободној зони
Побољшање
перформанси
Слободне зоне-број
9
домаћих предузећа
која послују у
Слободној зони
Успостављање механизама за
финансијску подршку
запошљавању
Укупан број новозапослених
жена уз помоћ успостављених
механизама за финансијску
подршку за запошљавање
Број запослених путем
субвенција за
самозапошљавање/од тога жена
Број запослених путем
субвенција за запошљавање
незапослених лица из категорије
теже запошљивих/од тога жена
Број запослених путем јавних
радова/од тога жена
33/16

33/16

79,40%
3.759
5.3

3.886
5.2

45.000

79,40%

41.000

1.500.000

44/23

44/23

1.232.640

27/16

55

27/16

55

104 лицa

104 лицa

8

10

8

10

69

5.5

5.7

3.900

79,40%

55.000

1.800.000

33/16

44/23

27/16

55

104 лицa

10

8

5.7

3.900

79,40%

60.000

2.000.000

33/16

44/23

27/16

55

104 лицa

10

8

204.681.855

17.900.000

17.900.000

6.822.240

15.000.000

1.020.000

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

3.800

79,40%

50.000

1.650.000

да

33/16

44/23

27/16

55

104 лицa

10

8
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Мере подршке
руралном
развоју

6. Заштита
животне
средине

Управљање
заштитом
животне средине

0101-0002

0401

0401-0001

0101-0001

Подршка за
спровођење
пољопривредне
политике у
локалној
заједници

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

Унапређење управљања
комуналним и осталим
отпадом

Унапређење руралног
развоја

Ефикасно управљање
пољопривредним
земљиштем у
државној својини

Стварање услова за
развој и унапређење
пољопривредне
производње

Израда пројектне документације
за трансфер станицу
Израда пројекта “Санација и
рекултивација несанитарне
депоније комуналног отпада
„Годоминско поље“ у
Смедереву “
Израда Катастра
контаминираних локација и
програм заштите земљишта
Израда Плана и програма
управљања природним
ресурсима

Ажурирана карта акустичног
зонирања (2018.године)

Проценат становништва
покривеног услугом
прикупљања комуналног отпада
Проценат територије под
заштитом III категорије
Број подручја која су
проглашена заштићеним
подручјем III категорије
Усвојање Плана квалитета
ваздуха
Усвојен ЛЕАП (2017.године)

Проценат обухваћености
пољопривредног земљишта у
годишњем Програму заштите,
уређења и коришћења
пољопривредног земљишта (удео
укупног пољопривредног земљишта
државној својини у односу на
укупно пољопривредно земљиште
на територији града)
Укупан број поднетих захтева за
субвенције у пољопривреди од ЈЛС
Смедерево/од тога број поднетих
захтева од стране регистрованих
пољопривредних газдинстава /од
тога број жена носилацаререгистрованиx пољопривредних
газдинстава као подносилаца
захтева

Број едукација намењених
пољопривредним
произвођачима на територији
града
6

да

да

4

0,039%

90%

438/434/53

7,19%

70

да

да

да

да

да
да

да
да

да

да

да

да

4

0,039%

91%

503/500/66

8,72%

8

да

да

да

да

да

да
да

4

0,039%

91%

503/500/66

8,72%

8

4

0,039%

90%

503/500/66

8,72%

10

да

11.000.000

127.851.000

204.681.855

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

да

да

да

да

да

да

4

0,039%

92%

503/500/66

8,72%

8
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Заштита
природе

Управљање
отпадним
водама

0401-0003

0401-0004

0401-0002

Праћење
квалитета
елемената
животне средине

Адекватан квалитет
пружених услуга
одвођења отпадних вода

Максимална могућа
покривеност корисника и
територије услугама
уклањања отпадних вода

Унапређење заштите
природних вредности

Спровођење редовних
мерења на територији
града
Спровођење редовних
мерења на територији
града
Праћење у складу са
прописаним законским
обавезама
Праћење у складу са
прописаним законским
обавезама
Праћење у складу са
прописаним законским
обавезама
Праћење у складу са
прописаним законским
обавезама
Праћење у складу са
прописаним законским
обавезама

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

Број насељених места обухваћен
услугама у односу на укупан
број насеља

Број урађених мониторинга
(повремене циљане контроле
загађења животне средине)
Број урађених мониторинга
(контрола квалитета процедних
вода и земљишта на к.п.233/104
и локацији Дуго поље)
Број подручја која су
проглашена заштићеним
подручјем III категорије

15

677

312

55

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

Од
укупно
38
месних
заједница
које чине
територију града у
15 је
изграђена
канализациона
мрежа
55

4

8

8

4

1

1

15

24

3

68

3

Број урађених мониторинга
(контрола квалитета земљишта)

68

24

71

Број спроведених редовних
мерења квалитета елемената
животне средине (купалишта)
Број извршених мерења
квалитета ваздуха у локалној
мрежи
Број урађених мониторинга
(мониторинг стања нивоа буке)

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

55

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

4

6

1

15

24

677

3

68

55

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

4

6

1

15

24

677

3

68

55

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

4

6

1

15

24

677

3

68

23.800.000

2.000.000

6.951.000
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инфраструктура

Управљање
осталим врстама
отпада
7.
Организација
саобраћаја и
саобраћајна

Повећање безбедности
учесника у саобраћају

Повећање безбедности
учесника у саобраћају и
смањење броја
саобраћајних незгода

Одрживо управљање
осталим врстама отпада

Усвајање локалног плана
управљања отпадом за
територију Града
Смедеревa
Спровођење редовних
мерења на територији
града и испуњење
обавеза у складу са
законима

Број повређених људи
Набавка и уградња аутоматских
система за идентификовање
саобраћајних прекршаја

Број саобраћајних
незгода/инцидената
Број смртних исхода

Број извршених контрола или
надзора мера поступања са
отпадом у складу са Законом о
управљању отпадом, спроведен
у оквиру редовне контроле од
стране инспектора
Министарства за заштиту
животне средине
Број спроведених мерења
количина комуналног отпада у
складу са Законом о управљању
отпадом (квартално за потребе
града и Агенције за заштиту
животне средине)
Број очишћених „дивљих“
депонија

Усвајање локалног плана
управљања отпадом за
територију Града Смедеревa

Одржавање постојећих и
трасирање нових интерних
саобраћајница на самом
одлагалишту

Постављање биотрнова 20 до 25
комада по 3м дужна годишње

300

300

6
163
2

6
188
1

295

329

12

4

4

12

1

да

200m³
материјала

до 25

1

200m³
материјала

до 25

1о.ооо m³

30

30

1о.ооо m³

72

138
4

261

12

4

1

да

200 m³
материјала

до 25

1о.ооо m³

300

30

130
4

260

12

4

1

да

200 m³
материјала

до 25

1о.ооо m³

300

30

130
4

260

12

4

1

да

200 m³
материјала

до 25

1о.ооо m³

300

30

539.000.000

69.000.000

15.100.000

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

0701

0401-0006

0401-0005

Управљање
комуналним
отпадом

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

Разастирање земље за
покривање и неутрализацију
комуналног отпада

Број интервенција на
атмосферској и мешовитој
канализацији по налогу
Одељења за инспекцијске
послове
Број интервениција на мрежи
фекалне канализације
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8. Предшколско
васпитање и
образовање

Функционисање
и остваривање
предшколског
васпитања и
образовања

2001

2001-0001

0701-0002

Управљање и
одржавање
саобраћајне
инфраструктуре

Број објеката Вртића
(новоотворени објекти)

Број деце која су уписана у
предшколске установе
Проценат уписане деце у односу
на број укупно пријављене деце
Број уписаних група деце

Број поправљених и
новопостављених саобраћајних
знакова и семафора
Дужина хоризонталне
саобраћајне сигнализације (у
километрима)
Укупан број паркинг места на
којима се наплаћује паркинг
услуга у I, II и III зони (општа и
посебна паркиралишта)
Број паркинг места
прилагођених за инвалиде

8
објекта и 2
адпатирана
простора

141

134
8
објекта и 2
адпатирана
простора

57,42%

54,73%

3.250

60

58
3.098

1.610

80

250

20

1.540

80

250

20

да

да

4

1000

4

1000

73

10
објекта и 2
адпатирана
простора

158

63,60%

3.600

65

1.730

80

250

20

да

1000

4

11
објекта и 2
адпатирана
простора

163

65,37%

3.700

65

1.730

80

250

20

да

1000

4

12
објекта и 3
адпатирана
простора

168

67,13%

3.800

65

1.730

80

250

20

да

1000

4

556.193.926

556.913.926

539.000.000

5.500.000

10.000.000

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

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

Повећање обухвата деце
предшколским
васпитањем и
образовањем

Оптимална покривеност
корисника и територије
услугама паркинг
сервиса

Опремање и одржавање
саобраћајне
сигнализације на
путевима и улицама

Одржавање
квалитета
путне мреже кроз
реконструкцију и
редовно одржавање
асфалтног покривача

Реализација активности Савета
за безбедност саобраћаја - број
набављених аутоседишта
намењених новорођеним бебама
Реализација акције Савета за
безбедност саобраћаја у
сарадњи са Агенцијом за
безбедност саобраћаја РС ,,Пажљивко" у свим основним
школама путем поклоњених
светлобојних прслука и књиге
,,Пажљивкова правила у
саобраћају", намењених
првацима
Број километара санираних
и/или реконструисаних деоница
путева улица

Израда и реализација пројекта
унапређења школских зона
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Функционисање
средњих школа

Повећање доступности и
приступачности средњег
образовања деци

Обезбеђени прописани
услови за васпитнообразовни рад са децом у
средњим школама
Проценат деце којој је обезбеђен
бесплатан школски превоз у
односу на укупан број деце

Просечан број ученика по
одељењу

Процентуални обухват деце
средњим образовањем по полу
(дечаци)
Процентуални обухват деце
средњим образовањем по полу
(девојчице)

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

Број радника путника

Просечан број ученика по
одељењу

Процентуални обухват деце
основним образовањем по полу
(дечаци)
Процентуални обухват деце
основним образовањем по полу
(девојчице)

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

652

20

48%

52%

4,5%

26

48%

52%

12,43%

74

4,5%

27

48%

52%

12,95%

652

21

48%

52%

4,5%

27

48%

52%

13,13%

652

20

48%

52%

да

4,5%

27

48%

52%

13,15%

652

20

48%

52%

да

4,5%

27

48%

52%

13,15%

652

20

48%

52%

да

149.626.000

149.626.000

339.989.000

339.989.000

720.000

4.500.000

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

2003-0001

2003

Повећање обухвата
средњошколског
образовања

10. Средње
образовање и
васпитање

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

Унапређење квалитета
образовања и васпитања
услова у основним
школама
Повећање доступности и
приступачности
основног образовања
деци

2002

Функционисање
основних школа

9. Основно
образовање и
васпитање

2002-0001

Пројекат
„Корачајмо
заједно“

2001-П1

Реализација пројектних
активности усмерених на
унапређење квалитета
живота, образовне,
васпитне и здравствене
активности у сарадњи
Републике СрбијеМинистарства просвете,
науке и технолошког
развоја, града Смедерева,
Дома здравља и
удружења Рома „21
јелена“
Функционисање
основних школа
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0901-0001

0901

Једнократне
помоћи и други
облици помоћи

11. Социјална и
дечија заштита

1. Број мера материјалне
подршке

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

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

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 заштити у
односу на укупан број грађана

2. Проценат корисника
локалних социјалних услуга у
односу на укупан број
корисника социјалне заштите

Проценат корисника мера и
услуга социјалне и дечје
заштите који се финансирају из
буџета града у односу на број
становника
1. Проценат корисника
финансијске подршке и
подршке у натури у односу на
укупан број корисника
социјалне заштите

Број радника путника

8

9

1,00%

13

11

0,30%

3,50%

3,00%

6,50%

3,50%

2,20%

4,40%

6,70%

2,70%

60,00%

62,8%

363

6,80%

348

6,90%

75

9

1,00%

14

3,50%

3,00%

6,50%

3,50%

60,00%

6,80%

363

9

1,00%

14

3,50%

3,00%

6,50%

3,50%

60,00%

6,80%

363

9

1,00%

14

3,50%

3,00%

6,50%

3,50%

60,00%

6,80%

363

219.454.864

323.152.319

900.000

2.772.868

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

3. Унапређење
ефикасности пружених
услуга

2. Унапређење квалитета
услуге социјалне
заштите

1. Повећање доступности
права и услуга социјалне
заштите

Повећање доступности
права и услуга социјалне
заштите

Унапређење квалитета
образовања и васпитања
услова у средњим
школама
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Подршка
реализацији
програма
Црвеног крста

Саветодавнотерапијске и
социјалноедукативне
услуге

Дневне услуге у
заједници

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

Подршка развоју мрежа
услуга социјалне
заштите предвиђене
Одлуком о социјалној
заштити и Законом о
социјалној заштити

Подстицање развоја
разноврсних социјалних
и других услуга у
заједници

2.Унапређење заштите
жена од насиља у
породици

1.Обезбеђење услуге
смештаја

21.204

3. Број подељених оброка у
народној кухињи на годишњем
нивоу

1.069

254.458

320.000

31.000

1.500

75

59

2. Број месечно подељених
оброка у народној кухињи

3

1,00%

13

3

0,30%

11

17

25

6
17

60
400

38
328

53,00%

52,00%

2.Број корисника услуга у
заједници у односу на укупан
број грађана
3. Број услуга које припадају
категорији саветодавнотерапијских и социјалноедукативних услуга
предвиђених Одлуком о
социјалној заштити
4. Услуга додатног образовања
деце у систему социјалне
заштите / на смештају у
хранитељским породицама у
циљу лакше интеграције у
заједницу
1. Број корисника народне
кухиње

1. Број услуга социјалне заштите
предвиђених одлуком о
социјалној заштити

1.Број пријава насиља у
породици
2.Број корисника услуге
смештаја у Прихватилиште за
жртве насиља ''Сигурна кућа''
Број удружења/ хуманитарних
организација које добијају
средства из буџета града (на
основу јавног конкурса)

2

1

76

320.000

31.000

1.500

75

3

1,00%

14

17

25

60
400

53,00%

2

320.000

31.000

1.500

80

3

1,00%

14

17

25

60
400

53,00%

2

320.000

31.000

1.500

85

3

1,00%

14

17

25

60
400

53,00%

2

7.000.000

9.963.103

14.000.000

9.000.000

406.000

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

0901-0005

0901-0004

0901-0003

0901-0002

Породични и
домски смештај,
прихватилишта
и друге врсте
смештаја

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

1. Број услуга намењених
женама са искуством насиља у
породици или у партнерском
односу
2. Удео жена корисница
социјалних помоћи у укупном
броју корисника социјалне
помоћи
Број корисника услуге смештаја
прихватилишта

Страна 68 – Број 6
27. децембар 2019. године

0901-П3

0901-П2

0901-П1

0901-0008

0901-0007

0901-0006

Социјална помоћ за
старије и угрожено
становништво

Подршка
особама са
инвалидитетом
Пројекат
"Сигурнији
приступ-већа
самосталност"

Пројекат „Без
алата нема
заната“

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

Подшка породицама да
остваре жељени број
деце

Подршка рађању
и родитељству

Унапређење квалитета
живота, вештина и знања
особа са инвалидитетом
и њихових породица
кроз обуку за бољи
живот, реализацијом
пројекта у сарадњи града
Смедерева са са
Европском унијом преко
програма подршке ЕУ у
спровођењу социјалноиновативних пројеката –
ЕУ ПРО Програм

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

Израда адекватног
рукохвата и санација
површинског слоја стазе

Обезбеђивање
финансијске подршке за
децу и породицу

Подршка деци и
породици са
децом

Реализација обука којима ће се
унапредити знање и вештине
особа са инвалидитетом,
повећање броја запослених,
успостављање сарадње између
града Смедерева и патнера са
локалним привредницима

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

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

Износ давања предвиђен као
мера подршке за децу и
породицу, на име посебаног
родитељског додатака, по
једном новорођеном детету
Износ давања предвиђен за
унапређење популационе
политике, путем мере подршке
рађању, намењеној вантелесној
оплодњи
Помоћ опредељена за старије и
угрожено становништво

7

да

200.000

15.000

77

7

да

200.000

15.000

да

8

100%

да

200.000

15.000

да

9

да

200.000

15.000

9

да

200.000

15.000

184.352

30.000.000

50.000

1.500.000

10.500.000

21.500.000

1.416.868

50.000
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Подстицање развоја
културе

Подстицање развоја
културе кроз јачање
капацитета установа
културе

Функционисање
локалних
установа
културе

2.Унапређење
доступности и
правичности здравствене
заштите (ПЗЗ)

1. Стварање услова за
очување и унапређење
здравља становништва

Активност стручног
утврђивања времена и
узрока смрти ван
здравствене установе

Унапређивање квалитета
снабдевања
становништва лековима,
медицинским
средствима и
фармацеутским услугама

Унапређење здравља
становништва

13. Развој
културе и
информисања

Спровођење
активности из
области
друштвене бриге
за јавно здравље

Мртвозорство

Функционисање
установа
примарне
здравствене
заштите

12. Здравствена
заштита

Проценат реализованих у
односу на планиране посебне
програме и пројекте из области
јавног здравља
Набавка новог санитетског
возила са пратећом опремом
Набавка 9 ЕКГ апарата за
амбуланте
Набавка медицинских апарата
(стерилизатора, колпоскопа,
стоматолошке столице,
гинеколошког стола)
Број објеката здравствених
установа са адекватним
приступом за ОСИ у односу на
укупан број објеката
здравствених установа
Укупан број посетилаца на
свим културним програмима
(на основу евиденције
продатих карата и процене
броја посетилаца од стране
организатора културних
дешавања)
1. Приход из буџета за
реализацију програмских
активности
2. Сопствени приход за
реализацију програмских
активности
81,64%
18,36%

8,39%

124.205

130.195

91.61%

10

7

100%

1 возило

100 %

да

29

28

да

29

21

20
28

23

47

12

49

100 %

78

15,14%

84.86%

122.000

11

100%

1 возило

100 %

да

29

29

22

23

47

14%

86%

126.500

11

100 %

да

29

29

23

23

47

13%

87%

128.500

11

100 %

да

29

29

23

23

47

210.412.475

335.740.835

156.246.800

800.000

225.000

157.271.800

8.432.500

8.632.500

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

1201-0001

1201

1801-0003

1801-0002

1801-0001

1801

Број здравствених радника
финансираних из буџета града
Број лекара финансираних из
буџета града
1. Покривеност територије града
апотекарским јединицама
2. Број дипломираних
фармацеута
3. Број дипломираних
фармацеута који похађају
стручна предавања и курсеве
континуиране едукације
Стручно утврђивање времена и
узрока смрти ван здравствене
установе
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Позоришни
фестивал
"Нушићеви дани"

Упознавање публике са
стваралачком личношћу
и делом Бранислава
Нушића

Обогаћивање културне
понуде града у летњим
месецима

Квалитетно
информисање
суфинансирањем
пројеката за остваривање
јавног интереса у
области јавног
информисања
Промовисање града и
његових потенцијала,
популаризација
културно,привредне и
туристичке
манифестације,
повећање туристичке
посећености града,
промоција привреде и
пољопривреде у граду
Представљање и
афирмација домаћег и
иностраног позоришног
стваралаштва, промоција
Смедеревске тврђаве,
обогаћивање културне
понуде града у летњим
месецима

Очување и заштита
културног наслеђа

Повећање интересовања
грађана за развој културе

Број позоришта којa се
представљају смедеревској
публици

Број посетилаца манифестације
(по слободној процени
организатора манифестације)

Број учесника(по слободној
процени организатора
фестивала)

Број посетилаца на
манифестацији

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

Број субјекта у култури (по
основу спроведеног јавног
конкурса)
Број корисника одобрених
средстава по основу
популаризације културноисторијског наслеђа на нивоу
локалне заједнице

13

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

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

12

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

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

9

12

51

500.000

9

12

21

500.000

79

10

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

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

500.000

9

13

55

10

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

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

500.000

9

15

55

10

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

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

500.000

9

14

55

8.800.000

2.000.000

6.500.000

23.000.000

25.000.000

11.000.000

9.000.000

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

1201-П4

1201-П3

Пројекат Центра
за културу -

Пројекат Центра
за културу Културно лето

1201-П2

Пројекат Центра
за културу Смедеревска
јесен

Остваривање и
унапређивање
јавног интереса
у области јавног
информисања

Пројекат Центра
за културу Позоришни
фестивал Театар
у Тврђави

1201-П1

1201-0004

1201-0003

1201-0002

Јачање културне
продукције и
уметничког
стваралаштва
Унапређење
система очувања
и представљања
културноисторијског
наслеђа
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1201-П9

1201-П8

1201-П7

1201-П6

1201-П5

Повећање интресовања
јавности за филмску
уметност

Пројекат Центра
за културу Дунав филм
фест

Пројект МузејаГодишњи
програм градске
галерије
савремене
уметности
Смедерево

Подстицање развоја
културе

Повећање интересовања
грађана за развој културе

Очување светосавског
духовног и
просветитељског наслеђа

Пројекат Центра
за културу Светосавске
свечаности

Пројект МузејаГрожђе, гвожђе
и урбане
вибрације реконструкција
сталне
изложбене
поставке

Популаризација
графичке уметности и
подршка уметницима
који се овом техником
баве

Пројекат Центра
за културу Ликовна
колонија
графике

Број организованих изложби

% извршених радова у односу
на главни пројекат
реконструкције Музеја

2. Укупан број посетилаца на
филмским пројекцијама

1. Број филмских наслова

Број посетилаца (по слободној
процени организатора)

Број учесника (евиденција
организатора ликовне колоније
графике)

30
5600
(око 2000
особа
мушког
пола и
око 3600
женског
пола)

8
(5 особа
женског
пола и 3
особе
мушког
пола)
2.100
(oкo 1050
особа
мушког
пола и
1050
особа
женског
пола)

80

5

10 %

30
5.600
(око 2000
особа
мушког
пола и
око 3600
женског
пола)

8
(5 особа
женског
пола и 3
особе
мушког
пола)
2.100
(око 1.050
особа
мушког
пола и
1.050
особа
женског
пола)

5

7%

8
(5 особа
женског
пола и 3
особе
мушког
пола)
2.000
(око
1.000
особа
мушког
пола и
1.000
особа
женског
пола)
30
5.600
(око 2000
особа
мушког
пола и
око 3600
женског
пола)

6

12 %

8
(5 особа
женског
пола и 3
особе
мушког
пола)
2.000
(око
1.000
особа
мушког
пола и
1.000
особа
женског
пола)
30
5.600
(око 2000
особа
мушког
пола и
око 3600
женског
пола)

7

10 %

8
(5 особа
женског
пола и
три особе
мушког
пола)
2.000
(око
1.000
особа
мушког
пола и
1.000
особа
женског
пола)
30
5.600
(око 200
особа
мушког
пола и
око 3600
женског
пола)

300.000

4.000.000

6.000.000

1.700.000

250.000
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1201-П13

1201-П12

1201-П11

1201-П10

Пројекат
Регионалног
завода за
заштиту
споменика
културеИстраживање
војних
меморијала на
територији
Велика Плана
Пројекат
Регионалног
завода за
заштиту
споменика
културеКонзерваторско
рестаураторски
радови на санацији и конзервацији надземног
дела Куле 11

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

Пројекат
Регионалног
завода за
заштиту
споменика
културе-Пета
фаза
систематских
археолошких
истраживања
тврђаве Рам у
оквиру
реализације
главног пројекта
обнове Тврђаве
Рам

Унапређење очувања
културног историјског
наслеђа

Рекогносцирање 13
насеља у општини
Велика Плана

Враћање намене и
аутентичног изгледа
капеле

Археолошко
истраживање Тврђаве
Рам

Проценат непокретних
културних добара, код којих су
на годишњем нивоу извршена
инвестициона улагања у односу
на укупан број непокретних
културних добара у
надлежности града

Прикупљени подаци о спомен
обележјима

Проценат непокретних
културних добара, код којих су
на годишњем нивоу извршена
инвестициона улагања у односу
на укупан број непокретних
културних добара у
надлежности града

Проценат истражених површина
у односу на предвиђени обим
истраживања

38%

38%

100%

81

38%

68%

100%

100%

100%

100%

100%

13.572.360

220.000

4.200.000

1.000.000
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14. Развој
спорта и
омладине

Прослава јубилеја - два века
цркве

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

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

Омогућено враћање портрета
Вожда Карађорђа у цркву

Проценат истражених површина
у односу на предвиђени обим
истраживања

Реализација санације,
конзервације и
презентације споменика
културе

Реализација статичке
санације и презентације
цркве Захвалнице

Археолошко
истраживање манастира
Митрополије у
Горњачкој клисури

82

да

да

да

100%

100%

100%

да

да

213.723.159

6.986.000

1.000.000

800.000

200.000

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

1301

1201-П16

1201-П15

1201-П14

Пројекат
Регионалног
завода за
заштиту
споменика
културе
Археолошко
истраживање
манастира
„Митрополије“
у Горњачкој
клисури Пројекат
Регионалног
завода за
заштиту
споменика
културе- Израде
пројекта
статичке
санације и
презентације
цркве
Захвалнице у
Радовањском
лугу
Пројекат
Регионалног
завода за
заштиту
споменика
културеПројекат
санације,
конзервације и
презентације
комплекса цркве
Свете Тројице у
Церовцу
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Спровођење
омладинске
политике

15. Опште
услуге локалне
самоуправе

0602

Функционисање
локалних
спортских
установа

1301-0005

1301-0004

1301-0001

Подршка
локалним
спортским
организацијама,
удружењима и
савезима

Функционисање управе

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

Обезбеђивање услова за
рад из области спорта

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

Оптимално коришћења
спортско-рекреативних
капацитета ЈП „Спортски
центар „ Смедерево

Обезбеђивање услова за
рад из области спорта

Унапређење
предшколског, школског
и рекреативног спорта

2. Број запослених у органима
града и код индиректних
корисника града у складу са
Одлуком о максималном броју
запослених на неодређено време
за сваки облик у систему
локалне самоуправе града
Смедерева за 2017. годину
Број решених предмета по
запосленом
1. Број семинара за стручно
усавршавање наставника,
васпитача и стручних сарадника

Планирана средства за подршку
активном укључивању младих у
различите друштвене
активности
1.Суфицит или дефицит
консолидованог трезора

Број клубова који тренирају у
спорском објекту

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

Степен завршености и
функционалности објекта

Број установа које су доступане
за коришћење предшколском,
школском и рекреативном
спорту
Број посетилаца базена у летњој
сезони
Број сати коришћења просторија
објекта у спорско-рекреативне
сврхе током године

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

122
52

120
46

603

-62.723
хиљ.дин.

61.466
хиљ.дин.

603

да

3 женска
и 4 мушка
клуба

3 женска
и4
мушка
клуба
да

3.800
(сати)

100 %

3.800
(сати)

100%

6.000

6.000

45

83

38.000

45

77

34.800

83

52

125

603

-279.140
хиљ.дин.

да

3 женска
и4
мушка
клуба

3.800
(сати)

100 %

6.000

45.000

45

85

52

125

603

-279.140
хиљ.дин.

да

3 женска
и4
мушка
клуба

3.800
(сати)

100 %

6.000

50.000

45

85

1.135.129.374

500.000

33.223.159

180.000.000

33.493.920

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

52

125

603

-279.140
хиљ.дин.

да

3 женска
и4
мушка
клуба

3.800
(сати)

100 %

6.000

40.000

45

85
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Сервисирање
јавног дуга

Функционисање
месних
заједница

Функционисање
локалне
самоуправе и
градских
општина

Одржавање финансијске
стабилности града и
финансирање
капиталних
инвестиционих расхода

Обезбеђено
задовољавање потреба и
интереса локалног
становништва
деловањем месних
заједница

Функционисање града у
складу надлежностима и
пословима локалне
самоуправе

Регионални центар за
професионални развој
запослених у образовању

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

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

Број захтева месних заједница
према граду за реализацију
програмске активности
дефинисане планом 11 градских
месних заједница, у вези са
питањима од интереса за
локално становништво

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

5. Број различитих облика
едукације
Број подстицаја који се односе
на безбедност везано за цивилну
одбрану (број набављених
ракета)

4,8%

550

586

6,11%

4

190

119

85

180

1

195

182

51

180

20

1.800

1.500

15

90

80

84

4,5%

400

3

180

150

51

180

22

1.500

45

3,66%

420

3

200

150

51

180

22

1.500

45

2,51%

420

3

200

150

51

180

25

1.500

45

168.070.000

45.248.376

810.447.464

1.950.000

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

0602-0003

0602-0002

0602-0001

Функционисање
локалне
самоуправе и
градских
општина

2. Број организованих
обука/курсева за неформално
образовање одраслих
3. Број ноћења
4. Број учесника приликом
учешћа у обележавању европске
манифестације „Ноћ
истраживача“ у сарадњи са
Центром за промоцију науке у
Београду, промовисањем
науке путем радионица, трибина
и предавања
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0602-П4

0602-П3

0602-П2

0602-П1

0602-0010

0602-0009

0602-0004

Текућа буџетска
резерва
Стална буџетска
резерва
Пројекат ЈП
Дирекција за
изградњу,
урбанизам и
грађевинско
земљиште
Смедерево у
ликвидацији
Пројекат
Туристичка
организација
града Смедерева
у ликвидацији
Пројекат
"Побољшање
услова за
одрживо,
безбедније и
ефикасно
пословање
објекта "Весели
Цветови"
Смедерево“
Пројекат
"Осветлимо
индустријски
парк побољшање
инфраструктуре
снабдевања
електричном
енергијом и
осветљења у
индустријском
парку"

Градско
правобранилаштво

Побољшање
инфраструктуре
снабдевања електричном
енергијом и осветљења у
индустријском парку

Побољшање услова за
одрживо, безбедније и
ефикасно пословање
објекта

Заштита имовинских
права и интереса града

Побољшање инфраструктуре
снабдевања електричном
енергијом и осветљења у
индустријском парку

Побољшање услова за одрживо,
безбедније и ефикасно
пословање објекта

Број решених предмета у односу
на укупан број (пренетих из
претходне године и
нових)предмета на годишњем
нивоу
161/357

85

да

да

50/249

да

да

50/239

50/299

50/299

8.315.328

2.160.490

1.852.648

8.245.045

3.000.000

40.000.000

34.394.407

26.026.240

2.703.200
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Страна 77 – Број 6

Функционисање
извршних органа ГРАДСКО ВЕЋЕ

Предузимање активности за
смањење потрошње у јавним
зградама

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

Број донетих аката

Укупан број одборника/број
жена одборница/ број
мушкараца одборника

Побољшање ефикасности
управљања јавном својином у
три партнерске локалне
самоуправе (град Смедерево,
општина Мало Црниће и
општина Жабари), а кроз
унапређење административних,
организационих и техничких
капацитета локалних
самоуправа
Показатељи успешног
функционисања органа
политичког система локалне
самоуправе
Број усвојених аката
Број седница скупштине
Број седница сталних радних
тела

Развој пројекта за извођење за
магистрални цевовод за
водоснабдевање индустријске
зоне дуж старог шалиначког
пута и пута М - 24 до Ковинског
моста

214
6
32

да

11 члана,
од тога 5
жена и 6
мушкарца

11 члана,
од тога 4
жене и 7
мушкарца

да

50
580

2.000

70
одборника,
од тога 23
жене и 47
мушкараца

170
6
32

да

да

53
674

2.105

70
одборникa,
од тога 23
жене и 47
мушкараца

86

да

11 члана,
од тога 6
жена и 5
мушкарца

50
600

1.800

70
одборника,
од тога 30
жена и 40
мушкараца

180
6
40

да

да

да

11 члана,
од тога 6
жена и 5
мушкарца

50
600

1.800

70
одборника,
од тога 30
жена и 40
мушкараца

200
6
40

да

11 члана,
од тога 6
жена и 5
мушкарца

55
650

2.000

70
одборника,
од тога 30
жена и 40
мушкараца

200
6
40

18.363.069

45.208.528

63.571.597

12.801.952

593.664

2.814.480

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

2101-0002

Функционисање
извршних
органа

Функционисање локалне
СКУПШТИНЕ

Функционисање
скупштине

2101

Функционисање
извршних органа ГРАДОНАЧЕЛНИК

Ефикасно и ефективно
функционисање органа
политичког система
локалне самоуправе

16. Политички
систем локалне
самоуправе

0602-П6

2101-0001

Побољшање капацитета
рада локалних
самоуправа, а у циљу
успешније подршке
економском развоју

Развој пројекта за
извођење за магистрални
цевовод за
водоснабдевање
индустријске зоне дуж
старог шалиначког пута
и пута М - 24 до
Ковинског моста

Пројекат
"Управљање
имовином за
будуће
кориснике"

0602-П5

Пројекат "Вода
за пословањеразвој пројекта
за извођење за
магистрални
цевовод за
водоснабдевање
индустријске
зоне дуж старог
шалиначког
пута и пута М 24 до Ковинског
моста"
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0501-0001

0501

Успостављање система
енергетског менаџмента
Функционисање система
активности у области
енергетског менаџмента

Смањење расхода за
енергију

Израђен Програм енергетске
ефикасности града Смедерева

Постојање енергетског менаџера

УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:

Енергетски
менаџмент

17. Енергетска
ефикасност и
обновљиви
извори енергије

Смањење потрошње и расхода
за електричну енергију и пелет
израдом изолације,
реконструкцијом фасаде са
заменом столарије, уградњом
котла на биомасу у циљу
побољшања енергетских
својстава и ефикасности зграде
Градске управе
Сертификат о енергетским
својствима објекта Основне
школе у Бадљевици и објекта
Здравствене станице у Коларима
Сертификат о енергетским
својствима објекта основну
школу у Сараорцима и за
Гимназију
Елаборат за енергетску санацију
јавних објеката

87

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

4.673.093.000

1.500.000

55.919.288
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Страна 79 – Број 6

Страна 80 – Број 6

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

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 буџету града
Смедерева за 2020. годину са средствима у укупном износу од 45.208.528 динара, по следећем програму, програмској активности, функцијама, позицијама и економским
класификацијама:
ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ, Програмска класификација 2101-0001,
Програмска активност 0001-Функционисање Скупштине
ФУНКЦИЈА 111 – Извршни и законодавни органи
Уставом Републике Србије, Законом о локалној самоуправи, Статутом града Смедерева и другим правним прописима који регулишу ову област функционисања локалне
самоуправе дефинисан је делокруг надлежности града, као
других надлежности и послова државне управе. Функционисање локалне Скупштине исказано је у оквиру Програма
16: Политички систем локалне самоуправе у складу са Законом о буџетском систему, као и у складу са Упутством о
припреми одлуке о буџету локалне власти за 2020. годину и
пројекција за 2021. и 2022. годину.
На економској класификацији 411-Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) планирана су средства у износу
од 4.742.512 динара. У оквиру ове економске класификације планирана су средства за плате по основу цене рада,
додатак за време проведено на раду (минули рад) и додатак за рад на дан државног и верског празника за заменика председника Скупштине, секретара Скупштине града и
главног урбанисту.
На економској класификацији 412-Социјални доприноси на терет послодавца планирана су средства у износу од
813.341 динара за заменика председника Скупштине, секретара Скупштине града и главног урбанисту. У оквиру
ове економске класификације средства су опредељена на
име доприноса на терет послодавца.
На економској класификацији 414-Социјална давања
запосленима, планирана су средства у износу од 150.000
динара. У оквиру ове економске класификације планирани
су расходи за боловање преко 30 дана.
На економској класификацији 415-Накнаде трошкова за
запослене, планирана су средства у износу од 63.000 динара, односе се на превоз на посао и са посла.
На економској класификацији 422-Трошкови путовања,
планирана су средства у износу од 100.000 динара, а односе
се на накнаду стварних трошкова превоза ради присуствовања седницама Скупштине града у висини цене превозне
карте у јавном саобраћају.
На економској класификацији 423-Услуге по уговору,
планирана су средства у износу од 27.825.000 динара. У
оквиру ове економске класификације планирана су средства на име накнаде за одборнике Скупштине града Смедерева. Планирана је исплата месечне накнаде за одборнике
Скупштине града Смедерева у висини од 32% од просечне
зараде (без пореза и доприноса) у граду Смедереву према
последње објављеном податку Републичког органа за послове статистике. Одборници Скупштине града Смедерева
имају право и на накнаду за присуствовање седницама у
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висини од 3,2% од просечне зараде (без пореза и доприноса) у граду Смедереву према последње објављеном податку Републичког органа за послове статистике. Обрачун
и исплата накнада чланова радних тела за присуствовање
седницама исплаћује се у висини 3,2% од просечне зараде
(без пореза и доприноса) у граду Смедереву (чланови 15.,
16. и 17. поменуте Одлуке). Скупштина града Смедерева
броји укупно 70 одборника. Председнику Скупштине града
Смедерева Решењем број 120-424/2016-07 од 12.07.2016.
године утврђен је коефицијент за обрачун и исплату накнаде – не налази се на сталном раду у Скупштини града
Смедерева.
На економској класификацији 465-Остале дотације и
трансфери планирана су средства у износу од 48.800 динара, у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других
сталних примања код корисника јавних средстава.
ФУНКЦИЈА 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
На економској класификацији 481-Дотације политичким субјектима-планирана су средства у износу од
2.892.885 динара на основу члана 16. Закона о финансирању политичких активности, за финансирање редовног рада
политичких субјеката у 2020. години.
Узимајући у обзир да се 2020. године спроводе избори
за локалну Скупштину, планирана су средства на име трошкова спровођења избора у укупном износу од 6.644.400
динара и то: за исплату бирачких одбора и друге услуге по
уговору у износу од 5.150.000 динара, за материјал у износу од 650.000 динара, сталне трошкове у износу од 524.400
динара, 300.000 динара за рад Главног одбора Градске изборне комисије града Смедерева, 10.000 динара за специјализоване услуге и 10.000 динара за машине и опрему.
На основу члана 20. Закона о финансирању политичких
активности предвиђено је финансирање трошкова изборне
кампање (0,07% пореских прихода буџета за годину за коју
се доноси) у износу од 1.928.590 динара.
ГРАДОНАЧЕЛНИК, као орган града, планиран је у
оквиру раздела 2, Oдлуке о буџету града Смедерева за 2020.
годину са средствима у укупном износу од 6.495.537 динара, по следећем програму, програмској активности, функцији, позицијама и економским класификацијама:
ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ, Програмска класификација 2101-0002,
Програмска активност 0002-Функционисање извршних
органа
ФУНКЦИЈА 111- Извршни и законодавни органи
Уставом Републике Србије, Законом о локалној самоуправи, Статутом града Смедерева и другим правним прописима који регулишу ову област функционисања локалне
самоуправе дефинисан је делокруг надлежности града, као
и друге надлежности и послови државне управе.
Економска класификација 411– Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) у износу од 4.871.137 динара. У
оквиру ове економске класификације планирана је плата за
градоначелника и заменика градоначелника по основу редовног рада и законски додатака на плату.
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Економска класификација 412 – Социјални доприноси
на терет послодавца у износу од 835.400 динара. У оквиру
ове економске класификације планирана је исплата доприноса (за пензијско и инвалидско осигурање, за здравствено
осигурање) за градоначелницу и заменика градоначелнице.
Економска класификација 422- Tрошкови путовања
планирани су у износу од 400.000 динара. У оквиру ове
економске класификације планирано је за трошкове дневница и остале трошкове за службена путовања у земљи и
иностранству.
Економска класификација 423- Услуге по уговору планиране су у износу од 350.000 динара. У оквиру ове економске класификације планирана средства предвиђена су
за репрезентацију и поклоне.
Економска класификација 465- Остале дотације и трансфери планиране су у износу од 39.000 динара, у складу са
Законом о привременом уређивању основица за обрачун и
исплату плата, односно зарада и других сталних примања
код корисника јавних средстава.
ГРАДСКО ВЕЋЕ, као орган града, планиран је у оквиру раздела 3, Oдлуке о буџету града Смедерева за 2020. годину са средствима у укупном износу од 11.867.532 динара,
по следећем програму, програмској активности, функцији,
позицијама и економским класификацијама:
ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ, Програмска класификација 2101-0002,
Програмска активност 0002-Функционисање извршних
органа
ФУНКЦИЈА 111 – Извршни и законодавни органи
Уставом Републике Србије, Законом о локалној самоуправи, Статутом града Смедерева и другим правим прописима који регулишу ову област функционисања локалне
самоуправе дефинисан је делокруг надлежности града, као
других надлежности и послова државне управе. Функционисање Градског већа исказано је у оквиру Програма 16:
Политички систем локалне самоуправе у складу са Законом
о буџетском систему, као и у складу са Упутством о припреми одлуке о буџету локалне власти за 2020. годину и
пројекција за 2021. и 2022. годину.
Економска класификација 411– Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) у износу од 1.797.441 динара. У
оквиру ове економске класификације планирана је плата за
чланицу Градског већа на сталном раду у граду.
Економска класификација 412 – Социјални доприноси
на терет послодавца у износу од 308.261 динара. У оквиру
ове економске класификације планирана је исплата доприноса (за пензијско и инвалидско осигурање, за здравствено осигурање) за чланицу Градског већа на сталном раду
у граду.
Економска класификација 422- Tрошкови путовања у
износу од 50.000 динара. У оквиру ове економске класификације планирано је за трошкове дневница и остале трошкове за службена путовања.
Економска класификација 423 - Услуге по уговору у
износу од 9.639.830 динара. У оквиру ове економске класификације планирана је накнада члановима Градског већа.
Економска класификација 465 – Остале дотације и
трансфери планирана су средства у износу од 72.000 динара, у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других
сталних примања код корисника јавних средстава.
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ГРАДСКА УПРАВА, као орган града, планирана је у
оквиру раздела 4, Oдлуке о буџету града Смедерева за 2020.
годину са средствима у укупном износу од 4.575.126.996
динара, по следећим програмима, програмским активностима, пројектима, функцијама, позицијама и економској
класификацији:
ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, Програмска класификација 0602-0001, Програмска активност 0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина
ФУНКЦИЈА 130 – Опште услуге
Економска класификација 411- Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) у износу од 232.210.355 динара. У
оквиру ове економске класификације планирано је за плате
по основу цене рада, додатак за рад дужи од пуног радног
времена, додатак за рад на дан државног и верског празника, додатак за рад ноћу, додатак за време проведено на раду
(минули рад), као и за накнаду зараде за време привремене
спречености за рад до 30 дана услед болести.
Економска класификација 412 - Социјални доприноси
на терет послодавца у износу од 39.824.075 динара. У оквиру ове економске класификације планирано је за припадајуће доприносе на терет послодавца.
Економска класификација 413 - Накнаде у натури у износу од 3.250.000 динара. У оквиру ове економске класификације планирано је за превоз запослених на посао и са
посла (маркица).
Економска класификација 414 - Социјална давања запосленима у износу од 3.500.000 динара. У оквиру ове економске класификације планирано је за породиљско боловање, боловање преко 30 дана, отпремнину приликом одласка
у пензију, помоћ у случају смрти запосленог или члана уже
породице и помоћ у медицинском лечењу запосленог или
члана уже породице.
Економска класификација 415 – Накнаде трошкова за
запослене у износу од 7.360.000 динара. У оквиру ове економске класификације планирана је накнада трошкова запосленима за превоз на посао и са посла.
Економска класификација 416 – Награде запосленима
и остали посебни расходи у укупном износу од 2.000.000
динара, односи се на јубиларне награде запослених у
Градској управи града Смедерева и на исплату комисија за
запослене.
Економска класификација 421 - Стални трошкови у
износу од 81.500.000 динара. У оквиру ове економске класификације планирано је за трошкове платног промета,
услуге за електричну енергију, за набавку пелета, централно грејање, услуге водовода и канализације, услуге дератизације, услуге одвоза отпада, услуге чишћења на основу
Уговора о редовном одржавању пословног простора између
града Смедерева и ЈП „Градска стамбена агенција“ Смедерево. Поред наведеног планирани су трошкови за фиксне и
мобилне телефоне, интернет, услуге доставе, услуге осигурања зграда, возила и запослених у случају несреће на раду
и остали непоменути трошкови.
Економска класификација 422- Трошкови путовања у
износу од 1.695.000 динара. У оквиру ове економске класификације планирано је за трошкове дневница, превоза и
смештаја за службена путовања у земљи и иностранству, за
остале трошкове за пословна путовања у земљи и за накнаду за коришћење сопственог возила у службене сврхе.
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Економска класификација 423 - Услуге по уговору у износу од 47.051.130 динара. У оквиру ове економске класификације планирана су средства за различите врсте услуга
и то: услуге за израду и одржавање софтера, услуге одржавања рачунара, котизације за семинаре и учествовање на
сајмовима, издатке за стручне испите, услуге штампања
билтена и остале услуге штампања, накнаде комисијама,
затим услуге информисања јавности, објављивање тендера
и информативних огласа, услуге вештачења, oстале стручне и остале опште услуге, угоститељске услуге, репрезентација и поклони.
Економска класификација 424 – Специјализоване услуге у износу од 18.000.000 динара. У оквиру ове економске
класификације планирана су средства за геодетске услуге
и остале специјализоване услуге-чланарину, декоративну расвету, обезбеђење објекта Градске управе, као и за
уклањање објеката ради изградње пруге на локацији „Крак
триангл”.
Економска класификација 425 – Текуће поправке и
одржавање (услуге и материјали) планиран је износ од
15.000.000 динара. У оквиру ове економске класификације
планирано је за различите врсте радова и поправки и то:
за текуће поправке и одржавање осталих објеката – хала,
за месне канцеларије у сеоским насељима. Затим за радове
на водоводу и канализацији, механичке поправке, поправке
електричне и електронске опреме, остале поправке и одржавање опреме за саобраћај, поправке и одржавање административне опреме, текуће поправке и одржавање опреме
за јавну безбедност, за електричне инсталације, као и за
радове на комуникацијским инсталацијама.
Економска класификација 426 – Материјал планиран
је у износу од 23.172.500 динара.У оквиру ове економске
класификације планирано је за канцеларијски материјал,
расходе за службену одећу, као и остале расходе за одећу,
обућу и униформе. Такође, средства су планирана за остали административни материјал, стручну литературу за редовне потребе запослених, бензин, уља и мазива, остали
материјал за превозна средства, као и хемијска средства,
инвентар за одржавање хигијене и остали материјал за одржавање хигијене, потрошни материјал, резервни делови, и
остали материјал за посебне намене.
Економска класификација 4631- Трансфери осталим
нивоима власти планирани су у износу од 100.000 динара.
Економска класификација 465 – Остале дотације и
трансфери планирани су у износу од 3.340.000 динара, у
складу са Законом о привременом уређивању основица за
обрачун и исплату плата.
Економска класификација 482 – Порези, обавезне таксе,
казне, пенали и камате планирани су у износу од 7.530.000
динара. У оквиру ове економске класификације планирано
је за: месечно плаћање ПДВ-а, републичке таксе, остале
порезе, пенале и за регистрацију возила.
Економска класификација 485 – Остале накнаде штете
планиране су у износу од 300.000 динара.
Економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти планирана су средства у укупном износу од
20.000.000 динара. У оквиру ове економске класификације
планиран је износ од 15.000.000 динара на име адаптације
простора у згради Монопола за потребе дечијег вртића.
Економска класификација 512– Машине и опрема у
износу од 10.000.000 динара. У оквиру ове економске класификације планирана су средства за куповину аутомобила, рачунарске опреме, за набавку штампача и мреже, за
телефонску централу са припадајућом инсталацијом и за
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куповину намештаја. Преостала планирана средства распоређена су на расходе за набавку електронске и фотографске
опреме.
Економска класификација 515 – Нематеријална опрема,
планирана су средства у износу од 1.500.000 динара.
Економска класификација 541 – Земљиште у износу од
31.954.872 динара, а односи се на прибављање уз накнаду
(куповина) кп. бр. 10935/7 од 10ха 98а 74 м2 (део комплекса
касарне у Смедереву) - плаћање рата у 2020. години.
ФУНКЦИЈА 620 – Развој заједнице
Економска класификација 423-Услуге по уговору планирана су средства у износу од 6.000.000 динара. У оквиру
ове економске класификације планирано је за доношење
планског документа, односно за израду Стратегије развоја
града Смедерева.
ПРОЈЕКАТ 0602-П1 – ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ, УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ СМЕДЕРЕВО У ЛИКВИДАЦИЈИ планирана су средства у
укупном износу од 8.245.045 динара, и то: стални трошкови
у износу од 710.000 динара, услуге по уговору у износу од
4.455.045 динара, а односе се на накнаду за рад ликвидационог управника и за двоје запослених, текуће поправке и
одржавање у износу од 10.000 динара, материјал у износу
од 160.000 динара, порези, обавезне таксе, казне, пенали и
камате у износу од 900.000 динара, новчане казне и пенали
по решењу судова и за остале накнаде штете у износу од
2.010.000 динара.
ПРОЈЕКАТ 0602-П2 – ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА СМЕДЕРЕВА У ЛИКВИДАЦИЈИ планирана су
средства у укупном износу од 1.852.648 динара и то: стални
трошкови у износу од 10.000 динара, услуге по уговору у износу од 1.722.648 динара на име накнаде за ликвидационог
управника и једног запосленог, за трошкове материјала у износу од 10.000 динара, порези, обавезне таксе, казне и пенали у износу од 10.000 динара, као и новчане казне и пенали
по решењу судова у износу од 100.000 динара.
ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, Програмска класификација 0602-П3, ФУНКЦИЈА
620 – Развој заједнице – Пројекат „Побољшање услова за
одрживо, безбедније и ефикасно пословање објекта „Весели цветови“ Смедерево“ планиран је у укупном износу
од 4.863.690 динара.
Економска класификација 421 – Стални трошкови,
планирани су у укупном износу од 28.800 на име трошкова
провизије која ће се јавити на девизном и динарском подрачуну који се користе на Пројекту „Побољшање услова за
одрживо, безбедније и ефикасно пословање објекта „Весели цветови“ Смедерево“
Економска класификација 423 – Услуге по уговору,
планирана су средства у укупном износу од 885.967 динара и то на име трошкова медијских активности, трошкова
израде и одржавања веб сајта, организовања догађаја (кетеринг и освежење), трошкова оглашавања и израде пројектног задатка.
Економска класификација 426 – Материјал, планирана су средства у укупном износу од 1.965.600 динара, на
име трошкова набваке тракастих завеса, алата и инвентара
(опрема за кухињу у вртићу „Весели цветови“ Смедерево).
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Економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти, планирана су средства у укупном износу од
1.896.923 динара и то на име трошкова реконструкције и
замене котларнице у објекту вртића „Весели цветови“
Смедерево.
Економска класификација 512 – Машине и опрема,
планирана су средства у укупном износу од 86.400 динара и
то на име набавке опреме за противпожарну заштиту.
Пројекат „Побољшање услова за одрживо, безбедније и ефикасно пословање објекта „Весели цветови“
Смедерево“ је пројекат који град Смедерево спроводи у
сарадњи са Европском унијом преко програма – подршка
ЕУ за развој општина – ЕУ ПРО Програм.
Финансирање пројекта:
Укупан буџет пројекта је 87.628 ЕУР, од чега учешће
Града Смедерева износи 15.043 ЕУР, док донација из ИПА
фонда преко програма – подршка ЕУ за развој општина –
ЕУ ПРО Програм износи 72.585 ЕУР.
Општи циљ пројекта: побољшање услова живота грађана Града Смедерева
Специфични циљ пројекта: Побољшање услова за
одрживо, безбедније и ефикасно пословање дечијег обданишта „Весели цветови“ Смедерево“
ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, Програмска класификација 0602-П4, ФУНКЦИЈА
620 – Развој заједнице – Пројекат „Осветлимо индустријски парк-побољшање инфраструктуре снабдевања
електричном енергијом и осветљења у индустријском
парку“ планиран је у укупном износу од 34.341.568 динара.
Економска класификација 421 – Стални трошкови,
планирани су у укупном износу од 60.000 на име трошкова
провизије која ће се јавити на девизном и динарском подрачуну који се користе на Пројекту „Осветлимо индустријски парк-побољшање инфраструктуре снабдевања
електричном енергијом и осветљења у индустријском
парку“.
Економска класификација 423 – Услуге по уговору,
планирана су средства у укупном износу од 158.400 динара и то на име трошкова медијских активности и трошкова
стручног надзора на извођењу радова.
Економска класификација 426 – Материјал, планирана су средства у укупном износу од 129.600 динара.
Економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти, планирана су средства у укупном износу од
24.820.096 динара и то на име трошкова и изградње ЛЕД
расвете дуж пута у индустријској зони са пратећом електричном инсталацијом.
Економска класификација 512 – Машине и опрема,
планирана су средства у укупном износу од 9.173.472 динара и то на име набавке опреме за противпожарну заштиту
као и за опрему за видео надзор.
Пројекат „Осветлимо индустријски парк-побољшање инфраструктуре снабдевања електричном енергијом
и осветљења у индустријском парку“ је пројекат који град
Смедерево спроводи у сарадњи са Европском унијом преко
програма – подршка ЕУ за развој општина – ЕУ ПРО Програм.
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Финансирање пројекта:
Укупан буџет пројекта је 325.602 ЕУР, од чега учешће
Града Смедерева износи 49.512 ЕУР, док донација из ИПА
фонда преко програма – подршка ЕУ за развој општина –
ЕУ ПРО Програм износи 276.090 ЕУР.
Општи циљ пројекта: Побољшање услова за инвестирање, развоја привреде и отварање нових радних места у
Граду Смедереву.
Специфични циљ пројекта: Побољшање садашњих
услова и подизање атрактивности Индустријског парка у
Смедереву за нове инвеститоре, путем изградње новог система јавне расвете и опреме за јавну безбедност.
ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, Програмска класификација 0602-П5, ФУНКЦИЈА
620 – Развој заједнице – Пројекат „Вода за пословање-Развој пројекта за извођење за магистрални цевовод за
водоснабдевање Индустријске зоне дуж старог Шалиначког пута и пута М-24 до Ковинског моста“ планиран
је у укупном износу од 3.408.144 динара.
Економска класификација 421 – Стални трошкови,
планирани су у укупном износу од 60.000 на име трошкова
провизије која ће се јавити на девизном и динарском подрачуну који се користе на Пројекту „Вода за пословање-Развој пројекта за извођење за магистрални цевовод
за водоснабдевање Индустријске зоне дуж старог Шалиначког пута и пута М-24 до Ковинског моста“.
Економска класификација 423 – Услуге по уговору,
планирана су средства у укупном износу од 780.144 динара
и то на име трошкова медијских активности и трошкова добијања локацијских услова.
Економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти, планирана су средства у укупном износу од
2.568.000 динара и то на име израде пројекта за магистрални цевовод у Индустријској зони, као и за техничку контролу пројекта.
Пројекат „Вода за пословање-Развој пројекта за
извођење за магистрални цевовод за водоснабдевање
Индустријске зоне дуж старог Шалиначког пута и пута
М-24 до Ковинског моста“ је пројекат који град Смедерево спроводи у сарадњи са Европском унијом преко програма – подршка ЕУ за развој општина – ЕУ ПРО Програм.
Финансирање пројекта:
Укупан буџет пројекта је 27.614 ЕУР, од чега учешће
Града Смедерева износи 4.160 ЕУР, док донација из ИПА
фонда преко програма – подршка ЕУ за развој општина –
ЕУ ПРО Програм износи 23.454 ЕУР.
Општи циљ пројекта: Допринос бржем економском
развоју и већој запослености у Граду Смедереву.
Специфични циљ пројекта: Побољшање економских
капацитета и креирање нових радних места у Индустријској зони.
ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, Програмска класификација 0602-П6, ФУНКЦИЈА
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620 – Развој заједнице – Пројекат „Управљање имовином за будуће кориснике“ планиран је у укупном износу
од 12.801.952 динара.

поправке и одржавање износ од 276.000 динара, материјал
износ од 739.200 динара, као и за порезе, обавезне таксе
казне, пенале и камате износ од 16.000 динара.

Економска класификација 421 – Стални трошкови,
планирани су у укупном износу од 100.000 на име трошкова провизије која ће се јавити на девизном и динарском подрачуну који се користе на Пројекту „Управљање имовином за будуће кориснике“
Економска класификација 423 – Услуге по уговору,
планирана су средства у укупном износу од 2.349.780 динара и то на име трошкова превођења, трошкова организовања три тренинга, израде инфо лифлета, сета промотивног
материјала, медијског покривања, организовања јавне презентације, трошкова кетеринга, финалне конференције као
и трошкова ревизије пројекта.
Економска класификација 424 – Специјализоване услуге, планирана су средства у укупном износу од
2.990.240 динара и то на име трошкова геодетских услуга и
трошкова израде техничке документације за процес легализације објеката у јавној својини.
Економска класификација 426 – Материјал, планирана су средства у укупном износу од 142.088 динара, на име
трошкова набавке горива за потребе Пројекта.
Економска класификација 512 – Машине и опрема,
планирана су средства у укупном износу од 1.385.358 динара и то на име трошкова набавке десктоп рачунара, штампача, дигиталне камере и сервера.
Економска класификација 515 – Нематеријална имовина, планирана су средства у укупном износу од 5.834.486
динара и то на име израде и имплементације софтверских
пакета за управљање имовином као и развој базе података
ГИС модула.

ГЛАВА 4.2 – СЕОСКЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ, Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе, програмска
активност 0002 – Функционисање месних заједница, планиран је износ од 42.123.641 динара и то: стални трошкови
износ од 1.405.893 динара, трошкови путовања износ од
51.000 динара, услуге по уговору износ од 3.063.716 динара, за специјализоване услуге износ од 138.000 динара, за
текуће поправке и одржавање износ од 6.379.251 динара,
материјал у износу од 6.170.279 динара, за новчане казне и
пенале по решењу судова износ од 105.000 динара, за порезе, обавезне таксе, казне и пенале износ од 165.000 динара,
За плате, додатке и социјалне доприносе планиран је износ
од 4.078.370 динара, за остале дотације и трансфере планиран је износ од 212.110 динара.
Средства самодоприноса планирана су у укупном износу од 20.078.022 динара, а на основу Одлука о увођењу
самодоприноса. Укупан износ самодоприноса распоређен
је на одговарајућим економским класификацијама у оквиру
Одлуке о буџету града Смедерева за 2020. годину.

Пројекат „Управљање имовином за будуће кориснике“
град Смедерево спроводи са партнерским општинама Мало
Црниће и Жабари, који финансира Европска унија у оквиру
Програма Excange 5 из средстава претприступне помоћи
IPA 2014.

Правни основ: Члан 32. став 1. тачка 8., а у вези са
чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014 – др.
закон, и 47/2018);
Чланови 3, 4, 5, 6. и 10. Закона о јавним службама
(„Службени гласник Републике Србије“, број 42/91, 71/94,
79/2005 - др. закон, 81/2005 - испр. др. закона, 83/2005 испр. др. закона и 83/2014 - др. закон);
Чланови 55, 186. и 189. Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник Републике
Србије“, број 88/2017, 27/2018- др.закони и 10/2019);
Члан 19. став 1. тачка 9. Статут града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2019-пречишћен
текст) и
Члан 2. и члан 10. Одлуке о оснивању Регионалног
центра за професионални развој запослених у образовању Смедерево („Службени лист града Смедерева“, број
1/2017-пречишћен текст).

Финансирање пројекта:
Укупан буџет пројекта је 174.500 ЕУР, од чега учешће
Града Смедерева и партнерских општина Жабари и Мало
Црниће износи 25.350 ЕУР кроз финансирање зарада пројектног тима, док ће остатак бити финансиран из донације
ИПА фонда из средстава претприступне помоћи.
Општи циљ пројекта: јачање капацитета за боље
управљање и успешнији локални економски развој, као
и побољшање ефикасности и пружања услуга у области
управљања имовиом.
Специфични циљ пројекта: јачање капацитета општина и градова за управљање имовином и пружањем
сродних услуга како би се локална самоуправа приближила
грађанима и привреди.
ГЛАВА 4.1 – ГРАДСКЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ, Програм 15-Опште услуге локалне самоуправе, програмска
активност 0002 – Функционисање месних заједница, планирана су средства у укупном износу од 3.124.735 динара
и то: за сталне трошкове планиран је износ од 1.501.761
динара, услуге по уговору износ од 591.774 динара, текуће

ГЛАВА 4.3 РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ
ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, Програмска класификација 0602-0001 Програмска активност 0001-Функционисање локалне самоуправе и
градских општина
Функција 950 – Образовање које није дефинисано
нивоом

Опис програмске активности у 2020. години:
У 2020. години Регионални Центар за професионални
развој запослених у образовању Смедерево бавиће се организовањeм програма стручног усавршавања наставника,
васпитача и стручних сарадника, акредитованих за период
школске 2018/19, школске 2019/20 и 2020/21 године, као и
организацијом и реализацијом различитих обука/ курсева
за неформално образовање одраслих и коришћење просторних и смештајних капацитета за кориснике разних предавања, саветовања како самог Центра, тако и других уче-
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сника образовно - културних и спортских манифестација
на нивоу града Смедерева.
У оквиру Регионалног центра постоји и Научни клуб
Смедерево основан 2016. године са основним циљем децентрализације науке, односно шире популаризације и промоције научно-истраживачких достигнућа. Планира се у
наредном периоду и отварање Парка науке у одговарајућем
јавном простору за ову намену који је потребно обезбедити.
Радиће се на већој промоцији и бољој искоришћености
капацитета Регионалног центра, као и ширењу сарадње са
привредним субјектима и појединим удружењима у циљу
привредног и економског развоја грађана Смедерева и локалне самоуправе у целини.
План је да у 2020. години буде организовано 55 семинара стручног усавршавања, 180 различитих облика едукација и 50 курсева за неформално образовање одраслих.
Планирана средства Регионалном центру за професионални развој запослених у образовању износе укупно
20.048.860 динара и то: из буџета града Смедерева у износу од 18.098.860 динара и из средства из осталих извора у
укупном износу од 1.950.000 динара.
Из буџета града планирана су средства у износу од
18.098.860 динара на следећим економским класификацијама за:
- плате, додатке и накнаде запослених (зараде) у износу
од 8.040.000 динара,
- социјалне доприносе на терет послодавца у износу од
1.378.860 динара,
- накнаде у натури у износу од 50.000 динара,
- социјална давања запосленима у износу од 150.000
динара,
- накнаде трошкова за запослене у износу од 450.000
динара,
- награде запосленима и остали посебни расходи у износу од 300.000 динара,
- сталне трошкове у износу од 2.527.000 динара,
- трошкови путовања у износу од 50.000 динара,
- услуге по уговору у износу од 3.080.000 динара,
- специјализоване услуге у износу од 100.000 динара,
- текуће поправке и одржавање у износу од 250.000
динара,
- материјал у износу од 1.523.000 динара,
- остале дотације и трансфере у износу од 70.000
динара,
- порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате у износу од 30.000 динара и
- машине и опрему у износу од 100.000 динара.
Из средстава из сопствених и других прихода планирана средства износе 1.950.000 динара на следећим економским класификацијама за :
- сталне трошкове у износу од 10.000 динара,
- трошкове путовања у износу од 115.000 динара,
- услуге по уговору у износу од 736.700 динара,
- специјализоване услуге у износу од 140.000 динара,
- текуће поправке и одржавање у износу од 200.000
динара,
- материјал у износу од 348.300 динара и
- машине и опрему у износу од 400.000 динара.
ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, Програмска класификација 0602-0001 Програмска активност 0001-Функционисање локалне самоуправе и
градских општина
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ФУНКЦИЈА 620 - Развој заједнице
У оквиру ове програмске активности планирана су
средства из буџета града Смедерева у укупном износу од
120.700.000 динара и то за:
- услуге по уговору у износу од 2.600.000 динара,
- текуће поправке и одржавање планирана су буџетска
средства у износу од 16.000.000 динара;
- порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате планирани су у износу од 100.000 динара и
- зграде и грађевински објекти планирана су средства у
износу од 26.000.000 динара.
-Машине и опрема у износу од 76.000.000 динара, а
односи се на систем техничке заштите града Смедерева.
ФУНКЦИЈА 660 – Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту
Економска класификација 441 – Отплата домаћих камата у износу од 1.600.000 динара, за камату на основу потписаног уговора за купљене станове из претходних година.
Економска класификација 511 – Куповина стамбеног
простора у износу од 700.000 динара. У оквиру ове економске класификације планирана су средства за плаћање ануитета за купљене станове.
ФУНКЦИЈА 421 –Пољопривреда
Економска класификација 482 – Порези, обавезне
таксе, казне, пенали и камате планирана су средства у износу од 57.914.000 динара на име накнаде за одводњавање
по решењима ЈВП „Србијаводе“ Београд
ФУНКЦИЈА 421 - Пољопривреда
За превентивне и интервентне радове за смањење ризика од поплава на водотоцима II реда на територији града Смедерева и чишћење корита вода II реда на територији града Смедерева планирана су средства у износу од
3.000.000 динара.
ФУНКЦИЈА 421 - Пољопривреда
Планирана средства за чишћење Петријевског колектора и Ћириловачког колектора у 2020. години износе 4.000.000 динара, а за скидање усева износ од 200.000
динара.
ФУНКЦИЈА 220 – Цивилна одбрана
У оквиру ове функционалне класификације планирана
су средства у укупном износу од 45.873.750 динара, од чега
је износ од 4.403.000 динара планиран за услуге по уговору – на име исплате накнаде за стрелце (противградна
заштита),
На економској класификацији 426-Материјал планиран
је износ од 4.300.000 динара,
На економској класификацији 424-Специјализоване
услуге планиран је износ од 500.000 динара на име ажурирања постојећег Плана заштите и спасавања у ванредним
ситуацијама, као и за ажурирање Процене угрожености,
За зграде и грађевинске објекте планиран је укупан износ од 15.120.750 динара,
На економској класификацији 512-Машине и опрема
планиран је износ од 21.550.000 динара.
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ФУНКЦИЈА 090 – Социјална заштита некласификована на другом месту планирана су средства у износу од
3.072.922 динара, на економској класификацији 472-Накнаде за социјалну заштиту из буџета (средства опортунитета).
ФУНКЦИЈА 170 – Трансакције јавног дуга
Економска класификација 441 – Отплате домаћих камата планирана су средства у износу од 10.983.000 динара
на име плаћања камата по кредитним задужењима.
Економска класификација 444 – Пратећи трошкови
задуживања планирана су средства на име курсних разлика
у износу од 10.000 динара.
Економска класификација 611 – Отплата главнице
домаћим кредиторима планирана су средства у укупном
износу од 157.077.000 динара, на име плаћања главнице по
кредитним задужењима из претходних година.
ФУНКЦИЈА 160 - Опште јавне услуге класификоване
на другом месту
Економска класификација 49912 – Текућа резерва планирана су средства за 2020. годину у износу од
40.000.000 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 49911 – Стална резерва
планирана су средства за 2020. годину у износу од 3.000.000
динара.
ГЛАВА 4.4- ДРУШТВЕНА БРИГА О ДЕЦИ
ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ, Програмска класификација 2001-0001 Програмска активност 0001-Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања
Функција 911 – Предшколско образовање
Правни основ: Члан 20. став 1. тачка 16. и члан 32. став
1. тачке 6. и 8., а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“,
број 129/2007 и 83/2014- др. закон и 101/2016 - др. закон);
Чланови 3, 4, 5, 6. и 10. Закона о јавним службама
(„Службени гласник РС“, број 42/91, 71/94, 79/2005 - др.
закон, 81/2005 - испр. др. закона, 83/2005 - испр. др. закона
и 83/2014 - др. закон);
Члан 189. и 190. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/2017 и
27/2018- др.закони и 10/2019) - Глава XI-Финансирање делатности установа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе;
Чланови 8., 12 и 18. Законa о предшколском васпитању и образовању („Службени гласник РС“, број 18/2010,
101/2017, 113-2017- др. закон, 95/2018- др. закон и 10/2019);
Члана 14. и члана 19. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2019- пречишћен
текст);
Чланови 2., 8., 11 и 12. Одлуке о оснивању предшколске
Установе „Наша радост“ Смедерево („Службени лист града
Смедерева“, број 3/2014-пречишћен текст) и
Одлуке о броју и просторном распореду предшколских
установа града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 3/2014-пречишћен текст).
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Опис Програмске активности у 2020. години:
Основна делатност ПУ „Наша радост“ Смедерево
је васпитно-образовни рад са децом од 1 до 6,5 година.
Oсновни циљ и полазиште је да све васпитне групе у којима бораве и одрастају деца представљају средину у којој
jе свако дете добродошло и безбедно и у којој може самостално да испитује свет око себе, стичући позитивна
искуства која ће се изразити кроз сколност и способност
за активно учествовање у животу и раду заједнице деце и
васпитача, какву представља васпитна група. Ово опште
активирање детета, његово оспособљавање за самостално и удружено деловање-друштвени живот најважнија је
педагошка функција предшколске установе. У 2019. години васпитно-образовним радом обухваћено је укупно 3250
деце и оформљено 141 група. Планирано је да се у 2020.
години обухвати укупно до 3.600 деце у 158 група, чиме би
број група био већи за 17, а број деце за 350 у односу на
претходну годину.
Планирана средства за Предшколску установу „Наша
радост‘‘ Смедерево износе укупно 513.984.061 динара и то:
из буџета града у износу од 508.484.061 динара и из средства из сопствених и других прихода у износу од 5.500.000
динара.
Из буџета града Смедерева планирана су средства у
укупном износу од 508.484.061 динара и то на следећим
економским класификацијама за:
- плате, додатке и накнаде запослених (зараде) у износу
од 289.568.932 динара,
- социјалне доприносе на терет послодавца у износу од
49.661.075 динара,
- накнаде у натури (превоз запослених) у износу од
4.050.000 динара,
- социјална давања запосленима у износу од 1.167.000
динара,
-н
 акнаде трошкова за запослене у износу од 8.000.000
динара,
-н
 аграде запосленима и остале посебне расходе у износу од 2.280.000 динара,
- с талне трошкове у износу од 53.875.054 динара,
- т рошкове путовања у износу од 3.752.000 динара,
- у слуге по уговору у износу од 5.190.000 динара,
- с пецијализоване услуге у износу од 3.700.000 динара,
- т екуће поправке и одржавање у износу од 21.100.000
динара,
-м
 атеријал у износу од 48.900.000 динара,
- о стале дотације и трансфере у износу од 5.100.000
динара,
-п
 орезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате у износу од 370.000 динара,
-н
 акнада штете за повреде или штету нанету од стране
државних органа у износу од 1.010.000 динара,
-м
 ашине и опрему у износу од 10.760.000 динара.
Из средстава из сопствених и других прихода планирана средства износе укупно 5.500.000 динара и то на следећим економским класификацијама за :
- социјална давања запосленима у износу од 4.500.000
динара и
- у слуге по уговору у износу од 1.000.000 динара.
Економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти, планирана су средства у укупном износу од
24.609.865 динара, на име радова на санацији и адаптацији
дечијег одмаралишта на Ртњу.
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Економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти, планирана су средства у укупном износу од
23.100.000 динара, на име капиталног одржавања објеката
ПУ „Наша Радост“ Смедерево, који су у јавној својини града Смедерева (вртић „Пчелица“ и вртић у Скобаљу).
ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И
ОБРАЗОВАЊЕ, Програмска класификација 2001-П1,
ФУНКЦИЈА 911 – Предшколско васпитање – Пројекат
„Корачајмо заједно“ планиран је у укупном износу од
5.220.000 динара.
Економска класификација 421 – Стални трошкови,
планирани су у укупном износу од 18.000 на име трошкова
провизије која ће се јавити на динарским подрачунима који
се користе на Пројекту „Корачајмо заједно“.
Економска класификација 423 – Услуге по уговору,
планирана су средства у укупном износу од 703.000 динара
и то на име трошкова штампања и израде банера и промотивног материјала, угоститељских услуга кетеринга и освежења за учеснике на пројекту, као и трошкове ангажовања
стручних лица на пројекту.
Економска класификација 426 – Материјал, планирана су средства у укупном износу од 34.000 динара и то на
име трошкова набавке фасцикли, хемијских оловака, радних свески.
Економска класификација 423 – Услуге по уговору, планирана су средства у укупном износу од 4.043.000
динара и то на име трошкова Уговора о реализацији пројектних активности у склопу Пројекта „Корачајмо заједно“
број 400-8558/2019-08 закључен између града Смедерева
и удружења Рома „21 јелена“ као и Уговора о реализацији
пројектних активности у склопу Пројекта „Корачајмо заједно“ број 400-8559/2019-08 закључен између града Смедерева и Дома Здравља Смедерево.
Економска класификација 426 – Материјал, планирана су средства у укупном износу од 300.000 динара и то на
име набавке материјала за образовање и то на основу Уговора о реализацији пројектних активности у склопу Пројекта „Корачајмо заједно“ број 400-8560/2019-08 закључен
између града Смедерева и ПУ „Наша Радост“ Смедерево.
Економска класификација 423 – Услуге по уговору,
планирана су средства у укупном износу од 50.000 динара и
то на име набавке угоститељских услуга и то на основу Уговора о реализацији пројектних активности у склопу Пројекта „Корачајмо заједно“ број 400-8560/2019-08 закључен
између града Смедерева и ПУ „Наша Радост“ Смедерево.
Економска класификација 512 – Машине и опрема,
планирана су средства у укупном износу од 72.000 динара
и то на име набавке фото-апарата и то на основу Уговора о
реализацији пројектних активности у склопу Пројекта „Корачајмо заједно“ број 400-8560/2019-08 закључен између
града Смедерева и ПУ „Наша Радост“ Смедерево.
Пројекат „Корачајмо заједно“ је пројекат који град
Смедерево спроводи у сарадњи са Републиком Србијом,
Министарством просвете, науке и технолошког развоја.
Финансирање пројекта:
Укупан буџет пројекта је 5.220.000 динара, од чега учешће Града Смедерева износи 720.000 динара, док учешће
Републике Србије, Министарства просвете, науке и технолошког развоја износи 4.500.000 динара.
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ГЛАВА 4.5. СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА - УСТАНОВА ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ СА
СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ „СУНЦЕ‘‘
ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА,
Програмска класификација 0901-0004 Програмска активност 0004-Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне
услуге
Функција 040 – Породица и деца
Правни основ: на основу члана 3. став 1., чланова 4.
и 13. Закона о јавним службама („Службени гласник Републике Србије“, број 42/91, 71/94, 79/2005 - др. закон,
81/2005 - испр. др. закона, 83/2005 - испр. др. закона и
83/2014 - др. закон), члана 9. став 1. и члана 10. ставови 1.
и 2. Закона о социјалној заштити („Службени гласник Републике Србије“, број 24/2011), члана 32. став 1. тачка 8.,
а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007,
83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана
19. став 1. тачка 9. Статута града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 2/2019 - пречишћен текст),
чланова 62. и 63. Одлуке о правима социјалне заштите у
граду Смедерево („Службени лист града Смедерева“, број
2/2019 -пречишћен текст) и Одлуке о оснивању установе
за дневни боравак деце, младих и одраслих особа са сметњама у развоју „Сунце“, Смедеревo („Службени лист града
Смедерева“, број 2/2015 - пречишћен текст).
Опис програмске активности у 2020. години
Установа за дневни боравак деце, младих и одраслих
особа са сметњама у развоју „Сунце“ Смедерево у 2020. години бавиће се дневним збрињавањем корисника са сметњама у развоју, који обухвата: радни третман, васпитно-образовни рад, превоз, исхрану, радну окупацију, културно-забавне, рекреативне активности и здравствену заштиту.
У 2020. години планиране су разне активности, као и
следећи пројекти: Наставак пројекта који подразумева ангажовање стручњака: физиотерапеута и радно-окупационог
терапеута у оквиру пројекта „Заједничким снагама до интеграције“ и пројекат „Сигурнији приступ-већа самосталност“ планирањем израде адекватног рукохвата дужином
стазе и санације површинског слоја стазе и платоа испред
дневног боравка, чиме ће се обезбедити већа безбедност и
самосталност корисника услуга.
Установи за дневни боравак деце и омладине са сметњама у развоју „Сунце‘‘, за Главу 4.5. планирано је укупно
10.469.103 динара и то: из буџета града износ од 10.013.103
динара и износ од 456.000 динара из средства из сопствених и других прихода.
Из буџета града Смедерева планирана су средства у износу од 9.963.103 динара за финансирање текућих расхода
за следеће економске класификације за :
- плате, додатке и накнаде запослених (зараде) у износу
од 6.957.504 динара,
- социјалне доприносе на терет послодавца у износу од
1.193.213 динара,
- социјална давања запосленима у износу од 15.000
динара
- накнаде трошкова за запослене у износу од 280.000
динара,
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- сталне трошкове у износу од 498.386 динара,
- трошкове путовања у износу од 20.000 динара,
- услуге по уговору у износу од 270.000 динара,
- специјализоване услуге у износу од 45.000 динара,
- текуће поправке и одржавање у износу од 84.000
динара,
- материјал у износу од 100.000 динара,
- остале дотације и трансфере у износу од 40.000
динара,
- накнаде за социјалну заштиту из буџета – Пројекат
„Заједничким снагама до интеграције“ у износу од
420.000 динара,
- порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате у износу
од 10.000 динара,
- машине и опрему у износу од 30.000 динара.

Правни основ: Центар за културу Смедерево, осим
напред наведених и на основу Одлуке о организовању Центра за културу Смедерево („Службени лист града Смедерева“, број 3/2014-пречишћен текст).
Правни основ: Историјски архив у Смедереву осим
напред наведених и на основу Одлуке о оснивању Историјског архива у Смедереву („Службени лист града Смедерева“, број 3/2014-пречишћен текст).
Правни основ: Музеј у Смедереву осим напред наведених и на основу Одлуке о организовању Музеја у Смедереву („Службени лист града Смедерева“, број 3/2014-пречишћен текст).

Из средстава из сопствених и других прихода за Програмску активност ПА 0901-0004 - Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге планирана су средства
у укупном износу од 406.000 динара за следеће економске
класификације:
- сталне трошкове у износу од 11.000 динара,
- трошкове путовања у износу од 10.000 динара,
- услуге по уговору у износу од 295.000 динара,
- текуће поправке и одржавање у износу од 10.000
динара,
- материјал у износу од 55.000 динара,
- машине и опрему у износу од 25.000 динара.

Члан 25., 27., 28., 44, 75. и 77. Закона о култури („Службени гласник Републике Србије“, 72/2009, 72/2009,
13/2016 и 30/2016 - испр.);
Закона о културним добрима („Службени гласник Републике Србије, број 71/94, 52/2011 - др. закони и 99/2011
- др. закон);
Решење о утврђивању територије Завода за заштиту
споменика културе („Службени гласник Републике Србије,
број 48/95);
Одлука о поверавању обављања послова заштите непокретних културних добара на територији општине Смедерево Заводу за заштиту споменика културе Смедерево
(Одлука СО Смедерево, број 633-1/84 од 12.07.1984);
Мишљење Министарства културе Републике Србије,
број 119-00-50/2006-02 од 16. јуна 2006. године и
Члан 14. Статута града Смедерева („Службени лист
града Смедерева“, број 2/2019-пречишћен текст).

Планирана средства за Пројекат 0901-П1: „Сигурнији
приступ – већа самосталност“, износе 50.000 динара из
буџета Града Смедерева и 50.000 динара из сопствених и
других прихода, на економској класификацији услуге по
уговору.
ГЛАВА 4.6-КУЛТУРА
ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА, Програмска класификација 1201-0001 Програмска активност 0001-Функционисање локалних установа културе
Функција 820 – Услуге културе
Правни основ за Установе у области културе, Народну библиотеку Смедерево, Центар за културу Смедерево, Историјски архив у Смедереву и Музеј у Смедереву:
Члан 32. став 1. тачка 8.,а у вези са чланом 66. став 3.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014 и 47/2018);
Чланови 3., 4. и 10. Закон о јавним службама („Службени гласник Републике Србије“, број 42/91, 71/94, 79/2005,
83/2014- др. закон);
Чланови 4., 75. и 77. Закона о култури („Службени гласник Републике Србије“, број 72/2009, 13/2016 и 30/2016
- испр.) и
Члан 19. Статута града Смедерева („Службени лист
града Смедерева“, број 2/2019-пречишћен текст).
Правни основ: Народна библиотека Смедерево,
осим напред наведених и на основу Одлуке о организовању Народне библиотеке Смедерево („Службени лист града
Смедерева“, број 12/2017-пречишћен текст).

Правни основ: Регионални завод за заштиту споменика културе Смедерево

Опис програмске активности у 2020. години
Народна библиотека Смедерево
Библиотека ће обављати своју делатност у граду и у
библиотечким огранацима у сеоским месним заједницама
(Враново, Врбовац, Колари, Липе, Лугавчина, Михајловац,
Радинац, Раља, Сараорци и Скобаљ).
Приоритетни циљеви Народне библиотеке Смедерево у
2020. години биће: набавка, обрада, чување, представљање,
издавање на коришћење монографских и периодичних публикација (више од 300.000), упис 7.000 чланова, набавка
6000 нових књига, пружање више од 50.000 информација,
обављање матичних функција за библиотеке Подунавског
округа, дигитализација културног наслеђа Смедерева, ревитализација библиотека у месним заједницама, представљање нових књига, трибине, предавања, литерарни конкурси, сајмови књига и изложбе библиотечке грађе (око
150 активности), издавачка делатност (Часопис за културу,
уметност и друштвена питања „Mons Aureus“ и др.) и остали послови.
И у 2020.години реализоваће се манифестације „Стиховизија“, „Читалачка значка“, „Књижевни четвртак“, „Сајам
поезије“ и друге.
Центар за културу Смедерево
У 2020. години предвиђени су програмски садржаји подељени по гранама уметности: позоришни програми, музички програми, образовни садржаји (студио балета, студио
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моде за манекене и фотомоделе, студио цртања и сликања,
студио глуме, креативни курс гитаре, школа програмирања), ликовни програми, књижевни програми, филмски програми и научно-oбразовни програми (трибине, предавања,
тематске и ауторске вечери и остало).
И у 2020. години планирани су пројекти: „Смедеревска
јесен“, „Театар у Тврђави“, „Нушићеви дани“, „Културно
лето“, ,,Ликовна колонија графика“, „Светосавске свечаности“ и „Дунав филм фест“, као и друге програмске активности које обухватају манифестације и фестивале од значаја
за град Смедерево.
Историјски архив
У 2020. години ће обављати послове: надзирања, контролисања и пружња стручну помоћ регистратурама-ствараоцима архивске грађе у изради листе категорија регистратурског материјала са роковима чувања, као и архивске
књиге. Поред тога радиће и на прикупљању, сређивању,
обрађивању и заштити архивске грађе у Архиву, решаваће
захтеве правних и физичких лица и пружати стручну помоћ истраживачима. Обављаће библиотечку делатност и
културно-просветну делатност.
Планиран је и трећи по реду Научни скуп.
Музеј у Смедереву
Музеј у Смедереву планира да Програм радa за 2020.
годину реализује у оквиру три своја сектора: Секторa заштите покретних културних добара, Секторa градске галерије савремене уметности и Секторa заједничких послова.
У оквиру своје делатности Музеј планира набавку музејских предмета, реализацију послова око документације,
дигитализацију и вођења регистара покретних културних
добара, предлагање и утврђивање културних добара, обезбеђивање услова за чување предмета (набавка мобилијара
и другог), конзервацију и рестаурацију предмета, а поред
презентације културног наслеђа путем различитих изложби, планиране су промоције и предавања, различите едукативне активности, издавачка делатност и друго. И у 2020.
години планирани су пројекти Музеја у Смедереву на реконструкцији сталне изложбене поставке Музеја и реализацији изложби галерије савремене уметности.
Регионални завод за заштиту споменика културе
Смедерево
Основну делатност Регионалног завода представља
заштита непокретних културних добара. Територијално је
надлежан за подручје Подунавског и Браничевског округа
односно простор два града (град Смедерево и град Пожаревац) и девет општина (Смедеревска Паланка, Велика Плана, Велико Градиште, Голубац, Жабари, Жагубица, Кучево,
Мало Црниће и Петровац на Млави) кога чине 250 насељена места са фондом од 154 утврђена непокретна културна
добра (129 споменика културе, 21 археолошка налазишта, 2
знаменита места, две просторно културно историјске целине) и 4.043 добра која уживају предходну заштиту).
Регионални завод планира у том погледу да обавља
послове из своје редовне делатности који се могу поделити у следеће групе послова: истрaживaњe, eвидeнтирaњe и
проучaвaњe нeпокрeтних културних добaрa; заштита кроз
документацију; рекогносцирање терена; пружање стручне
помоћи сопственицима и корисницима у чувању и одржа-
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вању културних добара (кроз издавање услова, мишљења и
сагласности за израду пројектне и планске документације);
управно правна заштита; техничка заштита и археолошка
истраживања (која се реализује кроз програмске активности којих у претходном периоду није било и вршење конзерваторског надзора приликом извођења радова на изградњи, санацији, реконструкцији или текућем одржавању
културних добара). У 2020. Планирани пројекти обухватају
даље радове на заштити културно историјских споменика
културе ( Смедеревске тврђаве, Тврђаве Рам, капеле Дине
Манчића и других).
Планирана средства износе укупно 299.373.335 динара
и то: из буџета града у износу од 290.740.835 динара и из
сопствених и других прихода у износу од 8.632.500 динара.
Планирана средства за Програмску активност 12010001 износе укупно 210.412.475 динара из буџета и то за
следеће економске класификације:
-п
 лате, додатке и накнаде запослених (зараде) износ од
84.272.063 динара,
- с оцијалне доприносе на терет послодавца износ од
14.452.658 динара,
-н
 акнаде у натури (превоз запослених) износ од 50.000
динара,
- социјална давања запосленима износ од 620.000
динара,
- накнаде трошкова за запослене износ од 2.811.160
динара,
-н
 аграде запосленима и остале посебне расходе (јубиларне награде) износ од 2.644.000 динара,
- с талне трошкове износ од 38.079.194 динара,
- т рошкове путовања у износу од 3.315.000 динара,
- у слуге по уговору износ од 19.338.400 динара,
- с пецијализоване услуге (програмске активности установа) износ од 20.710.000 динара,
- т екуће поправке и одржавање износ од 10.590.000
динара,
-м
 атеријал износ од 2.525.000 динара,
- о стале дотације и трансфере износ од 1.190.000
динара,
-п
 орезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате износ
од 165.000 динара,
-м
 ашине и опрему износ од 8.260.000 динар,
-н
 ематеријалну имовину износ од 1.340.000 динара и
- з алихе робе за даљу продају износ од 50.000 динара.
 з средстава из сопствених и других прихода планираИ
на средства за Програмску активност 1201-0001 износе
8.432.500 динара за следеће економске класификације:
- с оцијална давања запосленима износ од 178.000
динара,
- сталне трошкове износ од 497.500 динара,
- трошкове путовања износ од 1.017.000 динара,
- услуге по уговору износ од 1.610.000 динара,
- специјализоване услуге (програмске активности установа) износ од 1.450.000 динара,
- текуће поправке и одржавање износ од 720.000 динара,
- материјал износ од 855.000 динара,
- порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате износ
од 65.000 динара,
- машине и опрему износ од 1.740.000 динара и
- нематеријалну имовину износ од 300.000 динара.
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Програмска класификација 1201-П1 Пројекат Центра за културу – Туристичко привредна манифестација
-Смедеревска јесен
Смедеревска јесен спада међу најстарије привредно туристичке манифестације у Србији. Настала је на темељима специјализованих изложби грожђа, вина и воћа које су
се у Смедереву одржавале периодично до Другог светског
рата, почев од прве организоване 1899. године. Ова манифестација одржава се у славу грожђа и вина Смедеревског
виногорја и захваљујући њој појачана је туристичка посећеност граду, промовише се привреда и пољопривреда у
граду. Програми се ће се реализовати у Смедеревској тврђави, Градском тргу и Винском граду.
У плану је да се током манифестације одрже: традиционални дефиле (на дан свечаног отварања манифестације),
бројни концерти,наступи културно уметничких друштава,
плесних и карневалских група, програми за децу на Градском тргу и остали програми.
У Малом граду Смедеревске тврђаве реализоваће се
програми који евоцирају дух Смедерева као средњовековне српске престонице (игрокази, витешки турнири...) као и
вечерњи концерти.
Ова манифестација, 133. по реду, одржаће се у септембру 2020. године.
Планирана средства износе укупно 23.000.000 динара
из буџета града Смедерева а средства су планирана на следећим економским класификацијама за:
- сталне трошкове износ од 3.624.000 динара,
- трошкове путовања износ од 500.000 динара,
- услуге по уговору износ од 7.816.000 динара,
- специјализоване услуге износ од 11.000.000 динара и
- материјал износ од 60.000 динара.
Програмска класификација 1201-П2 Пројекат Центра за културу - Позоришни фестивал Театар у Тврђави
Фестивал Театар у тврђави реализоваће се у Малом
граду Смедеревске тврђаве. Циљ је представљање и афирмација домаћег и иностраног позоришног стваралаштва,
промоција Смедеревске тврђаве, обогаћивање културне понуде града у летњим месецима. Публици ће се представити
позоришта из читаве Србије.
Одржаће се 7. по реду овај фестивал у јулу 2020. године.
Планирана средства износе укупно 6.500.000 динара из
буџета града Смедерева а средства су планирана на следећим економским класификацијама за:
- сталне трошкове износ од 1.540.000 динара,
- трошкове путовања износ од 300.000 динара,
- услуге по уговору износ од 3.130.000 динара,
- специјализоване услуге износ од 1.000.000 динара
- текуће поправке и одржавање износ од 80.000 динара
и
- материјал износ од 450.000 динара.
Програмска класификација 1201-П3 Пројекат Центра за културу - Културно лето
Манифестација Културно лето, својом садржином
осликава атмосферу у граду током летњих месеци промовишући низ елемената који представљају окосницу активности Смедереваца у време лета.
Реализоваће се на: Градском тргу, Дунавском кеју, Винском граду и у Смедеревској тврђави. Програм ће бити састављен од музичких, филмских и позоришних програма.
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Планирана средства износе укупно 2.000.000 динара из
буџета града Смедерева, а средства су планирана на следећим економским класификацијама за:
- сталне трошкове износ од 400.000 динара,
- трошкове путовања износ од 200.000 динара,
- услуге по уговору износ од 710.000 динара,
- специјализоване услуге износ од 630.000 динара и
- материјал износ од 60.000 динара.
Програмска класификација 1201-П4 Пројекат Центра за културу - Позоришни фестивал „Нушићеви дани“
Фестивал је посвећен очувању и актуелизацији Нушићевог дела као највећег српског комедиографа, а чиниће га следећи програми: претфестивалски програми, програм свечаног отварања, фестивалски програми и програм
свечане доделе наградa уз пратеће програме, при чему
се додељују награде: Нушићева награда за животно дело
глумцу-комичару, награда публике за глумачко остварење
вечери, Нушићева награда за најбољу представу на основу
гласова публике, Нушићевa наградa позоришном редитељу
за ревитализацију драмске класике на театарским сценама
у земљи и иностранству која се додељује бијенално и награда „Милосав Буца Мирковић“ за најуспешније глумачко
остварање фестивала по оцени стручног жирија.
Одржаће се 37. по реду овај фестивал у 2020. години у
месецу априлу.
Планирана средства износе укупно 8.800.000 динара из
буџета града Смедерева а средства су планирана на следећим економским класификацијама за:
- сталне трошкове износ од 10.000 динара,
- трошкове путовања износ од 250.000 динара,
- услуге по уговору износ од 4.840.000 динара,
- специјализоване услуге износ од 3.500.000 динара,
- текуће поправке и одржавање износ од 60.000 динара и
-м
 атеријал износ од 140.000 динара.
Програмска класификација 1201-П5 Пројекат Центра за културу - Ликовна колонија графике
Ликовна колонија је јединствена ликовна манифестација у Србији која окупља и кроз рад зближава ликовне уметнике – графичаре. Планом је предвиђено учешће уметника
из земље и иностранства. Ово је најстарија ликовна колонија графике у Србији.
Одржаће се 36. по реду ова манифестација у 2020. години у септембру месецу.
У оквиру 36. ликовне колоније Графика приредиће се
отварање изложбе у новембру месецу, на којој ће се представити сви учесници колоније са својим радовима насталим у току трајања колоније.
Планирана средства износе укупно 250.000 динара из
буџета града Смедерева, а средства су планирана на следећим економским класификацијама за:
- трошкове путовања износ од 40.000 динара,
- услуге по уговору износ од 200.000 динара и
- специјализоване услуге износ од 10.000 динара.
Програмска класификација 1201-П6 Пројекат Центра за културу - Светосавске свечаности
Светосавске свечаности су посвећене Светом Сави,
првом архиепископу и просветитељу српском. Централни
догађај је Светосавска академија на којој се додељују :
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- Светосавска повеља (додељује се физичким и правним лицима за изузетне резулате остварене у дужем
временском периоду у области просвете, науке, културе и здравства) и
- Награда за ставралаштво младих (додељује се за најуспешније резултате и остварења ученика и студената).
Одржаће се бројни програми установа у култури, као и
програми основних и средњих школа.
Одржаће се 31. по реду ова манифестација и обухватиће више дана у јануару месецу и наравно, 27. јануар 2020.
године.
Планирана средства износе укупно 1.700.000 динара из
буџета града Смедерева, а средства су планирана на следећим економским класификацијама за:
- трошкове путовања износ од 200.000 динара,
- услуге по уговору износ од 765.000 динара,
- специјализоване услуге износ од 700.000 динара и
- материјал износ од 35.000 динара.
Програмска класификација 1201-П7 Пројекат Центра за културу – Дунав филм фест
Дунав филм фест приказује филмска остварења која су
настала у десет држава кроз које протиче река Дунав. Главни такмичарски програм одвијаће се у Смедеревској тврђави. Осим такмичарског дела, Дунав филм фест има још три
програмске целине: на пристаниште на Дунаву приказиваће се Дунавски хитови, на Карађорђевом дуду Вип кинотека, у Центру за културу Великани европске уметности и
тврђаве Дунава.
Одржаће се 3. по реду овај фестивал у 2020. години у
августу месецу.
Планирана средства износе укупно 6.000.000 динара из
буџета града Смедерева а средства су планирана на следећим економским класификацијама за:
- сталне трошкове износ од 1.100.000 динара,
- трошкове путовања износ од 200.000 динара,
- услуге по уговору износ од 2.000.000 динара и
- специјализоване услуге износ од 2.700.000 динара.
Програмска класификација 1201-П8 Пројект Музеја-Грожђе, гвожђе и урбане вибрације - реконструкција
сталне изложбене поставке-наставак радова
На изложби ће бити представљене три тематске целине
које чине препознатљиве маркере Смедерева и смедеревског краја и представљају део наслеђа које је снагом свог
значаја садржано у садашњости то су: Виноградарство, Индустријализација и Градска култура током 19. и прве половине 20. века са припадајућим подтемама.
Циљ Иложбе је да се локална и најшира јавност упозна са деловима прошлости који нису били представљени
на постојећој изложби сталне музејске поставке, а који
су сваки на свој начин утицали на привредни, друштвени
и културни развој града и околине, социјалну структуру и
обликовање јавног градског простора. Теме ће бити представљене кроз текстове, музејске предмете и документарну грађу, а у складу са савременим музеолошким приступом у који су укључени и мултимедијални садржаји и
дизајнерска решења која кореспондирају са духом времена,
што представља предуслов за квалитетнији рад са најширом публиком и повећање броја посетилаца и позиционирање Музеја као незаобилазне тачке на културно – туристичкој мапи Смедерева.
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Планирана средства износе 4.000.000 динара из средства буџета града на економској класификацији 424 -специјализоване услуге.
Програмска класификација 1201-П9 Пројект Музеја-Годишњи програм Градске галерије савремене уметности Смедерево
Програм за 2020. годину ће обухватати реализацију четири изложбе (од чега ће се за три изложбе право на излагање стећи путем конкурса, док ће једна изложба бити традиционална годишња изложба - Десети међународни конкурс
уметничке фотографије Смедерево 2020 године).
Планирана средства износе 300.000 динара из средства
буџета града на економској класификацији 424 -специјализоване услуге.
Програмска класификација 1201-П10 Регионалног
завода за заштиту споменика културе Пета фаза систематских археолошких истраживања Тврђаве Рам у
оквиру реализације Главног пројекта обнове Тврђаве
Рам
Заштитна археолошка истраживања предвиђена су у
делу сувог рова и бедема контраескарпе, као и у делу римског пута који се пружа по падини-стени на којој се налази
тврђава Рам (пројекат је планиран за 2019. годину, али у
случају да пројекат не буде реализован до краја 2019. године, средства ће бити пренета у 2020. годину).
Планирана средства износе укупно 1.000.000 динара
(из пренетих средстава из 2019. године на основу одобрених средстава Министарства културе и информисања), а
средства су планирана на следећим економским класификацијама за :
- трошкове путовања износ од 400.000динара и
- услуге по уговору износ од 600.000 динара.
Програмска класификација 1201-П11 Регионалног
завода за заштиту споменика културе Санација и рестаурација капеле Дине Манчића на Старом гробљу у
Смедереву“ (друга фаза)
Пројекат је почео да се реализује у 2017/2018. години
и изведени су радови прве фазе. Радови друге фазе обухватају радове на санацији фасада и столарије и то: припремне
радове, радове на демонтажама, изради, уградњи, застакљивању, бојењу, лакирању свих постојећих прозора, санацији и бојењу улазних врата од кованог гвожђа и металних
носећих стубова на источној фасади, обијање, малтерисање
и бојење свих равних фасада са извлачењем нутни квадерске поделе, као и малтерисање, извлачење и бојење свих
венаца вучене пластике као и израда и монтажа орнаменталне ливене пластике у целости (пројекат је планиран за
2019. годину, али у случају да пројекат не буде реализован
до краја 2019. године, средстава ће бити пренета у 2020.
годину).
Планирана средства за реализацију пројекта износе 4.200.000 динара из средства буџета града Смедерева на економској класификацији 425- текуће поправке и
одржавање.
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Програмска класификација 1201-П12 Регионалног завода за заштиту споменика културе Истраживање војних меморијала на територији општине Велика
Плана
Претходним истраживањима спомен обележја (ратних
меморијала и места страдања) на територији општине Велика Плана предвиђено је најпре теренско истраживање,
односно рекогносцирање 13 насеља у општини Велика
Плана. Том приликом би се прикупили подаци где се налазе спомен обележја, ком периоду припадају, именима страдалих, евентуално чину и старости, које су националности
као и друге информације које се на спомен обележјима и
терену могу наћи. На основу изведеног теренског истраживања биће урађен елаборат о стању спомен обележја.
Елаборат ће садржати општу анализу прикупљених података о спомен обележјима, табеларно представљање спомен
обележја по насељима и детаљну анализу сваког спомен
обележја. Сва спомен обележја биће појединачно представљена са наведеним локацијама, описима, стањем и неопходним мерама заштите, садржајем текстуалних прилога и
фотографијама.
Претходна истраживања спомен обележја представљају
прву фазу рада на прикупљању основних података и стицању увида у стање у коме се данас налазе, а која ће послужити за даљи рад на њиховој заштити и презентацији.
Планирана средства за реализацију пројекта износе
220.000 динара из средстава из буџета на следећим економским класификацијама за :
- трошкове путовања износ од 119.600 динара и
- услуге по уговору износ од 50.000 динара.
- материјал износ од 50.400 динара.

Програмска класификација 1201- П14 Регионалног завода за заштиту споменика културе „Археолошко истраживање манастира Митрополије у Горњачкој клисури„
Археолошка истраживања остатака манастира Митрополије подразумевају сондажна истраживања на простору
„Велике цркве‘‘ са манастирским конацима и „Мале цркве‘‘. Сондажна археолошка истраживања су планирана у
циљу истраживачких радова за потребу прикупљања података неопходних за израду пројектне документације конзервације и презентације остатака манастирског комплекса.
Планирана средства за реализацију пројекта износе
800.000 динара из средства буџета града Смедерева, а средства су планирана на следећим економским класификацијама за:
- трошкове путовања износ од 200.000 динара и
- услуге по уговору износ од 600.000 динара.

Програмска класификација 1201- П13 Регионалног
завода за заштиту споменика културе Конзерваторско-рестаураторски радови на санацији и конзервацији
надземног дела Куле 11 Смедеревске тврђаве

Планирана средства за реализацију пројекта износе
1.000.000 динара из средстава Министарства културе и информисања, а средства су планирана на следећој економској класификацији:
- услуге по уговору у износу од 1.000.000 динара.

Кула 11 је погођена током савезничког бомбардовања
крајем Другог светског рата. Том приликом је дошло до великог напрснућа у зони споја зида бедема и куле по вертикали и до нагињања куле од вертикалне осе у правцу југа
за око два метра. Након истражних радова и израде Елабората геомеханике и Елабората деформација куле израђен
је Главни пројекат статичке санације и стабилизације ове
куле. Крајем 2018. и почетком 2019. године реализовани
су радови на статичкој санацији и стабилизацији куле као
првој фази пројекта, а реализација пројекта Конзерваторско-рестаураторских радова на санацији и конзервацији
надземног дела Куле 11 представљаће другу фазу наведеног пројекта. Ови радови обухватају санацију аутентичне
зидане структуре куле и спречавају могуће урушавање масе
зида овог споменика културе од изузетног значаја за Републику Србију.
Планирана средства износе укупно 13.572.360 динара
из буџета града Смедерева (средства Министарства културе и информисања у износу од 10.872.360 динара и средства буџета града Смедерева, учешће, у износу од 2.700.000
динара), а средства су планирана на следећим економским
класификацијама за:
- сталне трошкове износ од 25.000 динара,
- услуге по уговору износ од 440.000 динара,
- текуће поправке и одржавање износ од 12.957.360 динара и
- материјал износ од 150.000 динара.

Планирана средства за реализацију пројекта износе
200.000 динара из средстава из осталих извора, а средства
су планирана на следећој економској класификацији за:
- трошкове путовања износ од 200.000 динара.
Програмска класификација 1201- П15 Пројекат Регионалног завода за заштиту споменика културе- Израде пројекта статичке санације и презентације цркве
Захвалнице у Радовањском лугу
Израда Пројекта статичке санације цркве подразумева
претходне истраживачке радове на цркви и у њеном непосредном окружењу, као и ангажовање геолога и геометра
ради утврђивања узрока статичке дестабилизације цркве.

Програмска класификација 1201- П16 Пројекат Регионалног завода за заштиту споменика културе- Пројекат санације, конзервације и презентације комплекса
цркве Свете Тројице у Церовцу
Регионални завод за заштиту културе и споменика у
Смедереву је још 2000. године израдио арх.техничку документацију цркве и школе, али је неопходно исту допунити
подацима добијеним након спроведених истраживачких
радова. Такође Републички завод 2005. године изградио је
Пројекат конзерваторско-рестаураторских радова на иконостасу цркве Св. Тројице у Церовцу, тако да је неопходно
извести истраживања ради утврђивања свих чињеница, као
и за потребе израде пројекта конзервације и презентације.
Планирана средства за реализацију пројекта износе
6.986.000 динара из средстава Министарства културе и информисања, а средства су планирана на следећим економским класификацијама за:
- услуге по уговору у износу од 1.250.090 динара и
- т екуће поправке и одржавање у износу од 5.735.910
динара.
ПРОГРАМ 1 – СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
Програмска класификација 1101-0001 – Просторно и
урбанистичко планирање, функција 620 – Развој заједнице,

27. децембар 2019. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 93 – Број 6

планирана су средства у укупном износу од 41.100.000 динара, за плаћање стручног надзора, просторно и урбанистичко планирање, као и за израду пројектно-техничке документације за изградњу, реконструкцију, санацију и адаптацију за потребе града Смедерева, по плану и програму
јавног предузећа Урбанизам Смедерево.
У оквиру програмске класификације 1101-0001 – Просторно и урбанистичко планирање, функције 620 – Развој заједнице отворена је нова позиција са износом од
100.000.000 динара за израду пројектне документације за
капиталне пројекте.

превентивни карактер заштите од могућих природних акцидената (заштита од ветра, пречишћавање ваздуха и сл.).
Планирати садњу аутохтоних врста дрвећа.
Израда наведене документације је неопходна у циљу
испуњења услова за учешће на конкурс Зеленог фонда.

Програмска активност-0003 – Управљање грађевинским земљиштем, функција 620 – Развој заједнице, планирана су средства у укупном износу од 1.500.000 динара
према ЈКП Водовод Смедерево.

Укупна вредност пројекта износи 1.000.000 динара.

Програмска активност-0005 – Остваривање јавног
интереса у одржавању зграда, функција 660 – Послови
становања и заједнице некласификовани на другом месту,
планирана су средства у укупном износу од 11.000.000 динара, по плану и програму ЈП Градска стамбена агенција
Смедерево.
ПРОГРАМ 2 – КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, Програмска класификација 1102-0001, Програмска активност 0001 – Управљање/одржавање јавним осветљењем
ФУНКЦИЈА 640 – Улична расвета, планирана су средства у укупном износу од 134.000.000 динара и то: за плаћање трошкова електричне енергије за јавну расвету планиран је износ од 99.000.000 динара и за одржавање јавне
расвете планиран је износ од 35.000.000 динара.
ПРОГРАМ 2 – КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, Програмска класификација 1102-0002, Програмска активност 0002 – Одржавање јавних зелених површина
ЈКП ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА Смедерево
ФУНКЦИЈА 540–Заштита биљног и животињског света и крајолика, планирана су средства у укупном износу од
55.000.000 динара и то за одржавање јавних зелених површина и градског мобилијара у 2020. години по уговору и
за послове по налогу инспекцијских служби и за пренете
обавезе из 2019. године, у износу од 54.000.000 динара као
и израда пројектне документације за успостављање нових
дрвореда у износу од 1.000.000 динара.
Циљ: Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова и мера
заштите.
Правни основ: Закон о заштити животне средине
(„Службени гласник Републике Србије’’, број 135/2004,
36/2009, 36/2009-др. закон, 72/2009-др. закон, 43/2011-одлука УС, 14/2016, 17/2018, 95/2018-др.закон и 95/2018-др.
закон ) и ЛЕАП (,,Службени лист града Смедереваˮ, број
6/2017-књига 3).
Израда пројектне документације за успостављање нових јавних зелених површина и дрвореда на локацијама за
које је урбанистичким плановима планирана наведена намену (јавне површине поред саобраћајница, ветрозаштитни
појас, у индустријској зони) а све у смислу оплемењивања
простора, очувања животне средине и узимајући у обзир и

Планиране главне активности:
- Припрема тендерске документације и расписивање
тендера за избор извођача;
- Избор најповољнијег понуђача;
- Израђен пројекат.

ПРОГРАМ 2 – КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ: Програмска класификација 1102-0003, Програмска активност
0003 – Одржавање чистоће на површинама јавне намене
ФУНКЦИЈА 510–Управљање отпадом, планирана су
средства у укупном износу од 66.000.000 динара за чишћење улица и тротоара у 2020. години по уговору и за капиталне субвенције.
ПРОГРАМ 2 – КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ: Програмска класификација 1102-0004, Програмска активност 0004 – Зоохигијена
ФУНКЦИЈА 560–Заштита животне средине некласификована на другом месту, планирана су средства у укупном
износу од 25.200.000 динара и то: за послове санитације
планиран је износ од 25.000.000 динара према ЈКП Зеленило и гробља Смедерево по уговору. Износ од 200.000 динара
планиран је за специјализоване услуге на име нешкодљивог
уклањања споредних производа животињског порекла.
ПРОГРАМ 2 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0004 ЗООХИГИЈЕНА
Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове у циљу заштите становништва од заразних
болести, спроводи мере превентивне дератизације и дезинсекције 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, и спроводи програмску активност: СИСТЕМАТСКА ДЕРАТИЗАЦИЈА И
ДЕЗИНСЕКЦИЈА
Спровођење акције систематске дератизације и дезинсекије је законска обавеза. Дератизација и дезинсекција
представљају важне мере за заштиту становништва од заразних болести. Ове хигијенско-епидемиолошке мере предузимају се у циљу уништавања мишева, пацова и инсеката,
као важних чинилаца у настанку заразних болести.
Правни основ: Закон о заштити становништва од заразних болести (,,Сл. гласник РС,, број 15/2016) и Закон о
комуналним делатностима (,,Сл. гласник РС,, број 88/2011).
У циљу спречавања и сузбијања заразних болести које
се шире посредством глодара и инсеката, доноси се програм којим се дефинишу површине и објекти где ће се
спроводити дератизација и дезинсекција, време спровођења, учесници у реализацији програма, извори и динамика
обезбеђивања средстава и праћење спровођења.
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Сузбијање одраслих форми се изводи уређајима са земље и третманом из авиона, истовремено или одвојено, у
зависности од обима и карактера акције. У насељеним деловима, парковима, излетиштима, на рекреационим површинама и другим деловима централног подручја насеља, у
зависности од степена инфестираности, обавља претежно
уређајима са земље. Укупна предвиђена површина која ће
се третирати је из ваздуха 12 000 ha и са земље 14 000ha.
Ларвицидни третман ће се спроводити, по потреби, од
априла до септембра. Укупна предвиђена површина која ће
се третирати је из ваздуха: 1 800 ha и са земље 1000 ha. Планирана средства су у износу од 8.440.000 динара (2.140.000
+6.200.000)
Сузбијање крпеља (два третмана са земље) на локалитетима, у површини од по око 50 хектара. Акција ће се
изводити по позиву наручиоца. Планирана средства су у
износу од 85.000 динара.
Спровођење систематске дератизације подразумева дератизацију у стамбеним објектима колективног и индивидуалног становања на целокупној територији града Смедерева, укључујући приградска и сеоска насеља. Планирана
средства су у износу од 1.575.000 динара.
Активности у реализацији Програмске активности су:
-Припрема и доношење Програма дератизације, дезинскције на територији града Смедерева.
-Припрема тендерске документације и расписивање
тендера за избор извођача.
-Избор најповољнијег понуђача и извођење активности.
Дератизација и дезинсекција на територији града Смедерева одређена Програмом, финансираће се у износу од
10.000.000 динара у 2020. години.
ПРОГРАМ 2 – КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ,: Програмска класификација 1102-0006, Програмска активност 0006 – Одржавање гробаља и погребне услуге
ФУНКЦИЈА 620 – Развој заједнице, планирана су
средства у укупном износу од 11.419.895 динара, за инфраструктурно опремање Централног гробља и за сталне
трошкове.
ПРОГРАМ 2 – КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ: Програмска класификација 1102-0008, Програмска активност 0008 – Управљање и снабдевање водом за пиће,
функција 630 – Водоснабдевање, планирана су средства у
укупном износу од 30.000.000 динара. Према ЈКП Водовод
Смедерево планиран је износ од 14.000.000 динара. За снимање водоводне мреже планирана су средства у износу од
5.000.000 динара. За бунаре аутономног система планирана
су средства у износу од 8.000.000 динара и за фонтану су
планирана средства у износу од 3.000.000 динара.
ПРОГРАМ 3 – ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ:
Програмска класификација 1501-0002, Програмска активност 0002 – Мере активне политике запошљавања
ФУНКЦИЈА 411–Општи економски и комерцијални послови, планирана су средства у укупном износу од
15.000.000 динара, као дотације организацијама обавезног
социјалног осигурања-реализација програма или мера активне политике запошљавања по Споразуму са Националном службом за запошљавање.
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ПРОГРАМ 3-ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ, Програмска класификација 1501-П1, ФУНКЦИЈА 411 – Општи
економски и комерцијални послови – Пројекат „RomInk
– Инклузија младих Рома на тржиште рада и у заједницу“ планиран је у укупном износу од 6.822.240 динара.
Економска класификација 422 – Трошкови путовања,
планирани су у укупном износу од 90.000 на име трошкова
превоза (сопствени и јавни) учесника пројекта.
Економска класификација 423 – Услуге по уговору,
планирана су средства у укупном износу од 4.782.240 динара и то на име трошкова ангажовања менаџера и програмског координатора, консултантских услуга, услуга
спровођења обука, услуга ревизије, услуга израде веб-сајта
и мобилне апликације, услуге израде банера и штампа промотивног материјала, услуге преводиоца.
Економска класификација 425 – Текуће поправке и
одржавање, планирана су средства у укупном износу од
240.000 динара и то на име текућих поправки простора који
је намењен за реализацију пројекта.
Економска класификација 426 – Материјал, планирана су средства у укупном износу од 90.000 динара и то на
име трошкова бензина.
Економска класификација 512 – Машине и опрема,
планирана су средства у укупном износу од 1.620.000 динара и то на име набавке намештаја, компјутерске и електронске опреме.
Пројекат „RomInk – Инклузија младих Рома на тржиште рада и у заједницу“ је пројекат који град Смедерево спроводи у сарадњи са Европском унијом.
Финансирање пројекта:
Укупан буџет пројекта је 62.852 ЕУР-а, средства су
обезбеђена у укупном износу од стране Европске уније.
Општи циљ пројекта: Побољшање економског и социјалног статуса младих Рома у граду Смедереву
Специфични циљ пројекта: Јачање капацитета
за самозапошљавање и инклузију младих Рома у граду
Смедереву.
ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА, Програмска класификација 1502-0001 Програмска активност 0001-Управљање развојем туризма
Функција 473 – Туризам
Правни основ: На основу члана 17. Одлука о оснивању
јавног предузећа ,,Смедеревска тврђава” Смедерево („Службени лист града Смедерева“, број 10/2016 и 6/2017).
На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној
самоуправи.
На основу члана 19. став 1. тачка 9. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 12/2016 –
пречишћен текст).
Опис програмске активности у 2020. години:
У 2020. години Јавно предузеће „Смедеревска тврђава‘‘
бавиће се својом основном делатношћу: заштитом, одржавањем и промоцијом Смедеревске тврђаве, прихватом туристичких група у Малом граду Смедеревске тврђаве, са
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очекиваних 50.000 посетилаца, као и пружањем туристичких информација посетиоцима, стручним вођењем туриста
од стране лиценцираних туристичких водича, активностима туристичко-информативног центра, продајом сувенира
и осталим активностима на туристичкој понуди и промоцији града Смедерева.
Јавном предузећу „Смедеревска тврђава‘‘ планирана
су средства у износу од 17.900.000 динара на економској
класификацији 4511- Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама.
Реализација Програма подршке и спровођење политике руралног развоја на територији града (субвенционисање камате по Споразуму са банком 600.000 динара)
Програм 5: Пољопривреда и рурални развој
Програмска активност 0101-0002-Мере подршке руралном развоју
Функција 421-Пољопривреда
Позиција 302, економска класификација 4511 у Одлуци
о буџету града Смедерева за 2020. годину
Индикатор: донет Програм подршке и спровођење политике руралног развоја на територији града и број
реализованих
Циљ: Подршка развоју и продуктивности примарне пољопривредне производње
Правни основ: Закон о подстицајима у пољопривреди
и руралном развоју, Стратегија развоја пољопривреде и руралног развоја града Смедерева за период 2015-2020. година
(„Службени лист града Смедерева“, број 9/2016) од 22.9.2016.
године и донети Програм подршке за спровођење политике
руралног развоја на територији града за 2020. годину.
Опис активности
Програм обухвата финансијску подршку пољопривредним газдинствима у пољопривредној производњи, унапређење техничко-технолошке опремљености и увођење нових технологија. Планирана средства представљају обавезе
по Споразумима између града Смедерева и Banca Intesa a.d.
Beograd број : 400-7422/2017-03 од 22.09.2017. године,
400-6824/2018-03 од 06.08.2018. године и 4005534/2019-03 од 21.06.2019. године. Споразумима је дефинисано субвенционисање камате за краткорочне и дугорочне кредите у пољопривреди која се исплаћује регистрованим пољопривредним газдинствима..
Произвођачи плаћају фиксну камату без валутне клаузуле у износу од 3%, а Град Смедерево преостали део уговорене камате 3,9% за краткорочне и 5,9% за дугорочне
кредите.
Планирана средства за исплату субвенционисаних камата у пољопривреди у току 2020. године износе
600.000 динара.
Реализација Програма подршке и спровођење политике руралног развоја на територији града (субвенције
у пољопривреди, мере подршке 30.000.000 динара)
Програм 5: Пољопривреда и рурални развој
Програмска активност 0101-0002- Мере подршке руралном развоју-Реализација Програма подршке и спровођење политике руралног развоја на територији града (субвенције у пољопривреди, мере подршке по Програму мера
30.000.000 динара)
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Функција 421-Пољопривреда
Економска класификација 4511
Индикатор: донет Програм подршке и спровођење политике руралног развоја на територији града и број реализованих захтева
Циљ: Подршка развоју и продуктивности примарне пољопривредне производње
Правни основ: Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју, Стратегија развоја пољопривреде
и руралног развоја града Смедерева за период 2015-2020.
година („Службени лист града Смедерева“, број 9/2016) од
22.9.2016. године и Програм подршке и спровођење политике руралног развоја на територији града за 2020. годину.
Опис активности
Програм обухвата финансијску подршку пољопривредним газдинствима у пољопривредној производњи, у
побољшање структуре и прихода газдинства, унапређење техничко-технолошке опремљености и увођење нових
технологија. У посматраном периоду планира се укупно
30.000.000,00 динара по следећим мерама утврђеним Програмом за 2020.годину: мере директних плаћања-Регрес
за вештачко осемењавање,.мере руралног развоја,- инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава,
- управљање ризицима-регрес за премију осигурања усева
и плодова ,мера подстицаји за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју.
Просечно се годишње реализује 500 захтева.
Потенцијални корисници мера подршке су регистровани пољопривредни произвођачи, задруге, удружења, сеоске
месне заједнице и остала правна лица која имају регистроване делатности у пољопривреди.
Мере предвиђене Програмом ће довести до побољшања квалитета живота, повећања продуктивности газдинстава и ефикасности, подстицања удруживања и очувања
производње традиционалних производа.
Укупно планирана средства за израду и реализацију
Програма подршке у 2020. години износе 30.000.000,00
динара.
Уређење атарских путева 58.214.718 динара на име
учешћа буџета града Смедерева по Конкурсу Министарства у 2020. години,
Програм 5: Пољопривреда и рурални развој
Програмска активност 0101-0002-Мере подршке руралном развоју
Функција 421-Пољопривреда
Економска класификација 425
Индикатор: донети Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној
својини
Циљ: Унапређење примарне пољопривредне производње и руралног развоја
Правни основ: Закон о пољопривредном земљишту и
донети Годишњи програм заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта на територији града Смедерева
за 2020. годину
Опис активности
Уређење некатегорисаних путева и отресишта представља меру заштите и уређења пољопривредног земљишта
у смислу омогућавања пољопривредним произвођачима
бољи прилаз катастарским парцелама пољопривредног земљишта на којима обављају основну делатност што условљава бољу искоришћеност пољопривредног земљишта,
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затим већи приход пољопривредних произвођача и квалитет живота у руралним срединама.
Све активности у вези са реализацијом средстава намењених уређењу атарских путева спроводи Одсек за месне
заједнице.
За уређење атарских путева у 2020. години на име
учешћа буџета града потребно је планирати средства у
износу од 58.214.718 динара.
Уређење атарских путева-учешће Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике
Србије 6.250.000 динара
Програм 5: Пољопривреда и рурални развој
Програмска активност 0101-0002-Мере подршке руралном развоју
Функција 421-Пољопривреда
Позиција 306 економска класификација 425 у Одлуци о
буџету града Смедерева за 2020. годину
Индикатор: донети Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној
својини
Циљ: Унапређење примарне пољопривредне производње и руралног развоја
Правни основ Закон о пољопривредном земљишту и
донети Годишњи програм заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта на територији града Смедерева
за 2020. годину
Опис активности
Уређење некатегорисаних путева и отресишта представља меру заштите и уређења пољопривредног земљишта
у смислу омогућавања пољопривредним произвођачима
бољи прилаз катастарским парцелама пољопривредног земљишта на којима обављају основну делатност што условљава бољу искоришћеност пољопривредног земљишта,
затим већи приход пољопривредних произвођача и квалитет живота у руралним срединама.
Све активности у вези са реализацијом средстава намењених уређењу атарских путева спроводи Одсек за месне
заједнице.
За уређење атарских путева у 2020. години потребно
је планирати средства на име учешћа Министарства у
износу од 6.250.000,00 динара
Финансирање уређења земљишта комасацијом делова катастарских општина Шалинач, Кулич и Смедерево (учешће града Смедерева). Завршни радови насипања атарских путева у оквиру комасације у укупном
износу од 7.983.771 динара.
Програм 5: Пољопривреда и рурални развој
Програмска активност 0101-0002 – Мере подршке руралном развоју
Функција 421-Пољопривреда
економска класификација 424 у Одлуци о буџету града
Смедерева за 2020. годину
Индикатор: донети Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној
својини
Циљ: Унапређење примарне пољопривредне производње и руралног развоја
Правни основ: Закон о пољопривредном земљишту,
Стратегија развоја пољопривреде и руралног развоја града
Смедерева за период 2015-2020. година („Службени лист
града Смедерева“, број 9/2016) од 22.9.2016. године и до-
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нети Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Смедерева за
2020. годину.
Опис активности
Завршене две фазе геодетско-технишких радова и крчење растиња и дрвећа.Преостала је трећа фаза геодетско-технишких радова и насипање атарских путева као завршни део инвестиционих радова.
Комасацијом наведеног земљишта омогућиће се продуктивније и лакше коришћење пољопривредног земљишта и целисходније давање у закуп пољопривредног државног земљишта.
Разлози за комасацију су сагласни и разлозима које прописује и члан 31. Закона о пољопривредном земљишту, односно комасација се врши због:
• потребе груписања уситњених пољопривредних катастарских парцела у државном и приватном власништву на комасационом подручју (чија је просечна
површина 0.57 хектара), односно укрупњавања пољопривредних газдинстава,
• пројектовања нове мреже пољских путева у складу са
положајем инфраструктурних система, система водотокова и дугогодишњих засада,
• крчења обраслих међа деградираним растињем (шикаре и дрвенасто растиње),
•  регулисања водотокова на комасационом подручју и
омогућавање изградње система за наводњавање пољопривредних површина,
• решавање имовинско-правних односа и израда новог
државног премера и катастра непокретности за комасационо подручје,
• имплементације планских решења из Просторног
плана града Смедерева и других планова и техничке
документације,
• унапређења и заштите животне средине и одрживог
развоја.
• 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.
Укупно је потребно планирати средства у износу од
7.983.771 динара.
Зграде и грађевински објекти-Изградња система за
наводњавање дела територије града Смедерева–Удовички плато (учешће града Смедерева за другу фазу –
изградња цевовода износ 35.670.000 ПДВ-ом)
Програм 5: Пољопривреда и рурални развој
Програмска активност 0101-0002 – Мере подршке руралном развоју
Функција 421-Пољопривреда
Економска класификација 511.
Индикатор: донети Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној
својини и проценат пољопривредног земљишта који је под
системом за наводњавање у односу на укупно пољопривредно земљиште под воћем и виноградима
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Циљ: Унапређење примарне пољопривредне производње и руралног развоја
Правни основ: Закон о пољопривредном земљишту,
Закон о водама, Стратегија развоја пољопривреде и руралног развоја града Смедерева за период 2015-2020. година („Службени лист града Смедерева“, број 9/2016) од
22.09.2016. године и донети Годишњи програм заштите,
уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Смедерева за 2020. годину.
Опис активности
На основу израђене пројектно техничке документације, у 2019. години завршена је изградња прве фазе система
за наводњавање, односно изградња водозахвата и црпне
станице. Пробни рад наведених водних објеката извршен
је 19.08.2019. године. Следи изградња друге фазе, односно
примарног цевовода уколико Министарство пољопривреде
обезбеди средства за суфинансирање истог.
Изградњом предметног система за наводњавање, очекује се повећање приноса воћарске производње (бресква,
јабука, трешња, крушка и кајсија) и на тај начин повећање
прихода индивидуалних пољопривредних произвоћача, а
самим тим и побољшање квалитета живота и рада становништва у руралним срединама.
Очекивано повећање стопе приноса воћарске производње у наредном периоду на основу спровођења активности
по основу изградње система за наводњавање, износи од
30% до 60%.
Укупно планирати средства у износу од 35.670.000,00
динара.
Финансирање уређења земљишта комасацијом делова катастарских општина Шалинач, Кулич и Смедерево (учешће Министарства)
Завршни радови насипања атарских путева у оквиру комасације у износу 10.502.194 динара
Програм 5: Пољопривреда и рурални развој
Програмска активност 0101-0002 – Мере подршке руралном развоју
Функција 421-Пољопривреда
Економска класификација 424
Индикатор: донети Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној
својини
Циљ: Унапређење примарне пољопривредне производње и руралног развоја
Правни основ: Закон о пољопривредном земљишту,
Стратегија развоја пољопривреде и руралног развоја града
Смедерева за период 2015-2020. година („Службени лист
града Смедерева“, број 9/2016) од 22.9.2016. године и донети Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Смедерева за
2020. годину.
Опис активности
Комасацијом наведеног земљишта омогућиће се продуктивније и лакше коришћење пољопривредног земљишта и целисходније давање у закуп пољопривредног државног земљишта.
Разлози за комасацију су сагласни и разлозима које прописује и члан 31. Закона о пољопривредном земљишту, односно комасација се врши због:
• потребе груписања уситњених пољопривредних
катастарских парцела у државном и приватном
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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.
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.
Укупно су планирана средства у износу од 10.502.194
динара.
Финансирање уређења земљишта комасацијом делова катастарских општина Осипаоница (учешће Града) у укупном износу од 14.473.511 динара
Програм 5: Пољопривреда и рурални развој
Програмска активност 0101-0002 – Мере подршке руралном развоју
Функција 421-Пољопривреда
Економска класификација 424
Индикатор: донети Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној
својини
Циљ: Унапређење примарне пољопривредне производње и руралног развоја
Правни основ:. Закон о пољопривредном земљишту, Стратегија развоја пољопривреде и руралног развоја града Смедерева за период 2015-2020. година („Службени лист града
Смедерева“, број 9/2016) од 22.9.2016. године и донети Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Смедерева за 2020. годину.
Опис активности
Израђен је Програм комасације вредности 594.000,00
динара са ПДВ-ом. Исти је донет на Скупштини града
Смедерева.
Комасацијом наведеног земљишта омогућиће се продуктивније и лакше коришћење пољопривредног земљишта и целисходније давање у закуп пољопривредног државног земљишта.
Разлози за комасацију су сагласни и разлозима које прописује и члан 31. Закона о пољопривредном земљишту, односно комасација се врши због:

Страна 98 – Број 6

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

• потребе груписања уситњених пољопривредних катастарских парцела у државном и приватном власништву на комасационом подручју (чија је просечна
површина 0.57 хектара), односно укрупњавања пољопривредних газдинстава,
• пројектовања нове мреже пољских путева у складу са
положајем инфраструктурних система, система водотокова и дугогодишњих засада,
• крчења обраслих међа деградираним растињем (шикаре и дрвенасто растиње),
•  регулисања водотокова на комасационом подручју и
омогућавање изградње система за наводњавање пољопривредних површина,
• решавање имовинско-правних односа и израда новог
државног премера и катастра непокретности за комасационо подручје,
• имплементације планских решења из Просторног
плана града Смедерева и других планова и техничке
документације,
• унапређења и заштите животне средине и одрживог
развоја.
Остварени ефекти спроведених комасација на подручју
града Смедерева су:
• крчење и разоравање шибља и живица дуж међа,
• формирање правилног облика и смањење броја парцела ,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.
Финансирање уређења земљишта комасацијом
први део гео-техничких радова комасације делова катастарских општина Осипаоница (учешће Министарства) прва фаза 8.776.889 динара без пдв-а,
Програм 5: Пољопривреда и рурални развој
Програмска активност 0101-0002 – Мере подршке руралном развоју
Функција 421-Пољопривреда
Економска класификација 424
Индикатор: донети Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној
својини
Циљ: Унапређење примарне пољопривредне производње и руралног развоја
Правни основ: Закон о пољопривредном земљишту,
Стратегија развоја пољопривреде и руралног развоја града
Смедерева за период 2015-2020. година („Службени лист
града Смедерева“, број 9/2016) од 22.9.2016. године и донети Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Смедерева за
2020. годину.
Опис активности
Израђен је Програм комасације вредности 594.000,00
динара са ПДВ-ом. Исти је донет на Скупштини града
Смедерева.
Комасацијом наведеног земљишта омогућиће се продуктивније и лакше коришћење пољопривредног земљишта и целисходније давање у закуп пољопривредног државног земљишта.

27. децембар 2019. године

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.
Остварени ефекти спроведених комасација на подручју
града Смедерева су:
• формирање правилног облика и смањење броја парцела,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.
Финансирање уређења земљишта комасацијом делова катастарске општине Скобаљ
Износ од 7.000.000,00 динара односи се на комисију,
друга фаза у износу 10.360.563 динара са ПДВ-ом
Програм 5: Пољопривреда и рурални развој
Програмска активност 0101-0002 – Мере подршке руралном развоју
Функција 421-Пољопривреда
Економска класификација 424
Индикатор: донети Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној
својини
Циљ: Унапређење примарне пољопривредне производње и руралног развоја
Правни основ: Закон о пољопривредном земљишту,
Стратегија развоја пољопривреде и руралног развоја града
Смедерева за период 2015-2020. година („Службени лист
града Смедерева“, број 9/2016) од 22.9.2016. године и донети Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Смедерева за
2020. годину.
Опис активности
Израђен је Програм комасације вредности 594.000,00
динара са ПДВ-ом и закљушен уговор са извођачем радова.
Утоку реализација првог дела гео-техничких радова.
Комасацијом наведеног земљишта омогућиће се продуктивније и лакше коришћење пољопривредног земљишта и целисходније давање у закуп пољопривредног државног земљишта.

27. децембар 2019. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 99 – Број 6

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.
Остварени ефекти спроведених комасација на подручју
града Смедерева су:
• крчење и разоравање шибља и живица дуж међа,
• формирање правилног облика и смањење броја парцела ,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.
Очекује се смањење броја парцела три пута у односу
на стање пре комасације, као и увећање величине појединачних парцела три пута у односу на стање пре комасације.

Разлози за комасацију су сагласни и разлозима које прописује и члан 31. Закона о пољопривредном земљишту, односно комасација се врши због:
• потребе груписања уситњених пољопривредних катастарских парцела у државном и приватном власништву на комасационом подручју (чија је просечна
површина 0.57 хектарa), односно укрупњавања пољопривредних газдинстава,
• пројектовања нове мреже пољских путева у складу са
положајем инфраструктурних система, система водотокова и дугогодишњих засада,
• крчења обраслих међа деградираним растињем (шикаре и дрвенасто растиње),
•  регулисања водотокова на комасационом подручју и
омогућавање изградње система за наводњавање пољопривредних површина,
• решавање имовинско-правних односа и израда новог
државног премера и катастра непокретности за комасационо подручје,
• имплементације планских решења из Просторног
плана града Смедерева и других планова и техничке
документације,
• унапређења и заштите животне средине и одрживог
развоја.
Остварени ефекти спроведених комасација на подручју
града Смедерева су:
• крчење и разоравање шибља и живица дуж међа,
• формирање правилног облика и смањење броја парцела ,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.
Очекује се смањење броја парцела три пута у односу
на стање пре комасације, као и увећање величине појединачних парцела три пута у односу на стање пре комасације.

Финансирање уређења земљишта комасацијом
делова катастарских општина Скобаљ, (учешће Министарства) у укупном износу од 14.504.789 динара без
пдв-а ,
Програм 5: Пољопривреда и рурални развој
Програмска активност 0101-0002 – Мере подршке руралном развоју
Функција 421-Пољопривреда
Економска класификација 424
Индикатор: донети Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној
својини
Циљ: Унапређење примарне пољопривредне производње и руралног развоја
Правни основ: Закон о пољопривредном земљишту,
Стратегија развоја пољопривреде и руралног развоја града
Смедерева за период 2015-2020. година („Службени лист
града Смедерева“, број 9/2016) од 22.9.2016. године и донети Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Смедерева за
2020. годину.

ПРОГРАМ 6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Опис активности
Израђен је Програм комасације вредности 594.000,00
динара са ПДВ-ом и закљушен уговор са извођачем радова.
Утоку реализација првог дела гео-техничких радова.

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
0001 УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ
СРЕДИНЕ

ЖИВОТНЕ

Група за заштиту животне средине у циљу унапређења
квалитета живота становника на територији града Смедерева спроводи програмску активност: ИЗРАДА КАТАСТРА
КОНТАМИНИРАНИХ ЛОКАЦИЈА И ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ ЗЕМЉИШТА
Циљ: Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова и мера
заштите.
Правни основ: У складу са обавезама јединице локалне самоуправе по Закону о заштити земљишта (Службени
гласник РС, бр.112/2015) и ЛЕАП (,,Службени лист града
Смедереваˮ,број 6/2017-књига 3)
У складу са одредбама члана 15. Закона о заштити земљишта, План заштите земљишта на предлог Министарства доноси Влада за период од седам година, а спроводи
се Годишњим програмом заштите земљишта који доноси
јединица локалне самоуправе, по претходно прибављеној
сагласности Министарства.

Страна 100 – Број 6
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Годишњи програм садржи мере заштите и мере за побољшање квалитета земљишта, активности и рокове за
њихово спровођење, средства потребна за спровођење програма и начин њиховог обезбеђивања и коришћења и друге
податке и документацију.
Локалним еколошким акционим планом за територију
града Смедерева (,,Службени лист града Смедереваˮ,број
6/2017-књига 3) у циљу спречавање даљег губитка, деградације и промене намене земљишта као мера за санацију и ревитализацију девастираних и угрожених површина, предвиђена је активност израда катастра деградириних површина.
Планиране главне активности:
- Припрема тендерске документације и расписивање
тендера за избор извођача;
- Избор најповољнијег понуђача;
- Катастар контаминираних локација.
Укупна вредност пројекта износи 1.000.000 динара.
ПРОГРАМ 6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
0001 УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ
СРЕДИНЕ

ЖИВОТНЕ

Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове у циљу унапређења заштите природних
вредности спроводи програмску активност: ИЗРАДА
ПЛАНА И ПРОГРАМА УПРАВЉАЊА ПРИРОДНИМ
РЕСУРСИМА.
Циљ: Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова и мера
заштите.
Правни основ је Закон о заштити животне средине
(„Службени гласник Републике Србије’’, број 135/2004,
36/2009, 36/2009-др. закон, 72/2009-др. закон, 43/2011-одлука УС, 14/2016, 17/2018, 95/2018-др.закон и 95/2018-др.закон ), Просторни план РС, Национална стратегија одрживог коришћења природних ресурса и добара ( “Службени
Гласник РС”, број 33/12), Просторни план Смедерева.
Циљ израде Плана и програм управљања природним
ресусима и добрима града Смедерева је да идентификује
природне ресурсе и добра на територији града и дефинише
стратешка опредељења у управљању природним ресусима
и добрима.
Задатак Плана и програма управљања природним ресусима и добрима састоји се од следећих елемената:
- идентификација притисака на природне ресурсе;
- оцена стања природних ресурса;
- акционог плана за одрживо коришћење природних
ресурса (дефинисање визије, стратешких циљева и
активности);
- плана мониторинга одрживог коришћења природних
ресурса.
Националном стратегијом одрживог коришћења природних ресурса и добара (“Службени Гласник РС”, број
33/12), дефинисани су ресурси и препоручене активности
који треба да буду обухваћени Планом и програмом управљања природним ресусима и добрима града Смедерева.

су:
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Активности у реализацији Програмске активности
- Припрема тендерске документације и расписивање
тендера за избор извођача,
- Избор најповољнијег понуђача,
- Усвајање плана и програма управљања природним
ресурсима.

Наведена програмска активност финансираће се у износу од 1.000.000 динара у 2020. години.
ПРОГРАМ 6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
0001 УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ
Група за заштиту животне средине у циљу унапређења
квалитета живота становника на територији града Смедерева спроводи програмску активност: ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ТРАНСФЕР СТАНИЦУ ЗА
САКУПЉАЊЕ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА
Након урађене Студиje oпрaвдaнoсти и доказа оправданости улагања у пројекат изградње трансфер станице приступиће се изради пројектне документације а у складу са Законом о планирању и изградњи (‘’Службени гласник Републике Србије’’, број 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука
УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука
УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014).
У складу са Законом о планирању и изградњи у поступку обједињене процедуре, неопходно је исходовати локацијске услове, израдити пројекат за извођење трансфер
станице а на основу истог исходовати грађевинску и употребну дозволу.
Влада Републике Србије је 13. јуна 2018. године донела
је Одлуку о заједничком обезбеђивању и спровођењу управљања отпадом („Службени гласник РС“, број 45/2018) којом је одређено на које ће постојеће регионалне санитарне
депоније јединице локалне самоуправе да одлажу отпад у
случају да споразумом нису заједнички обезбедиле и организовале спровођење управљања отпадом.
Наведеном одлуком je дефинисано да je град Смедерево, јединица локалне самоуправе која одлаже отпад на „Регионалну депонију Панчево” у Панчеву, са претоваром на
трансфер станици на својој територији.
Правни основ:
Закон о управљању отпадом („Службени гласник Републике Србије’’, број 36/2009 и 88/2010);
Закон о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије’’, број 72/2009, 81/2009-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)
Планиране главне активности:
-П
 рипрема тендерске документације и расписивање
тендера за избор извођача
- Избор најповољнијег понуђача,
-П
 ројектна документација за изградњу трансфер
станице.
Израда пројектне документације за трансфер станицу
за сакупљање комуналног отпада финансираће се у износу
од 5.000.000 динара у 2020. години.
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НАПОМЕНА:
До 01.09.2019. године наведена активност није реализована. У случају да се не рализује до краја 2019. године,
обавезно је узети у обзир за 2020. годину.
ПРОГРАМ 6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ПРОJEKAT
0001 УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ
Група за заштиту животне средине у циљу унапређења
квалитета живота становника на територији града Смедерева спроводи пројекат: ИЗРАДА ПРОЈЕКТА САНАЦИЈЕ И РЕКУЛТИВАЦИЈЕ НЕСАНИТАРНЕ ДЕПОНИЈЕ
КОМУНАЛНОГ ОТПАДА ГОДОМИНСКО ПОЉЕ У
СМЕДЕРЕВУ (суфинансирање из средстава Зеленог
фонда)
Циљ овог пројекта је спречавање даљег загађења животне средине које потиче од активности неадекватног
одлагања комуналног отпада на несанитарној депонији комуналног отпада „Годоминско поље“ у Смедереву, која не
задовољава критеријуме савременог управљања комуналним отпадом.
Правни основ:
Закон о управљању отпадом („Службени гласник Републике Србије‘‘, број 36/2009, 88/2010,14/2016 и 95/2018);
Планиране главне активности:
1. Израда пројектног задатка за израду пројекта “Санација и рекултивација несанитарне депоније комуналног
отпада „Годоминско поље“ у Смедереву“;
2. Расписивање тендера у циљу избора пројектанске
куће за израду пројекта “Санација и рекултивација несанитарне депоније комуналног отпада „Годоминско поље“ у
Смедереву“;
3. Потписивање уговора са изабраном пројектанском
кућом;
4. Израда пројекта “Санација и рекултивација несанитарне депоније комуналног отпада „Годоминско поље“ у
Смедереву “ од стране пројектанске куће;
5. Прослеђивање пројекта “Санација и рекултивација несанитарне депоније комуналног отпада „Годоминско
поље“ у Смедереву “ надлежном Министарству заштите
животне средине у циљу добијања сагласности на исти;
6. Наративни извештај о спроведеном пројекту
Укупна вредност пројекта износи 4.000.000,00 динара.
Планирано је да се израда пројекта суфинансира из буџета
града Смедерева у 2020. години у износу од 1.000.000,00
динара а из Зеленог фонда у износу од 3.000.000,00 динара.
ПРОГРАМ 6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
0002 ПРАЋЕЊЕ КВАЛИТЕТА ЕЛЕМЕНАТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове у циљу обезбеђивања услова за одрживи
развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини спроводи програмску активност: КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА ВОДЕ СА ЈАВНИХ ЧЕСАМА И
КУПАЛИШТА

Страна 101 – Број 6

Контрола квалитета вода је законска обавеза. Осим тога
вишегодишње праћење параметара квалитета животне средине и прикупљање и обрада података су потребни због:
оцене стања у животној средини, доношење дугорочних и
средњерочних планова заштите и унапређења животне средине, доношење годишњих планова и мера, праћење ефикасности и оцена сврсисходности предузетих мера.
Правни основ: Закон о заштити животне средине („Службени гласник Републике Србије‘‘, број 135/2004, 36/2009,
36/2009-др. закон, 72/2009-др. закон, 43/2011-одлука УС,
14/2016, 17/2018, 95/2018-др.закон и 95/2018-др.закон )
Циљеви: Системска контрола квалитета изворских вода
са јавних чесама на територији Смедерева обавља се у циљу
заштите здравља становништва, праћења стања изворишта
подземних вода и утицаја загађивача на њихов квалитет на
основу чега се процењује утицај и ризик коришћења изворских вода на здравље корисника, а уједно представљају и
један од индикатора стања животне средине.
Спровођење контроле воде са јавних чесама: број извршених мерења 68 (jедном месечно за 2 јавне чесме у граду
Смедереву (24), два пута годишње за 8 јавних чесaмa у граду и 14 јавних чесама у селима (44).
Спровођење контроле воде са купалишта: три пута
годишње, у летњим месецима врше се микробиолошке и
основне физичко-хемијске анализе за два купалишта: купалиште на Дунаву (Југово) и купалиште на Шалиначким
језерима.
Активности у реализација Програмске активности су:
Припрема и доношење Програма контроле и праћења
квалитета воде са јавних чесама и купалишта на територији
града Смедерева.
Припрема тендерске документације и расписивање тендера за избор извођача
Избор најповољнијег понуђача и извођење активности
Контрола квалитета воде са јавних чесама и купалишта
на територији града Смедерева одређена Програмом, финансираће се у износу од 571.000 динара у 2020. години.
ПРОГРАМ 6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
0002 ПРАЋЕЊЕ КВАЛИТЕТА ЕЛЕМЕНАТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове у циљу заштите здравља људи, вегетације
и природних екосистема, у сарадњи са овлашћеним институцијама спроводи мерења параметара квалитета животне средине у складу са прописаним законским обавезама
спроводи програмску активност: КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА
Контрола квалитета ваздуха је законска обавеза. Осим
тога вишегодишње праћење параметара квалитета животне
средине и прикупљање и обрада података су потребни због:
оцене стања у животној средини, доношења дугорочних и
средњорочних планова заштите и унапређења животне средине, доношења годишњих планова и мера, праћења ефикасности и оцена сврсисходности предузетих мера.
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Правни основ: Закон о заштити животне средине (,,Службени гласник РСˮ,број 135/2004,36/2009,72/2009-др.закон
72/2009-др.закон, 43/2011- одлука УС, 14/2016, 17/2018,
95/2018-др.закон и 95/2018-др.закон )
Закон о заштити ваздуха (,,Службени гласник РСˮброј
36/2009 и 10/2013)
Циљ: Ефикасно управљање квалитетом ваздуха и учешће у успостављању јединственог функционалног система
праћења и контроле степена загађења ваздуха и одржавање
базе података о квалитету ваздуха. Успостављање сталне
контроле као основног алата заштите и унапређења животне средине. Локална мрежа мерних места за праћење квалитета ваздуха у Смедереву успоставља се на 3 мерна места.
На једном мерном месту ће се свакодневно пратити концентрација РМ10, сваки други дан мерити садржај тешких
метала (олово, арсен, кадмијум, никл) у суспендованим
честицама РМ10 и сваки трећи дан садржај полицикличних
ароматичних угљоводоника (РАН) у суспендованим честицама РМ10 (бензо(а)пирен). На друга два мерна места пратиће се три пута недељно за период од годину дана садржај
тешких метала (олово, арсен, кадмијум, никл) и садржај полицикличних ароматичних угљоводоника (РАН) у суспендованим честицама РМ10 (бензо(а)пирен).
Активности у реализацији Програмске активности су:
Припрема и доношење Програма праћења квалитета
ваздуха на територији града Смедерева.
Припрема тендерске документације и расписивање тендера за избор извођача.
Избор најповољнијег понуђача и извођење активности.
Контрола квалитета ваздуха на територији града Смедерева одређена Програмом, финансираће се у износу од
4.632.000 динара у 2020. години.
ПРОГРАМ 6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
0002 ПРАЋЕЊЕ КВАЛИТЕТА ЕЛЕМЕНАТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове у циљу обезбеђивања услова за одрживи
развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини спроводи програмску активност: МОНИТОРИНГ СТАЊА НИВОА КОМУНАЛНЕ БУКЕ.
Мониторинг стања нивоа комуналне буке је законска
обавеза. Осим тога вишегодишње праћење параметара квалитета животне средине и прикупљање и обрада података
су потребни због: оцене стања у животној средини, доношења дугорочних и средњерочних планова заштите и унапређења животне средине, доношења годишњих планова и
мера, праћења ефикасности и оцена сврсисходности предузетих мера.
Правни основ: Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“, број 135/2004 и 36/2009, 36/2009-др.
закон,72/2009-др.закони, 43/2011-одлука УС, 14/2016,
17/2018, 95/2018-др.закон и 95/2018-др.закон) и Закон о
заштити од буке у животној средини („Службени гласник
РС“, број 36/2009 и 88/2010).
Циљ: Успостављање сталне контроле нивоа буке као
једног од основних параметара заштите и унапређења животне средине. Мерења се обављају на свим мерним мести-
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ма одређеним Програмом. Праћење целодневног (дневног,
вечерњег и ноћног) нивоа комуналне буке у животној средини на територији града Смедерева и одређивање вредности индикатаора укупне буке врше се према прописаној
методологији у складу са важећом законском регулативом
на 12 мерних места (2 мерна места х 6 зона) два пута годишње (летњи и јесењи период).
Активности у реализацији Програмске активности су:
Припрема и доношење Програма мониторинга стања
нивоа комуналне буке на територији града Смедерева.
Припрема тендерске документације и расписивање тендера за избор извођача
Избор најповољнијег понуђача и извођење активности.
Мониторинг стања нивоа комуналне буке на територији
града Смедерева одређена је Програмом, финансираће се у
износу од 698.000,00 динара у 2020.години.
ПРОГРАМ 6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
0002 ПРАЋЕЊЕ КВАЛИТЕТА ЕЛЕМЕНАТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове у циљу обезбеђивања услова за одрживи
развој локалне заједнице у складу са Законом о заштити
земљишта („Службени гласник РС“, број 112/2015) спроводи програмску активност: ПРАЋЕЊЕ КВАЛИТЕТА
ЗЕМЉИШТА.
Праћење квалитета земљишта је законска обавеза. Програм праћења квалитета земљишта обухвата узорковање и
анализирање пољопривредног земљишта (у близини индустријске зоне, депоније и фреквентних саобраћајница и локалитети под баштенском и њивском производњом поврћа) и
земљишта у урбаним зонама (у близини индустријске зоне,
депоније и фреквентних саобраћајница, у зони санитарне
заштите изворишта водовода, у оквиру комуналне средине
- у зони рекреативних, парковских површина, дечијих игралишта, здравствених објеката и окружењу јавних чесама).
Предвиђено је укупно 15 мерних места. Tакође је потребно
анализирати податке о квалитету земљишта који су прикупљени током последњих 5 година (или од почетка спровођења програма мониторинга ове врсте) како би се уочиле евентуалне промене у својствима земљишта и њихова динамика
и израдити мапу подручја са посебно осетљивим зонама као
и зонама које су оптерећене специфичним загађивачима. На
основу овако формиране мапе дефинисати локације за мониторинг у наредном периоду водећи рачуна о геолошкој
подлози, педолошкој подлози, вегетацији, начину коришћења земљишта, топографији, клими, стаништима, антропогеним утицајима и природним педогеохемијским условима. У
циљу ефикасног коришћења ресурса размотрити могућност
интегрисања локација са другим програмима мониторинга.
Правни основ: Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“, број 135/2004 и 36/2009, 36/2009-др.
закон,72/2009-др.закони, 43/2011-одлука УС, 14/2016,
17/2018, 95/2018-др.закон и 95/2018-др.закон) и Закон о заштити земљишта („Службени гласник РС“, број 112/2015) .
Циљ: Земљиште је релативно стабилан систем и промене
његових особина под утицајем природних фактора одвијају
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се веома споро. Човек разним активностима утиче на његову
деградацију. Уредбом о програму системског праћења квалитета земљишта, индикаторима за оцену ризика од деградације земљишта и методологији за израду ремедијационих
програма утврђене су граничне и ремедијационе вредности
концентрација опасних и штетних материја и вредности које
могу указати на значајну контаминацију земљишта.
Активности у реализацији Програмске активности су:
-Припрема и доношење Програма Праћење квалитета
земљишта на територији града Смедерева.
-Припрема тендерске документације и расписивање
тендера за избор извођача
-Избор најповољнијег понуђача и извођење активности.
Контрола квалитета земљишта на територији града
Смедерева утврђена Програмом, финансираће се у износу
од 350.000 динара у 2020. години.
ПРОГРАМ 6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
0002 ПРАЋЕЊЕ КВАЛИТЕТА ЕЛЕМЕНАТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Страна 103 – Број 6

развој локалне заједнице спроводи програмску активност:
КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА ВОДЕ И ЗЕМЉИШТА
НА К.П.БР. 233/104 КО СМЕДЕРЕВО И ЛОКАЦИЈИ
,,ДУГО ПОЉЕˮ
Правни основ је Закон о заштити животне средине („Службени гласник Републике Србије, бр. 135/2004, 36/2009,
36/2009-др.закон, 72/2009-др.закони и 43/2011-одлука УС),
Закон о управљању отпадом („Службени гласник Републике Србије, бр. 36/2009 и 88/2010) и Мишљење Министарства број 011-00-00314/2014-16 од 29.10.2014.године.
Циљ: Донацијом високопећне троске и употребом исте
као подлоге за изградњу саобраћајнице на катастарској
парцели 233/39 и 233/60 (инвеститор град Смедерево) а по
писменом обавештењу и налогу надлежног Министарства,
потребно је урадити мониторинг процедних вода и земљишта на наведеној парцели како би се пратио утицај уграђене троске кроз време.
Праћење могућих промена хемијског састава земљишта да би се доказала његова стабилност и вршење
мониторинга процедних вода, на к.п.бр. 233/104 КО Смедерево и испуњење обавеза у складу са Законом и Мишљењем Министарства (3 узорковања х 2 пута годишње= 6
узорковања).

Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинскоправне послове у циљу унапређења заштите природних
вредности спроводи програмску активносту циљу обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице спроводи програмску активност:
ПОВРЕМЕНЕ ЦИЉАНЕ КОНТРОЛЕ ЗАГАЂЕЊА
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ.

Активности у реализацији ове Програмске активности
су: Припрема документације и позив за набавку, избор најповољнијег понуђача и извођење активности.

Правни основ: Закон о заштити животне средине („Службени гласник Републике Србије‘‘, број 135/2004, 36/2009,
36/2009-др. закон, 72/2009-др. закон, 43/2011-одлука УС,
14/2016, 17/2018, 95/2018-др.закон и 95/2018-др.закон ).
Повремене циљане контроле загађења животне средне
примењују се у случају када се на појединим локацијама
нагло дешавају драстичне промене на неком од чинилаца
животне средине. На пример у случајевима када постоји
основана сумња да је дошло до загађења ваздуха које може
нарушити здравље људи, изненадни помор риба, пчела,
изненада дефолијација и сушење великог броја биљака на
малом простору и сл. У тим случајевима обично је у питању неодговорно понашање човека. Тада су потребне брзе
експертизе овлашћених установа.

ПРОГРАМ 6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0003 ЗАШТИТА
ПРИРОДЕ

Планиране главне активности:
- Ангажовање одговарајуће овлашћене институције по
хитном поступку/наменски за извршење експертизе,
- Извршење експертизе,
-Покретање даљег поступка у складу са резултатима експертизе и стручним препорукама
Повремене циљане контроле загађења животне средне
финансираће се у износу од 200.000 динара у 2020. години.
ПРОГРАМ 6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
0002 ПРАЋЕЊЕ КВАЛИТЕТА ЕЛЕМЕНАТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове у циљу обезбеђивања услова за одрживи

Контрола квалитета воде и земљишта на к.п.бр. 233/104
КО Смедерево и локацији ,,Дуго пољеˮ, финансираће се у
износу од 500.000 динара у 2020. години.

Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове у циљу унапређења заштите природних
вредности спроводи програмску активност: ЗАШТИЋЕНА ПРИРОДНА ПОДРУЧЈА
Правни основ је Закон о заштити природе (‘’Службени
гласник Републике Србије, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010,
14/2016 и 95/2018-др.закон).
Циљ: Програмске активности је унапређење заштите
природних вредности
Циљеви се остварују доношењем планова/програма
управљања природним ресурсима, доношењем Програма
заштите природе и заштићених природних добара на територији града Смедерева.
Активности у реализацији ове Програмске активности
су: разматрање програма или пројеката управљања заштите
и развоја споменика природе, надзор над реализацијом активности из усвојених програма или пројеката, а на основу
конкретних пројеката који доприносе очувању, унапређењу
и промоцији заштићеног природног добра, понуђених од
стране управљача заштићених добара или организација за
заштиту природе, као и пројекти који обезбеђују стручну и
научну основу за предузимање мера заштите и унапређења
одређеног природног добра.
Управљање заштићеним подручјем финансираће се у
износу од 1.000.000 динара у 2020. години.
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Програм коришћења средстава остварених од накнаде за коришћење шума и шумског земљишта на територији града Смедерева за 2020. годину 1.000.000 динара

ПРОГРАМ 6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0005 УПРАВЉАЊЕ
КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ

Програм 6: Заштита животне средине
Програмска активност 0401-0003 – Заштита природе
Функција 560 - Заштита животне средине
Економска класификација 424
Индикатор: донети Годишњи програм коришћења средстава остварених од накнаде за коришћење шума и шумског
земљишта на територији града Смедерева за 2020. годину
Циљ: Унапређење руралног развоја
Правни основ: Закон о шумама („Службени гласник
Републике Србије“, број 30/2010, 93/2012 и 89/2015), Стратегија развоја пољопривреде и руралног развоја града Смедерева за период 2015-2020. година („Службени лист града
Смедерева“, број 9/2016) и донети Годишњи програм коришћења средстава остварених од накнаде за коришћење
шума и шумског земљишта на територији града Смедерева
за 2020.годину.
Опис активности
Циљ израде Програма је коришћење средстава приходованих од накнада за сечу шума на територији града Смедерева у сврсисходне намене.
Средства планирати за: пошумљавање ерозивних подручја, ревитализацију шумских путева – реконструкцију и
санацију шумских путева, за заштиту шумског добра и др.
Након израде и доношења Програма у Скупштини града
Смедерева, средства се додељују кроз Конкурс.
Разлози за заштиту и уређење шумских путева: бољи и
олакшани приступ ради пошумљавања и планске експлоатације, побољшавање општих услова живота у руралном
подручју, смањење ерозије земљишта, заштита шума и др.

Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, у циљу унапређења управљања комуналним и осталим отпадом спроводи програмску активност:
ОДРЖАВАЊЕ ГРАДСКОГ СМЕТЛИШТА

ПРОГРАМ 6 – ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,
Програмска класификација 0401-0004, Програмска активност 0004 – Управљање отпадним водама
ФУНКЦИЈА 520 – Управљање отпадним водама, планирана су средства у укупном износу од 21.300.000 динара и то: одржавање атмосферске и мешовите канализације износ од 19.000.000 динара, остали послови по налогу
комуналне инспекције у износу од 2.000.000 динара, као и
одржавање јавних чесми у износу од 300.000 динара.
У оквиру Програма 6-ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, Програмске класификације 0401-0004, Програмска
активност 0004 – Управљање отпадним водама, економска
класификација 425-Текуће поправке и одржавање планирана су средства у износу од 2.500.000 динара за чишћење
Папазовачког колектора.
ПРОГРАМ 6 – ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,
Програмска класификација 0401-0005, Програмска активност 0005 – Управљање комуналним отпадом
ФУНКЦИЈА 510 – Управљање отпадним водама, планирана су средства у укупном износу од 100.000 динара, на
име финансирања локалног плана управљања отпадом на
територији града Смедерева.

Правни основ: Закон о комуналним делатностима (,,Сл.
Гласник РС,, број 88/2011) и Закон о управљању отпадом
(,,Сл. Гласник РС,, број 36/2009, 88/2010 и 14/2016)
У циљу спровођења акције санирања несанитарне депоније извршиће се редовна прекривање одложеног отпада
слојем земље, уградња нових биотрнова или надоградња
постојећих. Ова активност биће поверена ЈКП Зеленило и
гробља Смедерево- РЈ Чистоћа.
Активности у реализацији Програмске активности су:
Покривање горњих слојева отпада земљом и уградња
нових биотрнова или надоградња постојећих
Наведена програмска активност финансираће се у износу од 15.000.000,00 динара у 2020. години.
ПРОГРАМ 6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0006 УПРАВЉАЊЕ
ОСТАЛИМ ВРСТАМА ОТПАДА
Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, у циљу унапређења управљања комуналним и осталим отпадом спроводи програмску активност:
УКЛАЊАЊЕ ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА
На основу пријављених локација дивљих депонија од
стране грађана и лоцирања истих од стране комуналне инспекције на територији градских и сеоских месних заједница извршиће се чишћење и уређење наведених локација а у
циљу уређења деградираних простора. Највећи број нелегалних „дивљих“ депонија се налази на територији сеоских
месних заједница, где не постоји организовано сакупљање
и одлагање отпада. Детектована је 51 дивља депонија на
територији града. У самом граду лоцирано је 15 дивљих
депонија, док се остале налазе на територији насеља: Враново, Радинац, Скобаљ, Сараорци, Осипаоница, Михајловац, Добри До, Раља, Врбовац, Колари, Луњевац, Суводол,
Биновац, Вучак, Ландол, Лугавчина, Липе, Шалинац, Кулич, Мала Крсна, Сеоне, Бадљевица, Водањ, Петријево,
Удовице, Мало Орашје и Друговац.
Депоније се најчешће налазе у близини магистралних
и сеоских путева. Неке су лоциране у непосредној близини
водотокова а неке и у самим водотоковима, који су на тај начин директно угрожени. Њихове површине варирају, од неколико десетина квадратних метара, до неколико хектара.
Очишћене површине на којима су се налазиле дивље
депоније, биће константно надгледане од стране комуналне
инспекције и комуналне полиције града Смедерева у циљу
спречавања поновног депоновања отпада. Такође, на очишћеним правцима ће се поставити табле са натписом о забрани бацања oтпада.
Правни основ: Закон о комуналним делатностима (,,Сл.
Гласник РС,, број 88/2011) и Закон о управљању отпадом
(,,Сл. Гласник РС,, број 36/2009, 88/2010 и 14/2016)
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Циљ: У циљу адекватног квалитета пружених услуга
уклањања чврстог отпада предвиђа се смањење броја локалних несанитарних дивљих депонија у 2020.години
Активности у реализацији Програмске активности су:
Реализација активности у складу са Уговором о уклањању „дивљих депонија‘‘ и обављању послова по налогу
инспекције као наставак активности из претходних година.
Програмска активност-Управљање осталим врстама
отпада финансираће се у укупном износу од 69.000.000,00
динара у 2020. години.
ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА, Програмска класификација 0701-0002, Програмска активност 0002–Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре, Функција
451-Друмски саобраћај, планирана су средства у укупном
износу од 479.000.000 динара. Поменути планирани износ
односи се на:
- услуге по уговору у износу од 2.000.000 динара,
- специјализоване услуге у укупном износу од 1.000.000
динара
- текуће поправке и одржавање у укупном износу од
210.000.000 динара,
- за зграде и грађевинске објекте планиран је укупан износ од 160.000.000 динара.
ЈП Паркинг сервис Смедерево, планирана су средства
у укупном износу од 106.000.000 динара. У оквиру укупно
планираног износа опредељена су средства на име текућих
поправки и одржавања у износу од 97.000.000 динара, а
односе се на одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације, одржавање семафорске сигнализације, редовно
одржавање путева у летњем периоду и одржавање аутобуских стајалишта и постављање нових стајалишта. Такође,
планиран је износ од 9.000.000 динара за услуге по уговору.
Функција 360 - Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту - Савет за безбедност саобраћаја града Смедерева, планирана су средства у укупном износу од
60.000.000 динара. Наведени износ средстава реализоваће
се на основу Програма коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на подручју града Смедерева у 2020. години. Планирана средства
распоређена су на следећим економским класификацијама:
- стални трошкови у износу од 380.000 динара,
- трошкови путовања у износу од 150.000 динара,
- услуге по уговору у износу од 3.000.000 динара,
- текуће поправке и одржавање у износу од 450.000
динара,
- материјал у износу од 6.800.000 динара,
- зграде и грађевински објекти у износу од 29.200.000
динара и
- машине и опрема у износу од 20.020.000 динара.
ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ, Програмска класификација 2002 Програмска
активност 0001-Функционисање основних школа
Функција 912 – Основно образовање
Правни основ: У оквиру Основног образовања из буџета Града финансирају се: накнаде у натури, социјална
давања, награде и бонуси, трошкови путовања, услуге по
уговору, специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање, материјал, накнаде за смештај и превоз, на основу:
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Члана 20. став 1. тачка 39., а у вези са чланом 66. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, број 129/2007 и 83/2014-др. закон, 101/2016 - др.
закони и 47/2018);
Чланa 189. и 190. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/2017,
27/2018- др.закони и 10/2019) - Глава -Финансирање делатности установа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе;
Чланова 3., 4.,5., 6. и 10. Закона о јавним службама
(„Службени гласник Републике Србије“, број 42/91, 71/94,
79/2005, 83/2014- др. закон) и
Члана 14. Статута града Смедерева („Службени лист
града Смедерева“, број 2/2019- пречишћен текст).
Опис програмске активности у 2020. години
Основно образовање и васпитање је делатност од непосредног друштвеног интереса и остварује се као јавна
служба. Настава се одвија према наставним плановима и
програмима које је донело Министарство просвете, науке и
технолошког развоја.
У оквиру овог програма обављају се послови обезбеђивања основног образовања на територији града Смедерева.
Рад основног образовања се одвија у 20 школа и то : 8 градских (ОШ „Бранислав Нушић‘‘, ОШ „Бранко Радичевић‘‘,
ОШ „Димитрије Давидовић‘‘, ОШ „Доситеј Обрадовић‘‘,
ОШ „Др Јован Цвијић‘‘, ОШ „Јован Јовановић Змај‘‘, ОШ
„Свети Сава‘‘ и Музичка школа „Коста Манојловић‘‘) и 12
сеоских (ОШ „Светитељ Сава‘‘ Друговац, ОШ „Илија Милосављевић Коларац‘‘ Колари, ОШ „Вук Караџић‘‘ Липе,
ОШ „Бранко Радичевић‘‘ Лугавчина, ОШ „Ђура Јакшић‘‘
Мала Крсна, ОШ „Сава Ковачевић‘‘ Михајловац, ОШ „Херој Срба‘‘ Осипаоница, ОШ „Иво Андрић‘‘ Радинац, ОШ
„Херој Света Младеновић‘‘ Сараорци, ОШ „Иво Лола Рибар‘‘ Скобаљ, ОШ „Вожд Карађорђе‘‘ Водањ и ОШ „Доситеј Обрадовић‘‘ Враново).
У складу са годишњим планом рада и финансијским планом у оквиру основног образовања спроводиће се следеће
активности: редовна настава, додатна и допунска настава,
текуће поправке и одржавање, обезбеђивање квалитетнијих
услова за извођење наставе (набавка опреме за образовање),
стручно усавршавање запослених и други послови.
Планирана средства из буџета града Смедерева износе
укупно 338.905.000 динара и то за:
Текуће трансфере осталим нивоима власти у износу
од 310.905.000 динара на следећим економским класификацијама :
- накнаде у натури (превоз радника) у износу од
17.270.000 динара,
- социјална давања запосленима у износу од 4.500.000
динара,
-н
 акнаде трошкова за запослене у износу од 43.850.000
динара,
-н
 аграде запосленима и остале посебне расходе у износу од 8.000.000 динара,
- с талне трошкове у износу од 126.790.000 динара,
- т рошкове путовања (превоз ученика ) у износу од
36.880.000 динара,
- у слуге по уговору у износу од 7.900.000 динара,
- с пецијализоване услуге у износу од 950.000 динара,
- т екуће поправке и одржавање у износу од 50.325.000
динара,
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- материјал у износу од 10.920.000 динара,
- накнаде за социјалну заштиту из буџета (исхрана и
смештај ученика) у износу од 3.500.000 динара и
- новчане казне и пенале по решењу судова у износу од
20.000 динара.
Средства у износу од 28.000.000 динара планирана су
за капиталне трансфере осталим нивоима власти на следећим економским класификацијама за:
- зграде и грађевинске објекте у износу од 20.000.000
динара и
- машине и опрему у износу од 8.000.000 динара.
Такође, у оквиру програмске класификације која се односи на основно образовање и васпитање планирана су и
средства у износу од 1.084.000 динара за зграде и грађевинске објекте и то на име ПДВ-а, у складу са Уговором
о правима и обавезама Канцеларије за управљање јавним
улагањима и града у Реализацији пројекта санације објекта
Основне школе „Херој Света Младеновић“ Сараорци, број
400-3923/2018-03 од 09.05.2018. године (средства Канцеларије за управљање јавним улагањима Владе Републике
Србије), и Анекса број 400-8390/2019-03 од 27.09.2019.
године.
ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ, Програмска класификација 2003, Програмска активност 0001-Функционисање средњих школа
Функција 920 – Средње образовање
Правни основ: У оквиру Средњег образовања из буџета Града финансирају се: превоз радника, социјална давања, награде и бонуси, стални трошкови, услуге по уговору,
специјализоване услуге, текуће поправке и одржавање и
материјал, на основу:
Члана 20. став 1. тачка 39., а у вези са чланом 66. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016 - др. закон
и 47/2018);
Чланa 189. и 190. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије“,
број 88/2017и 27/2018- др.закони и 10/2019) - Глава XI-Финансирање делатности установа чији је оснивач Република
Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе и
Чланова 3., 4.,5., 6. и 10. Закона о јавним службама
(„Службени гласник Републике Србије“, број 42/91, 71/94,
79/2005, 83/2014- др. закон).
Напомена: Након извршене ротације основних и средњих школа- Основна школа Јован Јовановић Змај је пресељена у бившу средњу стручну школу ТТПШ Деспот Ђурађ, Средња стручна школа ТТПШ Деспот Ђурађ је пресељена у бившу Економско трговиску школу и Економско
трговинска школа је пресељена у бившу Основну школу
Јован Јовановић Змај.
Опис програмске активности у 2020. години
Средње образовање је делатност од непосредног друштвеног интереса и остварује се као јавна служба. Настава
се одвија према наставним плановима и програмима које
је донело Министарство просвете, науке и технолошког
развоја.

27. децембар 2019. године

У оквиру овог програма обављају се послови обезбеђивања средњег образовања на територији града Смедерева.
Рад средњег образовања се одвија у 4 школе и то: Текстилно технолошко пољопривредна школа Деспот Ђурађ, Економско трговинска школа, Техничка школа и Гиманзија.
У складу са годишњим планом рада и финансијским
планом у оквиру средњег образовања спроводиће се следеће активности: редовна настава, додатна и допунска настава, текуће поправвке и одржавање, обезбеђивање квалитетнијих услова за извођење наставе (набавка опреме за образовање), стручно усавршавање запосленихи други послови.
Планирана средства из буџета града Смедерева износе
укупно 138.740.000 динара и то за:
Текуће трансфере осталим нивоима власти у износу
од 107.340.000 динара на следећим економским класификацијама за:
-н
 акнаде у натури (превоз радника) у износу од
8.500.000 динара,
- с оцијална давања запосленима у износу од 1.200.000
динара,
- накнада трошкова за запослене у износу од 16.300.000
динара,
- награде запосленима и остале посебне расходе у износу од 5.600.000 динара,
- сталне трошкове у износу од 44.730.000 динара,
- услуге по уговору у износу од 3.900.000 динара,
- специјализоване услуге у износу од 1.840.000 динара,
- текуће поправке и одржавање у износу од 14.850.000
динара и
- материјал у износу од 10.420.000 динара.
Средства у износу од 31.400.000 динара планирана су
за капиталне трансфере осталим нивоима власти на следећим економским класификацијама за:
- зграде и грађевинске објекте у износу од 16.500.000
динара,
-м
 ашине и опрему у износу од 8.400.000 динара и
- о стале некретнине и опрему у износу од 6.500.000
динара.
Такође, у оквиру програмске класификације која се
односи на средње образовање и васпитање планирана
су и средства у износу од 10.886.000 динара за зграде и
грађевинске објекте и то на име ПДВ-а, у складу са Уговором о правима и обавезама Канцеларије за управљање
јавним улагањима и града у Реализацији пројекта санације
и реконструкције објекта „Гимназија“ Смедерево, број 4006493/2018-03 од 31.07.2018. године (средства Канцеларије
за управљање јавним улагањима Владе Републике Србије).
ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА
Правни основ за Програм 11 социјална и дечија
заштита
На основу чланова 1. и 11. Закона о финансијској подршци породици са децом („Службени гласник Републике
Србије“, број 113/2017 и 50/2018), чланова 111. и 209. Закона о социјалној заштити („Службени гласник Републике
Србије“, број 24/2011), члана 32. став 1. тачка 6, а у вези са
чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014-др.
закон, 101/2016-др. закон и 47/2018), члана 14. и члана 19.
Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2019 - пречишћен текст),
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Одлуке о остваривању финансијске помоћи трудницама и породиљама града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 2/2019 – пречишћен текст)
- финансијска помоћ трудницама- чланови од 1. до 6.
Одлуке,
- финансијска помоћ породиљама- чланови 7, 8, 9. и 10.
Одлуке,
- накнада трошкова за вантелесну оплодњу – Одлука
о остваривању права на накнаду трошкова за вантелесну
оплодњу („Службени лист града Смедерева“, број 12/2017
– пречишћен текст),
- бесплатна ужина у ђачкој кухињи - члан 25. Одлуке о
правима социјалне заштите у граду Смедереву („Службени
лист града Смедерева“, број 2/2019 – пречишћен текст),
чланa 111. Закона о социјалној заштити („Службени гласник Републике Србије“, број 24/2011), чланова 1.
и 11. Закона о финансијској подршци породици са децом
(„Службени гласник Републике Србије“, број 113/2017 и
50/2018), члана 189. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије“,
број 88/2017, 27/2018-др. закон и 10/2019), члана 32. став
1. тачка 6., а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007, 83/2014-др-закон, 101/2016-др. закон и 47/2018) и
члана 19. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 2/2019 - пречишћен текст),
Одлуке о начину остваривања права на повлашћену вожњу за кориснике са територије града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 12/2017-пречишћен текст)
- превоз ученика средњих школа- чланови 2. и
2а.Одлуке,
-превоз студената- члан 3. Одлуке,
- превоз лица старијих од 65 година- члан 4. Одлуке,
- превоз социјално-хуманитарних организација и удружења- чланови од 5. до 9. Одлуке.

ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА, Програмска класификација 0901-0006, Програмска активност 0006 - Подршка деци и породици са децом

ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА, Програмска класификација 0901-0001, Програмска
активност 0001 - Једнократне помоћи и други облици
помоћи
Функција 020 – Старост

Планирана средства из буџета износе 1.500.000 динара
за превоз социјално-хуманитарних организација и удружења грађана.

Планирана средства из буџета за накнаду за социјалну
заштиту из буџета-превоз лица старијих од 65 година износе 13.000.000 динара.
ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА, Програмска класификација 0901-0001, Програмска
активност 0001 - Једнократне помоћи и други облици
помоћи
Функција 070 – Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту
Планирана средства из буџета износе укупно 73.500.000
динара и на следећим економским класификацијама:
- Народна кухиња у износу од 40.000.000 динара,
- превоз ученика средњих школа у износу од 16.000.000
динара,
- подстицање образовања ученика и студената на територији града Смедерева у износу од 6.000.000 динара
и
- остале накнаде за образовање-превоз студената у износу од 11.500.000 динара.

Функција 070 – Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту
Планирана средства из буџета износе 21.500.000 динара и то за следеће економске класификације:
- финансијска помоћ породиљама у износу од 14.500.000
динара,
- посебан родитељски додатак у износу од 2.000.000
динара и
- бесплатна ужина у Ђачкој кухињи у износу од
5.000.000 динара.
ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА, Програмска класификација 0901-0007, Програмска активност 0007 – Подршка рађању и родитељству
Функција 070 – Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту
Планирана средства из буџета износе 10.500.000 динара и то за следеће економске класификације:
- финансијску помоћ трудницама у износу од 8.500.000
динара и
- популациону политику-вантелесну оплодњу у износу
од 2.000.000 динара.
ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА, Програмска класификација 0901-0008, Програмска активност 0008 – Подршка особама са инвалидитетом
Функција 070 – Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту

ПРОГРАМ 11 : СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА- накнаде за социјалну заштиту из буџета, Програмска класификација 0901-0001, Програмска активност
0001- Једнократне помоћи и други облици помоћи
Функција 090– Социјална заштита некласификована на другом месту
Правни основ: На основу чланова 9., 111. и 209. Закона о социјалној заштити („Службени гласник Републике
Србије“, број 24/2011), чланова 1. и 11. Закона о финансијској подршци породици са децом („Службени гласник Републике Србије“, број 113/2017 и 50/2018), члана 32. став
1. тачка 6., а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др. закон и 47/2018),
члана 19. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 2/2019 - пречишћен текст),
- Одлуке о правима социјалне заштите у граду Смедереву („Службени лист града Смедерева“, број 2/2019 –
пречишћен текст) и Уговора о наменским трансферима у
социјалној заштити за 2020. годину.
- помоћ у кући - чланови од 27. до 29. Одлуке,
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- персонална асистенција- чланови 36. и 37. Одлуке,
- лични пратилац детета- чланови 34. и 35. Одлуке,
- преводилачки сервис за знаковни језик за особе са инвалидитетом-члан 59. Одлуке,
- смештај у прихватилиште- чланови 30. и 31. Одлуке
- једнократна помоћ- чланови од 7. до 13. Одлуке,
- ванредна новчана помоћ- чланови од 14. до 17. Одлуке,
- тошкови погребних услуга- члан од18. до 20. Одлуке,
- путни трошкови и исхрана пролазника- члан 21.
Одлуке,
- трошкови превоза ученика основне и средње школе
са сметњама у развоју и инвалидитетом и трошкови
превоза за његовог пратиоца- члан 22. Одлуке,
- превоз, смештај и исхрана деце и ученика са сметњама
у развоју, без обзира на удаљеност места становања
од школе - члан 189. Закона о основама система образовања и васпитања („ Службени гласник Републике
Србије“, број 88/2017 и 27/2018),
- смештај у прихватилиште за малолетну децу ван територије града Смедерева- члан 32. Одлуке,
- Бесплатан оброк („Народна кухиња“)- чланови 23.
и 24. Одлуке, Правилник о финансирању, начину
рада и условима за остваривање права на бесплатан
оброк (Народна кухиња) на територији града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 5/2017,
2/2018 и 4/2018) и Уговор.
- саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге- члан 33. Одлуке
- становање уз поршку младих који се осамостаљују
(„Кућа на пола пута“)- чланови од 38. до 42. Одлуке
- прихватилиште за жртве насиља („Сигурна кућа“)чланови од 43. до 47. Одлуке
- социјално становање у заштићеним условима - чланови од 48. до 58. Одлуке и Правилник о остваривању
права на социјално становање у заштићеним условима и избор корисника социјалног становања у заштићеним условима („Службени лист града Смедерева“,
број 10/2010).
Планирана средства намењена за накнаде за социјалну
заштиту из буџета износе 62.050.000 динара и то за:
- једнократне новчане помоћи у износу од 32.000.000
динара,
- ванредне новчане помоћи у износу од 22.000.000
динара,
- финансијску помоћ за додатно образовање деце смештене у хранитељским породицама и деце у систему
социјалне заштите у износу од 2.500.000 динара,
- трошкове погребних услуга у износу од 1.000.000
динара,
- превоз ученика основних и средњих школа са сметњама у развоју и инвалидитетом и трошкови превоза
пратиоца у износу од 4.500.000 динара и
- прихватилиште за малолетну децу ван територије града Смедерева у износу од 50.000 динара.
ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА - ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД - Програмска класификација 0901-0001, Програмска активност 0001- Једнократне помоћи и други облици помоћи
Функција 090– Социјална заштита некласификована на
другом месту

27. децембар 2019. године

Правни основ за Центар за социјални рад: На основу
члана 3. став 1., чланова 4. и 13. Закона о јавним службама
(„Службени гласник Републике Србије“, број 42/91, 71/94,
79/2005 - др. закон, 81/2005 - испр. др. закона, 83/2005 испр. др. закона и 83/2014 - др. закон), чланова 9., 10. и 14.
Закона о социјалној заштити („Службени гласник Републике Србије“, број 24/2011), члана 32. став 1. тачка 8., а у вези
са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014др.закон, 101/2016-др. закон и 47/2018), члана 109. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2019 - пречишћен текст).
Опис програмске активности у 2020. Години
Центар за социјални рад је установа социјалне заштите
основана ради остваривања права и пружања услуга у области социјалне заштите.
У циљу унапређења заштите грађана у стању социјалне
потребе и лакшег превладавање социјалних проблема и интеграције у локалну заједницу, Центар за социјални рад ће
током 2020.године, у складу са постојећим ресурсима и по
прописаној методологији, реализовати следеће програмске
активности:
- одобравање различитих врста материјалне подршке
(једнократне и ванредне новчане помоћи, накнада
трошкова погребних услуга, путне трошкове и исхрану пролазника, превоз ученика основних исредњих
школа са са сметњама у развоју и инвалидитетом и
трошкови превоза њихових пратиоца, право на бесплатни оброк“Народну кухињу“, бесплатну ужину у
ђачкој кухињи и поклон пакетиће);
- обезбеђивање услуге смештаја у Прихватилиште за
одрасла и стара лица, Прихватилиште за малолетну
децу ван територије града Смедерева и Прихватилиште за жртве насиља „Сигурну кућу“;
- саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге (Породично саветовалиште, Клуб младих, Вршњачка медијација);
- подршка младима који излазе из система социјалне
заштите, тј. који се осамостаљују (Кућа на пола пута,
подршка при школовању и развијању потенцијала
корисника);
- активности подршке старијим лицима и лицима са
инвалидитетом у циљу њихове интеграције у локалну заједницу (Помоћ у кући, Персонална асистенција,
Лични пратилац).
Током 2020. године Центар ће у оквиру пројекта „Сервис подршке и услуга у области социјалне заштите за маргинализоване групе грађана са територије града Смедерева“ спроводиће и следеће пројектне активности:
- услугу додатног образовања деце на смештају у хранитељским породицама и деце у систему социјалне заштите и
- услуга додатног образовања деце на смештају у хранитељским породицама, младих и одраслих из маргинализованих група у систему социјалне заштите.
Планирана средства из буџета Центру за социјални рад
Смедерево износе укупно 42.804.864 динара и то за:
1. Трансфере осталим нивоима власти, на економској
класификацији 4631 у износу од 39.564.864 динара за:
- плате, додатке и накнаде запослених у износу од
15.696.000 динара,
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- социјалне доприносе на терет послодавца у износу од
2.691.864 динара,
- отпремнине и помоћи у износу од 500.000 динара,
- накнаде трошкова за запослене у износу од 700.000
динара,
- сталне трошкове у износу од 5.220.000 динара,
- услуге по уговору у износу од 9.149.000 динара,
- специјализоване услуге у износу од 60.000 динара,
- текуће поправке и одржавање у износу од 1.549.000
динара,
- материјал у износу од 3.749.000 динара и
- накнаде штете за повреде или штету нанету од стране
државних органа у износу од 150.000 динара.
2. Капиталне трансфере осталим нивоима власти
на економској класификацији 4632 у износу од 3.240.000
динара и то за:
- капитално одржавање зграда и објеката у износу од
590.000 динара и
- машине и опрему у износу од 2.650.000 динара.
ПРОГРАМ 11 : СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА - Дотације невладиним организацијама- Програмска
класификација 0901-0003, Програмска активност 0003Дневне услуге у заједници
Функција 090– Социјална заштита некласификована на
другом месту
На економској класификацији 481 планирана су трансферна средства из буџета за дотације невладиним организацијама: Дотације удружењима особа са инвалидитетом
износе 14.000.000 динара. Расподела средстава спроводиће
се на основу спроведеног Јавног конкурса.
ПРОГРАМ 11 : СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА - Програмска класификација 0901-0005, Програмска
активност 0005-Подршка реализацији Програма Црвеног
Крста.
Функција 090– Социјална заштита некласификована на
другом месту
Правни основ: На основу чланова 9, 111. и 209. Закона
о социјалној заштити („Службени гласник Републике Србије“, број 24/2011), члана 13., а у вези са члановима 6., 7.
и 9. тачка 7), Закона о црвеном крсту Србије („Службени
гласник Републике Србије“, број 107/2005), члана 20. став
1. тачка 4. и члана 32. став 1. тачка 6., а у вези са чланом
66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014 - др. закон,
101/2016 - др.закон и 47/2018)), члана 14. и члана 19. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“,
број 12/2016 - пречишћен текст).
Планирана трансферна средства из буџета у износу од
7.000.000 динара на економској класификацији 481- Дотације невладиним организацијама.
ПРОГРАМ 11 : ПРОГРАМСКА АТИВНОСТ 0005 (ПА
0005) – Подршка реализацији Програма Црвеног Крста,
Програмска класификација 0901-0005, Програмска активност
0005 – Подршка реализацији Програма Црвеног Крста
Функција 090 – Социјална заштита некласификована на
другом месту
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Планирана трансферна средства из буџета у износу
од 7.000.000 динара намењена су за Дотације невладиним
организацијама.
ПРОГРАМ 11 : ПРОГРАМСКА АТИВНОСТ 0002
(ПА 0002) – Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја, Програмска класификација
0901-0002, Програмска активност 0002- Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја
Функција 090– Социјална заштита некласификована на
другом месту
Планирана трансферна средства из буџета у износу од
9.000.000 динара намењена су за Смештај у прихватилиште- Прихватна станица.
ПРОГРАМ 11 : СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА- Програмска класификација 0901-0001, Програмска активност
0001- Једнократне помоћи и други облици помоћи
Функција 090– Социјална заштита некласификована на
другом месту
Правни основ: - На основу члана 32. став 1. тачка 6, а
у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007 и
83/2014-др закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 41.
став 1. тачка 5. Статута града Смедерева („Службени лист
града Смедерева“, број 2/2019 – пречишћен текст), а у складу са Стратегијом за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији („Службени гласник Републике Србије“, број 126/2016) и Локалним акционим планом за побољшање положаја Рома у граду Смедереву од 2018-2021.
године („Службени лист града Смедерева“, број 3/2018).
На основу члана 3. став 1. и члана 9. ставови 1. и 4.
Закона о избеглицама („Службени гласник Републике Србије“, број 18/92, „Службени лист СРЈ“, број 42/2002 –
одлука СУС и „Службени гласник Републике Србије“, број
30/2010 и 107/2012-др. закон) и уговора које је град Смедерево закључио са Комесаријатом за избеглице и миграције РС и то: Уговор о сарадњи број 400-3859/2017-08 од
23.05.2017. године, Уговор о сарадњи број 400-4730/201701 од 23.06.2017. године, Уговор о сарадњи број 4004731/2017-01 од 23.06.2017. године, Уговор о сарадњи број
400-4740/2017-01 од 23.06.2017. године, Уговор о сарадњи
број 400-6481/2017-02 од 28.08.2017. године и Анекс уговора број 400-7953/2017-02 од 09.10.2017. године и Уговор о
сарадњи број 400-9970/2017-02 од 13.12.2017. године.
Накнаде за социјалну заштиту из буџета износе
28.100.000 динара и то за:
- Локални акциони план за Роме 3.000.000 динара,
- Обезбеђење инфраструктуре ради изградње стамбених објеката, израда техничке документације по Уговору 400-758/2018-07 са Комесаријатом за избеглице и
миграције Републике Србије 4.000.000,
- Грађевински материјал-нови уговор са Комесаријатом
4.950.000 динара,
- Грађевински материјал-учешће града Смедерева у новом уговору 550.000 динара,
- Побољшање услова становања-нови уговор са Комесаријатом 12.600.000 динара,
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- Побољшање услова становања-учешће Града у новом
уговору 1.400.000 динара,
- Нови уговор са Комесаријатом-Сеоске куће 1.320.000
динара и
- Учешће Града у новом уговору са Комесаријатом.-Сеоске куће 280.000 динара.
ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА, 0901-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
Правни основ: - На основу чланова 9., 45., 209. и 212.
Закона о социјалној заштити („Службени гласник Републике Србије“, број 24/2011), члана 32. став 1. тачка 6, а
у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007 и
83/2014-др закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 41.
став 1. тачка 5. Статута града Смедерева („Службени лист
града Смедерева“, број 2/2019 – пречишћен текст), Правилника о ближим условима и стандардима пружања услуга
социјалне заштите („Службени гласник Републике Србије“, број 42/2013 и 89/2018), чланова од 27. до 63. Одлуке о
правима социјалне заштите у граду Смедереву („Службени
лист града Смедерева“, број 2/2019 – пречишћен текст) и
Уговорa о наменским трансферима у социјалној заштити за
2020. годину.
Планирана средства за учешће у пројекту услуга у
области социјалне заштите на економској класификацији
472-Накнаде за социјалну заштиту из буџета износе укупно
30.000.000 динара и то за следеће економске класификације:
- све услуге- учешће града Смедерева у износу од
13.000.000 динара и
- све услуге- Републичка средства у износу од 17.000.000
динара.
ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА,
Програмска класификација 0901-П3, ФУНКЦИЈА 090
– Социјална заштита неклсификована на другом месту –
Пројекат „Без алата нема заната“ планиран је у укупном
износу од 1.601.220 динара.
Економска класификација 421 – Стални трошкови,
планирани су у укупном износу од 33.550 на име трошкова
за електричну енергију и трошкова мобилног телефона.
Економска класификација 422 – Трошкови путовања,
планирана су средства у укупном износу од 37.400 динара
и то на име осталих трошкова путовања.
Економска класификација 423 – Услуге по уговору,
планирана су средства у укупном износу од 799.210 динара
и то на име трошкова ангажовања експерата, услуге штампања и угоститељских услуга.
Економска класификација 426 – Материјал, планирана су средства у укупном износу од 259.600 динара.
Економска класификација 512 – Машине и опрема,
планирана су средства у укупном износу од 471.460 динара
и то на име трошкова набавке намештаја, уградне опреме и
опреме за образовање.
Пројекат „Без алата нема заната“ је пројекат који
град Смедерево спроводи у сарадњи са Европском унијом
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преко програма – подршка ЕУ у спровођењу социјално-иновативних пројеката – ЕУ ПРО Програм.
Финансирање пројекта:
Укупан буџет пројекта је 13.934 ЕУР, од чега учешће
Града Смедерева износи 1.393 ЕУР, док донација из ИПА
фонда преко програма – подршка ЕУ за развој општина –
ЕУ ПРО Програм износи 12.541 ЕУР.
Општи циљ пројекта: Унапређење квалитета живота,
вештина и знања особа са инвалидитетом и њихових породица кроз обуку за бољи живот.
Специфични циљ пројекта: Реализација обука којима
ће се унапредити знање и вештине особа са инвалидитетом,
повећање броја запослених, успостављање сарадње између
града Смедерева и партнера са локалним привредницима.
ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА- Апотекарска установа- Програмска класификација 1801-0001,
Програмска активност 0001-Функционисање установа
примарне здравствене заштите
Функција 760– Здравство некласификовано на другом
месту
Правни основ: На основу чланова 46., 48., 100., и 264.
Закона о здравственој заштити („Службени гласник Републике Србије“, број 107/2005, 72/2009 - др. закон, 88/2010,
99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 - др. закон, 93/2014,
96/2015, 106/2015 и 113/2017 – др. закон), члана 20. став
1. тачка 15. и 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 и 83/2014-др закон,
101/2016-др.закон и 47/2018), члана 14. став 1. тачка 15. и
члана 19. став 1. тачка 9. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2019 – пречишћен
текст) и чланова од 1. до 12. Одлуке о оснивању Апотеке
„Смедерево“ у Смедереву („Службени лист града Смедерева“, број 18/2009 – пречишћен текст),
На основу члана 28. става 2. и става 3. тачка 3, члана
30. став 1. и чланова 79. и 264. став 1. Закона о здравственој заштити („Службени гласник Републике Србије“, број
25/2019), члана 9. Уредбе о плану мрежа здравствених установа и тачке X Табеле територијалног распореда и постељних капацитета здравствених установа у Републици Србији
из Уредбе о плану мрежа здравствених установа („Службени гласник Републике Србије“, број 42/2006, 119/2007,
84/2008, 71/2009, 85/2009, 24/2010, 6/2012, 37/2012, 8/2014,
92/2015, 111/2017, 114/2017 – испр., 13/2018 и 15/2018 –
испр.), члана 20. став 1. тачка 4, члана 32. став 1. тачка 8.,
а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007,
83/2014-др. закон, 101/2016 – др.закон и 47/2018), члана 14.
став 1. тачке 4. и члана 19. став 1. тачка 9. Статута града
Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2019
- пречишћен текст) и чланова од 1. до 12. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Апотеке „Смедерево“ у Смедереву („Службени лист града Смедерева“, број
3/2019).
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Опис програмске активности у 2020. години
Примарни задатак Апотеке Смедерево у 2020. години
је унапређење квалитета снабдевања становништва лековима, медицинским средствима и фармацеутским услугама.
Апотека Смедерево ради обављања фармацеутске
здравствене делатности на примарном нивоу на територији
града Смедерева, је у Плану рада за 2020.год предвидела
унапређење квалитета рада, као и модернизацију опреме за
рад и додатну обуку ради прилагођавања новим технолошким захтевима. Такође, планом су предвиђене едукације
и саветовања пацијената по организационима јединицама
– апотекама у градским и сеоским подручјима у циљу промоције здравља, односно здравственог васпитања и саветовање за очување и унапређење здравља правилном употребом лекова и одређених врста медицинских средстава
од стране наших магистара фармације, као и сарадњом са
другим здравственим радницима. Такође, у 2020. години ће
се радити на даљој анализи потреба снабдевања становништва у сеоским подручјима и континуирано снабдевање истих, а након свеобухватних анализа израдиће се извештаји
о потреби проширења мрежа апотека.
Планирана трансферна средства из буџета за Апотеку
„Смедерево‘‘ износе 225.000 динара на економској класификацији 464-Текуће дотације организацијама за обавезно
социјално осигурање. Ова апропријација намењена је за:
- услуга очувања животне средине (преузимања и збрињавања фармацеутског отпада) у износу од 225.000
динара.
ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА- Дом
здравља- Програмска класификација 1801-0003, Програмска активност 0003-Спровођење активности из области
друштвене бриге за јавно здравље
Функција 720– Ванболничке услуге
Правни основ :У оквиру Дома здравља „Смедерево“ у
Смедереву из буџета Града финансирају се: текуће поправке и одржавање, набавка медицинске опреме, лабораторијске опреме, опреме за стоматологију, превозна средстава
и плате за потребе ангажовања лекара и стоматолога, на
основу:
члана 20. став 1. тачка 15. и члана 32. став 1. тачка 8.,а
у вези са чланом 66. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014др.закон, 101/2016-др. закон и 47/2018), чланова 74., 75.,
76., 77. и 262. Закона о здравственој заштити („Службени
гласник Републике Србије“, број 25/2019); члана 14. став 1.
тачка 15. и члана 19. став 1. тачка 9. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2019-пречишћен текст) и чланова 2.,4.,10., 11. и 12. Одлуке о оснивању
Дома здравља „Смедерево“ у Смедереву („Службени лист
града Смедерева“, број 13/2012).
Опис програмске активности у 2020. години
Дом здравља ,,Смедерево“ Смедерево је здравствена
установа примарног нивоа здравствене заштите у Смедереву у седишту Подунавског региона, која пружа услуге грађанима на територији града Смедерева у објектима којима
располаже кроз службе по којима је организована.
Дом здравља „Смедерево‘‘ Смедерево је здравствена
установа која ће обављати здравствену делатност на примарном нивоу здравствене заштите на територији града
Смедерева.
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У 2020. години наставиће са својим превентивним активностима као и куративном лечењу. Услуге ће пружати у
складу са Законом и медицинским правилима.
У наредном периоду радиће на побољшању доступности и приступачности услуга осетљивим популационим
групама (особе са инвалидитетом, Роми, социјално угрожене особе и особе смештене у установама социјалне заштите). Радиће на оснаживању превентивног рада, подизање свести о здрављу, здравствено промотивне кампање,
унапређење континуираног здравственог-васпитног рада,
учешће у пројектима за борбу против малигних болести,
јачање сарадње са школама и вртићима у циљу одржавања
предавања о здрављу.
Настојаће да спроводи скрининге код обољења: рано
откривање рака дебелог црева, грлића материце и дојке
чија је основна сврха смањење морталитета и побољшање
квалитета живота пацијента.
Чланом 262. став 1. Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник Републике Србије“, број 25/2019) прописано је да ће Република Србија, односно аутономна покрајина, преузети оснивачка права над здравственим установама које у складу са овим законом оснива Република
Србија, односно аутономна покрајина, а над којима је оснивачка права вршила јединица локалне самоуправе, на основу одлуке надлежног органа јединице локалне самоуправе.
Планирана трансферна средства из буџета града Смедерева за Дом здравља Смедерево износе укупно
65.000.000 динара и то за следеће економске класификације:
1. Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање у износу од 56.000.000 динара за:
- плате, додатке и накнаде запослених у износу од
46.948.357 динара,
- социјалне доприносе на терет послодавца у износу од
8.051.643 динара и
- медицинске услуге у износу од 1.000.000 динара.
2. Капиталне дотације организацијама за обавезно
социјално осигурање у износу од 9.000.000 динара за следеће економске класификације:
- зграде и грађевинске објекте у износу од 1.000.000
динара и
- медицинску опрему у износу од 8.000.000 динара.
У оквиру Програма 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА-Програмска класификација 1801-0003, Програмска
активност 0003-Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље, функција 731– Опште болничке услуге, планирана су средства у укупном износу од
91.246.800 динара. Износ од 11.980.800 динара планиран је
на основу Уговора за јавну набавку услуге за израду пројектне документације за потребе санације и реконструкције објекта Опште болнице „Свети Лука“ у Смедереву, број
400-4432/2018-03 од 23. маја 2018. године закљученог са
групом понуђача „QUIDDITA“ ДОО Београд и „Шипинг“
доо Београд.
Износ од 79.266.000 динара планиран је на име пдв-а
на основу Уговора о правима и обавезама Канцеларије за
управљање јавним улагањима и града Смедерева у реализацији пројекта санације објекта Опште болнице „Свети
Лука“ у Смедереву број 400-9907/2018-03 од 13.11.2018.
године.
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У оквиру Програма 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА-Програмска класификација 1801-0002, Програмска
активност 0002-Мртвозорство, функција 721– Опште медицинске услуге, планирана су средства у укупном износу
од 800.000 динара. Износ од 800.000 динара односи се на
издавање потврда о смрти лица ван здравствене установе.
ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА - Програмска класификација 1201-0002, Програмска активност 0002 – Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва
Функција 820 – Услуге културе
Правни основ:
Члан 20. став 1. тачка 39., а у вези са чланом 66. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014 и 47/2018);
Чланови 1. 3. 15. 17. и 25. Закона о јавном информисању
и медијима („Службени гласник Републике Србије“, број
83/2014, 58/2015 и 12/2016- аутентично тумачење),
Члан 24. став 1. Правилника о суфинансирању пројеката
за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник Републике Србије“, број 16/2016
и 8/2017) и члана 14. Статута града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 2/2019-пречишћен текст).
Планирана средства из буџета за дотације удружењима из области културе и позоришне уметности износе
9.000.000 динара и намењена су за подстицај манифестацијама и акцијама, културно уметничком аматеризму и стваралаштву и културне програме и пројекте других субјеката
у култури. Расподела средстава спроводиће се на основу
Јавног конкурса.
ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА, Програмска класификација 1201-0003, Програмска активност 0003-Унапређење система очувања и
представљања културно-историјског наслеђа, функција
840-Верске и остале услуге заједнице планиран је износ од
11.000.000 динара на економској класификацији 481-Дотације верским заједницама.
ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА - Програмска класификација 1201-0004, Програмска активност 0004-Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања
Функција 830– Услуге емитовања и штампања
Правни основ:
Члан 20. став 1. тачка 39., а у вези са чланом 66. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014 и 47/2018);
Чланови 1. 3. 15. 17. и 25. Закона о јавном информисању
и медијима („Службени гласник Републике Србије“, број
83/2014, 58/2015 и 12/2016- аутентично тумачење),
Члан 24. став 1. Правилника о суфинансирању пројеката
за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник Републике Србије“, број 16/2016
и 8/2017) и члана 14. Статута града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 2/2019-пречишћен текст).
Планирана средства из буџета за Пројектно информисање износе 25.000.000 динара. Расподела средстава спроводиће се на основу Јавног конкурса.
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ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕПрограмска класификација 1301-0001, Програмска активност 0001- Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима
Функција 810– Услуге рекреације и спорта
Правни основ: Подршка у области спорта на територији града Смедерева за задовољавање потреба грађана у
области спорта пружа се финансирањем из буџета Града
спортских организација и клубова на основу:
Члана 20. став 1. тачка 39 и члана 32. став 1. тачка 6., а
у вези са чланом 66. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014
и 47/2018);
Члана 138. Закона о спорту („Службени гласник Републике Србије“, број 10/2016);
Члана 14. Статута града Смедерева („Службени лист
града Смедерева“, број 2/2019-пречишћен текст);
Одлуке о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области
спорта на територији града Смедерева („Службени лист
града Смедерева“, број 6/2017),
Чланова 8. 9. и 16. Правилникa о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта на територији града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 7/2017, 9/2017 и
4/2018) и
Одлуке о утврђивању организација у области спорта од
посебног значаја за остваривање потреба и интереса грађана у области спорта на територији града Смедерева, („Службени лист града Смедерева“, број 9/2017 и 14/2017).
Планирана средства из буџета за дотације спортским
организацијама и клубовима-физичка култура износе
175.000.000 динара. Расподела средстава спроводиће се на
основу Јавног конкурса.
За потребе заокружења инвестиционог циклуса изградње Атлетске стазе, отворена је нова позиција са планираним средствима у износу од 5.000.000 динара (ово би била
иницијална средства, како би се обезбедило суфинансирање из републичког буџета, Министарства омладине и спорта у износу од 17.000.000 динара).
ПРОГРАМ 14 : РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ СПОРТСКИ ЦЕНТАР Програмска класификација 1301-0004, Програмска активност 0004Функционисање локалних спортских установа
Функција 810– Услуге рекреације и спорта
Правни основ : Јавно предузеће Спортски центар
Смедерево из буџета Града добија субвенције за Програмску активност-одржавање спортске инфраструктуре ради
обезбеђивања услова за обављање спортских делатности и
задовољавања потреба грађана у области спорта, физичке
културе, одмора и рекреације, на основу:
Члана 20. став 1. тачка 39 и члан 32. став 1. тачка 8., а
у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007,
83/2014 др.закон и 101/2016-др.закон);
Члана 1. и члан 4. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр.15/2016);
Члана 14. и члана 19. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2019-пречишћен
текст) и
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Одлуке о оснивању Јавног предузећа Спортски центар Смедерево („Службени лист града Смедерева“, број
12/2017-пречишћен текст и 3/2019).
Опис програмске активности у 2020. години
У 2020. години, поред редовних спортских активности,
у плану Јавног предузећа „Спортски центар‘‘ је реконструкција дела ресурса газеће површине (платоа) око базена и обезбеђење више осенченог простора (ако се створе
услови).
Планирани број посета базена у летњој сезони, наравно
у зависности од времена је 40.000 посетилаца, а број сати
коришћења просторија објеката у спортско-рекреативне
сврхе је 6.000. Циљ је оптималан обухват посетилаца и рекреативаца у објектима (базену и салама) Јавног предузећа
„Спортски центар‘‘ Смедерево.
Јавном предузећу Спортски центар Смедерево планирана средства из буџета града износе 12.000.000 динара за
следеће економске класификације:
- текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у износу од 10.000.000 динара и
- капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у износу од 2.000.000 динара.
СПОРТСКА ХАЛА СМЕДЕРЕВО
ФУНКЦИЈА 810 – Услуге рекреације и спорта
Економска класификација 4511 – Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама,
планирана су средства у износу од 20.000.000 динара.
У оквиру Програма 14: Развој спорта и омладине,
програмске класификације 1301-0004-Функционисање локалних спортских установа, функције 810-Услуге рекреације и спорта планирана су средства у износу од 1.223.159
динара на име капиталних субвенција.
ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ ПОСЛОВИ ЗА ПИТАЊА МЛАДИХ-Програмска класификација 1301-0005, Програмска активност 0005- Спровођење омладинске политике
Функција 860– Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту
Правни основ Послови за питања младих: 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, 101/2016-др.
закон и 47/2018), члана 43. став 1. тачка 5. Статута града
Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2019
– пречишћен текст), а у складу са Националном стратегијом за младе („Службени гласник Републике Србије“, број
22/2015), Одлуке о оснивању Савета за младе града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 10/2009)
и Локалног акционог плана за младе 2019-2022. године
(„Службени лист града Смедерева“, број 7/2018).
Опис програмске активности у 2020. години
У 2020. години Канцеларија за младе бавиће се имплементацијом Локалног акционог плана за младе града
Смедерева, највећим делом радиће на унапређењу система
информисања младих, њиховом учешћу у културним садржајима и испољавању њихових постигнућа.
У плану је активирање портала за информисање младих, покретање иницијативе за доделу простора на кори-
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шћење канцеларије за младе, у чијем склопу би се оформио
омладински клуб и уређење те просторије, рад на расписивању конкурса за омладинске пројекте, организовању изложбе радова младих неафирмисаних уметника, књижевних
вечери и других садржаја.
Планирана су средства из буџета у износу од 500.000
динара.
ПРОГРАМ 17 : ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И
ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ, Програмска класификација 0501-0001, Програмска активност 0001- Енергетски менаџмент, функција 620– Развој заједнице
ПРОГРАМ 17 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И
ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ
ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ
0501-0001 ЕНЕРГЕТСКИ МЕНАЏМЕНТ
Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове у циљу унапређења енергетске ефикасности и реализације конкретних мера за штедњу енергије у
зградама, енергетску реконструкција објеката (изолација,
столарија итд.) предвиђa програмску активност: ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА ЈАВНИХ ОБЈЕКАТА
Правни основ: Закон о ефикасном коришћењу енергије
(„Сл. гласник РС“, бр. 25/2013) и ЛЕАП за град Смедерево
(„Службени лист града Смедерева‘‘, број 6/2017- књига 3).
Циљ: Уштеда енергије у објектима јавне намене, објектима које користе јавне службе, Јавна комунална предузећа и Јавна предузећа чији је оснивач јединица локалне
самоуправе.
Једна од активности за побољшање енергетске ефикасности објеката односно за смањење емисија CO2 је и израда елабората енергетске ефикасности објеката који подразумева вршење енергетског прегледа планираних објеката –
након чега је потребно урадити извештај о истом а у складу
са Правилником о условима, садржини и начину издавања
сертификата о енергетским својствима зграда и који ће садржати, између осталог, предлог мера побољшања енергетских својстава зграда. По урађеном извештају следи и
издавање енергетског пасоша.
Ова програмска активност је у складу са циљевима планираним у Локалном еколошком акционом плану за град
Смедерево - унапређење енергетске ефикасности кроз реализацију конкретних мера за штедњу енергије у зградама.
Планиране главне активности:
- поступак јавне набавке
- избор најповољнијег понуђача
- реализација активности.
Енергетска санација јавних објеката финансираће се у
износу од 1.000.000 динара у 2020. години.
На име израде сертификата о енергетским својствима
објеката планирана су средства у износу од 500.000 динара.
ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО, као орган града, планиран је у оквиру раздела 5, Oдлуке о буџету града Смедерева за 2020. годину са средствима у укупном
износу од 34.394.407 динара, по следећем програму, програмској активности, функцији, позицијама и економским
класификацијама:
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ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, Програмска класификација 0602-0004, Програмска активност 0004-Градско правобранилаштво

класификације планирана су средства по основу вансудских поравнања, због штете коју су начинили пси луталице
и осталих врста штете.

ФУНКЦИЈА 330– Судови
Економска класификација 411- Плате, додаци и накнаде
запослених (зараде) у износу од 2.786.501 динара. У оквиру
ове економске класификације планирана су средства на име
плата по основу цене рада, додатка за време проведено на
раду (минули рад) и накнада зараде за време привремене
спречености за рад до 30 дана услед болестии додатак за
рад на дан државног и верског празника.
Економска класификација 412 - Социјални доприноси
на терет послодавца планирана су средства у износу од
488.906 динара. У оквиру ове економске класификације
планирана средства намењена су за исплату припадајућих
доприноса на терет послодавца.
Економска класификација 414 – Социјална давања запосленима, планирана су средства у износу од 50.000 динара.
Економска класификација 415 – Накнаде трошкова за
запослене у износу 10.000 динара, а односе се на накнаду
трошкова за превоз на посао и са посла.
Економска класификација 422 - Трошкови путовања,
планирана су средства у износу од 10.000 динара, а односе
се на исплату трошкова дневница и осталих трошкова за
службена путовања у земљи.
Економска класификација 423 – Услуге по уговору, планирана су средства у износу од 500.000 динара, а односе се
на исплату трошкова принудне наплате који падају на терет
града-трошкови вештачења и др.
Економска класификација 465 – Остале дотације и
трансфери планирана су средства у износу од 14.000 динара, у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других
сталних примања код корисника јавних средстава.
Економска класификација 483 – Новчане казне и пенали
по решењу судова у укупном износу од 18.650.000 динара
Економска класификација 485 – Остале накнаде штете у износу од 11.885.000 динара. У оквиру ове економске

На основу свега наведеног, Скупштина града Смедерева
донела је Одлуку о буџету града Смедерева за 2020. годину.

Радна места службеника и намештеника

Број 400-8920/2019-07
У Смедереву, 27. децембра 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бојан Теофиловић, с.р.

167.
На основу чланова 76. и 77. Закона о запосленима у
аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број 21/2016,
113/2017, 95/2018, 113/2017 - др. закон и 95/2018 - др. закон) и члана 19. став 1. тачка 6. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 2/2019 - пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 25. седници одржаној
27. децембра 2019. године, усвојила је
КАДРОВСКИ ПЛАН
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА СМЕДЕРЕВА ЗА 2020.
ГОДИНУ
I
Постојећи број запослених у Градској управи града
Смедерева на дан 5. децембар 2019. године

Број извршилаца

Положаји у првој групи

1

Самостални саветник

45

Саветник

59

Млађи саветник

12

Сарадник

25

Млађи сарадник

2

Виши референт

75

Референт

/

Млађи референт

/

Прва врста радних места

/

Друга врста радних места

/

Трећа врста радних места

1

Четврта врста радних места

14

Пета врста радних места

5
УКУПНО:

239
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Радни однос на одређено време
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Број извршилаца

(повећан обим посла)
Самостални саветник

1

Саветник

13

Млађи саветник

5

Сарадник

6

Млађи сарадник

/

Виши референт

2

Референт

/

Млађи референт

/

Прва врста радних места

/

Друга врста радних места

/

Трећа врста радних места

/

Четврта врста радних места

2

Пета врста радних места

/
УКУПНО:

Радни однос на одређено време

29
Број извршилаца

(у Кабинету градоначелника)
Помоћници

2

Самостални саветник

/

Саветник

/

Млађи саветник

/

Сарадник

/

Млађи сарадник

/

Виши референт

/

Референт

/

Млађи референт

/

Прва врста радних места

/

Друга врста радних места

/

Трећа врста радних места

/

Четврта врста радних места

/

Пета врста радних места

/
УКУПНО:
Приправници

2
Број извршилаца

Висока стручна спрема

/

Виша стручна спрема

/
/

Средња стручна спрема
УКУПНО:

0
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II
Планирани број запослених у Градској управи града
Смедерева за 2020. годину
Радна места службеника и намештеника

Број извршилаца

Положаји у првој групи

1

Положаји у другој групи

1

Самостални саветник

53

Саветник

80

Млађи саветник

8

Сарадник

30

Млађи сарадник

2

Виши референт

90

Референт

/

Млађи референт

/

Прва врста радних места

/

Друга врста радних места

/

Трећа врста радних места

1

Четврта врста радних места

14
7

Пета врста радних места
УКУПНО:
Радни однос на одређено време

287
Број извршилаца

(повећан обим посла)
Самостални саветник

2

Саветник

15

Млађи саветник

3

Сарадник

5

Млађи сарадник

/

Виши референт

2

Референт

/

Млађи референт

/

Прва врста радних места

/

Друга врста радних места

/

Трећа врста радних места

/

Четврта врста радних места

2
/

Пета врста радних места
УКУПНО:
Радни однос на одређено време

29
Број извршилаца

(у Кабинету градоначелника)
Помоћници градоначелника

5

Самостални саветник

1

Саветник

1
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Млађи саветник

1

Сарадник

/

Млађи сарадник

1

Виши референт

/

Референт

/

Млађи референт

/

Прва врста радних места

/

Друга врста радних места

/

Трећа врста радних места

/

Четврта врста радних места

/

Пета врста радних места

/
УКУПНО:
Приправници

9
Број извршилаца

Висока стручна спрема

2

Виша стручна спрема

/

Средња стручна спрема

/
УКУПНО:
III

Кадровски план Градске управе града Смедерева за
2020. годину ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-258/2019-07
У Смедереву, 27. децембра 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бојан Теофиловић, с.р.

2
Уредбе о наменским трансферима у социјалној заштити
(„Службени гласник Републике Србије“, број 18/2016) и
чланa 19. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 2/2019 - пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 25. седници одржаној
27. децембра 2019. године, донела jе
ОД Л У КУ
О РЕАЛИЗАЦИЈИ БУЏЕТА ГРАДА СМЕДЕРЕВА
У ДЕЛУ ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА ЗА УСЛУГЕ
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА 2020. ГОДИНУ
Члан 1.

168.

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије”, број 129/2007,
83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), чланова
34. и 45. Закона о финансирању локалне самоуправе
(„Службени гласник Републике Србије“, брoj 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., 104/2016 - др. закон,
96/2017 - усклађени дин. изн., 89/2018 - усклађени дин.
изн., 95/2018 – др. закон и 86/2019- усклађени дин. изн.),
чланова 64. и 209. Закона о социјалној заштити („Службени
гласник Републике Србије“, број 24/2011), члана 2.

Овом Одлуком утврђују се приоритетне услуге
социјалне заштите града Смедерева које се финансирају
из средстава наменског трансфера и изворних прихода
јединице локалне самоуправе у 2020. години.
Услуге социјалне заштите из става 1. овог члана
остварује појединац и породица за 2020. годину, у висини,
под условима и на начин утврђен Законом о социјалној
заштити, Уредбом о наменским трансферима у социјалној
заштити, Законом о јавним набавкама и Уговором о
наменским трансферима за 2020. годину.
Члан 2.
Одлуком о буџету града Смедерева за 2020. годину
за Програм 11 – Социјална и дечија заштита планирана
су средства у укупном износу 323.423.967 динарa, што је
исказано у следећој табели:
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ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

27. децембар 2019. године
Учешће Града
из сопствених
извора

1

Установа за дневни боравак деце, младих и одраслих особа са сметњама у развоју
„Сунце“ Смедерево

10.013.103

2

Превоз лица старијих од 65 година, превоз ученика средњих школа и студената,
подстицање образовања и други облици помоћи: превоз лица старијих од 65 година
13.000.000 динара, превоз ученика средњих школа 16.000.000 динара, подстицање
образовања ученика и студената на територији града Смедерева 6.000.000 динара,
превоз студената 11.500.000 динара

46.500.000

3

Подршка деци и породици са децом финансијска помоћ породиљама 14.500.000
динара, на економској класификацији 472-посебан родитељски додатак 2.000.000
динара, на економској класификацији 4631-бесплатна ужина у Ђачкој кухињи
5.000.000 динара

21.500.000

4

Подршка рађању и родитељству, 10.500.000 динара, и то: финансијска помоћ
трудницама 8.500.000 динара, вантелесна оплодња 2.000.000 динара

10.500.000

5

Превоз социјално-хуманитарних организација и удружења грађана

6

Једнократне помоћи и други облици помоћи, једнократне новчане помоћи
32.000.000 динара, ванредне новчане помоћи 22.000.000 динара, финансијска
помоћ за додатно образовање деце смештене у хранитељским породицама и деце у
систему социјалне заштите 2.500.000 динара, трошкове погребних услуга 1.000.000
динара, превоз ученика основних и средњих школа са сметњама у развоју и
инвалидитетом и за трошкове превоза пратиоца 4.500.000 динара, прихватилиште
за малолетну децу ван територије града Смедерева 50.000 динара

7

8
9

Центар за социјални рад Смедерево, и то за: текуће трансфере осталим нивоима
власти у износу од 39.564.864 динара (плате запослених 15.696.000 динара,
социјалне доприносе на терет послодавца 2.691.864 динара, отпремнине и помоћи
500.000 динара, накнаде трошкова за запослене 700.000 динара, награде, бонуси
и остали посебни расходи 100.000 динара, сталне трошкове 5.220.000 динара,
услуге по уговору 9.149.000 динара, специјализоване услуге 60.000 динара, текуће
поправке и одржавање 1.549.000 динара, материјал 3.749.000 динара, накнаде
штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 150.000 динара)
и за капиталне трансфере осталим нивоима власти 3.240.000 динара (капитално
одржавање зграда и објеката у износу од 590.000 динара и 2.650.000 динара за
машине и опрему).
Дотације невладиним организацијама- Дотације удружењима особа са
инвалидитетом 14.000.000 динара
Подршка реализацији програма Црвеног крста- Дотације невладиним
организацијама 7.000.000 динара

Други извори
учешћа
456.000

1.500.000

62.050.000

42.804.864

14.000.000
7.000.000

10

Накнаде за социјалну заштиту из буџета- Народна кухиња 40.000.000 динара

40.000.000

11

Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја, за смештај
у прихватилиште-Прихватну станицу и Смештај у прихватну станицу 9.000.000
динара

9.000.000

12

Накнаде за социјалну заштиту из буџета износе 28.100.000 динара, од тога средства
из буџета су 5.230.000 динара и 22.870.000 динара су средства из Републике, и то:
- Локални акциони план за Роме 3.000.000 динара из буџета града
1) Обезбеђење инфраструктуре ради изградње стамбених објеката, израда техничке
документације по Уговору 400-758/2018-07 са Комесаријатом за избеглице и
миграције РС 4.000.000 динара
2) Грађ.мат.- нови уговор са Комесаријатом 4.950.000 динара
3) Грађ.мат.-учешће града Смедерева у новом Уговору 550.000 динара
4) Побољшање услова становања-нови Уговор са Комесаријатом 12.600.000 динара
5) Побољшање услова становања-учешће Града у новом Уговору 1.400.000 динара
6) Нови уговор са Комесаријатом-Сеоске куће 1.320.000 динара
7) Учешће Града у новом уговору са Комесаријатом- Сеоске куће 280.000 динара

5.230.000

22.870.000
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Сервис подршке и услуга у области социјалне заштите за маргинализоване групе
грађана са територије града Смедерева, Планирана трансферна средства из буџетаучешће у пројекту за услуге социјалне заштите износе 30.000.000 динара, и то:
све услуге учешће града Смедерева 13.000.000 динара и све услуге републичка
средства 17.000.000 динара

13.000.000

17.000.000

283.097.967

40.326.000

Укупно:

323.423.967

2) позиција 369, економска класификација 472 - Помоћ
у кући за особе са инвалидетом: Укупан износ по
услузи из средстава наменских трансфера за 2020.
годину 2.800.000 динара, а учешће града Смедерева
из сопствених извора – прихода 1.200.000 динара;
3) позиција 369, економска класификација 472 Персонална асистенција: Укупан износ по услузи
из средстава наменских трансфера за 2020. годину
1.750.000 динара, а учешће града Смедерева из
сопствених извора – прихода 750.000 динара;
4) позиција 369, конто 472 - Лични пратилац детета:
Укупан износ по услузи из средстава наменских
трансфера за 2020. годину 10.500.000 динара, а
учешће града Смедерева из сопствених извора –
прихода 4.500.000 динара;
5) позиција 369, конто 472 – Преводилачки сервис за
знаковни језик: Укупан износ по услузи из средстава
наменских трансфера за 2020. годину 1.050.000
динара, а учешће града Смедерева из сопствених
извора – прихода 450.000 динара,

Члан 3.
Приходи и примања, расходи и издаци буџета града
Смедерева за 2020. годину у области пружања услуга
социјалне заштите предвиђених Одлуком о буџету
града Смедерева за 2020. годину, раздео 4 - Градска
управа, Програмска класификација 0901- Програм 11Социјална и дечја заштита, Пројекат 0901 – П2: Пројекат
„Сервис подршке и услуга у области социјалне заштите
за маргинализоване групе грађана са територије града
Смедерева“, позиција 369, економска класификација 472 –
Накнаде за социјалну заштиту из буџета, у укупном износу
од 30.000.000 динара, где је учешће града Смедерева
13.000.000 динара, а републичка средства износе 17.000.000
динара, наведени у члану 2. став 1. алинеја 13. ове Одлуке,
распоређују се и користе на следећи начин:
1) позиција 369, економска класификација 472 - Помоћ
у кући за једночлана и двочлана старачка социјално
угрожена домаћинства: Укупан износ по услузи
из средстава наменских трансфера за 2020. годину
4.900.000 динара, а учешће града Смедерева из
сопствених извора – прихода 2.100.000 динара;

што је исказано и у следећим табелама:

Табела 1.
Услуге социјалне заштите које се финасирају из средстава наменског
трансфера за 2020. годину

1) Помоћ у кући за једночлана и двочлана старачка социјално угрожена
домаћинства
2) Помоћ у кући за особе са инвалидетом
3) Персонална асистенција
4) Лични пратилац детета
Укупно

Укупан износ по услузи
из средстава наменског
трасфера за 2020. годину

Учешће Града по
услузи из сопствених
извора -прихода

4.900.000
2.800.000
1.750.000
10.500.000

2.100.000
1.200.000
750.000
4.500.000

19.950.000

8.550.000

Укупан износ по услузи
из средстава наменског
трасфера за 2020. годину

Учешће Града по
услузи из сопствених
извора -прихода

1.050.000
1.050.000

450.000
450.000

Табела 2.
Иновативне услуге у систему социјалне заштите које се финансирају
из средстава наменског трансфера за 2020. годину

1) Преводилачки сервис за знаковни језик
Укупно
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Члан 4.

Град Смедерево стара се о реализацији и квалитету
спровођења услуга социјалне заштите за 2020. годину у
складу са начелима прописаним Законом о социјалној
заштити.

програма у области спорта који ће се финансирати из буџета града Смедерева у складу са Правилником о одобравању
и финансирању програма којима се задовољавају потребе
и интереси грађана у области спорта на територији града
Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 7/2017,
9/2017, 4/2018 и 4/2019).

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 400-10638/2019-07
У Смедереву, 27. децембра 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бојан Теофиловић, с.р.

27. децембар 2019. године

III
Доношењем овог Решења престаје да важи Решење о
образовању Комисије за избор програма којима се задовољавају потребе и интереси у области спорта на територији града Смедерева и именовању председника и чланова
Комисије („Службени лист града Смедерева“, број 8/2017,
9/2017, 14/2017 и 5/2018).
IV
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.

ГРАДСКО ВЕЋЕ

Број 02-271/2019-07
У Смедереву, 25. децембра 2019. године
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Дејан Стошић, с.р.

169.
На основу члана 16. став 4. Правилника о одобравању
и финансирању програма којима се задовољавају потребе
и интереси грађана у области спорта на територији града
Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 7/2017,
9/2017, 4/2018 и 4/2019) и члана 44. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2019 - пречишћен текст),
Градско веће града Смедерева, на 195. седници одржаној 25. децембра 2019. године, донело је
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР
ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ ЗАДОВОЉАВАЈУ
ПОТРЕБЕ И ИНТЕРЕСИ У ОБЛАСТИ СПОРТА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА И ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ

170
На основу члана 28. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник Републике Србије“, број 88/2011,
104/2016 и 95/2018), члана 69. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број 15/2016 и
88/2019), члана 44. Статута града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 2/2019 - пречишћен текст),
члана 20. Одлуке о оснивању Јавног предузећа Паркинг
сервис Смедерево („Службени лист града Смедерева“, број
12/2017 - пречишћен текст и 3/2019) и члана 11. Одлуке о
јавним паркиралиштима („Службени лист града Смедерева“, број 12/2017 - пречишћен текст и 3/2019),
Градско веће града Смедерева, на 195. седници одржаној 25. децембра 2019. године, донело је

I
Образује се Комисија за избор програма којима се задовољавају потребе и интереси у области спорта на територији града Смедерева.
У Комисију се именују:
- за председника
Јован Беч
- за чланове:
1. Ивица Миленковић
2. Весна Аврамовић
3. Саша Шпаровић
4. Дејан Димитријевић
II
Задатак Комисије је да изврши оцену предложених програма којима се задовољавају потребе и интереси у области
спорта на територији града Смедерева, донесе и достави
Градском већу града Смедерева Предлог одлуке о избору

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ
ЦЕНОВНИКА УСЛУГА ПАРКИРАЊА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС
СМЕДЕРЕВО
I
Даје се сагласност на Измене Ценовника услуга паркирања Јавног комуналног предузећа Паркинг сервис Смедерево, број В4/2 од 29.05.2015. године, а које је донео Надзорни одбор на седници одржаној 28.10.2019. године, под
бројем 31/2, тако што се:
- у тачки К) Ценовник услуга паркирања возила на посебним паркиралиштима, врста услуге под редним бројем
1, мења тако да гласи: „Паркирање путничких возила, комби и теретних возила до 1т носивости на посебним паркиралиштима“, а

27. децембар 2019. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

- досадашње тачке М) „Ценовник сагласности за раскопавање јавне површине“ и Н) „Ценовник израда пројеката“,
бришу се.

Страна 121 – Број 6

Градоначелница града Смедерева, дана 25. децембра
2019. године, донела је

II

РЕШЕЊЕ

Доношењем овог Решења престаје да важи Решење о
давању сагласности на измену Ценовника услуга паркирања Јавног комуналног предузећа Паркинг сервис Смедерево, број 38-9/2019-07 од 9. децембра 2019. године.

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

III
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 38-9/2019-07
У Смедереву, 25. децембра 2019. године
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Дејан Стошић, с.р.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
171.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон,
103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019),
члана 44., а у вези са чланом 66. став 4. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и
члана 41. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 2/2019 - пречишћен текст),

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2019. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 7/2018, 3/2019 и 4/2019), раздео 4 - Градска управа,
Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0009 - Текућа буџетска резерва, функција
160 - Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, позиција 143, економска класификација 49912 - Tекућа
резерва, одобравају се средства МТС, Дирекцији за технику, у износу од 5.075,00 динара за рачун број 90012963 од
07.11.2019. године за издавање података за пројектовање на
потесу Карађорђеве улице у Смедереву.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4 - Градска управа, Програм 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, Програмска активност 0002 - Управљање и одржавање саобраћајне
инфраструктуре, функција 451 - Друмски саобраћај, позиција 265, економска класификација 424 - Специјализоване
услуге, у укупном износу од 5.075,00 динара и укупан план
средстава ове апропријације износи 1.005.075,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије и локалну пореску администрацију.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-11478/2019-07
У Смедереву, 25. децембра 2019. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с.р.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 122 – Број 6

27. децембар 2019. године

САДРЖАЈ
Рег. бр.

Страна
СКУПШТИНА ГРАДА

166.

Одлука о буџету града Смедерева за 2020.
годину

1

167.

Кадровски план Градске управе града
Смедерева за 2020. годину

114

168.

Одлука о реализацији буџета града
Смедерева у делу планираних расхода за
услуге социјалне заштите за 2020. годину

117

ГРАДСКО ВЕЋЕ
169.

Решење о образовању Комисије за избор
програма којима се задовољавају потребе
и интереси у области спорта на територији
града Смедерева и именовању председника
и чланова Комисије

120

170.

Решење о давању сагласности на Измене
Ценовника услуга паркирања Јавног
комуналног предузећа Паркинг сервис
Смедерево

120

ГРАДОНАЧЕЛНИК
171.

Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

121
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