ГРАДА СМЕДЕРЕВА
ГОДИНА XIII БРОЈ 6

СМЕДЕРЕВО, 11. МАЈ 2020. ГОДИНЕ

ГРАДСКО ВЕЋЕ

П Р О Г РА М

60.

позиција

На основу чланова 17., 18. и 19. Закона о безбедности
саобраћаја на путевима („Службeни гласник Републике Србије“, брoj 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - одлука УС,
55/2014, 96/2015 - др. закон, 9/2016 - одлука УС, 24/2018,
41/2018, 41/2018 - др. закон, 87/2018 и 23/2019) и члана 44.
Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2019 - пречишћен текст),
Градско веће града Смедерева, на 207. седници одржаној 15. априла 2020. године, донело је

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.
1.5.
1.6.
2.
2.1.

О ИЗМЕНИ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА
СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА
БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА
ПОДРУЧЈУ ГРАДА СМЕДЕРЕВА У 2020. ГОДИНИ
1. Тачка 2. Програма коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на
подручју града Смедерева у 2020. години („Службени лист
града Смедерева”, број 1/2020), мења се и гласи:
„2. За реализацију овог Програма планирана су средства у буџету града Смедерева за 2020. годину у укупном
износу од 60.000.000,00 динара, а распоредиће се сразмерно оствареним приходима у буџету града Смедерева на следеће позиције:

Назив

износ (рсд)

%

Унапређење саобраћајне инфраструктуре на територији града
Смедерева

26.020.551,00

50%

Израда пројеката побољшања услова безбедности саобраћаја у зонама школа
- школске зоне на подручју града (ОШ “Иво Андрић” Радинац - Одељење у
Раљи, ОШ “Доситеј Обрадовић” Смедерево, ОШ “Иво Андрић” Радинац,
ОШ “Димитрије Давидовић” Смедерево - Одељење у Удовицама и др.)

1.580.000,00

Реализација пројеката побољшања услова безбедности саобраћаја у зонама
школа - школске зоне на подручју града (Економско-трговинска школа
Смедерево, ОШ “Иво Андрић” Радинац - Одељење у Раљи, ОШ “Свети
Сава” Смедерево - Одељење у Вучаку и др.)
Израда пројеката изградње и реконструкције тротоара и пешачких стаза
на државним и општинским путевима и улицама на подручју града (у
Михајловцу, у улици Петријевској у Смедереву на делу од ул. Фочанске до
ул. Старца Вујадина, у улици Димитрија Давидовића у Смедереву, у улици
Петријевски поток у Смедереву, пешачке стазе Враново - Мала Крсна и др.)
Реализација пројеката изградње, реконструкције и опремања (стубићи,
ограде, осветљење и сл.) тротоара и пешачких стаза на државним и
општинским путевима и улицама на подручју града (пешачка стаза ВрановоМала Крсна, улица Петријевски поток у Смедереву, Црвене Армије и др.)
Израда посебног осветљавања пешачког прелаза у улици Карађорђевој у
Смедереву код Центра за културу
Постављање стубића, ограда, пешачких платоа и др.по потреби

14.440.551,00

2.500.000,00

6.400.000,00
600.000,00
500.000,00

Рад Савета за безбедност саобраћаја града Смедерева

400.000,00

Саветовање, едукација, семинари, одржавање седница, репрезентација

400.000,00

0,8%
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Унапређење саобраћајног васпитања и образовања

1.300.000,00

Набавка светло-одбојних прслука, дечијих саобраћајних полигона, играчака,
књига и др. за децу предшколског и школског узраста у циљу едукације
истих
Реализација пројеката едукације деце предшколског и школског узраста
(“Пажљивкова смотра”, “Шта знаш о саобраћају” и др.)

800.000,00
500.000,00

Превентивно - промотивне активности из области безбедности
саобраћаја

5.100.000,00

4.1.

Набавка ауто-седишта за новорођене бебе и едукација родитеља

5.000.000,00

4.2.

Реализација превентивно-промотивних акција Агенције за безбедност
саобраћаја, МУП-а Републике Србије, Ауто-мото савеза и сопствене

100.000,00

Научно - истраживачки рад у области безбедности саобраћаја

500.000,00

Израда пројеката и студија безбедности саобраћаја
Израда студије изводљивости изградње пешачко-бициклистичке стазе од
Смедерева до Југова
Техничко опремање органа надлежних за безбедност саобраћаја и
јединица саобраћајне полиције које контролишу и регулишу саобраћај
на путевима
Израда пројекта контроле брзине возила путем видео надзора са
препознавањем регистарских ознака (камере) на државним путевима на
подручју града
Реализација пројеката контроле брзине возила путем видео надзора са
препознавањем регистарских таблица (камере) на државним и општинским
путевима и улицама на подручју града
Одржавање постојећег система контроле возила путем видео надзора код
постојећих камера након истека гарантног рока
Обезбеђење интернет конекције код постојећег система видео надзора
контроле брзине возила
Надоградња постојећег система контроле брзине возила путем видео
надзора (по потреби и налогу МУП-а)
Услуге баждарења и сл. постојећег система контроле брзине возила путем
видео надзора
Набавка мобилног радара за контролу брзина кретања возила, ампула за
контролу употребе психо-физичких супстанци код возача, алкометара,
штампача, монитора, рачунара, батерија, батеријских лампи, таблица,
пиштаљки, ручне фотеље, уређаја за напајањи УПС, тонера, канцеларијског
материјала, коверти итд. за потребе рада Саобраћајне полиције ПУ
Смедерево у непосредној контроли саобраћаја и у обради прекршаја
Набавка рачунара, мерне траке и друге опреме за потребе рада Управљача
путева ЈП „Урбанизам“ Смедерево на пословима везаним за безбедност
саобраћаја
Одржавање постојећег система „Портал безбедности саобраћаја“ АМС
Србије за потребе рада свих органа и организација који обављају послове
безбедности саобраћаја
Набавка респиратора, дефибрилатора, аспиратора итд., за потребе
медицинских установа у Смедереву приликом
интервенција и збрињавања настрадалих у саобраћајним незгодама

300.000,00

4.

5.
5.1.
5.2.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.

6.7.

6.8.
6.9.
6.10

2,5%

9,8%

1,0%

200.000,00
18.720.551,00

36,0%

600.000,00
7.020.551,00
450.000,00
380.000,00
120.000,00
50.000,00

5.000.000,00

200.000,00
600.000,00
4.300.000,00

укупно позиција 1

26.020.551,00

50,0%

укупно позиција 2+3+4+5+6

26.020.551,00

50,0%

свега

52.041.102,00

100%
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7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.

Назив
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износ (рсд)

Уговорне обавезе - средства намењена за реализацију уговора из
претходне године
„Веркеринг“ доо Нови Сад и др. (стубићи и ограде)
ЈП Урбанизам Смедерево за прибављање техничке документације за
постављање знакова са изменљивим садржајем
ЈП Урбанизам Смедерево за израду пројекта побољшања услова школске
зоне ОШ “Димитрије Давидовић” Смедерево
ЈКП Зеленило и гробља Смедерево за изведено посебно осветљење
пешачког прелаза у ул Карађорђевој у Смедереву
“Модел 5” Београд за израду пројекта побољшања услова школске зоне
Економко-трговинске школе у Смедереву
„Селма“ доо Суботица за постављање камера за контролу брзине возила у
ул. Војводе Степе у Смедереву
ЈП “Урбанизам” Смедерево за извршено мерење у вези постављања камера
за видео надзор контроле брзине возила
укупно позиција 1+2+3+4+5+6+7

2. Програм о измени Програма ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 344-121/2020-07
У Смедереву, 15. априла 2020. године
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Дејан Стошић, с.р.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
61.
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),
Градоначелница града Смедерева, дана 16. априла 2020.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2020. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 6/2019 и 1/2020), раздео 4-Градска управа, Програм
15–Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0009-Текућа буџетска резерва, функција 160-Опште

7.958.898,00
2.723.424,00
77.638,00
1.021.080,00
90.116,00
297.600,00
3.689.040,00
60.000,00
60.000.000,00

јавне услуге некласификоване на другом месту, позиција
153, економска класификација 49912-Текућа резерва, одобравају се средства Јавном предузећу Спортски центар
Смедерево, у износу од 8.000.000,00 динара на име текуће
субвенције ради финансирања текућег пословања Предузећа, а који је отежан наступањем ванредног стања у земљи.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4-Градска управа, Програм 14-Развој спорта и омладине, Програмска активност 0004-Функционисање локалних спортских установа, функција 810-Услуге рекреације и спорта, позиција 387, економска класификација
4511-Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, у укупном износу од 8.000.000,00
динара и укупан план средстава ове апропријације износи
18.000.000,00 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 400-153/2020-07
У Смедереву, 16. априла 2020. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с.р.

62.
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),
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Градоначелница града Смедерева, дана 16. априла 2020.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2020. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 6/2019 и 1/2020), раздео 4-Градска управа, Програм
15–Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0009-Текућа буџетска резерва, функција 160-Опште
јавне услуге некласификоване на другом месту, позиција
153, економска класификација 49912-Текућа резерва, одобравају се средства Спортској хали Смедерево, д.о.о. из
Смедерева у износу од 8.000.000,00 динара на име финансирања редовног рада који је отежан наступањем ванредног стања у земљи.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4-Градска управа, Програм 14-Развој спорта и омладине, Програмска активност 0004-Функционисање локалних спортских установа, функција 810-Услуге рекреације и спорта, позиција 389, економска класификација
4511-Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, у укупном износу од 8.000.000,00
динара и укупан план средстава ове апропријације износи
28.000.000,00 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 400-632/2020-07
У Смедереву, 16. априла 2020. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с.р.

ИЗБОРНА КОМИСИЈА

63.
ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Број: 013-27/2020
Датум: 11.05.2020. година
СМЕДЕРЕВО
На основу члана 15. Закона о локалним изборима („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 34/2010
– одлука УС, 54/2011 и 12/2020, 16/2020 – аутентично тумачење и 68/2020), члана 100. Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Србије“, број 18/16
и 95/18 – аутентично тумачење) и члана 4. Закона о важењу
уредаба које је Влада уз супотпис председника Релублике
донела за време ванредног стања („Службени гласник Републике Србије“, број 65/2020),

11. мај 2020. године

Изборна Комисија за избор одборника Скупштине града Смедерева, на седници одржаној дана 11.05.2020. године, донела је:
РЕШЕЊЕ
О НАСТАВКУ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРНИХ РАДЊИ
У ПОСТУПКУ ИЗБОРА ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДА СМЕДЕРЕВА, РАСПИСАНИХ
4. МАРТА 2020. ГОДИНЕ
1. Наставља се спровођење изборних радњи у поступку
избора за избор одборника Скупштине града Смедерева, расписаних 4. марта 2020. године, почев од
дана доношења овог решења.
2. Избори из тачке 1. овог решења одржаће се 21. јуна
2020. године.
3. Настављају да теку сви рокови за вршење изборних
радњи у поступку спровођења избора из тачке 1. овог
решења, утврђени Законом о локалним изборима и
другим прописима који се примењују на избор одборника Скупштине града Смедерева и Роковника за
вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике Скупштине града Смедерева који
су расписани за 26. април 2020. године.
4.Изборна Комисија за избор одборника Скупштине
града Смедерева ће посебним актом дефинисати истек рокова из тачке 3. овог Решења у складу са новим
датумом одржавања избора из тачке 2. овог Решења.
5. Ово Решење објавити у Службеном листу града Смедерева.
Образложење
Председница Народне Скупштине је 4. марта 2020. године донела одлуку којом је расписала изборе за одборнике скупштина градова и скупштина општина у Републици
Србији за 26. април 2020. године („Службени гласник РС“,
број 19/20). У складу том одлуком, Изборна комисија за избор одборника Скупштине града Смедерева је спроводила
изборне радње прописане законом.
Одлуком о проглашењу ванредног стања („Службени
гласник РС”, број 29/20), коју су 15. марта 2020. године донели заједно председник Републике, председник Народне
скупштине и председник Владе, проглашено је ванредно
стање на територији Републике Србије.
Влада је, на основу члана 200. став 6. Устава Републике Србије, уз супотпис председника Републике, 16. марта
2020. године донела Уредбу о мерама за време ванредног
стања („Службени гласник РС”, број 31/20). Уредба је ступила на снагу даном објавгБивања у „Службеном гласнику
Републике Србије”, 16. марта 2020. године.
Чланом 5. наведене уредбе прописано је да се њеним
ступањем на снагу прекидају све изборне радње у спровођењу избора за народне посланике, посланике Скупштине
Аутономне покрајине Војводине и одборнике скупштина
општина и градова који су расписани за 26. април 2020. године и да ће се спровођење изборних радњи наставити по
престанку ванредног стања.
У складу са наведеним, Изборна комисија за избор одборника Скупштине града Смедерева је, 16. марта 2020.
године донела Решење о прекиду свих изборних радњи у
спровођењу избора за одборнике Скупштине града Смедерева, расписаних за 26. април 2020. године („Службени
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лист града Смедерева“, број 4/2020), док важи Одлука о
проглашењу ванредног стања.
Народна скупштина је, 6. маја 2020. године, донела
Одлуку о укидању ванредног стања („Службени гласник
РС”, број 65/20).
Истога дана, Народна скупштина је донела и Закон о
важењу уредаба које је Влада уз супотпис председника Републике донела за време ванредног стања и које је Народна
скупштина потврдила. Чланом 4. наведеног закона прописано је да ће надлежне изборне комисије 11. маја 2020. године донети решења о настављању спровођења изборних
радњи у поступку спровођења избора за народне посланике, посланике Скупштине Аутономне покрајине Војводине
и одборнике скупштина општина и градова. Истим чланом,
надлежне изборне комисије су задужене да утврде нове рокове за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора у складу са временом наставка спровођења изборних
радњи.
Председница Народне Скупштине је 10. маја 2020. године донела Одлуку о измени Одлуке о расписивању избора за одборнике скупштина градова и скупштина општина
у Републици Србији („Службени гласник РС”, број 68/20)
коју је истог дана ступила на снагу, објављивањем у
„Службеном гласнику Републике Србије”. Овом одлуком,
као датум одржавања избора за одборнике скупштина градова и скупштина општина у Републици Србији одређен је
21. јун 2020. године.
У складу са наведеним, Изборна Комисија за избор одборника Скупштине града Смедерева, као орган надлежан за
спровођење поступка избора за одборнике Скупштине града
Смедерева, донела је решење како је наведено у диспозитиву.
Упутство о правном средству: Против овог Решења
може се поднети Приговор Изборној комисији за избор одборника Скупштине града Смедерева у року од 24 часа од
дана доношења Решења.
У Смедереву,
11. маја 2020. године
ПРЕДСЕДНИК
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
Иван Михаиловић, с.р.
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64.
ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ЗА ИЗБОР ОДБОРНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Број: 013-28/2020
Датум: 11.05.2020. година
СМЕДЕРЕВО
На основу члана 15. став 1. тачка 8. и става 2. Закона о
локалним изборима („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 34/2010 – одлука УС, 54/2011 и 12/2020 и
16/2020 – аутентично тумачење, 68/2020) и члана 4. Закона
о важењу уредаба које је Влада уз супотпис председника
Релублике донела за време ванредног стања („Службени
гласник Републике Србије“, број 65/2020),
Изборна комисија за избор одборника Скупштине града
Смедерева, на седници одржаној дана 11.05.2020. године,
донела је:
ОД Л У КУ
1. Обрасци за подношење изборне листе, утврђени на 2.
седници Изборне комисије за избор одборника Скупштине града Смедерева остају на правној снази у непромењеном облику.
2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
У Смедереву,
Дана 11.05.2020. године
ПРЕДСЕДНИК
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
Иван Михаиловић, с.р.
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САДРЖАЈ
Рег. бр.

Страна
ГРАДСКО ВЕЋЕ

60.

1

Програм о измени Програма коришћења
средстава за финансирање унапређења
безбедности саобраћаја на путевима на
подручју града Смедерева у 2020. години
ГРАДОНАЧЕЛНИК

61.

Решење о употреби средстава текуће
резерве

3

62.

Решење о употреби средстава текуће
резерве

3

ИЗБОРНА КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР
ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА
СМЕДЕРЕВА
63.

Решење о наставку спровођења изборних
радњи у поступку избора за избор одборника Скупштине града Смедерева, расписаних 4. марта 2020. године

4

64.

Одлука којом обрасци за подношење изборне листе, утврђени на 2. седници Изборне комисије за избор одборника Скупштине града Смедерева остају на правној
снази у непромењеном облику
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