ГРАДА СМЕДЕРЕВА
ГОДИНА XII БРОЈ 3
СКУПШТИНА ГРАДА

52.
На основу члана 56., а у вези са чланом 48. став 3. Закона о локалним изборима („Службени гласник Републике
Србије“, број 129/2007, 34/2010 - oдлука УС и 54/2011),
Скупштина града Смедерева, на 20. седници одржаној
24. јуна 2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА
ИЗАБРАНОГ НА ИЗБОРИМА ЗА ОДБОРНИКЕ
СКУПШТИНЕ ГРАДА СМЕДЕРЕВА, ОДРЖАНИМ
24. АПРИЛА 2016. ГОДИНЕ, КОМЕ ЈЕ ПОНОВО
ДОДЕЉЕН МАНДАТ ОДБОРНИКА
I
Потврђује се мандат одборнику Бојану Теофиловићу, изабраном на изборима за одборнике Скупштине града
Смедерева одржаним 24. априла 2016. године, са Изборне
листе Александар Вучић – Србија побеђује, коме је Изборна комисија за избор одборника Скупштине града Смедерева, поново доделила мандат у складу са чланом 48. став 3.
Закона о локалним изборима.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“ и на огласној табли Градске управе града Смедерева.
Образложење
На конститутивној седници Скупштине града Смедерева одржаној 24. јуна 2016. године кандидату за одборника
Бојану Теофиловићу, избарном са Изборне листе Александар Вучић - Србија побеђује, потврђен је мандат одборника. На истој седници Бојан Теофиловић изабран је за заменика градоначелника града Смедерева.
На 2. седници Скупштине града Смедерева одржаној
24. јуна 2016. године, Скупштина града Смедерева донела
је Решење о престанку мандата одборницима Скупштине
града Смедерева, којим је Бојану Теофиловићу, утврдила
престанак мандата одборника Скупштине града Смедерева са 24. јуном 2016. године, пре истека времена на које је
изабран, због преузимања посла, односно функције која је у
складу са законом неспојива са функцијом одборника.

СМЕДЕРЕВО, 24. ЈУН 2019. ГОДИНЕ
На 19. седници Скупштине града Смедерева одржаној
25. марта 2019. године донето је Решење о престанку функције заменика градоначелника града Смедерева, којим је
Бојану Теофиловићу, престала функција заменика градоначелника града Смедерева, због подношења оставке.
Чланом 48. став 3. Закона о локалним изборима („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 34/2010
– одлука УС и 54/2011), прописано је да кандидату коме је
био додељен мандат одборника, а којем је мандат престао
због преузимања функције председника општине или градоначелника, односно заменика председника општине или
заменика градоначелника, мандат се поново додељује у
истом сазиву скупштине јединице локалне самоуправе под
условима: да је кандидату престала функција председника
општине или градоначелника, односно заменика председника општине или заменика градоначелника, да постоји
упражњено одборничко место које припада истој изборној
листи и да је изборној комисији јединице локалне самоуправе кандидат поднео захтев за доделу мандата одборника.
На основу наведног Закона, Бојан Теофиловић поднео
је Захтев Изборној комисији да му се поново додели мандат
одборника Скупштине града Смедерева и Изборна комисија му је издала уверење о избору одборника у Скупштини
града Смедерева.
Сходно одредбама Закона о локалним изборима и Пословника Скупштине града Смедерева мандат одборника
почиње да тече даном потврђивања мандата.
Потврђивање мандата одборника врши се на основу
уверења о избору одборника и извештаја Изборне комисије
о спроведеним изборима за одборнике и додели одборничких мандата.
Како је чланом 56. Закона о локалним изборима („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 34/2010
- одлука УС и 54/2011) утврђено да о потврђивању мандата
одборника, на основу извештаја Верификационог одбора,
Скупштина одлучује јавним гласањем, то је Скупштина
града Смедерева, у складу са Пословником Скупштине
града Смедерева, образовала Верификациони одбор за потврђивање мандата од 3 члана.
Након образовања Верификационог одбора, одборник
је предао Одбору своје уверење о избору.
Верификациони одбор је на основу Извештаја Изборне
комисије утврдио да су подаци из уверења о избору одборника истоветни са подацима из Извештаја Изборне комисије и о томе поднео извештај Скупштини града у писаном
облику.
О потврђивању мандата одборника, на основу извештаја Верификационог одбора, Скупштина је одлучила јавним
гласањем.
С обзиром на наведено одлучено је као у диспозитиву
овог Решења.
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ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог Решења
може се изјавити жалба Управном суду у Београду у року
од 48 часова од дана доношења Решења.
Број 02-111/2019-07
У Смедереву, 24. јуна 2019. године

24. јун 2019. године

Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-131/2019-07
У Смедереву, 24. јуна 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.
53.

55.

На основу члана 50., а у вези са чланом 66. став 5. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др.закон и
47/2018) и члана 47. Статута града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 2/2019-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 20. седници одржаној
24. јуна 2019. године, донела је

На основу члана 32. став 1. тачка 12. и члана 45., а у вези
са чланом 66. став 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014др.закон, 101/2016-др. закон и 47/2018), члана 19. став 1.
тачка 13. и члана 43. Статута града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 2/2019-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 20. седници одржаној
24. јуна 2019. године, донела је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА ГРАДСКОГ
ВЕЋА ГРАДА СМЕДЕРЕВА

О ИЗБОРУ ЧЛАНА ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
СМЕДЕРЕВА

I

I

ДЕЈАНУ СПАСИЋУ, престаје функција члана Градског већа града Смедерева, због подношења оставке, са
24.06.2019. године.

ДЕЈАН МИЛЕНКОВИЋ, бира се за члана Градског
већа града Смедерева.
II

II

Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.

Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-132/2019-07
У Смедереву, 24. јуна 2019. године

Број 02-135/2019-07
У Смедереву, 24. јуна 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.
56.

54.
На основу члана 50., а у вези са чланом 66. став 5. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др.закон и
47/2018) и члана 47. Статута града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 2/2019-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 20. седници одржаној
24. јуна 2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА ГРАДСКОГ
ВЕЋА ГРАДА СМЕДЕРЕВА
I
ВЛАДАНУ ПОПОВИЋУ, престаје функција члана
Градског већа града Смедерева, због подношења оставке,
са 24.06.2019. године.

На основу члана 32. став 1. тачка 12. и члана 45., а у вези
са чланом 66. став 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014др.закон, 101/2016-др. закон и 47/2018), члана 19. став 1.
тачка 13. и члана 43. Статута града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 2/2019-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 20. седници одржаној
24. јуна 2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
СМЕДЕРЕВА
I
ЈОВАНА ЛУКИЋ, бира се за члана Градског већа града Смедерева.

24. јун 2019. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
II

Страна 3 – Број 3

I

Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-136/2019-07
У Смедереву, 24. јуна 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.

57.
На основу члана 32. став 1. тачка 2, а у вези са чланом
66. став 3. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Србије”, број 129/2007, 83/2014 – др.закон,
101/2016-др.закон и 47/2018), чланова 78. и 79. Закона о буџетском систему (“Службени гласник Републике Србије”,
број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015- др.закон,
103/2015, 99/2016, 113/2017 и 95/2018), чланова 2, 3. и 5.
Правилника о начину припреме, састављања и подношења
финансијских извештаја корисника буџетских средстава и
корисника средстава организација за обавезно социјално
осигурање и буџетских фондова („Службени гласник Републике Србије“, број 18/2015 и 104/2018), члана 19. став 1.
тачка 2. и члана 77. Статута града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 2/2019- пречишћен текст)
Скупштина града Смедерева, на 20. седници одржаној
24. јуна 2019. године, донела jе
ОД Л У КУ
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА ЗА 2018. ГОДИНУ
Члан 1.
Завршни рачун буџета града Смедерева садржи:
- Биланс стања (Образац 1)
- Биланс прихода и расхода (Образац 2)
- Извештај о капиталним издацима и примањима (Образац 3)
- Извештај о новчаним токовима (Образац 4)
- Извештај о извршењу буџета (Образац 5)
- Извештај о извршењу буџета града Смедерева за 2018.
годину
- Објашњење одступања између одобрених средстава
Одлуком о буџету града Смедерева за 2018. годину и извршења
- Извештај о примљеним донацијама и кредитима,
домаћим и иностраним и извршеним отплатама дугова у
2018. години
- Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне
буџетске резерве за 2018. годину
- Извештај о гаранцијама датим у току фискалне 2018.
године
Члан 2.
Остварени текући приходи и примања, као и извршени
текући расходи и издаци у завршном рачуну буџета града
Смедерева за 2018. годину износе у динарима:

Кориговани приливи за примљена средства у обрачуну
(Ознака ОП у Обрасцу 4437)
II Кориговани одливи за исплаћена средства у обрачуну
(Ознака ОП у Обрасцу 4439)

3.323.064 хиљада динара
3.259.639 хиљада динара

Члан 3.
У Билансу стања у периоду од 1. јануара 2018. до 31.
децембра 2018. године (Образац 1) утврђена је укупна актива у износу од 20.254.531 хиљада динара и укупна пасива
у износу од 20.254.531 хиљада динара. Структура активе и
пасиве на одговарајућим синтетичким контима дата је по
следећим класама и износима:
000000-Нефинансијска имовина у износу од 16.601.370
хиљада динара
100000-Финансијска имовина у износу од 3.653.161 хиљада динара
200000-Обавезе у износу од 2.597.610 хиљада динара
300000-Капитал, утврђивање резултата пословања и
ванбилансна евиденција у износу од 17.656.921 хиљада
динара.
Члан 4.
У Билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара
2018. до 31. децембра 2018. године (Образац 2) утврђени су:
(у хиљ. динара)
1. Укупно остварени текући приходи и
3.318.737
примања од продаје нефинансијске имовине
2. Укупно извршени текући расходи и издаци
3.102.349
за набавку нефинансијске имовине
3. Вишак прихода и примања – буџетски
216.388
суфицит (ред.бр.1-ред.бр.2)
Структура текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине и текућих расхода и издатака за нефинансијску имовину, утврђивање резултата пословања на
одговарајућим синтетичким контима дата је по следећим
класама и износима:
700000 + 800000 - Текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 3.318.737 хиљада динара
400000 + 500000-Текући расходи и издаци за нефинансијску имовину у износу од 3.102.349 хиљада динара
Вишак прихода и примања – буџетски суфицит у износу од 216.388 хиљада динара.
Члан 5.
У Извештају о капиталним издацима и примањима у
периоду од 1. јануара 2018. до 31. децембра 2018. године
(Образац 3) утврђени су укупни извори финансирања и
укупни издаци на одговарајућим синтетичким контима, а
по следећим класама и износима:
800000 + 900000 - Примања од продаје нефинансијске
имовине и примања од задуживања и продаје финансијске имовине у износу од 200.037 хиљада динара
500000 + 600000 - Издаци за нефинансијску имовину и
издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине у износу од 584.295 хиљада динара
- Мањак примања у износу од 384.258 хиљада динара
(Ознака ОП у Обрасцу 3163).
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Члан 6.

У Извештају о новчаним токовима у периоду од 1. јануара 2018. до 31. децембра 2018. године (Образац 4) утврђени су укупни новчани приливи и укупни новчани одливи и
салдо готовине на крају године на одговарајућим синтетичким контима, а по следећим класама и износима:
700000-Текући приходи у износу од 3.119.923 хиљадe
динара
800000-Примања од продаје нефинансијске имовине у
износу од 198.814 хиљада динара
900000-Примања од задуживања и продаје финансијске
имовине у износу од 1.223 хиљадe динара
400000-Текући расходи у износу од 2.674.199 хиљада
динара
500000-Издаци за нефинансијску имовину у износу од
428.150 хиљада динарa
600000-Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине у износу од 156.145 хиљада динара
-Салдо готовине на крају године у износу од 222.824
хиљадe динара (ознака ОП у Обрасцу 4442).
Члан 7.
У Извештају о извршењу буџета у периоду од 1. јануара
2018. до 31. децембра 2018. године (Образац 5) утврђена је
укупна разлика између примљених и утрошених средстава, односно између укупних прихода и примања и укупних
расхода и издатака по нивоима финансирања из Републике,
града, ООСО, донација и помоћи и осталих извора:
- Текући приходи и примања од продаје нефинансијске
имовине у износу од 3.318.737 хиљада динара
- Текући расходи и издаци за нефинансијску имовину у
износу од 3.102.349 хиљада динара
- Вишак прихода и примања - буџетски суфицит у износу од 216.388 хиљада динара (ознака ОП 5438)
- Примања од задуживања и продаје финансијске имовине у износу од 1.223 хиљаде динара
- Издаци за отплату главнице и набавку финансијске
имовине у износу од 156.145 хиљада динара
- Мањак примања у износу од 154.922 хиљаде динара
(ознака ОП 5443)
- Вишак новчаних прилива у износу од 61.466 хиљада
динара (ознака ОП 5444)
Члан 8.
Саставни део Одлуке о завршном рачуну буџета града
Смедерева за 2018. годину је и Извештај о извршењу буџета града Смедерева за 2018. годину са образложењем сачињен тако да приказује разлике између одобрених средстава
и извршења. Извештај о извршењу буџета садржи годишњи
извештај о учинку програма, укључујући и учинак на унапређењу родне равноправности, са додатним напоменама,
објашњењима и образложењима.
Члан 9.
Средства из ранијих година у износу од 75.326.766,30
динара наменски су опредељена и то за:
- средства градског самодоприноса остварена по истеку
Одлуке у износу од 14.000.139,92 динара;
- средства самодоприноса остварена по истеку одлука у
сеоским месним заједницама у износу од 1.701.138,37
динара;
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- наменска средства самодоприноса из прихода лица
која се баве самосталном делатношћу у износу од
882,00 динара;
- за расподелу сеоског самодоприноса оствареног од зарада у износу од 13.593.392,95 динара;
- средства пренета са рачуна Фонда за солидарну стамбену изградњу Смедерево у износу од 5.915.170,12 динара;
- наменска средства за изградњу фекалне канализације
у Горанској улици остварена од игара на срећу у износу
од 801.346,19 динара;
- наменска средства за модернизацију опремљености
локалне самоуправе остварена од игара на срећу у износу од 57.648,12 динара;
- средства од Фонда за заштиту животне средине за суфинансирање уклањања дивље депоније „Дуго поље“
у Радинцу и уређење локације у износу од 871.776,28
динара;
- новчани прилози за помоћ и ублажавање насталих
последица и накнаду трошкова услед елементарних
непогода – поплава у мају 2014. године у износу од
3.720.749,76 динара;
- средства за примену института опортунитета у износу
од 3.072.921,80 динара;
- средства Министарства за рад, запошљавање и социјалну политику за финансирање услуга социјалне заштите у износу од 37.707,20 динара;
- средства Комесаријата за избеглице у износу од
22.666.672,00 динара, а односе се на побољшање услова становања породица избеглица;
- средства за Пројекат –Побољшање инфраструктуре у
једном од највећих ромских насеља у Србији у износу
од 3.607.221,59 динара;
- средства Министарства заштите животне средине,
средства Зеленог фонда РС, за израду пројекта санације и рекултивације несанитарне депоније комуналног отпада Годоминско поље у Смедереву у износу од
3.000.000 динара;
- средства Министарства привреде, за суфинансирање
пројектно-техничке документације за пројекат реконструкција улице Карађорђеве у износу од 1.620.000 динара и
- средства Министарства грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре на основу Уговора о суфинансирању
израде планског документа ПДР стари пут за Шалинац
кроз Индустријску зону у износу од 660.000 динара.
Члан 10.
Укупан суфицит текуће године износи 61.466 хиљада динара. Део поменутог суфицита у укупном износу од
35.492 хиљада динара наменски је опредељен и то за:
- Пројекат „Побољшање услова за одрживо, безбедније
и ефикасно пословање објекта „Весели цветови“ Смедерево“ у износу од 6.869 хиљада динара;
- Пројекат „Осветлимо индустријски парк-побољшање
инфраструктуре снабдевања електричном енергијом и
осветљења у индустријском парку“ у износу од 26.128
хиљада динара;
- Пројекат „Вода за пословање-развој пројекта за извођење за магистрални цевовод та водоснабдевање индустријске зоне дуж старог Шалиначког пута и пута М-24
до Ковинског моста“ у износу од 2.220 хиљада динара и
-за Народну библиотеку Смедерево износ од 275 хиљада динара.
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Део суфицита у износу од 25.974 хиљада динара користиће се за финансирање расхода и издатака у 2019.
години.
Члан 11.
Одлуку о завршном рачуну буџета града Смедерева за
2018. годину доставити Министарству финансија Републике Србије - Управи за трезор.
Члан 12.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу града Смедерева”.
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е
ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА
СМЕДЕРЕВА ЗА 2018. ГОДИНУ
Поступак припреме, састављања и подношења завршних рачуна директних и индиректних корисника буџетских средстава, буџетских фондова, као и буџета локалне
власти регулисан је одредбама Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике Србије» бр 129/2007,
83/2014-др. Закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), 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, 68/2015др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017 и 95/2018), Уредбом
о буџетском рачуноводству («Службени гласник Републике Србије», број 125/2003 и 12/2006), као и подзаконским
актима, и то: Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем («Службени гласник Републике Србије», број 16/2016, 49/2016,
107/2016, 46/2017, 114/2017, 20/2018, 36/2018, 93/2018 и
104/2018), Правилником о начину припреме, састављања и
подношења финансијских извештаја корисника буџетских
средстава, корисника средстава организација обавезног социјалног осигурања и буџетских фондова («Службени гласник Републике Србије», број 18/2015 и 104/2018) и Статутом града Смедерева („Службени лист града Смедерева“,
број 12/2016 - пречишћен текст и 2/2019- пречишћен текст).
У смислу наведених прописа, финансијски извештаји буџета града Смедерева су следећи:
1. Биланс стања (Образац 1)
2. Биланс прихода и расхода (Образац 2)
3. Извештај о капиталним издацима и примањима
(Образац 3)
4. Извештај о новчаним токовима (Образац 4)
5. Извештај о извршењу буџета (Образац 5)
6. Извештај о извршењу буџета града Смедерева за
2018. годину
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7. Објашњење одступања између одобрених средстава
и извршења,
8. Извештај о примљеним донацијама и кредитима, домаћим и иностраним и извршеним отплатама дугова
9. Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне
буџетске резерве,
10. Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године
Одлука о завршном рачуну буџета града Смедерева за
2018. годину садржи укупно остварене приходе и примања
и сопствене приходе корисника средстава буџета локалне
власти, укупно извршене расходе и издатке буџета, издатке
из сопствених прихода корисника средстава буџета и финансијски резултат консолидованог рачуна трезора града
Смедерева.
У оквиру консолидованог рачуна трезора налази се рачун буџета града Смедерева са припадајућим рачунима, редовни рачуни свих сеоских и градских месних заједница,
као и рачуни за посебне намене сеоских месних заједница,
рачуни самодоприноса сеоских месних заједница, рачуни
установа у области културе, друштвене бриге о деци, рачуни сопствених прихода индиректних корисника буџета
града Смедерева и других корисника јавних средстава.
Извештај о извршењу буџета града Смедерева за 2018.
годину са образложењем, сачињен је тако да приказује разлике између одобрених средстава и извршења, а на основу
планираних износа за извор 01-приходи из буџета по Одлуци о буџету града Смедерева за 2018. годину. Извештај о
извршењу буџета садржи годишњи извештај о учинку програма, укључујући и учинак на унапређењу родне равноправности, са додатним напоменама, објашњењима и образложењима. Поменути Извештај је саставни део завршног
рачуна буџета града Смедерева за 2018. годину.
Извештај о примљеним донацијама и кредитима, домаћим и иностраним и извршеним отплатама дугова у 2018.
години садржи аналитички приказ примљених донација и
кредита, као и отплату главнице и камате по истим у току
2018. године. Поменути Извештај је такође саставни део
завршног рачуна буџета града Смедерева за 2018. годину.
Такође, дат је, као саставни део завршног рачуна буџета града Смедерева за 2018. годину Извештај о коришћењу
средстава из текуће и сталне буџетске резерве и Извештај о
гаранцијама датим у току фискалне 2018. године.
У смислу свега наведеног, Скупштина града Смедерева
донела је Одлуку о завршном рачуну буџета града Смедерева за 2018. годину.
Број 400-3829/2019-07
У Смедереву, 24. јуна 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.
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ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА
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Седиште
УТ
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Надлежни
директни

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
КОНСОЛИДОВАНИ РАЧУН ТРЕЗОРА ГРАДА СМЕДЕРЕВА
СЕДИШТЕ
ПИБ

СМЕДЕРЕВО

0

МАТИЧНИ БРОЈ

0

БРОЈ ПОДРАЧУНА

0

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
0

(Попуњава само индиректни корисник буџетских средстава)

БИЛАНС СТАЊА
године до

01.01.2018.

у периоду од

31.12.2018. године
(У хиљадама динара)

Ознака
ОП

Број
конта

1

2

Опис

АКТИВА

3

Износ из
претходне
године
(почетно
стање)
4

Износ текуће године
Бруто

Исправка
вредности

Нето
(5 - 6)

5

6

7

1001

000000

НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА
(1002 + 1020)

16,607,148

18,917,085

2,315,715

16,601,370

1002

010000

НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У
СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА
(1003 + 1007 + 1009 + 1011 + 1015 + 1018)

16,601,495

18,854,264

2,263,480

16,590,784

1003

011000

НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА
(од 1004 до 1006)

7,025,418

9,033,098

2,020,953

7,012,145

1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010

011100
011200
011300
012000
012100
013000
013100

Зграде и грађевински објекти

Драгоцености

6,944,735
79,886
797
0
0
0
0

8,728,534
302,176
2,388
0
0
0
0

1,801,673
217,544
1,736
0
0
0
0

6,926,861
84,632
652
0
0
0
0

1011

014000

ПРИРОДНА ИМОВИНА
(од 1012 до 1014)

9,338,893

9,339,255

217,567

9,121,688

1012
1013
1014

014100
014200
014300

Земљиште

9,338,893
0
0

9,339,255
0
0

217,567
0
0

9,121,688
0
0

1015

015000

НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У
ПРИПРЕМИ И АВАНСИ (1016 + 1017)

135,494

330,717

20,204

310,513

1016

015100

Нефинансијска имовина у припреми

135,494

326,751

20,204

306,547

Опрема
Остале некретнине и опрема
КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (1008)
Култивисана имовина
ДРАГОЦЕНОСТИ (1010)

Подземна блага
Шуме и воде
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Износ из
претходне
године
(почетно
стање)

Износ текуће године

Ознака
ОП

Број
конта

1
1017
1018
1019

2
015200
016000
016100

1020

020000

НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА
(1021 + 1025)

1021
1022
1023
1024

021000
021100
021200
021300

ЗАЛИХЕ (од 1022 до 1024)

1025

022000

ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И
ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА (1026 + 1027)

4,992

1026
1027

022100
022200

Залихе ситног инвентара

1,910
3,082

1028

100000

ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА
(1029 + 1049 + 1067)

3,607,553

1029

110000

ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА
(1030 + 1040)

1030

111000

ДУГОРОЧНА ДОМАЋА ФИНАНСИЈСКА
ИМОВИНА (од 1031 до 1039)

1031

111100

Дугорочне домаће хартије од вредности,
изузев акција

0

1032

111200

Кредити осталим нивоима власти

0

1033

111300

Кредити домаћим јавним финансијским
институцијама

0

1034

111400

Кредити домаћим пословним банкама

1035

111500

Кредити домаћим јавним нефинансијским
институцијама

1036

111600

1037

Опис

3
Аванси за нефинансијску имовину
НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (1019)
Нематеријална имовина

Бруто

Исправка
вредности

Нето
(5 - 6)

4

5

6

7

0
101,690
101,690

3,966
151,194
151,194

0
4,756
4,756

3,966
146,438
146,438

5,653

62,821

52,235

10,586

661
0
530
131

24,581
0
24,353
228

23,690
0
23,588
102

891
0
765
126

38,240

28,545

9,695

31,310
6,930

26,649
1,896

4,661
5,034

3,653,161

0

3,653,161

1,364,291

1,378,490

0

1,378,490

1,364,291

1,378,490

0

1,378,490

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Кредити физичким лицима и
домаћинствима у земљи

0

11,764

0

11,764

111700

Кредити домаћим невладиним
организацијама

0

0

0

0

1038

111800

Кредити домаћим нефинансијским
приватним предузећима

1039

111900

Домаће акције и остали капитал

1040

112000

1041

Робне резерве
Залихе производње
Роба за даљу продају

Залихе потрошног материјала

0

0

0

0

1,364,291

1,366,726

0

1,366,726

ДУГОРОЧНA СТРАНА ФИНАНСИЈСКА
ИМОВИНА (од 1041 до 1048)

0

0

0

0

112100

Дугорочне стране хартије од вредности,
изузев акција

0

0

0

0

1042
1043
1044

112200
112300
112400

Кредити страним владама
Кредити страним пословним банкама

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1045

112500

Кредити страним нефинансијским
институцијама

0

0

0

0

1046

112600

Кредити страним невладиним
организацијама

0

0

0

0

1047
1048

112700
112800

Стране акције и остали капитал

0
0

0
0

0
0

0
0

Кредити међународним организацијама

Страни финансијски деривати

Страна 8 – Број 3

Ознака
ОП

Број
конта

1

2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Опис
3

1049

120000

НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД
ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ
(1050 + 1060 + 1062)

1050

121000

НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД
ВРЕДНОСТИ (од 1051 до 1059)

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

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

Жиро и текући рачуни

1068

131000

АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА
(од 1069 до 1071)

1069
1070
1071
1072

131100
131200
131300

Разграничени расходи до једне године

1073

Издвојена новчана средства и акредитиви
Благајна
Девизни рачун
Девизни акредитиви
Девизна благајна
Остала новчана средства
Племенити метали
Хартије од вредности
КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (1061)
Потраживања по основу продаје и друга потраживања
КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (од 1063 до 1066)
Краткорочни кредити
Дати аванси, депозити и кауције
Хартије од вредности намењене продаји
Остали краткорочни пласмани
АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1068)

Обрачунати неплаћени расходи и издаци
Остала активна временска разграничења
УКУПНА АКТИВА (1001 + 1028)

351000

ВАНБИЛАНСНА АКТИВА

24. јун 2019. године

Износ из
претходне
године
(почетно
стање)
4

Износ текуће године
Бруто
5

Исправка
вредности
6

Нето
(5 - 6)
7

1,725,800

1,914,956

0

1,914,956

159,399

222,826

0

222,826

157,895
0
4
0
0
0
1,500
0
0
1,549,679
1,549,679
16,722
0
12,898
3,664
160
517,462

222,634
189
2
0
0
0
1
0
0
1,667,000
1,667,000
25,130
0
14,769
3,664
6,697
359,715

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

222,634
189
2
0
0
0
1
0
0
1,667,000
1,667,000
25,130
0
14,769
3,664
6,697
359,715

517,462

359,715

0

359,715

0
517,462
0
20,214,701
1,085,886

3,966
355,746
3
22,570,246
1,052,973

0
0
0
2,315,715
0

3,966
355,746
3
20,254,531
1,052,973

24. јун 2019. године

Ознака
ОП

Број
конта

1

2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 9 – Број 3

Износ

Опис

ПАСИВА

3

Претходна година

Текућа година

4

5

200000

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

2,787,300

2,597,610

1075

210000

ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ
(1076 + 1086 + 1093 + 1095 + 1097)

707,101

549,427

1076

211000

ДОМАЋЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1077 до 1085)

707,101

549,427

1077

211100

Обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција

0

0

1078

211200

Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих
нивоа власти

0

0

1079

211300

Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих
јавних финансијских институција

0

0

1080

211400

Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих пословних банака

707,101

549,427

1081

211500

Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих
домаћих кредитора

0

0

1082

211600

Обавезе по основу дугорочних кредита од
домаћинстава у земљи

0

0

1083

211700

Дугорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата

0

0

1084
1085
1086

211800
211900
212000

Дугорочне обавезе по основу домаћих меница
СТРАНЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1087 до 1092)

0
0
0

0
0
0

1087

212100

Дугорочне стране обавезе по основу емитованих
хартија од вредности, изузев акција

0

0

1088

212200

Обавезе по основу дугорочних кредита од страних
влада

0

0

1089

212300

Обавезе по основу дугорочних кредита од
мултилатералних институција

0

0

1090

212400

Обавезе по основу дугорочних кредита од страних пословних банака

0

0

1091

212500

Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих
страних кредитора

0

0

1093

213000

ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ
ГАРАНЦИЈА (1094)

0

0

1094

213100

Дугорочне обавезе по основу гаранција

0

0

1095

214000

ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ
ЛИЗИНГ (1096)

0

0

1096

214100

Обавезе по основу отплате главнице зa финансијски лизинг

0

0

1097

215000

ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО
КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (1098)

0

0

1098

215100

Обавезе по основу отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама

0

0

1099

220000

КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1100 + 1109 + 1116)

0

221000

КРАТКОРОЧНЕ ДОМАЋЕ ОБАВЕЗЕ
(од 1101 до 1108)

0

1100

0

0

1101

221100

Краткорочне домаће обавезе по основу емитованих
хартија од вредности, изузев акција

0

0

1102

221200

Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих
нивоа власти

0

0

1103

221300

Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих јавних финансијских
институција

0

0

1104

221400

Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих пословних банака

0

0

1074

Дугорочне обавезе за финансијске лизинге

Страна 10 – Број 3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

24. јун 2019. године

Износ

Ознака
ОП

Број
конта

Опис

1

2

3

1105

221500

Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих домаћих кредитора

0

0

1106

221600

Обавезе по основу краткорочних кредита од
домаћинстава у земљи

0

0

1107

221700

Краткорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата

0

0

1108
1109

221800
222000

Краткорочне обавезе по основу домаћих меница
КРАТКОРОЧНЕ СТРАНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1110 до 1115)

0
0

0
0

1110

222100

Краткорочне стране обавезе по основу емитованих
хартија од вредности, изузев акција

0

0

1111

222200

Обавезе по основу краткорочних кредита од страних
влада

0

0

1112

222300

Обавезе по основу краткорочних кредита од мултилатералних институција

0

0

1113

222400

Обавезе по основу краткорочних кредита од страних пословних банака

0

0

1114

222500

Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих страних кредитора

0

0

1115

222600

Краткорочне обавезе по основу страних финансијских деривата

0

0

1116

223000

КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1117)

0

0

1117

223100

Краткорочне обавезе по основу гаранција

0

0

1118

230000

ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1119 + 1125 +
1131 + 1137 + 1141+ 1147 + 1153 + 1161 + 1167)

48,841

54,883

1119
1120
1121

231000
231100
231200

ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАТЕ И ДОДАТКЕ (од 1120 до 1124)
Обавезе по основу пореза на плате и додатке

34,558
23,999
3,016

41,437
29,546
3,297

1122

231300

Обавезе по основу доприноса за пензијско и
инвалидско осигурање на плате и додатке

5,308

6,046

1123

231400

Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање
на плате и додатке

1,951

2,224

1124

231500

Обавезе по основу доприноса за незапосленост на
плате и додатке

284

324

232000

ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА (од 1126 до
1130)

21

755

1126

232100

Обавезе по основу нето накнада запосленима

21

730

1127

232200

Обавезе по основу пореза на плате за накнаде запосленима

0

9

232300

Обавезе по основу доприноса за пензијско и
инвалидско осигурање за накнаде запосленима

0

11

232400

Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање
за накнаде запосленима

0

5

1130

232500

Обавезе по основу доприноса за незапосленост за
накнаде запосленима

0

0

1131

233000

ОБАВЕЗЕ ЗА НАГРАДЕ И ОСТАЛЕ ПОСЕБНЕ РАСХОДЕ (од 1132 до
1136)

1,060

0

1132

233100

Обавезе по основу нето исплата награда и осталих посебних расхода

993

0

1133

233200

Обавезе по основу пореза на награде и остале посебне расходе

67

0

1125

1128
1129

Обавезе за нето плате и додатке

Претходна година

Текућа година

4

5

24. јун 2019. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Ознака
ОП

Број
конта

Опис

1

2

3

Страна 11 – Број 3

Износ
Претходна година

Текућа година

4

5

1134

233300

Обавезе по основу доприноса за пензијско и
инвалидско осигурање за награде и остале посебне
расходе

1135

233400

Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање
за награде и остале посебне расходе

0

0

1136

233500

Обавезе по основу доприноса за случај незапослености
за награде и остале посебне расходе

0

0

1137

234000

ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНИХ ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ
ПОСЛОДАВЦА
(од 1138 до 1140)

6,784

7,330

1138

234100

Обавезе по основу доприноса за пензијско и
инвалидско осигурање на терет послодавца

4,547

5,182

1139

234200

Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање
на терет послодавца

1,955

2,148

1140

234300

Обавезе по основу доприноса за случај незапослености
на терет послодавца

282

0

1141

235000

ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА У НАТУРИ
(од 1142 до 1146)

27

89

1142
1143

235100
235200

Обавезе по основу нето накнада у натури

27
0

79
10

1144

235300

Обавезе по основу доприноса за пензијско и
инвалидско осигурање за накнаде у натури

0

0

1145

235400

Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање
за накнаде у натури

0

0

1146

235500

Обавезе по основу доприноса за случај незапослености
за накнаде у натури

0

0

1147

236000

ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА
(од 1148 до 1152)

2,894

890

1148

236100

Обавезе по основу нето исплата социјалне помоћи запосленима

2,019

556

1149

236200

Обавезе по основу пореза на социјалну помоћ
запосленима

100

50

1150

236300

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

534

200

1151

236400

Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање
за социјалну помоћ запосленима

210

78

1152

236500

Обавезе по основу доприноса за случај незапослености
за социјалну помоћ запосленима

31

6

1153

237000

СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА И УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 1154 до
1160)

1,487

4,382

1154

237100

Обавезе по основу нето исплата за службена путовања

0

0

1155

237200

Обавезе по основу пореза на исплате за службена
путовања

0

0

1156

237300

Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору

584

2,415

1157

237400

Обавезе по основу пореза на исплате за услуге по
уговору

617

936

1158

237500

Обавезе по основу доприноса за пензијско и
инвалидско осигурање за услуге по уговору

278

950

1159

237600

Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање
за услуге по уговору

8

81

1160

237700

Обавезе по основу доприноса за случај незапослености
за услуге по уговору

0

0

Обавезе по основу пореза на накнаде у натури

0

0

Страна 12 – Број 3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Ознака
ОП

Број
конта

Опис

1

2

3

24. јун 2019. године

Износ
Претходна година

Текућа година

4

5

1161

238000

ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОСЛАНИЧКИХ ДОДАТАКА (од 1162 до
1166)

1162

238100

Обавезе за нето исплаћени посланички додатак

1163

238200

Обавезе по основу пореза на исплаћени посланички додатак

322

0

1164

238300

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

418

0

238400

Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање
за посланички додатак

26

0

1166

238500

Обавезе по основу доприноса за случај незапослености
за посланички додатак

0

0

1167

239000

ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУДИЈСКИХ ДОДАТАКА (од 1168 до 1172)

0

0

1168

239100

Обавезе за нето исплаћени судијски додатак

0

0

1169

239200

0

0

1170

239300

Обавезе по основу пореза на исплаћени судијски
додатак
Обавезе по основу доприноса за пензијско и
инвалидско осигурање за судијски додатак

0

0

0

0

0

0

17,527

34,562

318

1,888

318
0
0
0

1,888
0
0
0

1165

2,010

0

1,244

0

1171

239400

Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање
за судијски додатак

1172

239500

Обавезе по основу доприноса за случај незапослености
за судијски додатак

1173

240000

ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДА, ИЗУЗЕВ РАСХОДА
ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
(1174 + 1179 + 1184 + 1189 + 1192)

1174

241000

ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КАМАТА И ПРАТЕЋИХ
ТРОШКОВА ЗАДУЖИВАЊА
(од 1175 до 1178)

1175
1176
1177
1178

241100
241200
241300
241400

Обавезе по основу отплате домаћих камата

1179

242000

ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУБВЕНЦИЈА
(од 1180 до 1183)

0

1,640

1180

242100

Обавезе по основу субвенција нефинансијским предузећима

0

1,640

1181

242200

Обавезе по основу субвенција приватним
финансијским предузећима

0

0

1182

242300

Обавезе по основу субвенција јавним финансијским установама

0

0

1183

242400

Обавезе по основу субвенција приватним предузећима

0

0

2,144

2,153

0

0

Обавезе по основу отплате страних камата
Обавезе по основу отплате камата по гаранцијама
Обавезе по основу пратећих трошкова задуживања

1184

243000

ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ДОНАЦИЈА, ДОТАЦИЈА И ТРАНСФЕРА
(од 1185 до 1188)

1185

243100

Обавезе по основу донација страним владама

1186

243200

Обавезе по основу дотација међународним
организацијама

1187

243300

Обавезе по основу трансфера осталим нивоима власти

1188

243400

1189
1190

0

0

2,144

2,153

Обавезе по основу дотација организацијама обавезног социјалног
осигурања

0

0

244000

ОБАВЕЗЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ
(1190 + 1191)

0

0

244100

Обавезе по основу права из социјалног осигурања код организација
обавезног социјалног осигурања

0

0

24. јун 2019. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Ознака
ОП

Број
конта

Опис

1

2

3

1191

244200

Обавезе по основу социјалне помоћи из буџета

1192

245000

ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ РАСХОДЕ (од 1193 до 1197)

1193

245100

Обавезе по основу дотација невладиним
организацијама

1194

245200

Обавезе за остале порезе, обавезне таксе, казне и камате

1195

245300

Обавезе по основу казни и пенала по решењима судова

1196

245400

Обавезе по основу накнаде штете за повреде и штете
услед елементарних непогода

245500

Обавезе по основу накнаде штете или повреда нанетих
од стране државних органа

1198

250000

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

1199

251000

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

1200

251100

Примљени аванси

1201

251200

Примљени депозити

1202
1203
1204
1205

251300
252000
252100
252200

Примљене кауције

1206

253000

ОБАВЕЗЕ ЗА ИЗДАТЕ ЧЕКОВЕ И ОБВЕЗНИЦЕ (1207)

1207
1208
1209
1210
1211
1212

253100
254000
254100
254200
254900
290000

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

1213

1197

Страна 13 – Број 3

Износ
Претходна година

Текућа година

4

5

0

0

15,065

28,881

260

172

14,805

28,709

0

0

0

0

0

0

458,204

283,221

1,547

2,009

413

829

1,134

1,180

0
251,777
251,777
0

0
166,352
166,352
0

0

0

ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1213)

0
204,880
200,779
0
4,101
1,555,627

0
114,860
112,192
0
2,668
1,675,517

291000

ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА
(од 1214 до 1217)

1,555,627

1,675,517

1214
1215
1216
1217

291100
291200
291300
291900

Разграничени приходи и примања

0
12,898
1,539,495
3,234

0
16,437
1,657,062
2,018

1218

300000

КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И
ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА
(1219 + 1229 - 1230 + 1231 - 1232 + 1233 - 1234)

17,427,401

17,656,921

1219

310000

КАПИТАЛ (1220)

17,273,174

17,509,459

1220

311000

КАПИТАЛ
(1221 + 1222 - 1223 + 1224 + 1225 - 1226 + 1227 + 1228)

17,273,174

17,509,459

1221
1222

311100
311200

Нефинансијска имовина у сталним средствима

16,601,495
5,653

16,590,784
10,586

1223

311300

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

707,101

549,427

1224
1225

311400
311500

Финансијска имовина

1,367,955
35

1,382,154
35

1226

311600

0

0

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

Разграничени плаћени расходи и издаци
Обрачунати ненаплаћени приходи и примања
Остала пасивна временска разграничења

Нефинансијска имовина у залихама

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

Страна 14 – Број 3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

24. јун 2019. године

Износ

Ознака
ОП

Број
конта

1

2

1227

311700

Пренета неутрошена средства из ранијих година

1228

311900

Остали сопствени извори

1229

321121

1230

Опис
3

Претходна година

Текућа година

4

5

5,089

75,327

48

0

Вишак прихода и примања – суфицит

140,989

61,466

321122

Мањак прихода и примања – дефицит

0

0

1231

321311

Нераспоређени вишак прихода и примања из
ранијих година

13,238

85,996

1232

321312

Дефицит из ранијих година

0

0

ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ

0

0

1233

ПОЗИТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1235 + 1237 1236 - 1238)

0

0

1234

НЕГАТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1236 + 1238 1235 - 1237)

0

0

330000

ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ ПОТРАЖНИ САЛДО

0

0

1236

330000

ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ ДУГОВНИ САЛДО

0

0

1237

340000

ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ - ПОТРАЖНИ
САЛДО

0

0

1238

340000

ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ - ДУГОВНИ САЛДО

0

0

20,214,701

20,254,531

1,085,886

1,052,973

1235

1239
1240

УКУПНА ПАСИВА (1074 + 1218)

352000

Датум, 25.04.2019.

ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА

. године

Лице одговорно за
попуњавање обрасца

Наредбодавац

24. јун 2019. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 15 – Број 3

Образац 2

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА
7 5 2

0 0 0 0

1

4

2

3

Врста
посла

5

6

7

0 0
8

9

Јединствени
број КБС

10 11 12 13 14 15 16 17

18 19 20

21

Седиште
УТ

22

23 24 25 26 27

28

Надлежни
директни

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
КОНСОЛИДОВАНИ РАЧУН ТРЕЗОРА ГРАДА СМЕДЕРЕВА
СЕДИШТЕ
ПИБ

СМЕДЕРЕВО

0

МАТИЧНИ БРОЈ

0

БРОЈ ПОДРАЧУНА

0

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
0

(Попуњава само индиректни корисник буџетских средстава)

БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА
у периоду од 01.01.2018.
до 31.12.2018. године
(У хиљадама динара)
Ознака
ОП
1

Број
конта
2

2001
2002

700000

2003

710000

2004

711000

2005

711100

2006

711200

2007

711300

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

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

2021

714500

2022

714600

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

Износ
Претходна година

Текућа година

4

5

3,005,545

3,318,737

3,005,461

3,119,923

1,985,235

2,191,788

1,461,989

1,612,230

1,461,989

1,612,230

0

0

0

0

529
529
353,878
293,134
0
4,403
56,329
0
12
113,359
0
0
4,732

0
0
333,123
271,643
0
9,356
52,124
0
0
188,185
0
0
4,878

108,627

183,307

0

0

Страна 16 – Број 3

Ознака
ОП

Број
конта

1

2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Опис
3

2023

715000

2024
2025
2026

715100
715200
715300

2027

715400

2028
2029
2030

715500
715600
716000

2031

716100

2032

716200

2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039

717000
717100
717200
717300
717400
717500
717600

2040

719000

2041

719100

2042

719200

2043

719300

2044

719400

2045

719500

2046

719600

2047

720000

2048

721000

2049

721100

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

2050

721200

2051

721300

2052

721400

2053

722000

2054
2055
2056

722100
722200
722300

2057

730000

2058

731000

2059
2060

731100
731200

24. јун 2019. године

Износ
Претходна година

Текућа година

4

5

0

0

0
0
0

0
0
0

0

0

0
0
55,480

0
0
58,250

55,480

58,250

0

0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Доприноси за социјално осигурање на терет послодаваца

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

637,315

568,389

0

0

0
0

0
0

24. јун 2019. године

Ознака
ОП

Број
конта

1

2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Опис
3

2061

732000

2062
2063
2064
2065

732100
732200
732300
732400

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

2066

733000

2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073

733100
733200
740000
741000
741100
741200
741300

2074

741400

2075
2076

741500
741600

2077

742000

2078

742100

2079

742200

2080

742300

2081

742400

2082

743000

2083
2084
2085
2086
2087

743100
743200
743300
743400
743500

2088

743900

2089

744000

2090

744100

2091

744200

2092
2093

745000
745100

2094

770000

2095

771000

2096

771100

2097

772000

2098

772100

2099

780000

Страна 17 – Број 3

Износ
Претходна година

Текућа година

4

5

77,644

39,280

0
0
6,611
71,033

0
0
4,063
35,217

ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (2067 + 2068)

559,671

529,109

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

534,308
25,363
375,108
80,725
0
0
0

519,767
9,342
354,943
70,383
0
0
0

88

0

80,637
0

70,383
0

245,571

245,847

225,056

221,045

19,004

17,309

1,511

7,493

0

0

24,808

29,300

0
0
24,713
0
0

0
0
29,044
0
0

95

256

707

1,585

707

1,585

0

0

23,297
23,297

7,828
7,828

7,803

4,503

2,894

3,187

2,894

3,187

4,909

1,316

4,909

1,316

0

300

Страна 18 – Број 3

Ознака
ОП

Број
конта

1

2

2100

781000

2101

781100

2102

781300

2103
2104
2105

790000
791000
791100

2106

800000

2107

810000

2108

811000

2109

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

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

24. јун 2019. године

Износ
Претходна година

Текућа година

4

5

0

300

0

300

0

0

0
0
0

0
0
0

84

198,814

0

329

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (2109)

0

329

811100

Примања од продаје непокретности

0

329

2110

812000

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (2111)

0

0

2111

812100

0

0

2112

813000

0

0

2113

813100

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

2114

820000

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (2115 + 2117 + 2119)

2115
2116

821000
821100

2117

0

0

84

11

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

0
0

0
0

822000

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (2118)

0

0

2118

822100

0

0

2119

823000

84

11

2120
2121
2122
2123

823100
830000
831000
831100

84
0
0
0

11
0
0
0

2124

840000

0

198,474

2125
2126

841000
841100

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

0
0

198,474
198,474

2127

842000

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (2128)

0

0

2128
2129
2130

842100
843000
843100

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

0
0
0

0
0
0

2,685,535

3,102,349

2,400,890

2,674,199

575,282

618,407

461,294

497,438

461,294

497,438

82,200

89,036

55,102

59,687

2131
2132

400000

2133

410000

2134

411000

2135

411100

2136

412000

2137

412100

24. јун 2019. године

Ознака
ОП

Број
конта

1
2138
2139
2140
2141

2
412200
412300
413000
413100

2142

414000

2143

414100

2144
2145

414200
414300

2146

414400

2147
2148

415000
415100

2149

416000

2150
2151
2152
2153
2154

416100
417000
417100
418000
418100

2155

420000

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

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

2184

424500

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

Страна 19 – Број 3

Износ
Претходна година

Текућа година

4

5

23,653
3,445
6,967
6,967

25,618
3,731
6,722
6,722

9,104

9,960

4,251

5,281

43
4,150

0
3,754

660

925

8,119
8,119

8,415
8,415

7,598

6,836

7,598
0
0
0
0

6,836
0
0
0
0

906,256

1,047,115

285,686
4,444
163,356
96,292
13,746
2,442
4,848
558
7,431
1,580
518
3,565
1,768
0
137,118
1,113
3,142
696
30,216
64,725
558
5,430
31,238
187,630
0
53,515
1,090
0

302,197
4,546
162,797
107,091
11,703
2,260
13,593
207
9,023
1,759
66
5,007
2,191
0
163,236
921
4,399
1,536
41,975
72,540
668
4,885
36,312
233,864
0
67,388
1,962
0

0

0

Страна 20 – Број 3

Ознака
ОП
1

Број
конта
2
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2185

424600

2186

424900

2187

425000

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

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

2200

430000

2201

431000

2202
2203
2204

431100
431200
431300

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

2205

432000

2206
2207
2208

24. јун 2019. године

Износ
Претходна година

Текућа година

4

5

32,433

42,999

100,592

121,515

230,283

273,950

223,739
6,544
58,108
5,730
0
1,452
8,477
0
2,932
26
25,566
13,925

268,731
5,219
64,845
5,584
0
1,853
8,240
0
3,314
31
28,068
17,755

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ОПРЕМЕ (од 2206)

0

0

432100
433000
433100

Амортизација култивисане опреме
УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (2208)
Употреба драгоцености

0
0
0

0
0
0

2209

434000

УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 2210 до 2212)

0

0

2210
2211
2212

434100
434200
434300

0
0
0

0
0
0

2213

435000

0

0

2214

435100

0

0

2215

440000

46,450

30,319

2216
2217
2218

441000
441100
441200

41,450
0
0

30,319
0
0

2219

441300

0

0

2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226

441400
441500
441600
441700
441800
441900
442000

40,808
642
0
0
0
0
0

29,789
530
0
0
0
0
0

2227

442100

0

0

2228
2229

442200
442300

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

0
0

0
0

24. јун 2019. године

Ознака
ОП

Број
конта

1
2230
2231
2232
2233
2234

2
442400
442500
442600
443000
443100

2235

444000

2236
2237
2238
2239

444100
444200
444300
450000

2240

451000

2241

451100

2242

451200

2243

452000

2244

452100

2245

452200

2246

453000

2247

453100

2248

453200

2249

454000

2250
2251

454100
454200

2252

460000

2253
2254
2255

461000
461100
461200

2256

462000

2257
2258

462100
462200

2259

463000

2260
2261

463100
463200

2262

464000

2263

464100

2264

464200

2265
2266
2267

465000
465100
465200
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Страна 21 – Број 3

Износ
Претходна година

Текућа година

4

5

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

5,000

0

4,834
155
11
122,104

0
0
0
66,255

122,104

66,255

94,477

48,487

27,627

17,768

0

0

0

0

Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама

0

0

СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ
ИНСТИТУЦИЈАМА (2247 + 2248)
Текуће субвенције јавним финансијским институцијама
Капиталне субвенције јавним финансијским
институцијама
СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА
(2250 + 2251)
Текуће субвенције приватним предузећима
Капиталне субвенције приватним предузећима
ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
(2253 + 2256 + 2259 + 2262 + 2265)
ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (2254 + 2255)
Текуће донације страним владама
Капиталне донације страним владама
ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2257 + 2258)
Текуће дотације међународним организацијама
Капиталне дотације међународним организацијама
ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ
(2260 + 2261)
Текући трансфери осталим нивоима власти
Капитални трансфери осталим нивоима власти
ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ
СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (2263 + 2264)
Текуће дотације организацијама обавезног социјалног
осигурања
Капиталне дотације организацијама обавезног
социјалног осигурања
ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2266 + 2267)
Остале текуће дотације и трансфери
Остале капиталне дотације и трансфери

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

486,583

595,426

0
0
0

0
0
0

0

0

0
0

0
0

403,679

467,345

396,725
6,954

448,472
18,873

46,921

60,617

38,088

55,617

8,833

5,000

35,983
35,983
0

67,464
67,464
0

Отплата камата страним пословним банкама
Отплата камата осталим страним кредиторима
Отплата камата на стране финансијске деривате
ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (2234)
Отплата камата по гаранцијама
ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА
(од 2236 до 2238)
Негативне курсне разлике
Казне за кашњење
Остали пратећи трошкови задуживања
СУБВЕНЦИЈЕ (2240 + 2243 + 2246 + 2249)
СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ
ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2241 + 2242)
Текуће субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама
Капиталне субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама
СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ
ИНСТИТУЦИЈАМА (2244 + 2245)
Текуће субвенције приватним финансијским
институцијама

Страна 22 – Број 3

Ознака
ОП

Број
конта

1

2

2268

470000

2269

471000

2270

471100

2271

471200

2272

471900

2273

472000

2274
2275
2276
2277
2278
2279

472100
472200
472300
472400
472500
472600

2280

472700

2281
2282

472800
472900

2283

480000

2284

481000

2285

481100

2286

481900

2287

482000

2288
2289
2290

482100
482200
482300

2291

483000

2292

483100

2293

484000

2294

484100

2295

484200

2296

485000

2297

485100

2298

489000

2299

489100

2300

500000

2301

510000

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

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

24. јун 2019. године

Износ
Претходна година

Текућа година

4

5

115,805

126,262

0

0

0

0

0

0

0

0

115,805

126,262

0
0
79,015
0
0
36

0
0
81,846
0
0
0

27,462

31,557

8,033
1,259

10,368
2,491

148,410

190,415

78,596

120,013

0

0

78,596

120,013

13,300

34,806

6,381
2,650
4,269

7,131
26,860
815

44,012

25,953

44,012

25,953

0

0

0

0

0

0

12,502

9,643

12,502

9,643

0

0

0

0

284,645

428,150

284,608

428,147

24. јун 2019. године

Ознака
ОП

Број
конта

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Опис
3

Страна 23 – Број 3

Износ
Претходна година

Текућа година

4

5

1

2

2302

511000

ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 2303 до 2306)

270,137

396,570

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

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

7,207
136,911
91,427
34,592
12,801
15
5,692
0
0
1,082
627
0
5,198

26,904
195,874
132,357
41,435
28,799
749
18,503
0
0
590
2,861
0
5,762

2316

512900

187

334

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

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

0
0
0
0
1,670
1,670
37
0
0
0
0
0
0
37
37
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
2,778
2,778
3
0
0
0
0
0
0
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2343

550000

0

0

2344

551000

0

0

2345

551100

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

0

0

0

0

320,010

216,388

2346

Страна 24 – Број 3

Ознака
ОП

Број
конта

1

2

2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357

321121

2358

321122

2359
2360
2361

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

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

24. јун 2019. године

Износ
Претходна година

Текућа година

4

5

0

0

13,628

1,223

2,629

0

0

0

0

0

10,999

0

0

1,223

192,649

156,145

191,335

156,145

1,314

0

140,989

61,466

0

0

ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (ЗА
ПРЕНОС У НАРЕДНУ ГОДИНУ) (2360 + 2361 = 2357)

0

61,466

Део вишка прихода и примања наменски опредељен за наредну
годину
Нераспоређени део вишка прихода и примања за
пренос у наредну годину

0

35,492

0

25,974

Датум, 25.04.2019. . године

Лице одговорно за
попуњавање обрасца

Наредбодавац

24. јун 2019. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 25 – Број 3

Образац 3

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА
7 5 3

0 0 0 0

1

4

2

3

Врста
посла

5

6

7

0 0
8

9

Јединствени
број КБС

10 11 12 13 14 15 16 17

18 19 20

21

Седиште
УТ

22

23 24 25 26 27

Надлежни
директни

28

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
КОНСОЛИДОВАНИ РАЧУН ТРЕЗОРА ГРАДА СМЕДЕРЕВА
СЕДИШТЕ
ПИБ

СМЕДЕРЕВО

0

МАТИЧНИ БРОЈ

0

БРОЈ ПОДРАЧУНА

0

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

ИЗВЕШТАЈ О КАПИТАЛНИМ ИЗДАЦИМА И ПРИМАЊИМА
у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018. године
(У хиљадама динара)
Ознака
ОП

Број
конта

1
3001

2

3002

800000

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

3003

810000

3004

811000

3005

811100

3006

812000

3007

812100

3008

813000

3009

813100

3010

820000

3011

821000

3012

821100

3013

822000

3014

822100

3015

823000

3016

823100

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

3017

830000

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (3018)

3018

831000

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (3019)

3019

831100

3020

840000

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

Износ
Претходна година

Текућа година

4

5
12,397

200,037

84

198,814

0

329

0
0

329
329

0
0

0
0

0
0

0
0

84

11

0
0

0
0

0
0

0
0

84
84

11
11

0

0

0
0

0
0

0

198,474

Страна 26 – Број 3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Ознака
ОП

Број
конта

Опис

1

2

3

3021

841000

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (3022)

3022

841100

3023

842000

3024

842100

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

3025

843000

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (3026)

3026

843100

Примања од продаје шума и вода

3027

900000

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

3028

910000

ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (3029 + 3039)

3029

911000

3030

911100

3031

911200

3032

911300

3033

911400

3034

911500

3035
3036
3037
3038

911600
911700
911800
911900

3039

912000

3040

912100

3041

912200

3042

912300

3043

912400

3044

912500

3045
3046

912600
912900

3047

920000

3048

921000

3049

921100

3050

921200

3051

921300

3052

921400

3053

921500

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

24. јун 2019. године

Износ
Претходна година

Текућа година

4

5
0
0

198,474
198,474

0
0

0
0

0
0

0
0

12,313

1,223

10,999

0

10,999

0

0
0

0
0

0

0

10,999

0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0

0

0
0

0
0

0

0

0

0

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

0
0
0

0
0
0

1,314

1,223

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

1,314

1,223

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

24. јун 2019. године

Ознака
ОП

Број
конта

1

2

3054

921600

3055

921700

3056

921800

3057

921900

3058

922000

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

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

Страна 27 – Број 3

Износ
Претходна година

Текућа година

4

5
1,314

1,223

0

0

0
0

0
0

0

0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

3059

922100

3060

922200

3061

922300

3062

922400

3063

922500

3064

922600

3065

922700

Примања од продаје страних акција и осталог капитала

3066
3067

922800

Примања од продаје стране валуте
ИЗДАЦИ (3068 + 3114)

0
0
475,980

0
0
584,295

3068

500000

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

284,645

428,150

284,608

428,147

270,137
7,207
136,911
91,427
34,592
12,801
15
5,692
0
0
1,082
627
0
5,198

396,570
26,904
195,874
132,357
41,435
28,799
749
18,503
0
0
590
2,861
0
5,762

187
0
0
0
0
1,670
1,670
37
0
0
0

334
0
0
0
0
2,778
2,778
3
0
0
0

3069

510000

3070

511000

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

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

3084

512900

3085
3086
3087
3088
3089
3090
3091
3092
3093
3094

513000
513100
514000
514100
515000
515100
520000
521000
521100
522000

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

Страна 28 – Број 3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Ознака
ОП

Број
конта

1
3095
3096
3097
3098
3099
3100
3101
3102

2
522100
522200
522300
523000
523100
530000
531000
531100

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

3103

540000

ПРИРОДНА ИМОВИНА (3104 + 3106 + 3108)

3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110

541000
541100
542000
542100
543000
543100
543200

3111

550000

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

3112

551000

3113

551100

3114

600000

Опис

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

3115

610000

3116

611000

3117

611100

3118

611200

3119

611300

3120
3121
3122

611400
611500
611600

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

3123

611700

Отплата главнице на домаће финансијске деривате

3124
3125

611800
611900

3126

612000

3127

612100

3128
3129
3130
3131
3132

612200
612300
612400
612500
612600

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

24. јун 2019. године

Износ
Претходна година

Текућа година

4

5
0
0
0
37
37
0
0
0

0
0
0
3
3
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

191,335

156,145

191,335

156,145

191,335

156,145

0
0

0
0

0
191,335
0
0

0
156,145
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

24. јун 2019. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Ознака
ОП

Број
конта

1
3133

2
612900

Исправка спољног дуга

3134

613000

ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (3135)

3135

613100

3136

614000

3137

614100

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

3138

615000

ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ
ТРАНСАКЦИЈАМА (3139)

3139

615100

Отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама

3140

620000

3141

621000

3142

621100

Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција

3143

621200

Кредити осталим нивоима власти

3144

621300

Кредити домаћим јавним финансијским институцијама

3145

621400

3146

621500

Кредити домаћим пословним банкама
Кредити домаћим нефинансијским јавним
институцијама

3147

621600

Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи

3148

621700

3149

621800

3150

621900

3151

622000

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

3152

622100

Набавка страних хартија од вредности, изузев акција

3153
3154
3155
3156
3157
3158
3159

622200
622300
622400
622500
622600
622700
622800

3160

623000

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

3161
3162
3163

623100

Опис
3

НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
(3141 + 3151 + 3160)
НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
(од 3142 до 3150)

Датум, 25.04.2019. . године

Лице одговорно за
попуњавање обрасца

Страна 29 – Број 3

Износ
Претходна година

Текућа година

4

5
0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0
0
463,583

0
0
384,258

Наредбодавац

Страна 30 – Број 3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

24. јун 2019. године

Образац 4

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА
7 5 4

0 0 0 0

1

4

2

3

Врста
посла

5

6

7

0 0
8

9

Јединствени
број КБС

10 11 12 13 14 15 16 17

18 19 20

21

Седиште
УТ

22

23 24 25 26 27

28

Надлежни
директни

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
КОНСОЛИДОВАНИ РАЧУН ТРЕЗОРА ГРАДА СМЕДЕРЕВА
СЕДИШТЕ
ПИБ

СМЕДЕРЕВО

0

МАТИЧНИ БРОЈ

0

БРОЈ ПОДРАЧУНА

0

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

ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА
у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018. године
(У хиљадама динара)
Ознака
ОП

Број
конта

1
4001

2

4002

700000

4003

710000

4004

711000

4005

711100

4006

711200

4007

711300

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

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

4021

714500

4022

714600

4023

715000

4024

715100

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

Износ
Претходна година

Текућа година

4

5
3,017,858

3,319,960

3,005,461

3,119,923

1,985,235

2,191,788

1,461,989

1,612,230

1,461,989

1,612,230

0

0

0

0

529
529
353,878
293,134
0
4,403
56,329
0
12
113,359
0
0
4,732

0
0
333,123
271,643
0
9,356
52,124
0
0
188,185
0
0
4,878

108,627

183,307

0

0

0

0

0

0

24. јун 2019. године

Ознака
ОП

Број
конта

1
4025
4026

2
715200
715300

4027

715400

4028
4029
4030

715500
715600
716000

4031

716100

4032

716200

4033
4034
4035
4036
4037
4038
4039

717000
717100
717200
717300
717400
717500
717600

4040

719000

4041

719100

4042

719200

4043

719300

4044

719400

4045

719500

4046

719600

4047

720000

4048

721000

4049
4050

721100
721200

4051

721300

4052

721400

4053

722000

4054
4055
4056

722100
722200
722300

4057

730000

4058

731000

4059
4060

731100
731200

4061

732000

4062
4063

732100
732200

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

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

Страна 31 – Број 3

Износ
Претходна година

Текућа година

4

5
0
0

0
0

0

0

0
0
55,480

0
0
58,250

55,480

58,250

0

0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

637,315

568,389

0

0

0
0

0
0

77,644

39,280

0
0

0
0

Страна 32 – Број 3

Ознака
ОП

Број
конта

1
4064
4065

2
732300
732400

4066

733000

4067
4068

733100
733200

4069

740000

4070
4071
4072
4073

741000
741100
741200
741300

4074

741400

4075
4076

741500
741600

4077

742000

4078

742100

4079

742200

4080

742300

4081

742400

4082

743000

4083
4084
4085
4086
4087

743100
743200
743300
743400
743500

4088

743900

4089

744000

4090

744100

4091

744200

4092
4093

745000
745100

4094

770000

4095

771000

4096

771100

4097

772000

4098

772100

4099

780000

4100

781000

4101

781100

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

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

24. јун 2019. године

Износ
Претходна година

Текућа година

4

5
6,611
71,033

4,063
35,217

559,671

529,109

534,308
25,363

519,767
9,342

375,108

354,943

80,725
0
0
0

70,383
0
0
0

88

0

80,637
0

70,383
0

245,571

245,847

225,056

221,045

19,004

17,309

1,511

7,493

0

0

24,808

29,300

0
0
24,713
0
0

0
0
29,044
0
0

95

256

707

1,585

707

1,585

0

0

23,297
23,297

7,828
7,828

7,803

4,503

2,894

3,187

2,894

3,187

4,909

1,316

4,909

1,316

0

300

0

300

0

300

24. јун 2019. године

Ознака
ОП
1

Број
конта
2

4102

781300

4103
4104
4105

790000
791000
791100

4106

800000

4107

810000

4108

811000

4109

811100

4110

812000

4111

812100

4112

813000

4113

813100

4114

820000

4115
4116

821000
821100

4117

822000

4118

822100

4119

823000

4120
4121
4122
4123

823100
830000
831000
831100

4124

840000

4125
4126

841000
841100

4127

842000

4128
4129
4130

842100
843000
843100

4131

900000

4132

910000

4133

911000

4134

911100

4135

911200

4136

911300

4137

911400

4138

911500

4139
4140
4141

911600
911700
911800

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

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

Страна 33 – Број 3

Износ
Претходна година

Текућа година

4

5
0

0

0
0
0

0
0
0

84

198,814

0

329

0

329

0

329

0

0

0

0

0

0

0

0

84

11

0
0

0
0

0

0

0

0

84

11

84
0
0
0

11
0
0
0

0

198,474

0
0

198,474
198,474

0

0

0
0
0

0
0
0

12,313

1,223

10,999

0

10,999

0

0

0

0

0

0

0

10,999

0

0

0

0
0
0

0
0
0

Страна 34 – Број 3

Ознака
ОП

Број
конта

1
4142

2
911900

4143

912000

4144

912100

4145

912200

4146

912300

4147

912400

4148

912500

4149
4150

912600
912900

4151

920000

4152

921000

4153

921100

4154

921200

4155

921300

4156

921400

4157

921500

4158

921600

4159

921700

4160

921800

4161

921900

4162

922000

4163

922100

4164

922200

4165

922300

4166

922400

4167

922500

4168

922600

4169
4170
4171

922700
922800

4172

400000

4173

410000

4174

411000

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

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

24. јун 2019. године

Износ
Претходна година

Текућа година

4

5
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

1,314

1,223

1,314

1,223

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,314

1,223

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
2,876,870

0
0
3,258,494

2,400,890

2,674,199

575,282

618,407

461,294

497,438

24. јун 2019. године

Ознака
ОП

Број
конта

1
4175

2
411100

4176

412000

4177
4178
4179
4180
4181

412100
412200
412300
413000
413100

4182

414000

4183

414100

4184
4185

414200
414300

4186

414400

4187
4188

415000
415100

4189

416000

4190
4191
4192
4193
4194

416100
417000
417100
418000
418100

4195

420000

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

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

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

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

Страна 35 – Број 3

Износ
Претходна година

Текућа година

4

5
461,294

497,438

82,200

89,036

55,102
23,653
3,445
6,967
6,967

59,687
25,618
3,731
6,722
6,722

9,104

9,960

4,251

5,281

43
4,150

0
3,754

660

925

8,119
8,119

8,415
8,415

7,598

6,836

7,598
0
0
0
0

6,836
0
0
0
0

906,256

1,047,115

285,686
4,444
163,356
96,292
13,746
2,442
4,848
558
7,431
1,580
518
3,565
1,768
0
137,118
1,113
3,142
696
30,216
64,725
558
5,430
31,238
187,630
0
53,515
1,090
0

302,197
4,546
162,797
107,091
11,703
2,260
13,593
207
9,023
1,759
66
5,007
2,191
0
163,236
921
4,399
1,536
41,975
72,540
668
4,885
36,312
233,864
0
67,388
1,962
0

Страна 36 – Број 3

Ознака
ОП

Број
конта

1

2

4224

424500

4225

424600

4226

424900

4227

425000

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

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

4240

430000

4241

431000

4242
4243
4244

431100
431200
431300

4245

432000

4246
4247
4248

432100
433000
433100

4249

434000

4250
4251
4252

434100
434200
434300

4253

435000

4254

435100

4255

440000

4256
4257
4258

441000
441100
441200

4259

441300

4260
4261
4262
4263
4264
4265
4266

441400
441500
441600
441700
441800
441900
442000

4267

442100

4268

442200

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

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

24. јун 2019. године

Износ
Претходна година

Текућа година

4

5
0

0

32,433

42,999

100,592

121,515

230,283

273,950

223,739
6,544
58,108
5,730
0
1,452
8,477
0
2,932
26
25,566
13,925

268,731
5,219
64,845
5,584
0
1,853
8,240
0
3,314
31
28,068
17,755

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0

0

0
0
0

0
0
0

0

0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

46,450

30,319

41,450
0
0

30,319
0
0

0

0

40,808
642
0
0
0
0
0

29,789
530
0
0
0
0
0

0

0

0

0

24. јун 2019. године

Ознака
ОП

Број
конта

1
4269
4270
4271
4272
4273
4274

2
442300
442400
442500
442600
443000
443100

4275

444000

4276
4277
4278
4279

444100
444200
444300
450000

4280

451000

4281

451100

4282

451200

4283

452000

4284

452100

4285

452200

4286

453000

4287

453100

4288

453200

4289

454000

4290
4291

454100
454200

4292

460000

4293
4294
4295

461000
461100
461200

4296

462000

4297
4298

462100
462200

4299

463000

4300
4301

463100
463200

4302

464000

4303

464100

4304

464200

4305
4306
4307

465000
465100
465200

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

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

Страна 37 – Број 3

Износ
Претходна година

Текућа година

4

5
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

5,000

0

4,834
155
11
122,104

0
0
0
66,255

122,104

66,255

94,477

48,487

27,627

17,768

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

486,583

595,426

0
0
0

0
0
0

0

0

0
0

0
0

403,679

467,345

396,725
6,954

448,472
18,873

46,921

60,617

38,088

55,617

8,833

5,000

35,983
35,983
0

67,464
67,464
0

Страна 38 – Број 3

Ознака
ОП

Број
конта

1

2

4308

470000

4309

471000

4310

471100

4311

471200

4312

471900

4313

472000

4314
4315
4316
4317
4318
4319
4320
4321
4322

472100
472200
472300
472400
472500
472600
472700
472800
472900

4323

480000

4324

481000

4325

481100

4326

481900

4327

482000

4328
4329
4330

482100
482200
482300

4331

483000

4332

483100

4333

484000

4334

484100

4335

484200

4336

485000

4337

485100

4338

489000

4339

489100

4340

500000

4341

510000

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

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

24. јун 2019. године

Износ
Претходна година

Текућа година

4

5
115,805

126,262

0

0

0

0

0

0

0

0

115,805

126,262

0
0
79,015
0
0
36
27,462
8,033
1,259

0
0
81,846
0
0
0
31,557
10,368
2,491

148,410

190,415

78,596

120,013

0

0

78,596

120,013

13,300

34,806

6,381
2,650
4,269

7,131
26,860
815

44,012

25,953

44,012

25,953

0

0

0

0

0

0

12,502

9,643

12,502

9,643

0

0

0

0

284,645

428,150

284,608

428,147

24. јун 2019. године

Ознака
ОП

Број
конта

1

2

4342

511000

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

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

4356

512900

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

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

4383

55000

4384

551000

4385

551100

4386

600000

4387

610000

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

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

Страна 39 – Број 3

Износ
Претходна година

Текућа година

4

5
270,137

396,570

7,207
136,911
91,427
34,592
12,801
15
5,692
0
0
1,082
627
0
5,198

26,904
195,874
132,357
41,435
28,799
749
18,503
0
0
590
2,861
0
5,762

187

334

0
0
0
0
1,670
1,670
37
0
0
0
0
0
0
37
37
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
2,778
2,778
3
0
0
0
0
0
0
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

191,335

156,145

191,335

156,145

Страна 40 – Број 3

Ознака
ОП

Број
конта

1

2

4388

611000

4389

611100

4390

611200

4391

611300

4392
4393
4394
4395
4396
4397

611400
611500
611600
611700
611800
611900

4398

612000

4399

612100

4400
4401
4402
4403
4404
4405
4406
4407

612200
612300
612400
612500
612600
612900
613000
613100

4408

614000

4409

614100

4410

615000

4411

615100

4412

620000

4413

621000

4414
4415
4416
4417
4418
4419
4420

621100
621200
621300
621400
621500
621600
621700

4421

621800

4422

621900

4423

622000

4424
4425
4426
4427
4428
4429
4430
4431

622100
622200
622300
622400
622500
622600
622700
622800

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

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

24. јун 2019. године

Износ
Претходна година

Текућа година

4

5
191,335

156,145

0

0

0

0

0

0

191,335
0
0
0
0
0

156,145
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

24. јун 2019. године

Ознака
ОП

Број
конта

1

2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Опис
3

4432

623000

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

4433

623100

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

4434
4435
4436
4437
4438
4439
4440

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

4441

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

4442

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

Датум, 25.04.2019. . године

Лице одговорно за
попуњавање обрасца

Страна 41 – Број 3

Износ
Претходна година

Текућа година

4

5
0

0

0

0

140,988

61,466

0

0

33,552

159,399

3,017,858

3,323,064

0

3,104

2,892,011

3,259,639

0

0

15,141

1,145

159,399

222,824

Наредбодавац

7

8

9

Јединствени
број КБС

6

0 0

10 11 12 13 14 15 16 17

21

Седиште
УТ

18 19 20

22

0

СМЕДЕРЕВО
БРОЈ ПОДРАЧУНА

МАТИЧНИ БРОЈ
0

0

Надлежни
директни

23 24 25 26 27

28

3,766,696
3,504,022
2,357,220
1,657,440
1,657,440

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

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

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

Порези на доходак и капиталнe добиткe које
плаћају физичка лица

700000

710000

711000

711100

5002

5003

5004

5005

3

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

2

1

Опис

Износ
планираних
прихода и
примања
4

5001

Број
конта

Ознака
ОП

I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

1,612,230

0

0

0

4,229

0

0

0

0

0

1,612,228

1,612,228

2,191,786

3,050,736

3,249,539

0

0

0

22

22

0

0

0

35,346

35,346

Из
донација и
помоћи
10

2

2

2

29,590

29,601

Из
осталих
извора
11

(У хиљадама динара)

Образац 5

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

1,612,230

2,191,788

3,119,923

4,229

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

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

3,318,737

5

Укупно
(од 6 до 11)

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА
у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018. године

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

ПИБ

СЕДИШТЕ

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
КОНСОЛИДОВАНИ РАЧУН ТРЕЗОРА ГРАДА СМЕДЕРЕВА

Врста
посла

4

5

3

0 0 0

2

7 5 5

1

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА

Страна 42 – Број 3
24. јун 2019. године

715400

715000

5023

5027

714600

5022

715300

714500

5021

5026

714400

5020

715100

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

714300

5019

715200

Порези на појединачне услуге

714100

5018

5024

ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ
(од 5018 до 5022)

714000

5017

5025

Други периодични порези на имовину

713600

5016

0

Добит фискалних монопола

0
0

Добит по основу разлике између куповног и продајног
девизног курса

0

0

0

0

0

0

0

0

0

183,307

4,878

0

0

188,185

0

0

52,124

9,356

0

0
0
333,123
271,643

5

Укупно
(од 6 до 11)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

183,307

4,878

0

0

188,185

0

0

52,124

9,356

0

0
0
333,123
271,643

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0

0

0

Из
донација и
помоћи
10

Из
осталих
извора
11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0

0

0

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Добит извозних или увозних монопола

Порези на извоз

0

0

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

Царине и друге увозне дажбине

0

Други порези на добра и услуге

192,210

7,000

0

Општи порези на добра и услуге

199,210

50

0

63,420

Други једнократни порези на имовину

0

713400

713300

5013

Периодични порези на нето имовину

100
100
433,470
360,000

713500

713200

5012

Периодични порези на непокретности

ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 5011 до 5016)

Порез на фонд зарада

ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (5009)

5014

712000
712100
713000
713100

5008
5009
5010
5011

0

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

5015

711300

5007

0

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

Порези на финансијске и капиталне трансакције

711200

5006

3

10,000

2

1

Опис

Износ
планираних
прихода и
примања
4

Порези на заоставштину, наслеђе и поклон

Број
конта

Ознака
ОП

24. јун 2019. године
Страна 43 – Број 3

Број
конта

2
715500

715600

716000

716100

716200

717000
717100

717200

717300

717400

717500

717600

719000

719100

719200

719300

719400

719500

719600

720000

721000

Ознака
ОП

1
5028

5029

5030

5031

5032

5033
5034

5035

5036

5037

5038

5039

5040

5041

5042

5043

5044

5045

5046

5047

5048

0
0

ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО
ОСИГУРАЊЕ (од 5049 до 5052)

5
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

58,250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

58,250

58,250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

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

58,250

Укупно
(од 6 до 11)

Из
осталих
извора
11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (5048 + 5053)

0

Остали порези које плаћају друга или неидентификована
лица

0

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

0

0

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

0

0

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

Остали порези које плаћају искључиво
предузећа и предузетници

0

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

Остали једнократни порези на имовину

0

0

0

0

0

0
0

Друге акцизе

Акциза на кафу

Акцизе на освежавајућа безалкохолна пића

Акцизе на алкохолна пића

Акцизе на дуванске прерађевине

Акцизе на деривате нафте

АКЦИЗЕ (од 5034 до 5039)

0

67,000

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

67,000

Други порези које искључиво плаћају
предузећа, односно предузетници

0

0

ДРУГИ ПОРЕЗИ (5031 + 5032)

Други порези на међународну трговину и трансакције

Порези на продају или куповину девиза

3

Опис

Износ
планираних
прихода и
примања
4

Страна 44 – Број 3
24. јун 2019. године

Број
конта

2

721100

721200

721300

721400

722000

722100

722200

722300

730000

731000

731100

731200

732000

732100

732200

732300

732400

733000

733100

733200

740000

741000
741100

741200

Ознака
ОП

1

5049

5050

5051

5052

5053

5054

5055

5056

5057

5058

5059

5060

5061

5062

5063

5064

5065

5066

5067

5068

5069

5070
5071

5072

0
0

Доприноси за социјално осигурање који се не
могу разврстати

ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ
(од 5054 до 5056)

Дивиденде

Камате

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

0

101,166
0

454,098

31,668

522,687

554,355

47,012

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70,383
0

354,943

9,342

519,767

529,109

35,217

4,063

0

0

39,280

0

0

0

568,389

5

Укупно
(од 6 до 11)

0

0
0

0

0

4,229

4,229

0

0

0

0

0

0

0

0

4,229

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70,383
0

329,689

9,342

515,538

524,880

0

4,063

0

0

4,063

0

0

0

528,943

0

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

129

0

0

0

35,217

0

0

0

35,217

0

0

0

35,217

0

0

0

0

0

0

0

0

Из
донација и
помоћи
10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

25,125

Из
осталих
извора
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Капитални трансфери од других нивоа власти

Текући трансфери од других нивоа власти

ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА
ВЛАСТИ (5067 + 5068)

Капиталне помоћи од ЕУ

80,787

0

Текуће помоћи од ЕУ

0

Капиталне донације од међународних
организација

127,799

0

0

0

682,154

0

0

Текуће донације од међународних организација

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

Капиталне донације од иностраних држава

Текуће донације од иностраних држава

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

Импутирани социјални доприноси

Социјални доприноси на терет послодаваца

0

0

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

Социјални доприноси на терет осигураника

0

0

Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца

Доприноси за социјално осигурање на терет запослених

3

Опис

Износ
планираних
прихода и
примања
4

24. јун 2019. године
Страна 45 – Број 3

0
290,962
253,130

0
0

5,520
5,520

Финансијске промене на финансијским
лизинзима

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

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

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

Приходи од новчаних казни за кривична дела

Приходи од новчаних казни за привредне
преступе

Приходи од пенала

Приходи од одузете имовинске користи

Остале новчане казне, пенали и приходи од
одузете имовинске користи

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

Текући добровољни трансфери од физичких и
правних лица

741500

741600

742000

742100

742200

742300

742400

743000

743100

743200

743300

743400

743500

743900

744000

744100

744200

745000

745100

5075

5076

5077

5078

5079

5080

5081

5082

5083

5084

5085

5086

5087

5088

5089

5090

5091

5092

5093

Мешовити и неодређени приходи

МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (5093)

19,100

19,100

0

850

0

0

36,500

37,350

0

8,332

29,500

101,066
0

70,383

0

0

7,828

7,828

0

1,585

1,585

256

0

0

29,044

0

0

29,300

0

7,493

17,309

221,045

245,847

5

Укупно
(од 6 до 11)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,328

4,328

0

1,456

1,456

256

0

0

29,044

0

0

29,300

0

0

17,309

206,913

224,222

0

70,383

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

129

129

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Из
донација и
помоћи
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0

0

0

0

3,500

3,500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7,493

0

14,132

21,625

Из
осталих
извора
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Капитални добровољни трансфери од физичких
и правних лица

Приходи од новчаних казни за прекршаје

Импутиране продаје добара и услуга

Споредне продаје добара и услуга које врше
државне нетржишне јединице

Таксе и накнаде

Закуп непроизведене имовине

Приход од имовине који припада имаоцима
полиса осигурања

100

741400

0

5074

3

Повлачење прихода од квази корпорација

2

741300

Износ
планираних
прихода и
примања
4

1

Опис

Број
конта

5073

Ознака
ОП

Страна 46 – Број 3
24. јун 2019. године

6,050
4,200
4,200

Меморандумске ставке за рефундацију расхода

МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ
РАСХОДА ИЗ
ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (5098)

Меморандумске ставке за рефундацију расхода
из претходне године

770000

771000

771100

772000

772100

780000

5094

5095

5096

5097

5098

5099

5100

Приходи из буџета

800000

810000

5106

5107

5108
400

0
0
0

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
НЕПОКРЕТНОСТИ (5109)

Примања од продаје непокретности

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ
(5111)

Примања од продаје покретне имовине

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ
СРЕДСТАВА (5113)

Примања од продаје осталих основних
средстава

811000

811100

812000

812100

813000

813100

5109

5110

5111

5112

5113

0

400

400

262,674

0

0

0

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

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

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5105)

791000

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5104)

790000

5103

791100

Трансфери између организација обавезног социјалног
осигурања

781300

5102

5105

300

Трансфери између буџетских корисника на
истом нивоу

781100

5101

5104

300

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

781000

0

300

6,050

МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ
РАСХОДА (5096)

ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ
КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ
(5100)

10,250

МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ
РАСХОДА (5095 + 5097)

3

2

Износ
планираних
прихода и
примања
4

1

Опис

Број
конта

Ознака
ОП

0

0

0

0

300

300

300

1,316

1,316

3,187

3,187

4,503

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

329

329

329

198,803

0

0

0

0

0

0

0

318

318

0

0

318

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

22

0

0

22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Из
донација и
помоћи
10

0

0

0

0

0

0

0

11

0

0

0

0

300

300

300

976

976

3,187

3,187

4,163

Из
осталих
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0

0

329

329

329

198,814

5

Укупно
(од 6 до 11)

24. јун 2019. године
Страна 47 – Број 3

Број
конта

2

820000

821000

821100

822000

822100

823000

823100

830000

831000

831100

840000

841000

841100

842000

842100

843000

843100

900000

910000

911000

911100

Ознака
ОП

1

5114

5115

5116

5117

5118

5119

5120

5121

5122

5123

5124

5125

5126

5127

5128

5129

5130

5131

5132

5133

5134

0

0

0

3,000

0

0

0

11

11

0

0

0

0

11

0

0

0

1,223

0

0

0

0

198,474

198,474

198,474

5

Укупно
(од 6 до 11)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,223

0

0

0

0

198,474

198,474

198,474

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Из
донација и
помоћи
10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

11

0

0

0

0

11
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Примања од емитовања домаћих хартија од вредности,
изузев акција

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

0

0

Примања од продаје шума и вода

0

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА
(5130)

0

Примања од продаје подземних блага

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ
БЛАГА (5128)

262,224

262,224

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА
(5126)

Примања од продаје земљишта

262,224

0

0

0

50

50

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

Примања од продаје драгоцености

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

Примања од продаје робе за даљу продају

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ
ПРОДАЈУ (5120)

0

0

Примања од продаје залиха производње

0

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ
(5118)

0

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ
РЕЗЕРВИ (5116)

Примања од продаје робних резерви

50

Износ
планираних
прихода и
примања
4

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА
(5115 + 5117 + 5119)

3

Опис

Страна 48 – Број 3
24. јун 2019. године

0
0
0
0

Примања од задуживања од иностраних држава

Примања од задуживања од мултилатералних
институција

Примања од задуживања од иностраних
пословних банака

Примања од задуживања од осталих
иностраних поверилаца

911200

911300

911400

911500

911600

911700
911800

911900

912000

912100

912200

912300

912400

912500

912600

912900

920000

5135

5136

5137

5138

5139

5140
5141

5142

5143

5144

5145

5146

5147

5148

5149

5150

5151

5152

0

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

3,000
3,000
0
0
0

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

Примања од продаје домаћих хартија од
вредности, изузев акција

Примања од отплате кредита датих осталим нивоима
власти

Примања од отплате кредита датих домаћим
јавним финансијским институцијама

921000

921100

921200

921300

5153

5154

5155

0

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ (5152 + 5162)

Исправка спољног дуга

0

0

Примања од иностраних финансијских деривата

0

ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ
ЗАДУЖИВАЊА (од 5144 до 5150)

0
0

0

0

Исправка унутрашњег дуга

Примања од домаћих меница

Примања од домаћих финансијских деривата

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

0

0

Примања од задуживања од јавних
финансијских институција у земљи

Примања од задуживања од пословних банака у земљи

0

Примања од задуживања од осталих нивоа
власти

3

2

Износ
планираних
прихода и
примања
4

1

Опис

Број
конта

Ознака
ОП
5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,223

1,223

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

Из
донација и
помоћи
10

Из
осталих
извора
11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

0

1,223

1,223

Укупно
(од 6 до 11)

24. јун 2019. године
Страна 49 – Број 3

2

921400

921500

921600

921700

921800

921900

922000

922100

922200

922300

922400

922500

922600

922700

922800

1

5156

5157

5158

5159

5160

5161

5162

5163

5164

5165

5166

5167

5168

5169

5170

0
0
0
0
0
0

Примања од продаје страних хартија од
вредности, изузев акција

Примања од отплате кредита датих страним
владама

Примања од отплате кредита датих
међународним организацијама

Примања од отплате кредита датих страним пословним
банкама

Примања од отплате кредита датих страним
нефинансијским институцијама

Примања од отплате кредита датих страним невладиним
организацијама

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА
(5001 + 5131)

Примања од продаје стране валуте

3,769,696

0

0

0

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

Примања од продаје страних акција и осталог капитала

0

0

Примања од отплате кредита датих
нефинансијским приватним предузећима у
земљи

Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала

0

Примања од отплате кредита датих
удружењима грађана у земљи

3,000

0

Примања од отплате кредита датих домаћим
јавним нефинансијским институцијама

Примања од отплате кредита датих физичким лицима и
домаћинствима у земљи

0

Примања од отплате кредита домаћим
пословним банкама

3

Опис

Износ
планираних
прихода и
примања
4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,223

0

0

3,319,960

5

Укупно
(од 6 до 11)

4,229

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,250,762

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,223

0

0

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

22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35,346

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Из
донација и
помоћи
10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29,601
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5171

Број
конта

Ознака
ОП

Страна 50 – Број 3
24. јун 2019. године

640,677
511,634

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

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

Допринос за здравствено осигурање

Допринос за незапосленост

410000

411000

411100

412000

412100

412200

412300

5174

5175

5176

5177

5178

5179

5180

7,245

Исплата накнада за време одсуствовања с посла
на терет фондова

414000

414100

414200

414300

414400

415000

415100

416000

5183

5184

5185

5186

5187

5188

5189

5190

7,192

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ
РАСХОДИ (5191)

9,264

НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
(5189)

9,264

1,172

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

6,836

8,415

8,415

925

3,754

0

5,281

9,960

6,722

6,722

3,731

25,618

59,687

89,036

497,438

497,438

618,407

2,674,199

3,102,349

5

Укупно
(од 6 до 11)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,534

4,604

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6,836

8,415

8,415

820

3,722

0

1,155

5,697

6,703

6,703

3,731

25,618

59,687

89,036

497,438

497,438

614,125

2,642,801

3,068,991

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

0

0

0

0

0

0

22

22

0

0

0

0

0

0

0

0

22

22

22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

112

Из
донација и
помоћи
10

0

0

0

105

32

0

4,104

4,241

19

19

0

0

0

0

0

0

4,260

26,822

28,620
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Накнаде трошкова за запослене

4,527

30

Отпремнине и помоћи

Расходи за образовање деце запослених

12,974

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА
(од 5184 до 5187)

7,994

Накнаде у натури

7,994

НАКНАДЕ У НАТУРИ (5182)

413000

413100

5181

3,837

26,360

61,422

91,619

5182

Допринос за пензијско и инвалидско осигурање

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ
ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180)

511,634

3,055,496

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

400000

5173

Плате, додаци и накнаде запослених

3,765,181

4

3

5172

2

1

Износ
одобрених
апропријација

Опис

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

Број
конта

Ознака
ОП

II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

24. јун 2019. године
Страна 51 – Број 3

421000

421100

421200

421300

5196

5197

5198

5199

5200

5

Компјутерске услуге

423300

423400

5214

5215

Услуге информисања

Услуге образовања и усавршавања запослених

Административне услуге

423100

423200

5212

45,147

2,092

5,379

1,362

196,611

Остали трошкови транспорта

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219)

2,700

5,129

571

2,753

11,158

714

17,487

3,260

14,061

116,011

183,677

5,331

340,541

1,261,125

0

0

0

0

Трошкови путовања ученика

Трошкови путовања у оквиру редовног рада

Трошкови службених путовања у иностранство

Трошкови службених путовања у земљи

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210)

Остали трошкови

Закуп имовине и опреме

Трошкови осигурања

Услуге комуникација

Комуналне услуге

Енергетске услуге

Трошкови платног промета и банкарских услуга

СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204)

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

Судијски додатак

СУДИЈСКИ ДОДАТАК (5195)

Посланички додатак

ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (5193)

0

0

0

0

6,836

41,975

1,536

4,399

921

163,236

0

2,191

5,007

66

1,759

9,023

207

13,593

2,260

11,703

107,091

162,797

4,546

302,197

1,047,115

5

Укупно
(од 6 до 11)

0

0

0

0

1,548

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,284

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41,663

1,413

4,112

616

155,456

0

2,191

5,007

66

1,115

8,379

184

13,593

2,094

10,826

106,823

162,781

4,188

300,489

1,021,558

0

0

0

0

6,836

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

0

0

0

0

0

Из
донација и
помоћи
10

0

0

0

0

0

312

123

287

305

6,232

0

0

0

0

644

644

23

0

166

877

268

16

358

1,708

22,253

Из
осталих
извора
11

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

5213

422900

423000

5210

5211

422300

422400

5209

422200

5207

5208

422000

422100

5205

5204

5206

421600

421900

5203

421400

420000

5195

421500

418100

5194

5201

418000

5193

5202

417000

417100

5192

7,192

4

Награде запосленима и остали посебни расходи

3

2

416100

Опис

1

Износ
одобрених
апропријација

Број
конта

5191

Ознака
ОП

Страна 52 – Број 3
24. јун 2019. године

0
0

154,229
354,090

Медицинске услуге

Услуге одржавања аутопутева

Услуге одржавања националних паркова и природних
површина

Остале специјализоване услуге

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ
(5229 + 5230)

Текуће поправке и одржавање зграда и објеката

Текуће поправке и одржавање опреме

423900

424000

424100

424200

424300

424400

424500

424600

424900

425000

425100

5220

5221

5222

5223

5224

5225

5226

5227

5228

5229

426500

426700

5238

426400

5235

426600

Материјали за образовање и усавршавање запослених

426300

5234

5236

Материјали за пољопривреду

426200

5233

5237

Административни материјал

426100

5232

Медицински и лабораторијски материјали

33

4,202

0

10,872

2,740

0

8,412

83,052

8,683

345,407

47,345

2,110

71,989

0

275,673

41,938

36,312

4,885

668

72,540

31

3,314

0

8,240

1,853

0

5,584

64,845

5,219

268,731

273,950

121,515

42,999

0

0

1,962

67,388

0

233,864

5

Укупно
(од 6 до 11)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,736

1,736

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,548

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

3,105

0

8,011

1,621

0

5,011

62,044

4,856

266,201

271,057

121,071

42,549

0

0

1,962

58,551

0

224,133

32,697

4,524

661

69,770

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Из
донација и
помоћи
10

9

209

0

229

232

0

573

2,801

363

774

1,137

444

450

0

0

0

8,837

0

9,731

3,615

361

7

1,222
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Материјали за образовање, културу и спорт

Материјали за очување животне средине и науку

Материјали за саобраћај

МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240)

425200

426000

5230

5231

Услуге очувања животне средине, науке и
геодетске услуге

Услуге образовања, културе и спорта

Пољопривредне услуге

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
(од 5221 до 5227)

Остале опште услуге

913
7,283

5219

Репрезентација

Услуге за домаћинство и угоститељство

423600

92,497

4

3

423700

Стручне услуге

5218

2
423500

1
5216

Износ
одобрених
апропријација

Опис

5217

Број
конта

Ознака
ОП

24. јун 2019. године
Страна 53 – Број 3

0
0
0
0

0
0

Амортизација зграда и грађевинскиx објеката

Амортизација опреме

Амортизација осталих некретнина и опреме

АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ
ИМОВИНЕ (5247)

Употреба подземног блага

Употреба шума и вода

АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ
(5255)

426900

430000

431000

431100

431200

431300

432000

432100

433000

433100

434000

434100

434200

434300

435000

435100

440000

441000

441100

441200

5241

5242

5243

5244

5245

5246

5247

5248

5249

5250

5251

5252

5253

5254

5255

5256

5257

5258

5259

Отплата камата осталим нивоима власти

0

0

32,300

ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА
(од 5258 до 5266)

5

0

0

30,319

30,319

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17,755

28,068

Укупно
(од 6 до 11)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30,319

30,319

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16,234

28,040

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Из
донација и
помоћи
10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,521

28
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осталих
извора
11

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Отплата камата на домаће хартије од вредности

32,320

0

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

Амортизација нематеријалне имовине

0

0

0

Употреба земљишта

0

УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ
(од 5251 до 5253)

0

Употреба драгоцености

УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (5249)

0

0

АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ
(од 5243 до 5245)

Амортизација култивисане опреме

0

22,649

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

Материјали за посебне намене

34,144

5240

Материјали за одржавање хигијене и угоститељство

426800

5239

4

3

2

1

Износ
одобрених
апропријација

Опис

Број
конта

Ознака
ОП

Страна 54 – Број 3
24. јун 2019. године

441900

442000

442100

442200

442300

442400

442500

442600

443000

443100

444000

444100

5266

5267

5268

5269

5270

5271

5272

5273

5274

5275

5276

5277

451000

441800

5265

5281

441700

5264

450000

441600

5263

5280

441500

5262

444200

441400

5261

444300

441300

5260

5278

2

1

5279

Број
конта

Ознака
ОП
4

Опис

3

71,778
71,778

СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ
НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И
ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5282 + 5283)

0

0

20

20

0

0

0

0

0

0

5
0

66,255

66,255

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

530

29,789

Укупно
(од 6 до 11)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66,255

66,255

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

530

29,789

0

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Из
донација и
помоћи
10

Из
осталих
извора
11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

СУБВЕНЦИЈЕ (5281 + 5284 + 5287 + 5290)

Остали пратећи трошкови задуживања

Казне за кашњење

Негативне курсне разлике

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА
(од 5277 до 5279)

Отплата камата по гаранцијама

ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (5275)

Отплата камата на стране финансијске деривате

Отплата камата осталим страним кредиторима

Отплата камата страним пословним банкама

Отплата камата мултилатералним институцијама

0

0

Отплата камата на хартије од вредности емитоване на
иностраном финансијском тржишту

Отплата камата страним владама

0

0

0

0

ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 5268 до 5273)

Финансијске промене на финансијским лизинзима

Отплата камата на домаће менице

Отплата камата на домаће финансијске деривате

0

1,600

Отплата камата домаћинствима у земљи

30,700

Отплата камата осталим домаћим кредиторима

0

Отплата камата домаћим пословним банкама

Отплата камата домаћим јавним финансијским
институцијама

Износ
одобрених
апропријација

24. јун 2019. године
Страна 55 – Број 3

Број
конта

2

451100

451200

452000

452100

452200

453000

453100

453200

454000

454100

454200

460000

461000

461100

461200

462000

462100

462200

463000

463100

Ознака
ОП

1

5282

5283

5284

5285

5286

5287

5288

5289

5290

5291

5292

5293

5294

5295

5296

5297

5298

5299

5300

5301

Текући трансфери осталим нивоима власти

465,647

486,306

0

Капиталне дотације међународним
организацијама

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17,768

48,487

448,472

467,345

0

0

0

0

0

0

595,426

5

Укупно
(од 6 до 11)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

448,472

467,345

0

0

0

0

0

0

595,426

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17,768

48,487

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Из
донација и
помоћи
10

Из
осталих
извора
11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА
ВЛАСТИ (5301 + 5302)

0

0

Текуће дотације међународним организацијама

0

ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5298 + 5299)

0

0

620,117

0

Капиталне донације страним владама

Текуће донације страним владама

ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (5295 + 5296)

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

Капиталне субвенције приватним предузећима

0

0

СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ
ПРЕДУЗЕЋИМА (5291 + 5292)

Текуће субвенције приватним предузећима

0

0

СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ
ИНСТИТУЦИЈАМА (5288 + 5289)

Капиталне субвенције јавним финансијским
институцијама

0

Капиталне субвенције приватним финансијским
институцијама

0

0

Текуће субвенције приватним финансијским
институцијама

Текуће субвенције јавним финансијским институцијама

0

СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ
ИНСТИТУЦИЈАМА (5285 + 5286)

21,000

Капиталне субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама

3
50,778

4

Опис

Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима
и организацијама

Износ
одобрених
апропријација

Страна 56 – Број 3
24. јун 2019. године

464200

465000

465100

465200

470000

471000

5305

5306

5307

5308

5309

5310

5311
0
0

Права из социјалног осигурања која се
исплаћују непосредно пружаоцима услуга

Трансфери другим организацијама обавезног социјалног
осигурања за доприносе за
осигурање

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

471200

471900

472000

472100

472200

472300

472400

472500

472600

5312

5313

5314

5315

5316

5317

5318

5319

5320

Накнаде из буџета у случају смрти

Старосне и породичне пензије из буџета

0

0

0

113,462

0

0

0

67,464

67,464

5,000

55,617

60,617

18,873

0

0

0

81,846

0

0

126,262

0

0

0

0

126,262

5

Укупно
(од 6 до 11)

0

0

0

0

0

0

1,250

0

0

0

0

1,250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81,846

0

0

125,012

0

0

0

0

125,012

0

67,464

67,464

5,000

55,617

60,617

18,873

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Из
донација и
помоћи
10

Из
осталих
извора
11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Накнаде из буџета за случај незапослености

Накнаде из буџета за децу и породицу

Накнаде из буџета за породиљско одсуство

Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности

0

Права из социјалног осигурања која се
исплаћују непосредно домаћинствима

471100

166,485

0

166,485

0

70,911

70,911

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

СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА
ЗАШТИТА (5310 + 5314)

Остале капиталне дотације и трансфери

Остале текуће дотације и трансфери

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
(5307 + 5308)

5,000

57,900

Текуће дотације организацијама обавезног социјалног
осигурања

464100

5304

Капиталне дотације организацијама обавезног
социјалног осигурања

62,900

ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ
ОСИГУРАЊА (5304 + 5305)

3

464000

5303

4

Опис

20,659

Износ
одобрених
апропријација

Капитални трансфери осталим нивоима власти

2

463200

1

Број
конта

5302

Ознака
ОП

24. јун 2019. године
Страна 57 – Број 3

262,994
128,692

Остале накнаде из буџета

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

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
(5326 + 5327)

472800

472900

480000

481000

481100

481900

482000

5322

5323

5324

5325

5326

5327

5328

10

10

Новчане казне и пенали по решењу судова

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

Накнада штете за повреде или штету насталу
услед елементарних непогода

Накнада штете од дивљачи

482300

483000

483100

484000

484100

484200

485000

485100

5332

5333

5334

5335

5336

5337

5338

10,297
10,297

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране
државних органа

0

26,446

26,446

839

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

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО
РЕШЕЊУ СУДОВА (5333)

Новчане казне, пенали и камате

7,745
88,965

5331

Обавезне таксе

Остали порези

482100

482200

5329

97,549

128,692

0

5,073

10,700

5330

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

Дотације осталим непрофитним институцијама

Дотације непрофитним организацијама које
пружају помоћ домаћинствима

Накнаде из буџета за становање и живот

37,250

472700

5321

4

3

Накнаде из буџета за образовање, културу,
науку и спорт

2

1

Износ
одобрених
апропријација

Опис

Број
конта

Ознака
ОП

2,491

10,368

31,557

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9,643

9,643

0

0

0

25,953

25,953

722

26,683

7,107

34,512

119,998

0

119,998

190,106

1,241

10,368

31,557

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Из
донација и
помоћи
10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93

177

24

294

15

0

15

309
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извора
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9,643

9,643

0

0

0

25,953

25,953

815

26,860

7,131

34,806

120,013

0

120,013

190,415

5

Укупно
(од 6 до 11)

Страна 58 – Број 3
24. јун 2019. године

512900

513000

513100

5358

5359

512200

5350

5357

512100

5349

512800

512000

5348

512700

511400

5347

5356

511300

5346

5355

511200

5345

512600

511100

5344

5354

511000

5343

512500

510000

5342

5353

500000

5341

512300

489100

5340

512400

489000

5339

5351

2

1

5352

Број
конта

Ознака
ОП

Остале некретнине и опрема

ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (5359)

0

0

465

36,121

0

12,663

600

0

0

23,950

2,630

76,429

84,474

170,033

335,082

34,031

623,620

709,635

709,685

0

0

0

0

334

5,762

0

2,861

590

0

0

18,503

749

28,799

41,435

132,357

195,874

26,904

396,570

428,147

428,150

5

Укупно
(од 6 до 11)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70

0

70

0

0

0

0

0

70

70

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

334

5,762

0

1,398

590

0

0

18,169

749

27,002

41,435

132,357

195,874

26,904

396,570

426,190

426,190

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92

0

92

0

0

0

0

0

92

92

0

0

Из
донација и
помоћи
10

0

0

0

0

0

0

0

1,463

0

0

0

172

0

1,635

0

0

0

0

0

1,795

1,798

Из
осталих
извора
11

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Опрема за производњу, моторна, непокретна и
немоторна опрема

Опрема за јавну безбедност

Опрема за војску

Опрема за образовање, културу и спорт

Медицинска и лабораторијска опрема

Опрема за заштиту животне средине

Опрема за пољопривреду

Административна опрема

Опрема за саобраћај

МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5349 до 5357)

Пројектно планирање

Капитално одржавање зграда и објеката

Изградња зграда и објеката

Куповина зграда и објеката

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

0

Расходи који се финансирају из средстава
за реализацију националног инвестиционог плана

3
0

4

Опис

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

Износ
одобрених
апропријација

24. јун 2019. године
Страна 59 – Број 3

531100

540000

541000

541100

542000

542100

543000

543100

543200

5376

5377

5378

5379

5380

5381

5382

5383

522300

5370

5375

522200

5369

531000

522100

5368

530000

522000

5367

5374

521100

5366

5373

521000

5365

523000

520000

5364

523100

515100

5363

5371

515000

5362

5372

514100

5361
0

Воде

0

0

0

0

0

0

5
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

3

0

0

0

0

0

0

3

2,778

2,778

Укупно
(од 6 до 11)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,618

2,618

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Из
донација и
помоћи
10
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

3

0

0

0

0

0

0

3

160

160

Из
осталих
извора
11

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Шуме

ШУМЕ И ВОДЕ (5382 + 5383)

Копови

РУДНА БОГАТСТВА (5380)

Земљиште

0

0

ЗЕМЉИШТЕ (5378)

0

ПРИРОДНА ИМОВИНА (5377 + 5379 + 5381)

0

0

50

50

0

Драгоцености

ДРАГОЦЕНОСТИ (5375)

ДРАГОЦЕНОСТИ (5374)

Залихе робе за даљу продају

ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5372)

Залихе готових производа

0

0

Залихе недовршене производње

0

Залихе материјала

0

0

50

9,586

ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 5368 до 5370)

Робне резерве

РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (5366)

ЗАЛИХЕ (5365 + 5367 + 5371)

Нематеријална имовина

НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (5363)

Култивисана имовина

0
9,586

4

КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (5361)

3

2

514000

Опис

1

Износ
одобрених
апропријација

Број
конта

5360

Ознака
ОП

Страна 60 – Број 3
24. јун 2019. године

Број
конта

2

550000

551000

551100

600000

610000

611000

611100

611200

611300

611400

611500

611600

611700

611800

611900

612000

612100

612200

Ознака
ОП

1

5384

5385

5386

5387

5388

5389

5390

5391

5392

5393

5394

5395

5396

5397

5398

5399

5400

5401

0

0

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

0

0

ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ
КРЕДИТОРИМА (од 5400 до 5406)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

156,145

0

0

0

156,145

156,145

156,145

5

Укупно
(од 6 до 11)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

156,145

0

0

0

156,145

156,145

156,145

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Из
донација и
помоћи
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Отплата главнице страним владама

0

Исправка унутрашњег дуга

0

Отплата домаћих меница

0

Отплата главнице на домаће финансијске
деривате

0

Отплата главнице домаћинствима у земљи

Отплата главнице осталим домаћим
кредиторима

156,600

0

Отплата главнице домаћим пословним банкама

0

0

Отплата главнице на домаће хартије од
вредности, изузев акција

Отплата главнице домаћим јавним
финансијским институцијама

156,600

ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ
КРЕДИТОРИМА (од 5390 до 5398)

Отплата главнице осталим нивоима власти

156,600

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

0

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

156,600

0

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

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

0

4

3

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

Износ
одобрених
апропријација

Опис

24. јун 2019. године
Страна 61 – Број 3

0
0

Набавка домаћих акција и осталог капитала

НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
(од 5425 до 5432)

621200

621300

621400

621500

621600

621700

621800

621900

622000

622100

5417

5418

5419

5420

5421

5422

5423

5424

5425

0

0

Кредити домаћим нефинансијским приватним
предузећима

Набавка страних хартија од вредности, изузев акција

0

5

Укупно
(од 6 до 11)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Кредити невладиним организацијама у земљи

0

0

Кредити домаћим нефинансијским јавним
институцијама

Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи

0

0

0

Кредити домаћим пословним банкама

Кредити домаћим јавним финансијским институцијама

Кредити осталим нивоима власти

0

5416

Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција

621100

5413

5415

615100

5412

0

ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ
ТРАНСАКЦИЈАМА (5412)

0

615000

5411

0

Отплата главнице за финансијски лизинг

НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
(од 5415 до 5423)

614100

5410

0

ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА
ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (5410)

621000

614000

5409

0

Отплата главнице по гаранцијама

5414

613100

5408

0

ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО
ГАРАНЦИЈАМА (5408)

0

613000

5407

0

Исправка спољног дуга

0

НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
(5414 + 5424 + 5433)

612900

5406

Отплата главнице на стране финансијске деривате

0

620000

612600

5405

Отплате главнице осталим страним кредиторима

0

0

612500

5404

Отплате главнице страним пословним банкама

0

Отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама

612400

5403

4

Отплата главнице мултилатералним институцијама

3

2

612300

Опис

1

Износ
одобрених
апропријација

Број
конта

5402

Ознака
ОП

Страна 62 – Број 3
24. јун 2019. године

0

0

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

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

622500

622600

622700

622800

623000

623100

5429

5430

5431

5432

5433

5434

5435

0

Куповина стране валуте

622400

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387)

Набавка страних акција и осталог капитала

Кредити страним невладиним организацијама

Кредити страним нефинансијским институцијама

Кредити страним пословним банкама

3,921,781

0

0

0

0

0

5428

Кредити међународним организацијама

622300

0

5427

4

3

Кредити страним владама

2

622200

1

Износ
одобрених
апропријација

Опис

Број
конта

5426

Ознака
ОП

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,258,494

5

Укупно
(од 6 до 11)

4,604

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,225,136

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Из
донација и
помоћи
10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28,620

Из
осталих
извора
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24. јун 2019. године
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
Страна 63 – Број 3

Датум, 25.04.2019. . године

5445

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

МАЊАК ПРИМАЊА (5441 – 5440) > 0

5443

5444

ВИШАК ПРИМАЊА (5440 – 5441) > 0

5442

600000

5441

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

152,085

0

153,600

0

156,600

3,000

0

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

5439

900000

1,515

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

5438

5440

3,765,181

ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА
НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5172)

5437

3
3,766,696

4

Опис

5436

2

1

Планирани
приходи и
примања /
расходи и издаци

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5001)

Број
конта

Ознака
ОП

Лице одговорно за
попуњавање обрасца

0

61,466

154,922

0

156,145

1,223

0

216,388

3,102,349

375

0

0

0

0

0

375

0

4,604

4,229

6

5
3,318,737

Републике
7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Аутономне
покрајине

0

25,626

154,922

0

156,145

1,223

0

180,548

3,068,991

3,249,539

8

Општине /
града
9

ООСО

0

0

0

0

0

0

0

0

22

22

0

981

0

0

0

0

0

981

28,620

29,601

11

Из
осталих
извора

Наредбодавац

0

35,234

0

0

0

0

0

35,234

112

35,346

10

Из
донација и
помоћи

Остварени приходи и примања / расходи и издаци
Из буџета

Укупно
(од 6 до 11)

III. УТВРЂИВАЊЕ РАЗЛИКЕ ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА

Страна 64 – Број 3
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
24. јун 2019. године

24. јун 2019. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 65 – Број 3

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА
СМЕДЕРЕВА ЗА 2018. ГОДИНУ
Финансирање локалне самоуправе у току 2018. годинe вршено је на основу Одлуке о буџету града Смедерева за 2018. годину („Службени лист града Смедерева“, број 14/2017), Одлуке о изменама и допунама
Одлуке о буџету града Смедерева („Службени лист
града Смедерева“, број 4/2018) и Одлуке о изменама
и допунама Одлуке о буџету града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 7/2018).
Основном Одлуком о буџету града Смедерева за
2018. годину која је усвојена на 12. седници Скупштине града Смедерева одржаној 22. децембра 2017.
године укупни приходи и примања буџета града Смедерева планирани су у износу од 3.939.000.000 динара, а са планираним приходима и примањима индиректних корисника из сопствених и других прихода
у износу од 95.686.622 динара планирани су у укупном износу од 4.034.686.622 динара и уравнотежени
су са планираним расходима и издацима. Одлуком о
изменама и допунама Одлуке о буџету града Смеде-

рева која је усвојена на 15. седници Скупштине града
Смедерева одржаној 10. августа 2018. године укупни
приходи и примања буџета града Смедерева планирани су од 4.094.000.000 динара, а са планираним приходима и примањима индиректних корисника из сопствених и других прихода у износу од 48.548.176 динара планирани су у укупном износу од 4.142.548.176
динара и уравнотежени су са планираним расходима
и издацима. Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету града Смедерева која је усвојена на 17.
седници Скупштине града Смедерева одржаној 24.
децембра 2018. године укупни приходи и примања
буџета града Смедерева планирани су у износу од
3.874.000.000 динара, а са планираним приходима и
примањима индиректних корисника из сопствених и
других прихода у износу од 52.453.176 динара, планирани су у укупном износу од 3.926.453.176 динара
и уравнотежени су са планираним расходима и издацима.
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ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Укупно остварени приходи и примања буџета града
Смедерева за 2018. годину са пренетим средствима из
претходне године износе 3.401.837.975 динара, односно
87,81% планираног годишњег износа.

Приходи и примања по основним групама дати су
следећим прегледом:

Редни
број

Екон.
класиф.

Врста прихода и примања

Планирано за
2018. годину

Остварено у 2018.
години

1

2

3

4

5

I
ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ
ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ

1.

711

2.
3.
4.
5.

712
713
714
716

6.

732

I I ПРИХОДИ У ТЕКУЋОЈ
ГОДИНИ
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

6(5/4*100)

148.112.517

100,00

1.657.440.000

1.612.228.012

97,27

100.000
433.470.000
199.210.000
67.000.000

204
333.123.220
188.184.638
58.249.521

0,20
76,85
94,47
86,94

127.799.211

4.062.951

3,18

7.

733

8.

740-741

Други приходи -приходи од имовине

550.077.782
101.166.067

524.880.403
70.383.109

95,42
69,57

9.

742

Приходи од продаје добара и услуга

260.850.000

224.221.954

85,96

10.

743

37.350.000

29.299.526

78,45

11.

744

5.000.000

1.456.000

12.

745

15.600.000

4.328.083

27,74

13.

771

1.000.000

140.476

14,05

4.200.000

3.140.794

74,78

400.000

329.375

82,34

262.224.423

198.474.069

75,69

3.000.000

1.223.123

40,77

3.725.887.483

3.253.725.458

87,33

3.874.000.000

3.401.837.975

87,81

14.

772

Трансфери од других нивоа власти

148.112.517

% остварења

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

15.

811

Примања од продаје непокретности

16.

841

Примања од продаје земљишта

17.

921

Примања од продаје домаће
финансијске имовине

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

29,12
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Приходи од пореза на доходак, добит и капиталне
добитке чине највећу групу буџетских прихода и остварени су у износу од 1.612.228.012 динара, односно 97,27%
годишњег плана. У оквиру ове групе прихода највећи износ остварен је од прихода по основу пореза на зараде и
то у укупном износу од 1.330.564.030 динара. Затим следи
порез на остале приходе у износу од 179.491.783 динара,
порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа
према стварно оствареном приходу самоопорезивањем у
износу од 57.330.331 динара, порез на приходеод самосталних делатности који се плаћа према паушално одређеном
нето приходу у износу од 27.313.526 динара, порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном нето приходу у износу од 732.390 динара,
приходи по основу самодоприноса у износу од 11.523.656
динара, затим порез на земљиште, порез на приходе од давања у закуп покретних ствари и порез на приходе од пољопривреде и шумарства у укупном износу од 2.311.072 динара и порез на приходе спортиста и спортских стручњака у
износу од 2.961.224 динара.
Порез на фонд зарада остварен је у износу од 204 динара.
Порези на имовину остварени су у укупном износу од
333.123.220 динара, односно 76,85% од годишњег плана. У
оквиру ове групе прихода највише су остварени приходи од
пореза на имовину обвезника који не воде пословне књиге
у износу од 160.743.375 динара, пореза на имовину обвезника који воде пословне књиге у износу од 110.899.686
динара, приход од пореза на пренос апсолутних права на
непокретностима у износу од 35.419.318 динарa, пореза на
пренос апсолутних права на половним моторним возилима
и пловним објектима у износу од 16.414.139 динара, порез
на наслеђе и поклон у износу од 9.356.268 динара и порези
на пренос апсолутних права код продаје стечајног дужника
као правног лица у износу од 290.434 динара.
Приходи од пореза на добра и услуге остварени су у
износу од 188.184.638 динара, односно 94,47% од планираних средстава за текућу годину. Ови приходи се углавном
односе на комуналну таксу за држање моторних друмских
и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина у износу од 48.340.590 динара, комуналну таксу за
коришћење рекламних паноа у износу од 4.877.499 динара,
посебну накнаду за заштиту и унапређење животне средине у износу од 91.277.454 динара, накнада од емисије SO2,
NО2, прашкастих материја и одложеног отпада у износу од
41.623.564 динара, боравишна такса у износу од 1.232.640
динара, накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта у износу од 786.293 динара и друге таксе и накнаде у износу од 46.598 динара.
Други порези остварени су у износу од 58.249.521 динара, односно 86,94% од планираног износа средстава за
2018. годину, а односи се на комуналну таксу за истицање
фирме на пословном простору.
Донације од међународних организација остварене су
у износу од 4.062.951 динара, односно 3,18% од планираног годишњег плана за 2018. годину. Средства у износу од
4.062.951 динара уплаћена су на уплатни рачун број 840732331843-85 - Текуће помоћи од Европске уније у корист
нивоа градова, а преносом са девизног подрачуна за Водене
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спортове. Наведена средства односе се на текуће донације од Европске уније у корист нивоа градова–INTERREG
за Пројекат „Водени спортови – здрава будућност за нашу
децу“.
Трансфери од других нивоа власти остварени су у
износу од 524.880.403 динара, односно 95,42% од планираног годишњег износа. Ово су највећим делом ненаменска трансферна средства из буџета Републике у корист
нивоа градова за 2018. годину и остварена су у износу од
391.947.860 динара.
Текући наменски трансфери, у ужем смислу од Републике у корист нивоа градова у 2018. години остварени су у
износу од 123.590.074 динара и односе се на следеће кориснике буџетских средстава:
Укупна средства у износу од 1.300.000 динара уплаћена
су за Народну библиотеку Смедерево и то.
-износ од 400.000 динара, уплаћен је дана 27.03.2018.
године, а на основу Уговора о суфинансирању матичних
функција у 2018. години од Министарства културе и информисања број 401-01-396/2017-02 од 01.03.2018. године
и Решења о преносу средстава број 401-01-396//2017-02 од
07.03.2018. године;
-износ од 500.000 динара, уплаћен је дана од 31.05.2018.
године, а на основу Уговора о суфинансирању пројекта
Дигитализација старе и ретке грађе и кулурног наслеђа у
Народној библиотеци Смедерево у 2018. години од Министарства културе и информисања број 451-04-99/2018-09 од
07.05.2018. године и Решења о преносу средстава број 45104-99/2018-09 од 22.05.2018. године;
- износ од 150.000 динара уплаћен је дана 16.10.2018.
године, а на име Пројекта „Часопис за културу, уметност, и
друштвена питања „Монс Ауреус“, на основу Уговора број
451-04-918/2018-03 од 17.09.2018. године и Решења број
401-01-207/2018-03 од 24.04.2018. године;
-износ од 250.000 динара уплаћен је дана 25.10.2018.
године, а на име суфинансирања Пројекта под називом
„Стиховизија 10“, на основу Уговора број 401-01-216/201803 од 24.04.2018. године и Решења број 451-04-2698/201803 од 16.10.2018. године.
Укупна средства у износу од 3.131.646 динара уплаћена
су за Музеј у Смедереву и то:
-износ од 400.000 динара, уплаћен је дана 04.07.2018.
године, а на основу Уговора о финансирању пројекта
„Смедеревски зборник бр. 6“, број 451-04-3687/2018-02 од
11.06.2018. године и Решења о преносу средстава број 45104-3687/2018-02 од 18.06.2018. године. Износ од 174.020
динара није утрошен и враћен је на уплатни рачун буџета
Републике Србије;
-износ од 631.646 динара уплаћен је дана 04.07.2018. године, а на основу Уговора о суфинансирању пројекта „Смедерево и смедеревски крај у Првом светском рату“ , број 45104-3689/2018-02 од 11.06.2018. године и Решења о преносу
средстава број 451-04-3689/2018-02 од 18.06.2018. године.
Износ од 204.459,88 динара није утрошен и враћен је на
уплатни рачун буџета Републике Србије; -износ од 600.000
динара, уплаћен је дана 31.07.2018. године, а на основу Уговора о суфинансирању пројекта „Годишњи програм Градске галерије савремене уметности Смедерево“ број 45104-2151/2018-03 од 13.07.2018. године и Решења о преносу
средстава број 451-04-2151/2018-03 од 18.07.2018. године;
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-износ од 1.500.000 динара уплаћен је дана 26.10.2018.
године, а на основу Уговора о суфинансирању реализације
пројекта „Осавремењивање збирке Савремене уметности
делима афирмисаних уметника“, број 451-04-5620/2018-03
од 12.10.2018. године и Решења број 401-01-431/2018-03 од
29.08.2018. године.
Од укупно уплаћених средстава износ од 378.479,88 динара враћен је буџету Републике Србије, те је укупно остварење на рачуну за уплату јавног прихода 2.753.166 динара.
Укупна средства у износу од 19.506.720 динара уплаћена су за Регионални завод за заштиту споменика културе
Смедерево и то:
-износ од 1.500.000 динара уплаћен је дана 22.03.2018.
године на основу Уговора о суфинансирању Пројекта ЕУ за
Србију – рехабилитација тврђаве Голубац и то за вршење
конзерваторског надзора над извођењем радова на обнови
тврђаве Голубац (401.000 динара) и заштитна археолошка
истраживања тврђаве Голубац (1.099.000 динара) од стране
Министарства културе и информисања број 69-00-72/201805 од 03.03.2018. године
-износ од 1.000.000 динара уплаћен је дана 18.06.2018.
године на име пројекта Четврта фаза системског археолошког истраживања Тврђаве РАМ у оквиру реализације
Главног пројекта обнове Тврђаве РАМ на основу Уговора о
финансирању наведеног пројекта број 451-04-3136/2018-02
од 04.06.2018. године и Решења о преносу средстава број
451-04-3136/2018-02 од 06.06.2018 године,
-износ од 16.408.720 динара уплаћен је дана 26.09.2018.
године на име Пројекта Статичке санације и стабилизације
куле 11 Смедеревске тврђаве, а на основу Уговора о суфинансирању наведеног пројекта број 451-04-3202/2018-02 од
25.06.2018. године и Решења о преносу средстава број 45104-3202/2018-02 од 18.09.2018. године;
-износ од 348.000 динара уплаћен је дана 23.10.2018.
године на име „Завршетак систематских археолошких истраживања тврђаве Рам“ на основу Уговора број 401-01457/2018-02 од 08.10.2018. године и Решења број 401-01457/2018-02 од 02.10.2018. године.
-износ од 250.000 динара уплаћен је дана 13.12.2018.
године на име суфинансирања Пројекта „Опремање простора Регионалног завода за заштиту споменика културе
Смедерево уметничким делима“, а на основу Уговора број
451-04-5635/2018-03 од 12.10.2018. године и Решења број
401-01-431/2018-03 од 29.08.2018. године.
Од укупно уплаћених средстава износ од 1.919,56 динара враћен је буџету Републике Србије, те је укупно остварење на рачуну за уплату јавног прихода 19.504.800 динара.

старства просвете, науке и технолошког развоја у циљу исплате средстава за остваривање припремног предшколског
програма установа предшколског васпитања и образовања
на територији ЈЛС у 2018. години. На основу закљученог
Споразума о коришћењу трансферних средстава из буџета
Републике Србије за 2018. годину за припремни предшколски програм између Министарства просвете, науке и технолошког развоја број 401-00-100/2018-08 од 25.01.2018.
године и ЈЛС Град Смедерево број 400-810/2018-01 од
26.01.2018. године, трансфер наменских средстава врши
се месечно, а на основу достављених званичних месечних
извештаја предшколских установа о остваривању припремног предшколског програма, оверених од стране овлашћених лица ЈЛС. Месечни трансфер за остваривање припремног предшколског програма за град Смедерево износи око
2.304.860/2.337.395 динара.

Укупна средства у износу од 600.000 динара уплаћена
су за Центар за културу Смедерево и то:
-износ од 300.000 динара уплаћен је дана 11.10.2018.
године на име суфинансирања реализације Пројекта „Дунав филм фестивал“, а на основу Уговора о суфинансирању број 642-02-17/2018-01 од 19.09.2018. године и Решења
број 642-02-17/2018-01 од 28.08.2018. године,
-износ од 300.000 динара уплаћен је дана 21.12.2018.
године на име суфинансирања заједничког концертног наступа – „Концертни наступ младих талената и професионалаца – гитариста у Центру за културу Смедерево“, а на
основу Уговора број 641-02-5/2018-03 од 14.12.2018. година и Решења број 641-02-5/2018-03 од 13.12.2018. године.

Средства у износу од 15.000.000 динара уплаћена су
дана 05.12.2018. године, а на основу Уговора број 064-40100-00172/18-05 од 22.11.2018. године, између Републике
Србије, Кабинета министра без портфеља задуженог за
регионални развој и координацију рада јавних предузећа,
Града Смедерева и Пољопривредне задруге Агро здравље
Раља на име бесповратних средстава за реализацију Програма подршке спровођењу мера равномерног регионалног
развоја кроз учешће државе у економско-финансијским
подстицајима за земљорадничке и пољопривредне задруге
у 2018. године.

Укупан износ средстава од 28.048.742 динара уплаћен
је као трансфер наменских средстава ЈЛС од стране Мини-

Износ средстава у износу од 14.780.074 динара уплаћен
је за услуге социјалне заштите које се могу финансирати из
буџета Републике Србије наменским трансферима у складу
са законом којим се уређује финансирање јединица локалне самоуправе, а на основу Уговора о наменским трансферима између града Смедерева, наш број 400-1384/2018 од
19.02.2018. године и Министарства за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања број 401-01-00163-47/2018-09
од 05.02.2018. године Наведеним уговором опредељена су
средства у укупном износу од 14.970.339,28 динара.
Средства у износу од 660.000 динара уплаћена су дана
21.09.2018. године на основу Уговора о суфинансирању израде планског документа закљученог између града Смедерева и Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, број 401-00-00362/30/2018-14 од 20.08.2018. године, а за суфинансирање израде Плана детаљне регулације
стари пут за Шалинац кроз Индустријску зону Смедерева.
Средства у износу од 3.163.885,38 динара уплаћена су
граду Смедереву дана 19.11.2018. године на име коришћење средстава за уређење земљишта комасацијом (I фаза)-геодетско технички радови у комасацији и спровођење
стручног надзора над геодетско -техничким радовима, а
на основу Уговора између Града Смедерева и Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде број 46159/2017-08 од 10.08.2018. године. Наведена средства се односе на комасацију КО Шалинац, Кулич и КО Смедерева
по привременим ситуацијама, а на основу Уговора између
града Смедерева и ГЕОПУТ...

Средства у износу од 35.642.572,10 динара уплаћена су
дана 27.12.2018. године на основу Уговора, између Града
Смедерева и Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде-Управе за пољопривредно земљиште број
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400-6635/17-08 од 01.09.2017. године и Анекса II број 4006325/2018-08 од 19.07.2018. године. На основу Уговора са
Министарством, Град Смедерево закључио је Уговор број
400-10226/2017-03 од 22.12.2017 године са Јавним водопривредним предузећем „Србијаводе“ Београд и групе понуђача коју чине ГАТ ДОО Нови Сад, Хидроконтрол доо
Ниш, Феррмонт ДОО Словачка, а на име изградње водозахвата и пумпне станице у оквиру система за наводњавање
Удовичког платоа-I фаза, Анекс I број 400-10226/2018-03 од
11.10.2018. године, и Анекса II број 400-11294/2018-03 од
19.12.2018. године.
Средства у износу од 2.136.834 динара уплаћена су дана
28.12.2018. године, на основу Уговора број 461-59/201708 од 10.08.2017. године, Анекса I број 461-59/2017-08 од
04.12.2017. године, Анекса II број 400-6024/2018-08 од
06.07.2018. године и Анекса III број 400-6024/2018-08 од
29.08.2018. године.На основу Уговора и анекса закључен
је Уговор број 400-8723/2017-03 од 02.11.2017. године за
услуге извођења геодетско-техничких радова на уређењу
пољопривредног земљишта комасацијом КО Шалинац КО
Кулич и КО Смедерево, између града Смедерева и и групе
понуђача коју чине Геопут доо Београд, Мапсофт доо Београд, Еврогеоматика доо Београд, Аба геодетска кућа доо,
Геовизија доо Панчево, и Геокруљ доо Београд.
Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од
Републике у корист нивоа градова остварени су у укупном
износу од 9.342.469 динара и то:
-износ од 1.500.000 динара односи се на Уговор о коришћењу средстава из Буџетског фонда за програм локалне
самоуправе који је закључен између Републике Србије Министарство државне управе и локалне самоуправе, број
401-00-297/52/2018-24 од 19.04.2018. године и Града Смедерева, број 400-3359/2018-08 од 19.04.2018. године, којим
су граду Смедереву додељена средства у наведеном износу
за финансирање Пројекта „Косидба на Плавинцу 2018“.
Средства у износу од 1.500.000 динара уплаћена су од
стране Министарства државне управе и локалне самоуправе дана 27.04.2018. године. На основу Уговора о преносу
средстава за реализацију Пројекта „Косидба на Плавинцу
2018“ који је закључен између града Смедерева као преносиоца средстава, број 400-4143-1/-04 од 15.05.2018. године
и Удружења косача „Плавинац“ Смедерево као корисника
средстава, Град је пренео средства у износу од 1.500.000
динара за суфинансирање 19. манифестације „Косидба на
Плавинцу 2018“ која је одржана 17.06.2018. године на Плавинцу у Смедереву. Средства је корисник наменски утрошио за реализацију наведе манифестације,
-износ од 3.222.469 динара уплаћен je дана 03.10.2018.
године, а на основу Уговора о правима и обавезама Канцеларије за управљање јавним улагањима и Града у реализацији пројекта санације објекта ОШ „Херој Света Младеновић“ у Сараорцима број 400-3923/2018-03 од 09.05.2018.
године. Град Смедерево закључио је Уговор о извођењу
грађевинских радова на санацији објекта ОШ „Херој Света Младеновић“ у Сараорцима број 400-6905/2018-03 од
20.08.2018. године са извођачем радова „Сомборелектро“
доо Сомбор. Горе поменути износ односи се на рефундацију ПДВ-а.
-износ од 1.620.000 динара уплаћен је дана 19.12.2018.
године, а на основу Уговора о суфинансирању израде пројектно-техничке документације за пројекат „Реконструкције Карађорђеве улице“ између Града и Министарства

Страна 69 – Број 3

привреде број 400-10500/2018-08 од 30.11.2018. године .
Град је закључио Уговор о услузи израде пројектно техничке документације за реконструкцију Карађорђеве улице
у Смедереву, број 400-10063/18-03 од 16.11.20018. године
са извођачем радова „Путинвест“ доо Београд и „ТВИ“
доо Београд. Укупна цена услуге која је предмет уговора
износи 3.240.000 динара са порезом на додату вредност,
где град Смедерево и Министарство привреде учествују
са 50%. Иначе, Министарство привреде донело је Одлуку
о изменама и допунама Одлуке о распореду и коришћењу
средстава за суфинансирање јединица локалне самоуправе
за израду пројектно техничке документације где је Граду
одобрен прелиминарни износ од 1.785.000 динара.
-износ од 3.000.000 динара уплаћен је дана 21.12.2018.
године, а односи се на Уговор о суфинансирању пројекта
„Израда пројекта санација и рекултивација несанитарне
депоније комуналног отпада Годоминско поље у Смедереву“ између Министарства заштите животне средине и града
Смедерева, број 400-11078/2018-08 од 13.12.2018. године.
Други приходи – приходи од имовине остварени су у
износу од 70.383.109 динара, односно 69,57%, а односе се
углавном на накнаде, поједине комуналне таксе, допринос
за уређивање грађевинског земљишта и друго. Највећи износ у оквиру ове групе прихода чини допринос за уређивање грађевинског земљишта у износу од 24.844.758 динара,
комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе,
осим ради продаје штампе, књига и других публикација,
производа старих и уметничких заната и домаће радиности
у износу од 25.316.226 динара, накнада за коришћење грађевинског земљишта остварена је у износу од 11.586.271
динара, средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у
државној својини остварена су у износу од 7.852.021 динара, комунална такса за коришћење простора за паркирање
друмских моторних и прикључних возила на уређеним и
обележеним местима у износу од 22.700 динара, комунална
такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом
у износу од 654.929 динара и накнада за коришћење шума
и шумског земљишта и накнада за коришћење минералних
сировина у укуоном износу од 106.204 динара.
Приходи од продаје добара и услуга остварени су укупном износу од 224.221.954 динара, односно 85,96% од годишњег плана, а односе се највећим делом на приход од
давања у закуп, односно на коришћење непокретности у
државној својини које користе градови и индиректни корисници њихових буџета у износу од 125.187.017 динара, а
односи се на следеће закупце:
- на основу Уговора о закупу број 400-1418/2014-08 од
3. марта 2014. године, град Смедерево фактурише закуп
пословног простора производне хале површине 18.478,43
m2 почев од 13. фебруара 2015. године закупцу PKC Wiring
Systems, тако да је по наведеном основу остварен приход у
буџетској 2018. години у износу од 83.933.747 динара,
- на основу Уговора о закупу са ServFood d.o.o. остварен је приход у износу од 10.399.729 динара,
-од привредног друштва Smotech d.o.o. остварен је приход у износу од 22.002 динара,
-од закупца TeknoMak d.o.o. остварен је приход у износу од 33.000 динара ,
-Војводина пут у износу од 158.413 динара
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-по основу осталог закупа (закупци града Смедерева за
локале у граду и по месним заједницама) остварен је приход у износу од 30.640.126 динара.
Такође, код наведене групе прихода остварен је укупан
износ средстава од 99.034.937 динара и то: приход по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа градова у износу од 68.870.330 динара,
такса за озакоњење објеката у износу од 10.029.000 динара,
градске административне таксе у износу од 5.081.512 динара, приход од закупнине за грађевинско земљиште у корист
нивоа градова у износу од 12.620.728 динара, накнада за
уређивање грађевинског земљишта остварена је у износу
од 2.198.101 динара, накнада по основу конверзије права
коришћења у право својине у корист Републике остварена
је у износу од 111.442 динара, као и накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист нивоа
града износ од 123.824 динара.
Новчане казне и одузета имовинска корист остварени су у износу од 29.299.526 динара, односно 78,45%
годишњег плана, а највећим делом се односе на приходе
од новчаних казни за саобраћајне прекршаје у износу од
25.328.424 динара, приходе од новчаних казни у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине
града, као и одузета имовинска корист у том поступку у
износу од 716.600 динара, приходе од мандатних казни и
казни изречених у управном поступку у корист нивоа градова у износу од 2.998.700 динара и од трошкова принудне
наплате у износу од 255.802 динара.
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
остварени су у укупном износу од 1.456.000 динара, односно 29,12% годишњег плана, а наведени износ односи се на
текуће добровољне трансфере од физичких и правних лица
у корист нивоа градова. На основу закључених уговора између града Смедерева и донатора за 131. Туристичко-привредну манифестацију „Смедеревска јесен 2018“ уплаћене
су донације на рачун буџета града Смедерева, а преко рачуна за уплату јавног прихода – Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова број
840-744141843-14 у износу од 1.386.000 динара. Месна заједница Водањ на основу закључених уговора о донацији
остварила је донације које су уплаћене на рачун буџета града Смедерева, а преко рачуна за уплату јавног прихода – Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица
у корист нивоа градова број 840-744141843-14 у износу од
50.000 динара за организацију манифестације „12. Дани
брескве“ која је одржана 28.07.2018. године. Такође, предшколска установа „Наша радост“ из Смедерева на основу
закљученог уговора о донацији остварила је донацију које
је уплаћена на рачун буџета града Смедерева, а преко рачуна за уплату јавног прихода – Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова број
840-744141843-14 у износу од 20.000 динара.
Мешовити и неодређени приходи oстварени су у износу од 4.328.083 динара, односно 27,74% годишњег плана.
Износ од 3.744.532 динара односи се на остале приходе у
корист нивоа градова, а износ од 583.551 динара на закупнину за станове у државној својини у корист нивоа градова.
Меморандумске ставке за рефундацију расхода остварене су у износу од 140.476 динара, односно 14,05%, а од-
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носе се у највећем износу на уплате од Агенције за привредне регистре за рефундацију пријема предмета.
Меморандумске ставке за рефундацију расхода из
претходне године остварене су у износу од 3.140.794 динара, односно 74,78 %, а односи се на рефундацију трошкова који су извршени са рачуна буџета града Смедерева
у претходним годинама и то за закуп и друге материјалне
трошкове, рефундацију породиљског боловања и бoловања
преко 30 дана, повраћај средстава на име вантелесне оплодње, повраћај неутрошених наменских средстава и друго.
Примања од продаје непокретности остварена су у
укупном износу од 329.374 динара, односно 82,34% од планираног износа, а односе се на примања од продаје станова
у корист нивоа градова.
Примања од продаје земљишта остварена су у укупном износу од 198.474.069 динара, односно 75,69 % од планираног износа. Наведена средства се односе на примања
од продаје земљишта у корист нивоа градова и то на основу
уговора између града Смедерева као Продавца и наведених
Купаца:
-Уговор о купопродаји грађевинског земљишта, катастарске парцеле број 233/74 КО Смедерево, број 46336/2018 од 16.04.2018. године и Предузећа за производњу,
спољну и унутрашњу трговину ЕКО МИНЕРАЛ ДОО Смедерево. Предмет наведеног уговора је купопродаја грађевинског земљишта, катастарске парцеле број 233/74 КО
Смедерево, уписане у лист непокретности број 14991 КО
Смедерево, површине 3ха 52а 23м2 у јавној својини града Смедерева, без уписаних терета. Купопродајна цена за
предметно земљиште износи 37.477.272 динара. Купац је у
складу са уговором извршио уплату целокупне купопродајне цене у току 2018. године.
-Уговор о купопродаји грађевинског земљишта, катастарске парцеле број 12954 КО Смедерево, наш број 4001158/2018-08 од 08.02.2018. године и Владана Матковића,
Улица Карађорђево брдо број 26, Смедерево. Предмет наведеног уговора је купопродаја грађевинског земљишта, катастарске парцеле број 12954 КО Смедерево, уписане у лист
непокретности број 14569 КО Смедерево, површине 5а 65
м2 у јавној својини града Смедерева, без уписаних терета.
Купопродајна цена за предметно земљиште износи 725.000
динара. Купац је у складу са уговором извршио уплату целокупне купопродајне цене у току 2018. године.
-Уговор о купопродаји грађевинског земљишта, катастарске парцеле број 3883/6 КО Радинац, наш број 4001155/2018-08 од 08.02.2018. године и Александра Ђорђевића, Улица Спасоја Секулића број 6, Радинац. Предмет
наведеног уговора је купопродаја грађевинског земљишта,
катастарске парцеле број 3883/6 КО Смедерево, уписане у
лист непокретности број 1998 КО Радинац, површине 15а
09 м2 у јавној својини града Смедерева, без уписаних терета. Купопродајна цена за предметно земљиште износи
1.300.600 динара. Купац је у складу са уговором извршио
уплату целокупне купопродајне цене у току 2018. године.
-Уговор о купопродаји грађевинског земљишта, катастарске парцеле број 233/64 КО Смедерево, наш број 4001156/2018/08 од 08.02.2018. године и Друштва са ограниченом одговорношћу „Mayekawa SRB“ Смедерево, Улица
Ђуре Салаја број 17. Предмет наведеног уговора је купопродаја грађевинског земљишта, катастарске парцеле број
233/64 КО Смедерево, уписане у лист непокретности број
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14991 КО Смедерево, површине 2ха 51а 52 м2 у јавној својини града Смедерева, без уписаних терета. Купопродајна
цена за предметно земљиште износи 32.114.074 динара.
Купац је у складу са уговором извршио уплату целокупне
купопродајне цене у току 2018. године.
-Уговор о купопродаји грађевинског земљишта, катастарске парцеле број 559/19 КО Смедерево, наш број 4001160/2018-08 од 08.02.2018. године и Мирка Хрвача, Улица
ЈНА бб, Удовице, Слободана Микића, Улица Петријевска
број203, Смедерево и Грујице Стојановића, Београд, Земун, Улица Милана Недељковића број 7. Предмет наведеног уговора је купопродаја грађевинског земљишта, катастарске парцеле број 559/19 КО Смедерево, уписане у лист
непокретности број 14569 КО Смедерево, површине 11а у
јавној својини града Смедерева, без уписаних терета. Купопродајна цена за предметно земљиште износи 2.120.000
динара. Купци су у складу са уговором извршили уплату
целокупне купопродајне цене у току 2018. године.
-Уговор о купопродаји грађевинског земљишта, катастарске парцеле број 3883/3 КО Радинац, наш број
400-1157/2018-08 од 08.02.2018. године и Драгана Илића,
Улица 16. октобра број 68, Радинац, Смедерево. Предмет
наведеног уговора је купопродаја грађевинског земљишта,
катастарске парцеле број 3883/3 КО Смедерево, уписане у
лист непокретности број 1998 КО Радинац, површине 8а 05
м2 у јавној својини града Смедерева, без уписаних терета.
Купопродајна цена за предметно земљиште износи 701.120
динара. Купац је у складу са уговором извршио уплату целокупне купопродајне цене у току 2018. године.
-Уговор о купопродаји грађевинског земљишта, катастарске парцеле број 233/75 и 233/76 КО Смедерево, наш
број 400-8847/2018-08 од 11.10.2018. године и Фабрике
грађевинске опреме МФГО д.о.о. Смедерево. Предмет наведеног уговора је купопродаја грађевинског земљишта, катастарске парцеле број 233/75 површине 3ха 54а 89 м2 и Катастарске парцеле број 233/76 површине 2ха 52а 54 м2 обе
КО Смедерево, уписане у лист непокретности број 14991
КО Смедерево, у јавној својини града Смедерева, без уписаних терета. Купопродајна цена за предметно земљиште,
за обе парцеле износи 64.631.000 динара. Купац је у складу
са уговором извршио уплату целокупне купопродајне цене
у току 2018. године.
-Уговор о купопродаји грађевинског земљишта, катастарске парцеле број 233/106 КО Смедерево, наш број 40010960/2018-08 од 10.12.2018. године и GrappS акционарског
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друштва за производњу, промет и услуге Смедерево, Улица
Бранислава Нушића број 8. Предмет наведеног уговора је
купопродаја грађевинског земљишта, катастарске парцеле
број 233/106 КО Смедерево, уписане у лист непокретности број 14991 КО Смедерево, површине 45а 87 м2 у јавној
својини града Смедерева, без уписаних терета. Купопродајна цена за предметно земљиште износи 5.900.001динара.
Купац је у складу са уговором извршио уплату целокупне
купопродајне цене у току 2018. године.
-Уговор о купопродаји грађевинског земљишта, катастарске парцеле број 233/65 КО Смедерево, наш број 40010743/2018/08 од 04.12.2018. године и Друштва са ограниченом одговорношћу за производњу, спољну и унутрашњу
трговину JUGOTEX Смедерево, Улица Коларски пут бб.
Предмет наведеног уговора је купопродаја грађевинског
земљишта, катастарске парцеле број 233/65 КО Смедерево,
уписане у лист непокретности број 14991 КО Смедерево,
површине 1ха 68а 84м2 у јавној својини града Смедерева,
без уписаних терета. Купопродајна цена за предметно земљиште износи 21.558.000 динара. Купац је у складу са
уговором извршио уплату целокупне купопродајне цене у
току 2018. године.
-Уговор о купопродаји грађевинског земљишта, катастарске парцеле број 233/68 КО Смедерево, наш број
400-10959/2018/08 од 10.12.2018. године и Предузећа за
инжињеринг, трговину и грађевинарство „ИТГ“ д.о.о. Смедерево, Улица Излетничка број 6/3 Смедерево. Предмет
наведеног уговора је купопродаја грађевинског земљишта,
катастарске парцеле број 233/68 КО Смедерево, површине
2ха 50а 19м2 КО С медерево, уписана у лист непокретности
број 14991 КО Смедерево, у јавној својини града Смедерева, без уписаних терета. Купопродајна цена за предметно
земљиште износи 31.947.000 динара. Купац је у складу са
уговором извршио уплату целокупне купопродајне цене у
току 2018. године.
Примања од продаје домаће финансијске имовине
остварена су у укупном износу од 1.223.123 динара, односно 40,77% од планираног износа. Наведена средства се
односе на примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у корист нивоа градова, које је Фонд за развој
пољопривреде града Смедерева давао у периоду од 2005.
до 2010. године.
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РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Укупни расходи и издаци буџета града Смедерева извршени су у износу од 3.233.466.388
динара, односно 83,47% планираних средстава по Одлуци о буџету града Смедерева за 2018.
годину.
Извршени расходи и издаци буџета града Смедерева за 2018. годину у односу на план
исказани су следећом табелом:
Ред.
број

План
за 2018. годину

ОПИС

1
1.
2.

2
Раздео 1 - Скупштина града
Раздео 2 - Градоначелник

3.

Раздео 3 - Градско веће

Извршење
за 2018. годину

3
32.361.680
4.950.944

4
29.419.092
4.608.168

9.262.090

8.395.202

%
извршења
5(4/3*100)
90,91
93,08
90,64

4.

Раздео 4 - Градска управа
3.791.138.456
3.155.087.751
83,22
Раздео 5- Градско
5.
36.286.830
35.956.175
99,09
правобранилаштво
УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ
3.874.000.000
3.233.466.388
83,47
Програмска структура је успостављена на два хијерархијска нивоа, тако да су на вишем
нивоу програми, док су на нижем нивоу програмске активности и пројекти. Програмско
буџетирање је инструмент који представља већу одговорност корисника буџета, као и
транспарентност потрошње јавних средстава.
Извршени расходи и издаци буџета града Смедерева у 2018. години по економској
класификацији дати су следећом табелом:
Екон.
клас.

ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА

План за
2018.годину

Структура
%

Извршено у
2018.години

Разлика

1

2

3

4

5

6

2.651.131.904

364.916.659

614.124.536

20.790.950

497.436.629

14.196.121

89.035.876

2.582.182

6.707.143

1.186.277

5.696.041

1.668.779

8.413.446

800.834

6.835.402

356.756

1.027.751.990

195.899.488

300.788.035

37.729.710

8.387.309

1.644.887

155.455.854

30.679.648

400
410
411
412
413
414
415
416
420
421
422
423

ТЕКУЋИ РАСХОДИ
РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде,бонуси и остали посебни расходи
КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору

424

Специјализоване услуге

425

Текуће поправке и одржавање (услуге и мат)

77,9%

3.016.048.563

16,4%

634.915.486

13,2%

511.632.750

2,4%

91.618.058

0,2%

7.893.420

0,2%

7.364.820

0,2%

9.214.280

0,2%

7.192.158

31,6%

1.223.651.478

8,7%

338.517.745

0,3%

10.032.196

4,8%

186.135.502

6,7%

259.499.200
350.189.180

9,0%

221.995.139
279.082.237

37.504.061
71.106.943

24. јун 2019. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 73 – Број 3

13

426

Материјал

79.277.655

440

ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

32.320.000

441

Отплата домаћих камата

32.300.000

444
450

Пратећи трошкови задуживања
СУБВЕНЦИЈЕ

20.000
71.777.795

4511

Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

50.777.795

4512

Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

21.000.000

460

ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

4631

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

165.985.213

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

165.985.213

480
481
482

ОСТАЛИ РАСХОДИ
Дотације невладиним организацијама
Порези, обавезне таксе, казне и пенали

620.124.896
465.647.490
20.659.000
62.900.000
70.918.406

262.601.331
128.691.581
97.155.946

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

484

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

485

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа

490

АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА И СРЕДСТВА
РЕЗЕРВЕ

4.672.364

Стална резерва

3.000.000

49911
49912
500
510
511
512
515
610
611

Текућа резерва
КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ
ОСНОВНА СРЕДСТВА
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовина
ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ
Отплата главнице домаћим кредиторима
УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

26.446.000
10.000
10.297.804

1.672.364
701.351.437
701.351.437
623.619.525
68.436.912
9.295.000
156.600.000
156.600.000
3.874.000.000

2,0%
0,8%
0,8%

62.043.416

17.234.239

30.319.381

2.000.619

30.319.381

1.980.619

0,0%
1,9%
1,3%
0,5%
16,0%
12,0%
0,5%
1,6%
1,8%
4,3%
4,3%
6,8%
3,3%
2,5%
0,7%

20.000
68.393.675

3.384.120

50.625.261

152.534

17.768.414

3.231.586

595.425.519

24.699.377

448.471.791

17.175.699

18.873.013

1.785.987

60.617.095

2.282.905

67.463.620

3.454.786

125.011.543

40.973.670

125.011.543

40.973.670

190.105.259

72.496.072

119.998.494

8.693.087

34.510.657

62.645.289

25.952.503

493.497

0,0%
0,3%

10.000
9.643.605

0,1%

4.672.364

0,1%

3.000.000

0,0%
18,1%
18,1%
16,1%
1,8%
0,2%
4,0%
4,0%
100,0%

654.199

1.672.364
426.189.430

275.162.007

426.189.430

275.162.007

396.570.485

227.049.040

27.001.477

41.435.436

2.617.468

6.677.532

156.145.055

454.945

156.145.055

454.945

3.233.466.388

640.533.612

Извршени расходи и издаци буџета града Смедерева у 2018. години по функционалној
класификацији дати су следећом табелом:
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ОПШТИ ДЕО - ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА И ИЗДАТАКА
Функциje

Функционална класификација

План за 2018.
годину

Структура
%

Извршено у 2018.
години

Разлика

1

2

3

4

5

6

000

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

282.985.144

7,3%

227.363.363

55.621.781

9.816.441

0,3%

7.395.966

2.420.475

82.950.000

2,1%

71.956.639

10.993.361

040

Породица и деца

070

Социјална помоћ угроженом становништву
некласификована на другом месту

090

Социјална заштита некласификована на другом месту

190.218.703

4,9%

148.010.757

42.207.946

ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ

816.686.701

21,1%

709.472.576

107.214.125

100
111

Извршни и законодавни органи

44.099.633

1,1%

40.192.314

3.907.319

5,0%

185.933.958

6.058.406

13,7%

452.278.897

78.508.310

Финансијски и фискални послови

191.992.364

130

Опште услуге

530.787.207

160

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту

49.807.497

1,3%

31.067.406

18.740.091

ОДБРАНА

25.498.680

0,658%

7.307.437

18.191.243

Цивилна одбрана

25.498.680

0,658%

7.307.437

18.191.243

ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ

71.286.830

1,8%

54.849.401

16.437.429

Судови

36.286.830

0,9%

35.956.175

330.655

Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту

35.000.000

0,9%

18.893.225

16.106.775

685.494.558

17,7%

504.053.938

181.440.620

112

200
220
300
330
360
400

ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ
411

Општи економски и комерцијални послови

15.000.000

0,4%

15.000.000

-

421

Пољопривреда

312.482.003

8,1%

203.143.153

109.338.851

451

Друмски саобраћај

340.225.137

8,8%

268.360.780

71.864.357

17.787.418

0,5%

17.550.006

237.412

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

209.068.287

5,4%

184.272.835

24.795.452

510

Управљање отпадом

101.875.077

2,6%

91.499.880

10.375.197

520

Управљање отпадним водама

16.400.000

0,4%

16.122.062

277.938

530

Смањење загађености

3.358.800

0,1%

3.095.224

263.576

52.400.000

1,4%

43.374.555

9.025.445

473
500

540
560

Туризам

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

35.034.410

0,9%

30.181.115

4.853.295

12,3%

309.599.298

167.080.176
149.467.620

ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ

476.679.474

620

Развој заједнице

333.379.474

8,6%

183.911.854

630

Водоснабдевање

12.000.000

0,3%

10.083.414

1.916.586

126.000.000

3,3%

111.397.831

14.602.169

5.300.000

0,1%

4.206.199

1.093.801

ЗДРАВСТВО

56.900.000

1,5%

53.934.612

2.965.388

Ванболничке услуге

47.000.000

1,2%

44.897.248

2.102.752

800.000

0,0%

719.847

80.153

9.100.000

0,2%

8.317.517

782.483
18.890.135

600

640
660
700
720
721
760
800
810
820
830

Улична расвета
Послови становања и заједнице некласификовани на
другом месту

Опште медицинске услуге
Здравство некласификовано на другом месту
РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ

400.401.860

10,3%

381.511.725

Услуге рекреације и спорта

139.977.795

3,6%

131.693.328

8.284.467

Услуге културе

236.674.065

6,1%

226.268.397

10.405.668

Услуге емитовања и штампања

20.000.000

0,5%

20.000.000
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840

Верске и остале услуге заједнице

2.050.000

0,1%

2.050.000

860

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

1.700.000

0,0%

1.500.000

200.000

801.101.204

47.897.262

900

ОБРАЗОВАЊЕ

848.998.466

21,9%

911

Предшколско образовање

450.021.739

11,6%

408.031.516

41.990.223

912

Основно образовање

281.078.000

7,3%

277.445.397

3.632.603

Средње образовање

108.045.000

2,8%

105.859.514

2.185.486

9.853.727

0,3%

9.764.777

88.950

3.233.466.388

640.533.612

920
950

Образовање које није дефинисано нивоом
УКУПНО

3.874.000.000

100,0%

Извршени расходи и издаци буџета града Смедерева у 2018. години по програмској
класификацији дати су следећом табелом:

ОПШТИ ДЕО - ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА И ИЗДАТАКА
Шифра
Програмска
Програм активност/
Пројекат
1101
1101-0001
1101-0003
1102

1101-0005
1102-0001
1102-0002
1102-0003
1102-0004
1102-0006
1102-0008

1501
1502
0101

1102-П1
1501-0002
1502-0001
0101-0002

Назив
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
Пројекат-Побољшање инфраструктуре
у једном од највећих ромских насеља у
Србији
Програм 3. Локални економски
развој
Мере активне политике запошљавања
Програм 4. Развој туризма
Управљање развојем туризма
Програм 5. Пољопривреда и
рурални развој
Мере подршке руралном развоју

План за
2018. годину

Структура
%

Извршено
у 2018.
години

Разлика

42.233.800

1,1%

36.887.319

5.346.481

37.733.800
1.500.000

1,0%
0,0%

32.615.355
1.286.964

5.118.445
213.036

3.000.000

0,1%

2.985.000

15.000

435.768.948

11,2%

345.859.828

89.909.120

126.000.000

3,3%

111.397.831

14.602.169

52.400.000

1,4%

43.374.555

9.025.445

52.600.000

1,4%

46.504.421

6.095.579

41.200.000
22.915.428

1,1%
0,6%

35.878.222
21.838.428

5.321.778
1.077.000

12.000.000

0,3%

10.083.414

1.916.586

128.653.520

3,3%

76.782.956

51.870.564

15.000.000

0,4%

15.000.000

15.000.000
14.600.000
14.600.000

0,4%
0,4%
0,4%

15.000.000
14.599.983
14.599.983

17
17

215.991.220

5,6%

168.100.549

47.890.671

194.219.620

5,0%

148.150.549

46.069.071
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0101-П1
0101-П2
0401
0401-0001
0401-0002
0401-0004
0401-0005
0401-0006
0701
0701-0002
2001
2001-0001
2002
2002-0001
2003
2003-0001
0901
0901-0001
0901-0002
0901-0003
0901-0004
0901-0005
0901-0006
0901-0007
0901-0008
0901-П1
0901-П2
1801
1801-0001
1801-0002
1801-0003

Пројекат - Израда пројектно техничке
документације за изградњу система за
наводњавање јужног дела територије
града Смедерева
Пројекат - Пољопривредна задруга
Агро здравље Раља
Програм 6. Заштита животне
средине
Управљање заштитом животне средине
Праћење квалитета елемената животне
средине
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
Програм 9. Основно образовање и
васпитање
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 "Наша мала кухиња"
Пројекат "Сервис подршке и услуга у
области социјалне заштите за
маргинализоване групе грађана са
територије града Смедерева"
Програм 12. Здравствена заштита
Функционисање установа примарне
здравствене заштите
Мртвозорство
Спровођење активности из области
друштвене бриге за јавно здравље

6.771.600

0,2%

4.950.000

1.821.600

15.000.000

0,4%

15.000.000

71.868.287

1,9%

66.833.154

2.940.000

0,1%

2.940.000

3.253.210

0,1%

2.775.634

477.576

16.400.000
16.371.777
32.903.300

0,4%
0,4%
0,8%

16.122.062
14.206.895
30.788.563

277.938
2.164.882
2.114.737

351.747.538

9,1%

265.336.160

86.411.378

351.747.538

9,1%

265.336.160

86.411.378

450.021.739

11,6%

408.031.516

41.990.223

450.021.739

11,6%

408.031.516

41.990.223

281.078.000

7,3%

277.445.397

3.632.603

281.078.000

7,3%

277.445.397

3.632.603

108.045.000

2,8%

105.859.514

2.185.486

108.045.000

2,8%

105.859.514

2.185.486

279.912.222

7,2%

227.363.363

52.548.859

166.333.490

4,3%

125.825.215

40.508.275

1.000.000

0,0%

1.000.000

11.000.000

0,3%

11.000.000

9.816.441

0,3%

7.395.966

2.420.475

36.289.000

0,9%

31.636.991

4.652.009

22.000.000
11.500.000
1.500.000
0

0,6%
0,0%
0,0%

20.634.261
8.156.816
1.240.823
0

1.365.739
3.343.184
259.177

20.473.291

0,5%

20.473.290

1

47.900.000

1,2%

45.617.095

2.282.905

100.000

0,0%

800.000

0,0%

719.847

80.153

47.000.000

1,2%

44.897.248

2.102.752

5.035.133

100.000
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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
1201-П9
1201-П10

1201-П11

1201-П12
1201-П13
1201-П14

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 Регионалног завода за
заштиту споменика културеРеализација Главног пројекта обнове
Језавског бедема између Куле 7 и Куле
10 Смедеревске тврђаве-наставак
конзерваторско-рестаураторских
радова-обнова Куле 9
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 - Филмски
фестивал
Пројекат Музеја - Издавање
монографије Смедерево и смедеревски
крај у Првом светском рату 1914-1918
Пројекат Народне библиотекеДигитализација старе и ретке грађе и
културног наслеђа у Народној
библиотеци Смедерево
Пројекат Регионалног завода за
заштиту споменика културе "Четврта
фаза систематских археолошких
истраживања Тврђаве Рам у оквиру
реализације главног пројекта обнове
Тврђаве Рам"
Пројекат Музеја - Смедеревски
зборник број 6
Пројекат Музеја - "Пројекат годишњи
програм Градске галерије савремене
уметности Смедерево"
Пројекат Регионалног завода за
заштиту споменика културе-Санација и
рестаурација Капеле Дине Манчића на
старом гробљу I фаза

260.224.065

6,7%

249.818.397

10.405.668

161.755.704

4,2%

155.044.570

6.711.134

6.000.000

0,2%

6.000.000

3.550.000

0,1%

3.550.000

20.000.000

0,5%

20.000.000

19.230.122

0,5%

19.201.122

5.700.718

0,1%

5.700.718

1.982.273

0,1%

1.982.273

6.106.873

0,2%

6.106.873

200.000

0,0%

194.098

1.351.664

0,0%

1.351.664

4.295.735

0,1%

4.295.735

757.976

0,0%

553.516

500.000

0,0%

500.000

1.348.000

0,0%

1.348.000

500.000

0,0%

325.980

720.000

0,0%

720.000

3.000.000

0,1%

2.977.047

29.000

5.902

204.460

174.020

22.953
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1201-П15

1201-П16

1201-П17

1201-П18

1201-П19

1201-П20
1201-П21

1201-П22

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

С Л У Ж Б 18
ЕНИ ЛИСТ
Пројекат Регионалног завода за
заштиту споменика културе Опремање простора Регионалног
завода за заштиту споменика културе
Смедерево уметничким делима
Пројекат Регионалног завода за
заштиту споменика културе - Израда
главног пројекта санације и обнове
Варошког бедема од Куле 16 до Куле
17
Пројекти Регионалног завода за
заштиту споменика културе-пројекти
који се финансирају из нераспоређеног
вишка прихода из ранијих година
Пројекат Регионалног завода за
заштиту споменика културе - Санација
споменика српским војницима 19121918 у Пожаревцу
Пројекат Регионалног завода за
заштиту споменика културе Истраживање Војних меморијала на
територији општине Жагубица
Пројекат Регионалног завода за
заштиту споменика културе - Статичка
санација и стабилизација Куле 11
Пројекат Регионалног завода за
заштиту споменика културе - Заштитна
археолошка истраживања тврђаве
Голубац
Пројекат Музеја - Осавремењивање
збирке Градске галерије савремене
уметности делима афирмисаних
уметника
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 "Водени спортови-здрава
будућност за нашу децу"
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250.000

0,0%

250.000

375.000

0,0%

310.000

65.000

0

0,0%

0

0

0

0,0%

0

0

0

0,0%

0

0

19.600.000

0,5%

16.408.720

3.191.280

1.500.000

0,0%

1.498.080

1.920

1.500.000

0,0%

1.500.000

140.177.795

3,6%

131.693.328

8.484.467

110.000.000

2,8%

101.715.534

8.284.466

29.977.795

0,8%

29.977.794

1

200.000

0,0%

1.109.177.812

28,6%

831.421.652

277.756.160

713.125.383

18,4%

533.124.094

180.001.289

47.332.416
187.320.000
36.286.830
1.672.364
3.000.000

1,2%
4,8%
0,9%
0,0%
0,1%

28.764.446
185.933.958
35.956.175

18.567.970
1.386.042
330.655
1.672.364
3.000.000

23.477.599

0,6%

21.917.845

1.559.754

3.187.418

0,1%

2.950.023

237.395

41.002.090

1,1%

22.443.439

18.558.651

200.000
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0602-П4

0602-П5

0602-П6

0602-П7
2101

0501

2101-0001
2101-0002
0501-0001

С Л У Ж Б Е19
НИ ЛИСТ
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"
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 "Унапређење ефикасности
подршке развоја локалне и регионалне
привреде, кроз иновативне моделе
комуникације и сарадње"
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
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10.251.000

0,3%

10.251.000

39.063.840

1,0%

39.063.840

3.127.200

0,1%

3.127.200

331.672

0,0%

331.672

46.574.714

1,2%

42.495.274

4.079.440

32.361.680
14.213.034

0,8%
0,4%

29.491.904
13.003.370

2.869.776
1.209.664

3.678.860

0,1%

1.103.860

2.575.000

3.678.860

0,1%

1.103.860

2.575.000

3.874.000.000

100,0%

3.233.466.3
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закључно са новембром 2018. године,
- остале дотације и трансфере износ од 333.408 динара, на основу Закона о привременом
уређивању
основица за обрачун и исплату плата,
односно зарада и других сталних примања код
Назив циља програмске активности/пројекта
Функционисање локалне СКУПШТИНЕ
корисника јавних средстава.
Базна
Циљна
Остварена
За функцију 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту
Назив
индикатора
Јединица
мере
вредност
вредност
у
вредност
извршена су средства у износу од 2.302.960 динара, а односе се на финансирање редовног рада у
2017.
209

Број усвојених аката

ком.

извор верификације

Записници са седница Скупштине

2018.
160

2018.
214
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Назив циља програмске активности/пројекта
Назив индикатора

24. јун 2019. године

Функционисање локалне СКУПШТИНЕ
Јединица мере

Базна
вредност
2017.

Циљна
вредност у
2018.

Остварена
вредност у
2018.

5

6

Базна
вредност
2017.

Циљна
вредност у
2018.

Остварена
вредност у
2018.

36

36

32

извор верификације

број одржаних
6
седница
Записници са седница Скупштине

Назив циља програмске активности/пројекта

Функционисање локалне СКУПШТИНЕ

Број седница скупштине

Назив индикатора

Јединица мере

Број седница сталних радних тела

број одржаних
седница

извор верификације

Записници са седница сталних радних тела

У оквиру РАЗДЕЛА 2 - ГРАДОНАЧЕЛНИК - Одлуком
о буџету града Смедерева за 2018. годину („Службени лист
града Смедерева“, број 14/2017, 4/2018 и 7/2018) планирана
су средства у износу од 4.950.944 динара. Укупно утрошена
средства за буџетску 2018. годину износе 4.608.168 динара,
односно 93,08% годишњег плана.
Програм 16: Политички систем локалне самоуправе, програмска класификација 2101-0002 – Функционисање извршних органа, функција 111 - Извршни и законодавни органи у наведеном периоду утрошена су средства
у укупном износу од 4.608.168 динара за следеће намене:
Назив циља програмске активности/пројекта
Назив индикатора

Функционисање извршних органа - ГРАДОНАЧЕЛНИК
Јединица мере

Базна
вредност
2017.

Циљна
вредност у
2018.

Остварена
вредност у
2018.

комада

1990

2100

2105

Број донетих аката
извор верификације

- плате, додатке и накнаде запослених (зараде) за градоначелницу града Смедерева и заменика градоначелнице
града Смедерева износ од 3.427.442 динара,
- социјалне доприносе на терет послодавца износ од
613.512 динара,
- трошкове путовања износ од 5.816 динара,
- услуге по уговору износ од 150.507 динара –поклоне
(златни кључић за Смедеревску песничку јесен) и
- остале дотације и трансфере износ од 410.891 динара,
а на основу Закона о привременом уређивању основица за
обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних
примања код корисника јавних средстава.

Попис свих аката донетих од стране градоначелнице

У оквиру РАЗДЕЛА 3 – ГРАДСКО ВЕЋЕ - Одлуком о
буџету града Смедерева за 2018. годину („Службени лист
града Смедерева“, број 14/2017, 4/2018 и 7/2018) планирана су средства у износу од 9.262.090 динара. У буџетској
2018. години утрошена су средства у укупном износу од
8.395.202 динара, односно 90,64% годишњег плана.
Програм 16: Политички систем локалне самоуправе, програмска класификација 2102-0002 – Функционисање извршних органа, функција 111 - Извршни и законодавни органи у наведеном периоду утрошена су средства

у укупном износу од 8.395.202 динара за следеће намене:
- накнаде члановима Градског већа града Смедерева
износ од 7.591.836 динара за месечну накнаду за период
од децембра 2017. године закључно са новембром 2018.
године и
- остале дотације и трансфере износ од 803.366 динара,
а на основу Закона о привременом уређивању основица за
обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних
примања код корисника јавних средстава.

24. јун 2019. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Назив циља програмске активности/пројекта

Функционисање извршних органа - ГРАДСКО ВЕЋЕ

Назив индикатора
Број седница извршних органа

Јединица мере
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Базна вредност
2017.

број одржаних седница

Циљна
вредност у
2018.

Остварена
вредност у
2018.

53

53

извор верификације

63
Записници са седница Градског већа

Назив циља програмске активности/пројекта

Функционисање извршних органа - ГРАДСКО ВЕЋЕ

Назив индикатора

Јединица мере

Базна вредност
2017.

ком.

696

Број донетих аката
извор верификације

Циљна
вредност у
2018.
600

Остварена
вредност у
2018.
674

Записници са седница Градског већа

У оквиру РАЗДЕЛА 4 – ГРАДСКА УПРАВА - Одлуком
о буџету града Смедерева за 2018. годину („Службени лист
града Смедерева“, број 14/2017, 4/2018 и 7/2018) планирана
су средства у укупном износу од износу од 3.791.138.456
динара. У буџетској 2018. години извршена су средства у
износу од 3.155.087.751 динара, односно 83,22% планираног износа средстава за текућу годину из средстава буџета.
Наведена средства су утрошена за финансирање рада Градске управе, месних заједница (градских и сеоских), заштиту животне средине, јавних служби, комуналне делатности,
развоја пољопривреде, пројеката, реализацију локалних
инфраструктурних објеката, као и осталих намена на локалном нивоу.
За финансирање и рад Градске управе – опште услуге
у буџетској 2018. години планирано је укупно 530.787.207
динара, а утрошено је укупно 452.351.710 динара, односно
85,22%.
Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе,
програмска класификација 0602-0001 – Функционисање
локалне самоуправе и градских општина, функција 130 –
Опште услуге у наведеном периоду утрошена су средства
у укупном износу од 452.351.710 динара и то за следеће
намене:
- плате, додатке и накнаде за запослене у Градској
управи у укупном износу од 202.302.401 динара,
- социјалне доприносе на терет послодавца у укупном
износу од 36.214.156 динара,
- накнаде у натури износ од 2.841.665 динара, тј. превоз
на посао и са посла (маркица) превознику СП „Ласта“ и
превознику „Југопревоз“ Велика Плана,
- социјална давања запосленима у укупном износу од
3.553.751 динара и то: за породиљско боловање износ од
159.765 динара, за боловање преко 30 дана 372.062 динара, за отпремнине иизнос од 1.168.025 динара, за помоћ у
случају смрти запосленог или члана уже породице износ од
1.072.355 динара и за помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице износ од 781.544 динара,
- накнаде трошкова за запослене износ од 6.331.621 динара, тј. накнада трошкова за превоз на посао и са посла за
запослене раднике Градске управе Смедерево,
- награде запосленима и остале посебне расходе износ
од 2.325.645 динара-јубиларне награде за запослене у Градској управи за десет, двадесет, тридесет, тридесет пет и четрдесет година радног стажа,

- сталне трошкове износ од 74.243.461 динара, a односи
се на следеће сталне трошкове: трошак за платни промет у
износу од 3.316.932 динара, за услуге електричне енергије
износ од 26.629.241 динара, за трошкове грејања износ од
3.914.900 динара, за услуге водовода и канализације у износу од 3.631.468 динара, за услуге редовног чишћења и
одвоза отпада износ од 16.455.287 динара, за фиксни телефон у износу од 1.285.487 динара, за интернет у износу од
1.118.885 динара, за услуге мобилног телефона у износу од
1.791.032 динара, за услуге доставе у износу од 4.423.080
динара, за осигурање имовине-зграда и опреме и возила у
укупном износу од 1.288.714 динара, за осигурање запослених у износу од 59.451 динара, за закуп осталог простора
у износу од 202.644 динара, за закуп опреме – монтажа и
изнајмљивање клизалишта у износу од 9.988.750 динара,
и остале непоменуте трошкове у износу од 137.590 динара
- трошкове путовања износ од 922.995 динара,
- услуге по уговору износ од 39.615.749 динара, а односи се на следеће услуге по уговору: услуге превођења у
износу од 52.650 динара, услуге за одржавање софтвера у
износу од 3.821.640 динара, котизација за семинаре у износу од 195.658 динара, издаци за стручне испите износ
од 113.200 динара, издаци за стручно образовање износ од
523.000 динара, услуге штампања билтена и остале услуге
штампања у износу од 1.715.254 динара, услуге информисања јавности и односе с јавношћу у износу од 9.021.480
динара, за објављивање тендера и информативних огласа у
износу од 522.965 динара, медијске услуге радија и телевизије и остале медијске услуге у износу од 9.105.800 динара,
накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија у износу од 3.461.528 динара, остале стручне услуге
у износу од 6.349.474 динара, репрезентација у износу од
2.459.542 динара, за угоститељске услуге и поклоне у износу од 1.435.166 динара, услуге ревизије у износу од 126.000
динара, услуге вештачења износ од 593.400 динара и остале опште и друге услуге по уговору у износу од 118.992
динара,
- специјализоване услуге укупан износ од 18.242.972
динара, oд чега се износ од 510.500 динара односи на геодетске услуге, а износ од 17.732.472 динара односи се на
остале специјализоване услуге и то: износ од 5.965.824
динара за свечано осветљење, декоративну расвету и демонтажу осветљења – Уговор са Keep Light доо Београд;
износ од 2.246.717 за чланарине; износ од 6.427.810 динара
за обезбеђење по Закону (на основу Уговора са специјали-
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зованом Агенцијом, а део извршених средстава се односи и
на Уговор за Монопол); износ од 750.000 динара за наплату
улазница за Смедеревску Тврђаву за клизалиште; износ од
597.300 динара за Годоминско сметлиште по Закључку градоначелнице; износ од 1.189.800 динара по уговору са Keep
Light доо Београд број 400-10994/2018-03 од 11.12.2018. године за монтажу и демонтажу опреме за свечано осветљење – плаћен износ од 1.189.800 динара у 2018. години-50%
уговорене вредности; износ од 3.340 динара за санитарни
преглед; износ од 497.500 динара за услуге десинсекције и
износ од 54.181 динара за остале специјализоване услуге.
- текуће поправке и одржавање износ од 9.960.627
динара, а односи се на следеће трошкове: столарске, молерске и радове на водоводу и канализацији у износу од
181.343 динара, централно грејање у износу од 866.882
динара, електричне инсталације, радове на комуникацијским инсталацијама и остале услуге и материјал у износу
од 2.701.931 динара, текуће поправке и одржавање осталих
објеката у износу од 2.823.097 динара, за механичарске поправке и поправке електричне и електронске опреме износ
од 635.214 динара, остале поправке и одржавање опреме
за саобраћај износ од 117.560 динара, рачунарска опрема, опрему за комуникацију и електронску и фотографску
опрему износ од 1.538.787 динара, биротехничка опрема у
износу од 997.063 динара и за текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност и остале поправке и материјал у износу од 98.750 динара,
- материјал износ од 15.193.605 динара, а односи се на
следећи материјал: за канцеларијски материјал у износу од
2.270.212 динара, униформе, ХТЗ опрему и остале расходе за одећу, обућу и униформе у износу од 315.416 динара,
остали административни материјал у износу од 1.615.524,
стручна литературу у износу од 1.358.305 динара, за бензин
у износу од 5.649.247 динара, за уља и мазива, резервне делове, алат и инвентар и остали материјал за превозна средства у износу од 1.767.428 динара, инвентар за одржавање
хигијене, хемијска средства и потрошни материјал у износу
од 230.408 динара, материјал за спорт у износу од 430.920
динара и за остали материјал за посебне намене и други
материјал у износу од 1.556.145 динара,
- трансфере осталим нивоима власти износ од 84.040
динара,
- остале дотације и трансфере укупан износ од
21.449.153 динара и то износ од 19.793.795 динара извршен је на основу Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других
сталних примања код корисника јавних средстава, а износ
од 1.655.358 динара на основу Закона о професионалној
рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом
и Правилнику о начину праћења извршавања обавезе запошљавања особа са инвалидитетом и начину доказивања
извршења те обавезе,
- порезе, обавезне таксе и казне у укупном износу од
7.163.122 динара, а односи се на следеће порезе, обавезне
таксе, казне и пенале: месечна обавеза за порез на додату
вредност износ од 6.953.669 динара, регистрација возила
износ од 92.740 динара, републичке таксе износ од 105.682
динара и за пенале износ од 11.031 динара,
- остале накнаде штете износ од 736.304 динара,
- зграде и грађевинске објекте укупан износ од 5.867.691
динара и то:
1. куповина стамбеног простора за социјалне групе
у износу од 5.382.427 динара, а на основу Уговора о прибављању непокретности у јавну својину града Смедерева,
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наш број 400-7527/2018-02 од 06.09.2018. године у износу
од 3.312.263 динара (28.000 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан исплате) продавцима
Бориславу Грковићу и Данијели Грковић из Смедерева за
прибављање у јавну својину града Смедерева непокретности уписане у Листу непокретности број 8341 КО Смедерево. Такође, износ од 2.070.164 динара (17.500 евра у
динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан
исплате) продавцу Радисављевић Елизабети из Смедерева
за прибављање у јавну својину града Смедерева непокретности уписане у Листу непокретности број 5345 КО Смедерево, а на основу Уговора о прибављању непокретности у
јавну својину града Смедерева, наш број 400-7528/2018-02
од 06.09.2018. године,
2. капитално одржавање објеката за потребе образовања у укупном износу од 485.264 динара и то: за исплату
прве привремене ситуације број 1 за столарске и електроинсталатерске радове на установи „Весели цветови“ на
основу Уговора, наш број 400-5164/2017-03 од 06.07.2017.
године у износу од 354.000 динара и на основу окончане
ситуације број 2-17 за столарске и електроинсталатерске
радове на установи „Весели цветови“ у износу од 131.264
динара,
- машине и опрема износ од 5.302.752 динара, а односи
се на набавку следеће опреме за Градску управу: за набавку намештаја у износу од 86.728 динара, рачунарска опрема у износу од 4.372.312 динара, за штампаче у износу од
151.600 динара, телефоне у износу од 9.888 динара, електронску и фотографску опрему у износу од 680.625 динара
и за опрему за домаћинство у износу од 1.599 динара.
ПРОЈЕКАТ – ЈП Дирекција за изградњу, урбанизам
и грађевинско земљиште Смедерево у ликвидацији
Програмска класификација 0602-П1 - ЈП Дирекција за
изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево
у ликвидацији
ФУНКЦИЈА 451 – Друмски саобраћај
За наведено јавно предузеће у буџетској 2018. години
планирана су средства у износу од 23.477.599 динара, а извршена су у укупном износу од 21.917.845 динара и то за
следеће намене: сталне трошкове у износу од 271.964 динара - за трошкове фиксног и мобилног телефона и интернет; услуге по уговору у износу од 4.173.425 динара – за
остале опште услуге у наведеном износу; текуће поправке
и одржавање у износу од 17.366.351 динара, а односе се
на обавезе према Железници Србије из ранијих година и
друго; материјал у износу од 89.920 динара и судске таксе у
износу од 16.185 динара.
ПРОЈЕКАТ – Туристичка организација града Смедерева у ликвидацији
Програмска класификација 0602-П2 – Туристичка организација града Смедерева у ликвидацији
ФУНКЦИЈА 473 – Туризам
За Туристичку организацију у ликвидацији у буџетској
2018. години планирана су средства у износу од 3.187.418
динара, а извршена су у укупном износу од 2.950.023 динара и то за следеће намене: сталне трошкове у износу од
76.513 динара - за услуге електричне енергије и за услуге
водовода и канализације; услуге по уговору у укупном износу од 1.906.092 динара од тога за остале опште услуге
(зараде и накнада у укупном износу од 1.870.092 динара) и
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за рачуноводствене услуге у износу од 36.000 динара; канцеларијски материјал у износу од 256.719 динара и пенале
у износу од 710.699 динара.
ПРОЈЕКАТ – Водени спортови – здрава будућност за
нашу децу
Програмска класификација 0602-П3 – Водени спортови
– здрава будућност за нашу децу
ФУНКЦИЈА 620 – Развој заједнице
Пројекат „Водени спортови - здрава будућност за нашу
децу“ је пројекат који град Смедерево спроводи у сарадњи
са општином Гилад, Румунија у оквиру реализације Интеррег-ИПА Програма прекограничне сарадње Румунија-Србија, финансираног од стране Европске Уније. Период
реализације пројекта је од 16.05.2017. године до 15.05.2019.
године.
Финансирање пројекта:
Укупно планирана средства за 2018. годину износе
41.002.090 динара. Од укупно наведеног износа донација из
ИПА фонда за град Смедерево у 2018. години планирана је
у износу од 36.131.918 динара, као и износ од 4.870.172 динара – пренета неутрошена средства из претходне године.
Општи циљ пројекта је побољшање услова за здрав
раст и развој младих људи у прекограничним регијама,
Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора
Проценат реализације пројекта у текућој години
извор верификације
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кроз побољшану јавну инфраструктуру и промоцију спорта. Пројектни приступ је подршка младима у прекограничном региону кроз предвиђене активности које се реализују
током пројекта, као што су: едукативни догађај за младе,
размена искустава између наставника и доносилаца одлука у локалној заједници, организација летњих кампова за
младе, израда техничке документације за затворени базен у
Смедереву и изградња воденог центра за децу у Гиладу, као
и подизање свести путем медијске кампање и промотивних
материјала.
Специфични циљеви ове акције су:
1. Подстицање младих да воде здрав животни стил кроз
бројне спортове на води и
2. Успостављање услова за једнаке могућности за развој активности водених спортова међу младима.
За Пројекат Водени спортови – здрава будућност за
нашу децу у буџетској 2018. години планирана су средства
у износу од 41.002.090 динара, а извршена су у укупном
износу од 22.443.439 динара и то за следеће намене: сталне
трошкове у износу од 43.000 динара; трошкови путовања
у износу од 64.628 динара; услуге по уговору у износу од
2.058.388 динара и то за: услуге превођења, медијске услуге, остале стручне услуге, репрезентација и друге услуге,
као и за пројектну документацију износ од 20.277.423 динара.

0602-П3 Пројекат „Водени спортови - здрава будућност за нашу
децу“
Јединица мере

Базна
вредност
2017.

Циљна
вредност у
2018.

%

25,41

85,00%

Остварена
вредност у
2018.

54,74%
Одлука о буџету града Смедерева за 2018. годину („Службени
лист града Смедерева”, број 14/2017, 4/2018 и 7/2018) и
реализација буџета

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“

Програмска класификација 0602-П4 – „Побољшање услова за одрживо, безбедније и ефикасно пословање
објекта Весели цветови“ Смедерево“
ФУНКЦИЈА 620 – Развој заједнице
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 10.251.000 динара, од чега
учешће Града Смедерева износи 1.540.800 динара, док донација из ИПА фонда преко програма – подршка ЕУ за развој општина – ЕУ ПРО Програм износи 8.710.200 динара.
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.

Програмска класификација 0602-П5 – „Осветлимо индустријски парк- побољшање инфраструктуре снабдевања
електричном енергијом и осветљења у индустријском парку“
ФУНКЦИЈА 620 – Развој заједнице
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.
Финансирање пројекта:
Укупан буџет пројекта је 39.063.840 динара, од чега
учешће Града Смедерева износи 5.933.040 динара, док донација из ИПА фонда преко програма – подршка ЕУ за развој општина – ЕУ ПРО Програм износи 33.130.800 динара.
Општи циљ пројекта: Побољшање услова за инвестирање, развоја привреде и отварање нових радних места у
Граду Смедереву.
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Специфични циљ пројекта: Побољшање садашњих
услова и подизање атрактивности Индустријског парака у
Смедереву за нове инвеститоре, путем изградње новог система јавне расвете и опреме за јавну безбедност.
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“
Програмска класификација 0602-П6 „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“
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“ 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 3.127.200 динара, од чега учешће Града Смедерева износи 312.720 динара, док донација
из ИПА фонда преко програма – подршка ЕУ за развој општина – ЕУ ПРО Програм износи 2.814.480 динара.
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.

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора
Проценат реализације пројекта у текућој години
извор верификације
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ПРОЈЕКАТ „Унапређење ефикасности подршке развоју локалне и регионалне привреде, кроз иновативне
моделе комуникације и сарадње“.
Програмска класификација 0602-П7 „Унапређење ефикасности подршке развоју локалне и регионалне привреде,
кроз иновативне моделе комуникације и сарадње“.
ФУНКЦИЈА 620 – Развој заједнице
Град Смедерево спроводи пројекат: „Унапређење ефикасности подршке развоју локалне и регионалне привреде,
кроз иновативне моделе комуникације и сарадње“. Водећи
партнер на пројекту је Регионална развојна агенција „Браничево-Подунавље“, а партнери на пројекту су: град Пожаревац, град Смедерево, општине Жагубица, Кучево, Велика
Плана и Велико Градиште. Средства за реализацију су добијена од стране Развојне Агенције Србије.
Укупна вредност пројекта: 3.717.540 динара без ПДВ-а.
Учешће града Смедерева je у износу од 331.672,00 динара.
Општи циљ Пројекта је унапређење конкурентности
локалне привреде у 6 партнерских ЈЛС и региону Браничево-Подунавље, док специфични циљеви и релевантни
резултати подразумевају: Унапређење сарадње локалне
привреде и ЈЛС.
Специфични циљеви:
1. Успостављање механизама подршке ММСП и предузетницима, као и стимулисање пословног удруживања и
креирања ланаца вредности,
2. Унапређење кадровских капацитета субјеката регионалног развоја,
3. Успостављање и унапређење међуинституционалне
сарадње на међународном, регионалном и локалном нивоу
Пројекат подразумева више група крајњих корисника,
са специфичним кључним ограничењима и потребама:
Пројекат је реализован у целости.

0602-П7 Пројекат „Унапређење ефикасности подршке развоја
локалне и регионалне привреде, кроз иновативне моделе
комуникације и сарадње“
Циљна
Базна вредност
Остварена
вредност у
2017.
вредност
у
Јединица мере
2018.
2018.
%

/

100%

100%
Одлука о буџету града Смедерева за 2018. годину („Службени
лист града Смедерева”, број 14/2017, 4/2018 и 7/2018) и
реализација буџета

ГЛАВА 4.1 – ГРАДСКЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ Одлуком о буџету града Смедерева за 2018. годину планирана су
средства у износу од 2.795.435 динара, а у буџетској 2018.
години утрошена су у укупном износу од 1.824.693 динара,
односно 65,27%.
Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе,
програмска класификација 0602-0002 – Функционисање
месних заједница, функција 160 - Опште јавне услуге које
нису класификоване на другом месту.
У оквиру ове програмске активности опредељена су
средства Финансијским планом градских месних заједница за исплату сталних трошкова, услуга по уговору, као и
трошкова материјала за обављање нормативних, анали-

тичких, планских и административних послова градских
месних заједница као правних лица, а све у циљу обезбеђење задовољавања потреба и интереса локалног становништва у градским месним заједницама на територији града
Смедерева.
За сталне трошкове од планираног износа од 1.503.862
укупно је трансферисано из буџета и реализовано у извештајном периоду 1.135.877 динара (за трошкове платног
промета у износу од 9.102 динара, трошкове централног
грејања у износу од 324.195 динара, услуге водовода и канализације у износу од 15.665 динара, услуге одвоза отпада
у износу од 192.281 динара, услуге чишћења у износу од
1.486 динара, услуге телефона у износу од 228.797 динара, интернета у износу од 119.067 динара, услуге мобилног
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телефона у износу од 8.541 динара, трошкове осигурања
зграда у износу од 95.316 динара, трошкове осигурања
опреме у износу од 21.120 динара, осигурања дугорочне
имовине у износу од 107.295 динара, РТВ претплате у износу од 13.012 динара.
За услуге по уговору од планираних средстава од
610.073 динара, из буџета је трансферисано и реализовано
335.073 динара (услуге штампања износ од 94.026 динара,
репрезентацију износ од 212.714 динара и за остале опште
услуге износ од 28.333 динара).
За трошкове материјала, од укупно планираног износа
средстава од 671.500 динара , из буџета је трансферисано и
реализовано 344.915 динара ( трошкови канцеларијског материјала износ од 111.266 динара, цвеће и зеленило износ
од 19.719 динара, трошкове медицинских и лабараторијских материјала износ од 2.731 динара, трошкове хемијских
средстава за чишћење износ од 52.563 динара, инвентар за
Назив циља програмске активности/пројекта
Назив индикатора

одржавање хигијене у износу од 16.970 динара, трошкове
потрошног материјала у износу од 57.255 динара, трошкове алата и инвентара у износу од 11.296 динара, трошкове
материјала за посебне намене у износу од 73.115 динара).
За трошкове републичких такси, од планираних 10.000
динара, укупно је утрошен износ од 8.828 динара.
У посматраном извештајном периоду 01.01.2018 –
31.12.2018. године пословање градских месних заједница
као индиректних буџетских корисника било је у складу
са редовним планираним активностима сходно усвојеним
финансијским плановима градских месних заједница града
Смедерева за 2018. годину, односно активностима везаним
за извештајни период. Такође, видимо да из напред наведеног образложења пословања кроз програмске активности,
није било већих одступања од утврђених планираних активности за извештајни период.

Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног
становништва деловањем месних заједница
Јединица мере

Базна вредност
2017.

Циљна
вредност у
2018.

Остварена
вредност у
2018

број

176

180

195

Број иницијатива/захтева месних заједница према
граду у вези са питањем од интереса за локално
становништво
Извор верификације:Референтска свеска за 2018.
годину
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Извештај о реализацији програма, Референтска свеска за 2018.
годину

ГЛАВА 4.2 – СЕОСКЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ Одлуком о буџету града Смедерева за 2018. годину планирана
су средства у износу од 44.536.981 динара, а у буџетској
2018. години утрошена су средства у износу од 26.939.753
динара, односно 60,49%.
Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе,
програмска класификација 0602-0002 – Месне заједнице,
функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту
Плански, аналитички и административни послови у
области задовољења потреба и интереса становништва у
селима на територији града Смедерева у извештајном периоду одвијали су се у складу са планираном динамиком.
Из средстава самодоприноса од укупно планираних средстава у износу од 26.914.665 динара реализовано је укупно
14.607.172 динара.
У извештајном периоду сеоске месне заједнице су за
плате и социјалне доприносе на терет послодавца из средстaва самодоприноса од укупно планираних 1.919.005 динара реализовале 1.683.376 динара
За награде запосленима и остали посебни расходи од
укупно планираних 110.000 динара, реализовано је 105.075
динара.
За сталне трошкове од планираног износа од 587.790
динара укупно је пренето из буџета и реализовано у извештајном периоду 394.522 динара (трошкови платног
промета у износу од 40.493 динара, телефон у износу од
230.339 динара, интернет у износу од 9.600 динара, услуге
мобилног телефона у износу од 97.269 динара, осигурање
дугорочне имовине у износу од 16.821 динара).

За трошкове путовања у оквиру редовног рада од планираних средстава самодоприноса од 47.375 динара, из буџета је трансферисано и реализовано 5.120 динара.
За услуге по уговору, од планираних средстава самодоприноса од 472.394 динара, из буџета је трансферисано и
реализовано 211.521 динара (за услуге штампања износ од
5.100 динара, репрезентација износ од 206.421 динара).
За специјализоване услуге, од планираних средстава
самодоприноса од 105.000 динара, из буџета је трансферисано и реализовано 8.530 динара (остале специјализоване
услуге у износу од 8.530 динара).
За трошкове текућих поправки и одржавања, од укупно планираног износа самодоприноса од 2.917.748 динара
из буџета је трансферисано и реализовано 992.640 динара (текуће поправке и одржавање осталих објеката износ
од 982.640 динара и текуће поправке и одржавање производне, моторне, непокретне и немоторне опреме износ од
10.000 динара).
За трошкове материјала, од укупно планираног износа
средстава самодоприноса од 622.714 динара из буџета је
трансферисано 149.194 динара (за трошкове канцеларијског материјала у износу од 6.889 динара, трошкове бензина у износу од 14.117 динара, дизел горива у износу од
22.060 динара, трошкове хемијских средстава за чишћење
у износу од 2.503 динара, инвентар за одржавање хигијене
у износу од 793 динара, трошкове потрошног материјала
у износу од 5.224 динара, трошкове материјала за посебне
намене у износу од 97.608 динара).
За трошкове дотација невладиним организацијама, од
укупно планираног износа средстава самодоприноса од
1.666.500 динара из буџета је трансферисано 1.430.000
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динара (дотације спортским омладинским организацијама
у износу од 650.000 динара, дотације верским заједницама 125.000 динара, дотације осталим удружењима грађана
510.000 динара, дотације осталим непрофитним институцијама 145.000 динара).
Остале дотације и трансфере из самодоприноса, од
укупно планираних средстава од 95.508 динара из буџета је
трансферисано 58.657 динара.
За порезе и таксе планирано је 2.000 динара, а наведена
средства нису реализована по овом основу.
За зграде и грађевинске објекте, од укупно планираног
износа средстава самодоприноса од 17.590.429 динара из
буџета је трансферисано 8.835.118 динара (капитално одржавање аутопутева, путева, мостова, надвожњака и тунела
износ од 5.194.851 динара, капитално одржавање установа
културе износ од 629.915 динара и капитално одржавање
осталих објеката износ од 3.010.352 динара).
За набавку опреме, од укупно планираног износа средстава самодоприноса од 779.202 динара из буџета је трансферисано 733.419 динара (уградна опрема у износу од
200.020 динара, рачунарска опрема 84.190 динара, набавка
телефона у износу од 5.500 динара, електронска опрема у
износу од 59.990 динара, опрема за домаћинство у износу
од 49.990 динара, моторна опрема у износу од 275.369 динара и уграђена опрема у износу од 58.360 динара).
Плански, аналитички и административни послови у
области задовољења потреба и интереса становништва у
селима на територији града Смедерева у извештајном периоду одвијали су се у складу са планираном динамиком. Из
средстава буџета од укупно планираних средстава у износу од 17.621.316 динара реализовано је укупно 12.332.581
динара.
У извештајном периоду сеоске месне заједнице су за
плате и социјалне доприносе на терет послодавца из средства буџета од укупно планираних 4.778.116 динара реализовале у извештајном периоду 4.516.149 динара.
За накнаде у натури од планираног износа од 12.500
динара, укупно је трансферисано из буџета и реализовано
6.969 динара.
За сталне трошкове, од планираног износа од 3.733.058
динара, укупно је трансферисано из буџета и реализовано у
Назив циља програмске активности/пројекта
Назив индикатора
Број иницијатива месних заједница према граду у вези
са питањем од интереса за локално становништво
Извор верификације:Референтска свеска за 2018.
годину
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извештајном периоду 2.657.888 динара (трошкови платног
промета у износу од 43.491 динара, услуге за електричну
енергију у износу од 1.702.231 динара, услуге водовода и
канализације у износу од 661.898 динара, одвоз отпада у износу од 7.062 динара, телефони у износу од 175.240 динара,
интернет у износу од 67.128 динара, остале PTT услуге износ од 838 динара).
За трошкове путовања, од планираних 57.500 динара,
из буџета је трансферисано и реализовано 33.110 динара
За услуге по уговору, од планираних 1.670.016 динара,
из буџета је трансферисано и реализовано 692.459 динара
(за услуге штампања 109.922 динара, накнаде члановима
комисија управних, надзорних одбора и комисија 71.429
динара, репрезентација 511.108 динара).
За специјализоване услуге, од планираних средстава у
износу од 722.000 динара, из буџета је трансферисано и реализовано 525.180 динара (медицинске услуге у износу од
45.180 динара и остале специјализоване услуге у износу од
480.000 динара).
За трошкове текућих поправки и одржавања, од укупно
планираног износа од 2.210.909 динара из буџета је трансферисано и реализовано 1.785.020 динара, а односи се на
текуће поправке и одржавање осталих објеката.
За трошкове материјала, од укупно планираног износа
средстава од 3.456.110 динара из буџета је трансферисано и
реализовано 1.605.642 динара (за трошкове канцеларијског
материјала у износу од 96.616 динара, трошкове бензина у
износу од 244.858 динара, дизел гориво у износу од 243.885
динара, материјал за спорту износу од 145.899 динара, хемијска средства за чишћење у износу од 124.952 динара,
инвентар за одржавање хигијене у износу од 35.533 динара,
трошкове потрошног материјала у износу од 150.286 динара, трошкове материјала за посебне намене у износу од
563.613 динара).
Остале дотације и трансфере, од укупно планираних
средстава у износу од 217.505 динара, из буџета је трансферисано 171.092 динара.
За порезе и таксе, од планираних 333.598 динара, из буџета је трансферисано и реализовано 222.554 динара.
За новчане казне и пенале по решењу судова, од планираних 430.000 динара, из буџета је трансферисано и реализовано 116.518 динара.

Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног
становништва деловањем месних заједница
Циљна
Остварена
Базна вредност
Јединица мере
вредност у
вредност у
2017.
2018.
2018.
број

569

570

586

Извештај о реализацији програма, Референтска свеска за 2018.
годину
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Назив циља програмске активности/пројекта
Назив индикатора

Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног
становништва деловањем месних заједница
Јединица мере

Базна вредност
2017.

Циљна
вредност у
2018.

Остварена
вредност у
2018.

број

0

1

1

Број захтева месних заједница према граду у вези
увођења месног самодоприноса.
Извор верификације:Референтска свеска за 2018.
годину

Евиденција Одељења за општу управу, месне заједнице, ванредне
ситуације и заједничке послове, Одлука о начину, условима
и поступку спровођења самодоприноса, Извештај о увођењу
самодоприноса за подручје месне заједнице

ГЛАВА 4.3 - РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ Одлуком о буџету града Смедерева за 2018. годину
(„Службени лист града Смедерева“, број 14/2017, 4/2018 и
7/2018) планирана су средства у износу од 9.853.727 динара . У периоду јануар – децембар 2018. године утрошена су
средства у износу од 9.764.777 динара, односно 99,10% од
годишњег плана по следећој програмској класификацији:
ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе,
Програмска активност 0602-0001-Функционисање локалне
самоуправе и градских општина, функција 950 - Образовање које није дефинисано нивоом, у наведеном периоду
утрошена су средства за следеће намене:
- Плате, додатке и накнаде запослених (зараде) у износу
од 6.117.684 динара,
- социјалне доприносе на терет послодавца у износу
од 1.095.032 динара (допринос за пензијско и инваЦиљ

Индикатори

Функционисање локалне самоуправе
и градских општина - Регионални
центар за професионални развој
запослених у образовању

1. Број програма стручног
усавршавања

Образложење одступања од циљаних
вредности: Одржано 93 семинара
укупно, а план је исказан за семинаре
само у просторијама Центра.Укупан
број свих догађаја је 193, у коме су
садржани:
број активности ван просвете укупно
152 и број осталих активности за
наставнике, укупно 41.

2. Број одржаних догађаја

3. Број ноћења
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лидско осигурање 734.099 динара, допринос за здравствено осигурање 315.052 динара, допринос за незапосленост 45.881 динар),
-н
 акнаде у натури - превоз запослених, у износу од
291.412 динара (превоз на посао и са посла),
- с оцијална давања запосленима у износу од 185.000 динара (отпремнину приликом одласка у пензију),
-н
 аграде запосленима и остали посебни расходи у износу од 350.845 динара (јубиларне награде за раднике),
- с талне трошкове у износу од 1.113.633 динара (платни промет 15.320 динара и услуге чишћења 1.098.313
динара) и
- о стале текуће дотације и трансфере у износу 611.171
динара (по Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава).
Циљана вредност (2018)

Остварено за 12 месеци
2018. год.

50

93 укупно, и то: 46 у
Центру и 47 ван Центра

180

193 (број активности ван
просвете укупно 152 и
број осталих активности
за наставнике 41)

1.200

906
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Образложење спровођења програмске активности
за 2018. годину:
Циљ рада Регионалног центра је професионални развој
запослених у образовању, како у Смедереву, тако и у регији, одржавањем акредитованих семинара објављених у
каталогу Завода за унапређивање образовања и васпитања.
У 2018. години укупан број одржаних семинара био је 93,
од којих 46 семинара одржаних у Центру сa 1.380 учесника
и ван Центра 47 семинара, са 1.410 учесника.
Поред наведених, било је и других активности ван просвете и то 152 активности са укупним бројем учесника од
2.406, као и разноврсни други садржаји, презентације и
едукације. Напред наведене активности су такође реализоване у већем обиму од укупно планираних догађаја за 2018.
годину (планиране циљане вредности су биле 180, а остварено је 193 разноврсних догађаја: трибина, предавања, едукација и др.).
Отварањем Научног клуба популаризоване су наука и
научна достигнућа, првенствено код ученика и омладине.
Током 2018. године Научни клуб Смедерево је реализовао
42 пројекта (радионицa). У овим активностима учествовало је 1.810 ученика и наставника. Укупан број других активности које су одржане у Научном клубу је 15 са укупно
2.072 учесника, а за које је активно био укључен знатан део
запослених у Предшколској установи, основним и средњим
школама.
У циљу неформалног образовања одраслих, реализовани су различити облици обука и курсева у складу са потребама тржишта. Искoришћени су и смештајни капацитети.
ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе,
програмска класификација 0602-0001 – Функционисање
локалне самоуправе и градских општина, функција 620 –
Развој заједнице у наведеном периоду од укупно планираних средстава у износу од 45.122.064 динара извршена су
средства у укупном износу од 27.509.181 динара.
За остале стручне услуге реализован је износ од
3.576.000 динара за израду Студије акустичности за територију града Смедерева у наведеном износу, а на основу
Уговора између града Смедерева, наш број 400-6137/201703 од 17.08.2017. године и ТЕСЛА СИСТЕМИ Д.О.О. Нови
Београд.
За текуће поправке и одржавање реализован је износ
од 13.630.053 динара за следеће радове и услуге:
-извођење радова на уградњи спуштеног плафона са подополагачким и молерским радовима у сали Дома културе
у Врбовцу, а на основу Уговора између града Смедерева и
групе понуђача коју чине „СОМБОРЕЛЕКТРО“ доо Сомбор и „ДАЛКОМ“ доо Смедерево, наш број 400-7191/201703 од 18.09.2017. године. Укупно пренета средства на основу I привремене и окончане ситуацие износе 2.562.355 динара са ПДВ-ом,
-грађевинско занатске радове у амбуланти у Добром
Долу а на основу Уговора између града Смедерева и привредног друштва „МИНИ-НИСКОГРАДЊА“доо Београд,
наш број 400-9982/2017-03 од 14.12.2017. године. Укупно
пренета средства на основу окончане ситуације износе
443.365 динара са ПДВ-ом,
-Уговор о донацији између града Смедерева и ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПУТЕВЕ д.о.о Пожаревац, наш број 400-5246/201805 од 15.06.2018. године, а на име донације грађевинских
радова за изградњу атлетске стазе у Смедереву. Укупно пренета средства износе 1.570.038 динара на име ПДВ-а,
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-Уговор о набавци и испоруци бетонских каналета за
атлетску стазу у Тврђави у Смедереву, између града Смедерева и „МИМА-КОМЕРЦ“ д.о.о, наш број 400-8633/201703 од 01.11.2017. године. Укупно пренета средства износе
2.649.254 динара на име ПДВ-а,
-извођење радова на санацији ходника, степенишког и
канцеларијског простора у МЗ и МК у Липама, а на основу Уговора између града Смедерева и самосталне занатско
грађевинске радње МИЛЧИЋ СРЂАН пр Водањ, наш број
400-6123/2017-03 од 17.08.2017. године. Укупно пренета
средства на основу окончане ситуације износе 454.374 динара са ПДВ-ом,
-извођење радова на препокривању крова надстрешнице на улазу у Дом културе у Петријеву, а на основу Уговора
између града Смедерева и Самосталне занатско грађевинске радње МИЛЧИЋ СРЂАН пр Водањ, наш број 4006125/2017-03 од 17.08.2017. године. Укупно пренета средства на основу окончане ситуације износе 228.188 динара
са ПДВ-ом,
-извођење радова на изради и уградњи рампе за инвалиде, изради потпорног зида и платоа у месној заједници
Славија у Смедереву, а на основу Уговора између града
Смедерева и ММС ГРАДЊА Д.О.О Смедерево, наш број
400-5075/2018-03 од 11.06.2018. године. Укупно пренета
средства на основу рачуна број 02/2018 од 12.07.2018. године износе 200.221 динара. Фирма није у систему ПДВ-а,
-извођење занатских радова на објекту месне заједнице Шалинц, а на основу Уговора између града Смедерева
и ПР БРАВАРСКО ТРГОВИНСКА РАДЊА „СТЕФИ М“
Радинац, наш број 400-5079/2018-03 од 11.06.2018. године.
Укупно пренета средства на основу рачуна број 12/2018 износе 103.332 динара са ПДВ-ом,
-извођење радова на препокривању и претресању крова
на Дому културе у Луњевцу, а на основу Уговора између
града Смедерева и ММС ГРАДЊА Д.О.О Смедерево, наш
број 400-5074/2018-03 од 11.06.2018. године. Укупно пренета средства на основу рачуна број 3/2018 од 19.07.2018. године износе 278.161 динара. Фирма није у систему ПДВ-а,
-извођење молерско-паркетарских радова на бини са
кровопокривачким радовима на објекту Дома културе у
Лугавчини, а на основу Уговора између града Смедерева и
ММС ГРАДЊА Д.О.О Смедерево, наш број 400-5076/201803 од 11.06.2018. године. Укупно пренета средства на основу рачуна број 4/2018 од 23.07.2018. године износе 456.516
динара. Фирма није у систему ПДВ-а,
-извођење радова на санацији степеништа на улазу у
месну заједницу Лештар у Смедереву, а на основу Уговора
између града Смедерева и ПР БРАВАРСКО ТРГОВИНСКА
РАДЊА „СТЕФИ М“ Радинац, наш број 400-5077/2018-03
од 11.06.2018. године. Укупно пренета средства на основу
рачуна број 17/2018 износе 99.753 динара са ПДВ-ом,
-извођење радова на санацији моста на потезу „Јасење“
у Водњу, а на основу Уговора између града Смедерева и
ГПД МИТИЋ ИЗГРАДЊА Д.О.О. Смедерево, наш број
400-5987/2018-03 од 06.07.2018. године. Укупно пренета
средства на основу рачуна број 03/2018 износе 439.248 динара са ПДВ-ом,
-извођење радова на адаптацији и уређењу ходника са
канцеларијом и чајном кухињом у месној заједници Врбовац, а на основу Уговора између града Смедерева и ММС
ГРАДЊА Д.О.О Смедерево, наш број 400-6498/2018-03 од
31.07.2018. године. Укупно пренета средства на основу рачуна број 08/2018 од 01.10.2018. године износе 1.297.422
динара. Фирма није у систему ПДВ-а,
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-извођење грађевинско-занатских радова на објекту
Дома културе у Михајловцу, а на основу Уговора између
града Смедерева и ММС ГРАДЊА Д.О.О Смедерево, наш
број 400-5984/2018-03 од 06.07.2018. године. Укупно пренета средства на основу рачуна број 06/2018 од 01.10.2018. године износе 294.976 динара. Фирма није у систему ПДВ-а,
-извођење радова на изградњи ограде на парцели објекта „25. мај“, а на основу Уговора између града Смедерева и
ММС ГРАДЊА Д.О.О Смедерево, наш број 400-5983/201803 од 06.07.2018. године. Укупно пренета средства на
основу рачуна број 07/2018 од 01.10.2018. године износе
1.452.851 динара. Фирма није у систему ПДВ-а,
-Уговор за израду и уградњу пвц столарије у сеоским
месним заједницама, између града Смедерева и „SOLLYS
LAND“ д.о.о, наш број 400-5985/2018-03 од 06.07.2018. године. Укупно пренета средства износе 716.148 динара на
име Окончане ситуације број 102-2018 од 26.11.2018. године са ПДВ-ом,
-извођење радова на клизној капији и браварској огради за амбуланту у Добром Долу, а на основу Уговора између града Смедерева и ПР БРАВАРСКО ТРГОВИНСКА
РАДЊА „СТЕФИ М“ Радинац, наш број 400-9813/2018-03
од 08.11.2018. године. Укупно пренета средства на основу
рачуна број 29/2018 од 24.12.2018. године износе 172.251
динара,
-извођење радова на ургентној санацији темеља амбуланте у Михајловцу, а на основу Уговора између града
Смедерева и АЛЕКСАНДАР МИХАЈЛОВИЋ ПР ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКА РАДЊА АМ-CONSTRUCT“ Сурдулица, наш број 400-10210/2018-03 од 21.11.2018. године.
Укупно пренета средства на основу рачуна број 09/2018 од
12.12.2018. године износе 211.600 динара.
За зграде и грађевинске објекте реализован је износ
од 10.303.128 динара за следеће намене:
-објект за потребе образовања износ од 7.503 динара, а
односи се на захтев за издавање услова за потребе израде
урбанистичког пројекта за изградњу објекта предшколског
образовања на к.п. 3823/1 и 3823/9 КО Радинац, а на основу
Рачуна број 600148/17 од 07.02.2017 издат од ЈП Србијагас
Нови Сад.
-отворене спортске и рекреационе објекте износ од
3.061.008 динара, а односи се на: прву привремену и окончану ситуацију на име реконструкције спортског терена
основне школе „Димитрије Давидовић “ у Удовицама у
укупном износу од 2.695.987 динара, а на основу Уговора
број 400-8539/17 од 30.10.2017. године и за извођење радова на реконструкцији спортског терена основне школе
“Димитрије Давидовић“ у Удовицама, а на основу Уговора између града Смедерева и РАДИША АВРАМОВИЋ ПР
ГРАЂЕВИНСКА РАДЊА СД РАД ПЛУС СМЕДЕРЕВО,
наш број 400-3623/2018-03 од 26.04.2018. године. Укупно
пренета средства на основу окончане ситуације број 1/2018
од 14.05.2018 године износе 365.021 динара са ПДВ-ом,
-капитално одржавање болница, домова здравља и
старачких домова у износу од 353.383 динара, а односи
се на ПДВ на основу окончане ситуације број 071/2017
од 05.12.2017 године. Извођење грађевинских радова на
санацији здравствене станице у Коларима извршено је на
основу Уговора, наш број 400-3450/2017-03 од 09.05.2017.
године, Анекса уговора и Уговора о правима и обавезама
Канцеларије за управљање јавним улагањима и града Смедерева у реализацији Пројекта санације здравствене станице у Коларима и извођача „ЈУГОГРАДЊА “ Д.О.О.Београд,
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-капитално одржавање објеката за потребе образовања
износ од 3.222.469 динара, а односи се на ПДВ по основу
извођења грађевинских радова на санацији објекта основне школе „Херој Света Младеновић“ у Сараорцима, а на
основу Уговора о правима и обавезама Канцеларије за
управљање јавним улагањима и града Смедерева у реализацији Пројекта извођења грађевинских радова на санацији
објекта основне школе „Херој Света Младеновић“ у Сараорцима, наш број 400-6905/2018-03 од 22.08.2018. године,
-капитално одржавање осталих објеката износ од
3.658.765 динара, а односи се на: прву привремену и окончану ситуацију на име радова на адаптацији просторија за
потребе амбуланте и апотеке у Вранову у укупном износу
од 3.658.765 динара, а на основу Уговора, наш број 4007189/17-03 од 18.09.2017. године.
За функцију 660 – Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту извршена су средства у
износу од 1.221.199 динара, а за отплату домаћих камата
износ од 530.479 динара и износ од 690.720 динара за куповину стамбеног простора. Наведени износи реализовани су
за куповину стамбеног простора-отплата ануитета и камате
према ЈП Градска стамбена агенција Смедерево, за станове које је Градска управа по Уговору о купопродаји купила
од наведене Агенције за потребе радника Градске управе и
исте издала првобитно у закуп на одређено време. У 2018.
години на основу уговора о купопродаји станова у јавној
својини града Смедерева закључени су уговори између Града Смедерева, као Продаваца и купаца који су бивши закупци станова. Купаци купују непокретност по уговореној
купопродајној цени и отплаћиваће је у ратама.
ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе,
програмска класификација 0602-0001 – Функционисање
локалне самоуправе и градских општина, функција 421 –
Пољопривреда, позиција 108, економска класификација
482-Републичке таксе, на име накнаде за одводњавање по
решењима ЈВП Србијаводе Београд реализован је износ од
26.101.821 динара.
Програмска активност: Превентивни и интервентни радови у циљу смањења ризика од поплава на водама другог реда на територији града Смедерева, позиција 109, економска класификација 425 – Текуће поправке и
одржавање осталих објеката.
Надлежност над водотоцима I реда врши ЈВП „Србијаводе“ док се управљањем водотоцима II реда бави град
Смедерево. У циљу смањења ризика од поплава на водотоцима другог реда град Смедерево сваке године доноси
Годишњи програм мера и радова за смањење ризика од
поплава на водотоцима другог реда за сваку текућу годину. Сврха наведених радова је да смањи ризик од изливања
великих вода из корита водотока другог реда и плављење
пољопривредних површина које се користе за пољопривредну производњу. Планирана средства за поменуте намене износе 5.049.228 динара, а у току 2018. године средства
су утрошена у потпуности.
Индикатор: донети Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној
својини и Годишњи програм мера и радова на смањењу ризика од поплава на водотоцима другог реда
Циљ: Коришћење пољопривредних површина у односу
на укупне пољопривредне површине (смањење вероватноће изливања великих вода и редукција потенцијалне штете
од поплава)

Страна 90 – Број 3
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Правни основ: Закон о водама, донети Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града Смедерева за 2018. годину и

24. јун 2019. године

Годишњи програм мера и радова на смањењу ризика од поплава на водотоцима другог реда за 2018.годину.

Образац за годишњи извештај о учинку програма за 2018. годину
Биланс извршења финансијског плана корисника
Шифра
програма

15

Шифра
програмске
активности /
пројекта

0602-0001

Назив програма/
програмске
активности/пројекта

Усвојен буџет
за 2018.

Превентивни и интервентни
радови у цињу смањења ризика од
поплава у циљу смањења ризика од
поплава на водама другог реда на
територији града Смедерева

5.300.000

Показатељи учинка
Назив:: Превентивни и интервентни радови у
циљу смањења ризика од поплава

5.049.228,00

Извршење
у 2018.
години.

Проценат
извршењау
односу на
текући буџет

5.049.228

100

5.049.228

100

вима реке Дунав и реке Велике Мораве, док су сви остали
водотоци који нису обухваћени Одлуком класификовани
као водотоци II реда. Такође, по истом правном основу
управљање водотоцима I реда врши ЈВП „Србијаводе“ док
се управљањем водотоцима II реда бави град Смедерево.
Сврха наведених радова је да смањи ризик од изливања
великих вода из корита водотока другог реда и плављење
пољопривредних површина које се користе за пољопривредну производњу.
Циљ1: Коришћење пољопривредних површина у односу на укупне пољопривредне површине (смањење вероватноће изливања великих вода и редукција потенцијалне
штете од поплава)

Јединица Базна
плере
година
број

5.049.228

5.300.000

УКУПНО
Опис програмске активности: Подручје града Смедерева покривено је сложеном хидролошком мрежом мањих и већих водотока од којих неки припадају водотоцима I
реда са изграђеним или делимично изграђеним заштитним
објектима и водотоцима II реда који су бујичног карактера
и на којима нема изграђених заштитних објеката. Важећим
члановима 53. 54. и 55. Закона о водама („Службени гласник Републике Србије“, број 30/2010, 93/2012 и 101/2016)
, Општим планом одбране од поплава за период 2012-2018
који је донела Влада Републике Србије, као и Одлуком о
утврђивању пописа вода I реда („Службени гласник Републике Србије“, број 83/2010) на територији града Смедерева дефинисани су водотоци I реда који припадају сливо-

Текући буџет
за 2018.

2018

Базна
вредност
5.300.000

Циљна вр. у
2018.г
5.049.228,00

Остварена вр.
у 2018.
5.049.228

Коментар: Донети Годишњи програм
пољопривредног земљишта и Годишњи
програм на смањењу ризика од поплава-није
било поплава-Група за ванредне ситуације

Образложење спровођења програмске активности
у години извештавања:
Уговором о радовима на чишћењу водотока II реда
на територији града Смедерева, наш број 400-9321/201803 од 27.11.2017. године између Града Смедерева и
„GRADCOOP“ doo Beograd, у току 2018. године, плаћена
је обавеза из 2017. године у износу од 2.120.760,00 динара
са пдв-ом.
Дана 11.05.2018. године донет је Годишњи програм
мера и радова за смањење ризика од поплава на водотоцима II реда на територији града Смедерева за 2018. годину.
Исти је обухватао предлог радова и мера који подразумевају фазну реализацију студијско-истраживачких радова,
израде техничке документације за сваки бујични водоток,

припрема техничке документације за сваки водоток појединачно, спровођење хидротехничких интервентних мера
на неистраженим и неуређеним водотоцима, извођење интервентних и превентивних радова којима ће се умањити
ризик од поплава изливањем воде из корита и друго. Спроведена је јавна набавка и закључен је Уговор о радовима на
чишћењу водотока II реда на територији града Смедерева,
под бројем 400-5085/2018-03 од 11.06.2018. године између
Града Смедерева и „GRADCOOP“doo Beograd за вредност
радова у износу од 2.930.160,00 динара са пдв-ом. Изведени су радови на чишћењу водотока другог реда на основу
записника надзорног органа са даном 28.09.2018. године и
извршена су средства у износу од 2.928.458 динара.

24. јун 2019. године
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Страна 91 – Број 3

2018. године средства су утрошена у потпуности.
Индикатор: Годишњи програм мера и радова на смањењу ризика од поплава на водотоцима другог реда
Циљ: Коришћење пољопривредних површина у односу
на укупне пољопривредне површине (смањење вероватноће изливања вода из колектора и редукција потенцијалне
штете од поплава)
Правни основ: Годишњи програм заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта на територији града Смедерева за 2018. годину и Годишњи програм мера и
радова на смањењу ризика од поплава на водотоцима другог реда за 2018.годину.

За извођење превентивних и интервентних радова реализована су средства у потпуности у укупном изнсу од
5.049.228 динара.
Програмска активност: Чишћење Петријевског колектора и Ћириловачког колектора
Позиција 110, економска класификација 425-Текуће
поправке и одржавање осталих објеката.
Чишћење колектора ради смањења ризика од поплава
изводи се у оквиру мера и радова утврђених Годишњим
програмом мера и радова на смањењу ризика од поплава на
водотоцима другог реда за 2018. годину. Планирана средства за поменуте намене износе 3.891.554 динара, а у току

Образац за годишњи извештај о учинку програма за 2018. годину
Биланс извршења финансијског плана корисника:
Шифра
програма

Шифра
Извршењеу
програмске Назив програма/програмске Усвојен буџет за Текући буџет за
првих 6 месеци
активности / активности/пројекта
2018.
2018.
2017.
пројекта

15

0602-0001

Чишћење Петријевског
колектора и Ћириловачког
колектора

Проценат
извршењау
односу на
текући буџет

4.000.000

3.891.555

3.891.554

100

Укупно 4.000.000

3.891.555

3.891.554

100

Опис програмске активности: Чишћење колектора
ради смањења ризика од поплава изводи се у оквиру мера
и радова утврђених Годишњим програмом мера и радова на
смањењу ризика од поплава на водотоцима другог реда за
2018.годину
Показатељи учинка

Циљ1: Коришћење пољопривредних површина у односу на укупне пољопривредне површине (смањење вероватноће изливања великих вода и редукција потенцијалне
штете од поплава)

Јединица
плере

Назив: Чишћење Петријевског колектора и
Ћириловачког колектора

Базна Базна
година вредност

број

2018.

4.000.000,00

Циљна вр. у
2018.г
3.891.555

Остварена вр.
у 2018.
3.891.554

Назив::Донети годишњи програм на смањењу
ризика од поплава - једно изливање колектораГрупа за ванредне ситуације
Образложење спровођења програмске активности
у години извештавања:
Уговором о радовима на чишћењу Петријевског и
Ћириловачког колектора, наш број 400-3324/2018-03 од
18.04.2018.године реализован је износ од 3.891.554,00
динара са пдв-ом. Дуж трасе Петријевског и ЋириловачНазив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора
Донет Годишњи програм заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта у државној
својини и донети Годишњи програм мера и радова
на смањењу ризика од поплава на водотоцима
другог реда

ког потока очишћен је различит отпад на критичним местима, а шахтови и решетке очишћени и одгушени машинским
и ручним путем.
Сврха наведених радова је да се изливање воде из колектора сведе на минимум.

Превентивни и интервентни радови у циљу смањења ризика од
поплава на водама другог реда на територији града Смедерева
(Реализација Програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта)
Циљна
Остварена
Базна вредност
вредност у
Јединица мере
вредност у 2018.
2017.
2018.
метар

очишћено 1.000
метара корита
водотока

1.500 метара
корита
водотока

очишћено 1.500
метара корита
водотока
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Програмска активност: Реализација поступка скидања усева –реализација члана 62. Закона о пољопривредном земљишту, позиција 110 - економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање осталих објеката.
Индикатор: донети Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној
својини
Циљ: Унапређење примарне пољопривредне производње и руралног развоја
Правни основ: Закон о пољопривреди и руралном развоју, Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју, Стратегија развоја пољопривреде и руралног развоја
града Смедерева за период 2015-2020. година („Службени
лист града Смедерева“, број 9/2016) од 22.9.2016. године
Сврха наведене активности је повећање степена искоришћености пољопривредног земљишта у државној својини и унапређење пољопривредне производње.
Чланом 62. став 5. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике Србије“ број 62/2006,

24. јун 2019. године

65/2008-др.Закон, 41/2009 и 112/2015), прописано је да ако
правно односно физичко лице користи пољопривредно земљиште у државној својини без правног основа, односно
супротно одредбама овог закона, дужно је да за коришћење тог земљишта плати троструки износ највише просечне
постигнуте цене по хектару на територији округа на којој
се налази пољопривредно земљиште које се користи без
правног основа .
Истим ставом члана 62. Закона о пољопривредном земљишту прописано је да ако лице не изврши обавезу плаћања, јединица локалне самоуправе дужна је да скине усев
на основу акта свог надлежног органа .
Чланом 3. Одлуке о поступку скидања усева са пољопривредног земљишта у државној својини на територији
града Смедерева, број 320-623/2016-07 од 23. децембра
2016. године („Службени лист града Смедерева“, број
12/2016), одређен је градоначелник Града, као орган надлежан за доношење решења о скидању усева.

Образац за годишњи извештај о учинку програма за 2018. годину
Биланс извршења финансијског плана корисника:
Шифра
програмске Назив програма/програмске
Шифра
програма активности / активности/пројекта
пројекта
5

0602-0001

Усвојен буџет
за 2018.

Поступак скидања усева

Проценат
Текући буџет Извршење у извршењау
односу на
за 2018. с
2018.
текући буџет

400.000

УКУПНО:
Опис програмске активности: Поступак скидања
усева - реализација члана 62. Закона о пољопривредном
земљишту којим је прописано да се у случају узурпације пољопривредног земљишта у државној својини врши
скидање и продаја скинутог усева, при чему се добијена

400.000

0,00
0,00

0,00

-

0,00

-

средства од продаје, по одбитку трошкова скидања усева
распоређују у складу члана 71. овог Закона. Скидање усева
се реализује од стране Радне групе коју је образовала градоначелница у периоду јула до октобра посматране године.

Показатељи учинка

Јединица Базна Базна
плере
година вредност

Назив:: Поступак скидања усева

број

2018.

400.000

Циљна вр. у
2018.г
0

Остварена
вр. у 2018.
0

Назив: Донети Годишњи програм пољопривредног
земљишта-једно скидање усева
Образложење спровођења програмске активности
у години извештавања:
Сврха наведене активности је повећање степена искоришћености пољопривредног земљишта у државној својини. Поменута активност из објективних разлога (због
економске неисплативости, односно ниских приноса) није
обављена у планираном периоду од јула до октобра, па су
из тог разлога средства предвиђена Одлуком о буџету умањена за целокупни планирани износ ребалансом буџета.
ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе,
програмска класификација 0602-0001 – Функционисање
локалне самоуправе и градских општина, функција 220 –

Цивилна одбрана, по следећим позиција реализован је укупан износ средстава од 7.307.437 динара.
Позиција 111 односи се на исплате за услуге по уговору на име накнаде стрелцима за противградну заштиту у
2018. години. Одлуком о буџету града Смедерева за 2018.
годину („Службени лист града Смедерева“, број 14/2017,
4/2018 и 7/2018) планиран је износ од 4.403.000 динара. До
31.12.2018. године реализован је износ од 4.402.908 динара,
а односи се на исплату стрелцима по основу Уговора о делу
за 34 стрелца на 17 противградних станица за шест месеци, а у циљу спровођења успешних превентивних мера заштите плодова, усева и животне средине од елементарних
непогода.
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Биланс извршења финансијског плана Цивилне одбране (функција 220) - Групе за ванредне ситуације

Шифра
програма
Програм
15: локална
самоуправа

Шифра
програмске
активности/
пројекта
ПА 0001

Назив програма/програмске
активности/пројекта
Функционисање локалне
самоуправе и Градских
општина

Усвојен буџет
за 2018.
годину

Текући буџет
за 2018.
годину

Извршење до
31.12.2018.
године

Проценат
извршења
у односу
на текући
буџет

13.140.666

25.498.680

7.307.437

28,66%

Програм 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА (0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина)
Показатељи
учинка
Исплаћена
надокнада

Јединица мере

Базна
година

Број исплаћених
2017.
надокнада

Циљана
вредност у 2018.
години

Базна вредност 2017.

34 стрелца х 6 (за 6 месеци) – по 10.000 34х6 (12.000
динара нето износа за 1 месец
динара)

На позицији 112 планирана је куповина обавезних
средстава и опреме за личну, узајамну и колективну заштиту од елементарних непогода и других несрећа за потребе
јединице локалне самоуправе Смедерево у укупном износу
од 293.863 динара, а на основу Закључка градоначелнице града Смедерева, број 400-1887/2018-07 од 06.03.2018.
године. Уговор је закључен између града Смедерева и самосталне трговинске радње „АRISSTOKRAT ВЛАДАН
Назив циља програмске активности/пројекта

Функционисање града у складу надлежностима и пословима
локалне самоуправе (Цивилна одбрана)
Јединица мере

Базна вредност
2017.

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

комада

103

Назив циља програмске активности/пројекта

34х6 (12.000
динара)

НИКОЛИЋ ПР“ СМЕДЕРЕВО, наш број 400-2355/2018-03
од 20.03.2018. године. Такође, на истој позицији планиран
је износ за набавку противградних ракета за потребе противградне заштите на територији града Смедерева у циљу
заштите плодова, усева, људи и животне средине, у вредности од 2.019.600 динара и исти је реализован у целости,
од корпорације ПОЛИЕСТЕР ГРУПА Д.О.О. ПРИБОЈ из
Прибоја

Назив индикатора

извор верификације

Остварено до
31.12.2018.
години

Циљна
вредност у
2018.

Остварена
вредност у
2018.

17
станица пута
3 ракете- по
39.600

17 станица
пута 3 ракетепо 39.600

Уговор број 400-5453/2018-03 од 22.06.2018. године ПОЛИЕСТЕР ГРУПА д.о.о. Прибој из Прибоја
Функционисање града у складу надлежностима и пословима
локалне самоуправе (Цивилна одбрана)

Назив индикатора

Јединица мере

Базна вредност
2017.

Циљна
вредност у
2018.

Остварена
вредност у
2018.

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

комада

119

182

182

извор верификације

Републички хидрометеоролошки завод - Завршни извештај о
функционисању система одбране од града на територији Радарског
центра Букуља у току 2018. године
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Назив циља програмске активности/пројекта
Назив индикатора

Функционисање града у складу надлежностима и пословима
локалне самоуправе (Цивилна одбрана)
Јединица мере

Алат и инвентар

извор верификације

24. јун 2019. године

комада

Базна
вредност
2017.

Циљна вредност
Остварена
у 2018
вредност у 2018.

/

Комплет опреме Комплет опреме
за колективну за колективну
заштиту пута 3 заштиту пута 3
дечија заштита дечија заштита
и инспекција- и инспекцијапо комплету
по комплету
97.954,40 и
97.954,40 и
опремање
опремање
цивилне
цивилне
заштите укупно заштите укупно
293.863,20
574.264.

Рачун број 36 од 29.03.2018. године, STR ARISSTOKRAT

На позицији 113 по оснoву санације Голобочког потока
на територији насељеног места Сараорци планиран је износ од 2.170.666 динара из наменских средстава, а везано за
планирање средстава за расписивање јавне набавке за израду пројектно-техничке документације за решавање проблема Голобочког потока. Закључно са 31.12.2018. године није
било реализације.
На позицији 114 планиран је износ по основу окончане
ситуације број 51/15 на име изведених радова на изградњи
дренаже на фудбалском игралишту у Коларима на основу Уговора број 42/15 од 10.10.2015. године, у износу од
285.000,00 динара, а из наменских средстава. Укупно утрошена средства у 2018. години износе 284.916 динара.
На позицији 115 планиран је износ од 10.000 динара, а
односи се на куповину дизел горива за потребе Радарског
центра Букуља за размештање противградних ракета по
противградним станицама на територији града Смедерева,
а на основу Закључка градског штаба за ванредне ситуације, број 87-1-13/2018-02 од 20.002.2018. године. Износ од
10.000 динара је реализован у 2018. години.
На позицији 116 Специјализоване услуге, планиран је
износ од 796.150 динара. Укупно утрошена средства на
овој позицији износе 296.150 динара, а реализована су на
основу предрачуна број 001/18 од 09.10.2018. године који
се односи на набавку резервних делова за оспособљавање
једног ватрогасног возила МУП-а Одељења за ванредне ситуације у Смедереву, а на основу Закључка градског штаба
за ванредне ситуације, број 87-1-56/2018-02 од 05.10.2018.
године.
На позицији 119 Опрема за јавну безбедност планиран
је износ од 14.950.000 динара, а наведена средства нису
трошена у 2018. години.
ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе,
програмска класификација 0602-0003 – Сервисирање јавног дуга, функција 112 – Финансијски и фискални послови извршена су средства у укупном износу од 185.933.958
динара. Износ од 156.145.055 динара односи се на име отплате главнице за кредит код Конзорцијумa - Banca Intesa
ad Beograd и Erste Bank a.d. Novi Sad и за кредит код Banca
Intesa ad Beograd, а за плаћање камате за поменуте кредите код наведених банака извршен је износ од 29.788.903
динара.

Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе,
програмска класификација 0602-0009 – Текућа буџетска
резерва, функција 112 – Финансијски и фискални послови,
средства текуће буџетске резерве коришћена су у буџетској
2018. години у износу од 95.799.427 динара.
Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе,
програмска класификација 0602-0010 – Стална буџетска
резерва, функција 112 – Финансијски и фискални послови,
средства сталне буџетске резерве нису коришћена у буџетској 2018. години.
ГЛАВА 4.4 ДРУШТВЕНА БРИГА О ДЕЦИ Одлуком
о буџету града Смедерева за 2018. годину („Службени лист
града Смедерева“, број 14/2017, 4/2018 и 7/2018) планирана су средства у износу од 429.190.739 динара. У периоду
јануар - децембар 2018. године утрошена су средства у износу од 387.200.880 динара, односно 90,22% од годишњег
плана по следећој програмској класификацији:
ПРОГРАМ 8: Предшколско васпитање и образовање, Програмска активност 2001-0001-Функционисање и
остваривање предшколског васпитања и образовања, функција 911- Предшколско образовање, у наведеном периоду
утрошена су средства за следеће намене и то за:
- Плате, додатке и накнаде запослених (зараде) у износу
од 209.810.854 динара,
- социјалне доприносе на терет послодавца у износу
од 37.556.141 динара (допринос за пензијско и инвалидско осигурање 25.177.302 динара, допринос за
здравствено осигурање 10.805.257 динара, допринос
за незапосленост 1.573.582 динара),
- « накнаде у натури у износу од 3.474.598 динара (превоз на посао и са посла 3.473.058 динара, паркирање
1.540 динара),
- с оцијална давања запосленима у износу од 1.551.359
динара (породиљско боловање 622.526 динара, отпремнине приликом одласка у пензију 816.639 динара, помоћ у случају смрти запослених 73.824 динара, помоћ у медицинском лечењу у износу од 38.370
динара),
-н
 акнадe запосленима и остали посебни расходи у износу од 3.084.387 динара (јубиларне награде),
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- сталне трошкове у износу од 40.086.472 динара (платни промет 514.971 динара, трошкови банкарских
услуга 306 динара, услуге за електричну енергију
5.741.347 динара, природни гас 130.943 динара, трошкови грејања, дрва и угаљ 249.500 динара, енергетске услуге – лож уље 19.068.402 динара, централно
грејање 6.363.947 динара, водовод 2.547.089 динара,
одвоз отпада 1.384.327 динара, телефон 366.674 динара, услуге мобилног телефона 87.396 динара, пошта
46.500 динара, услуге доставе 336 динара, осигурање
возила 18.231 динара, осигурање остале дугорочне
имовине и радника 55.301 динар, осигурање запослених у случају несреће и болести 108.939 динара, закуп
нестамбеног простора 3.402.263 динара),
- трошкове путовања у износу од 7.318.091 динара
(трошкови исхране на службеном путу 62.844 динара,
трошкови превоза на службеном путу 102.140 динара, трошкови смештаја на службеном путу 182.500
динара, трошкови путовања у оквиру редовног рада
4.779.887 динара, превоз деце предшколског образовања 2.190.720 динара),
- услуге по уговору у износу од 3.092.277 динара (административне услуге 46.200 динара, услуге за одржавање софтвера 208.890 динара, котизација за семинаре
100.400 динара, издаци за стручне испите 284.800
динара, медијске услуге радија и телевизије 515.226
динара, трошкови репрезентације 51.660 динара, репрезентација - поклони 7.000 динара, остале опште
услуге 1.878.101 динар),
- специјализоване услуге у износу од 3.005.135 динара (услуге културе 80.000 динара, медицинске услуге 1.894.042 динара, остале специјализоване услуге
1.031.093 динара),
- текуће поправке и одржавање (услуге и материјални
трошкови) у износу од 8.031.069 динара (зидарски радови 4.190 динара, столарски радови 653.029 динара,
молерски радови 1.740.035 динара, радови на крову
562.460 динара, радови на водоводу и канализацији
838.017 динара, централно грејање 1.285.612 динара, електричне инсталације 486.789 динара, остале
услуге и материјали за одржавање 1.413.875 динара,
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текуће поправке и одржавање осталих објеката 10.268
динара, одржавање механичке опреме 161.168 динара,
одржавање електричне и електронске опреме на возилима 3.500 динара, лимарски радови на возилима 800
динара, остале поправке и одржавање опреме 79.526
динара, одржавање рачунарске опреме 52.872 динара,
одржавање опреме за комуникацију 26.082 динара,
одржавање опреме за домаћинство и угоститељство
46.632 динара, поправка уградне опреме 197.500 динара, остале поправке и одржавање адмнинистративне опреме 41.714 динара, текуће поправке и одржавање опреме за јавну безбедност 246.070 динара, текуће
поправке и одржавање остале опреме 180.930 динара),
- материјал у укупном износу од 36.608.205 динара
(канцеларијски материјал 336.745 динара, стручна литература за редовне потребе запослених 126.400 динара, материјал за саобраћај 906.725 динара, материјал
за образовање и културу 2.499.224 динара, хемијска
средства за чишћење 3.856.746 динара, намирнице
за припремање хране 23.863.878 динара, материјал
за посебне намене 67.431 динара, инвентар, играчке
4.951.056 динара),
- остале текуће дотације и трансфере у износу од
20.319.121 динара (а по Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних
средстава и на основу Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавања особа са инвалидитетом),
- порезе, обавезне таксе и казне у износу од 29.616 динара (регистрација возила 7.664 динара, општинске
таксе у износу од 16.969 динара и 4.983 динара судске
таксе),
- остале накнаде штете у износу од 1.769.301 динар,
- зграде и грађевинске објекте у износу од 74.400 динара (пројектна документација) и
-м
 ашине и опрема у износу од 11.389.855 динара (набавка аутомобила 468.840 динара, намештај 5.900.335
динара, рачунарска опрема 58.357 динара, опрема
за домаћинство и угоститељство 4.945.263 динара и
опрема за образовање 17.060 динара).

3.000

Остварено за 12 месеци
2018. год.
3.098

53%

54,73%

3. Број уписаних група
деце

136

134

Број објеката Вртића

9

9

Циљеви

Индикатори

Повећање обухвата деце
предшколским васпитањем и
образовањем
Образложење одступања од циљне
вредности : отворен је нови простор, па
је број уписане деце тиме повећан, као и
% уписане у односу на број пријављене
деце, али недовољан да се циљана
вредност група оствари
Функционисање и оствaривање
предшколског васпитања и образовања

1. Број уписане деце
2. Проценат уписане
деце у односу на број
укупно пријављене
деце

Образложење спровођења програмске активности у
2018. години:
У 2018. години, циљеви и задаци предвиђени Годишњим планом рада Установе, предшколским програмом и
развојним планом, остварени су у највећој мери. Почетком
године (јануар 2018.) отворен је нови простор, те је број

Циљана вредност (2018)

група повећан за 3, што је укупно износило 134 васпитне
групе. Број уписане деце је тиме повећан на 3098, чиме је
премашена циљана вредност броја уписане деце у 2018. години. Иако је планирано и повећање броја васпитних група, просторни капацитети нису омогућили да се број група
увећа према циљаној вредности за 2018. годину.
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Са родитељима и локалном заједницом остварена је
сарадња кроз учешће у различитим манифестацијама (15.
Фестивал музичког стваралаштва деце и одраслих ЦВРЧАК, 14. Фестивал дечијих драмских радости ДЕДАР, Завршна свечаност смедеревских предшколаца, Смедеревска
јесен 2018, Дечија недеља 2018, Новогодишње активности
на Тргу). Успешној реализацији програмских активности у
заједници допринели су: ПАТОС, Центар за културу Смедерево, Оркестар Светлост, Музеј у Смедереву и Народна
библиотека Смедерево.
ПРОГРАМ 8: Предшколско васпитање и образовање, Програмска активност 2001-0001-Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања, функција 911- Предшколско образовање, у буџетској
2018. години утрошена су средства у укупном износу од
20.830.636 динара, а за прибављање непокретности у јавну својину града Смедерева. Наиме, на основу Уговора о
прибављању непокретности у јавну својину града Смедерева, наш број 461-102-17-05 од 29.12.2017. године где је
Град Купац и Блашка Стојановића ПР.ПРОИЗВОДЊА И
ПРОДАЈА НА ВЕЛИКО ТЕКСТИЛНИХ ПРОИЗВОДА
LESKO-TEX, Лесковац, а који је Продавац, град Смедерево
прибавља у јавну својину непокретност-пословни простор,
уписан у Лист непокретности број 4749 КО Смедерево, у
Б листу-2.део-пословни простор за који није утврђена делатност у површини од 243 м2, који се налази у згради број
1 у призему, број посебног дела1, постојећој на катастарској парцели број 799/4 КО Смедерево, Карађорђева број
58, без уписаних терета у Г листу, власништво Стојановић
Блашка из Лесковца. Наведена непокретност прибавља се,
по спроведеном поступку јавног оглашавања, од продавца
као најповољнијег понуђача, по цени од 950 евра по м2, што
укупно износи 230.850 евра, а исплата се врши у динарској
противвредности по средњем званичном курсу НБС на дан
уплате. Уговор је закључен на основу Одлуке Скупштине
града Смедерева. Износ од 20.830.636 динара реализован је
у складу са уговором у првом кварталу 2018. године.
ГЛАВА 4.5 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА - УСТАНОВА ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ СА
СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ „СУНЦЕ“ Одлуком о буџету
града Смедерева за 2018. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 14/2017, 4/2018 и 7/2018) планирана су
средства у износу од 9.816.441 динара. У периоду јануар-децембар 2018. године утрошена су средства у износу од
7.395.966 динара, односно 75,34% од годишњег плана по
следећој програмској класификацији:

Циљеви
Циљ1: Подршка развоју услуга социјалне
заштите-дневне услуге у заједници-дневни
боравак
Образложење: У извештајном периоду је остварен
напредак у достизању циљне вредности изнад
очекиваног. Резултат је остварен и поред фактора
ризика старења и тешке мерљивости постигнућа
корисника спровођењем адекватног рада запослених,
тако да је број корисника повећан

24. јун 2019. године

ПРОГРАМ 11: Социјална и дечја заштита, Програмска активност 0901-0004-Саветодавно – терапијске и социјално - едукативне услуге, функција 040 - Породица и
деца, у наведеном периоду утрошена су средства за следеће
намене:
- Плате, додатке и накнаде запослених (зараде) у износу
од 4.671.467 динара,
- социјалне доприносе на терет послодавца у износу
од 836.191 динара (допринос за пензијско и инвалидско осигурање 560.574 динара, допринос за здравствено осигурање 240.581 динар и допринос за незапосленост 35.036 динара),
- накнаде трошкова за запослене у износу од 214.841
динара (превоз на посао и са посла),
- сталне трошкове у износу од 270.205 динара (трошкови платног промета 5.960 динара, услуге електричне
енергије 183.041 динара, услуге водовода и канализације 56.916 динара, телефон, телекс и телефакс 14.044
динара, услуге осигурања запослених 3.188 динара,
остали непоменути трошкови 7.056 динара),
- услуге по уговору у износу од 631.951 динар (административне услуге 120.000 динара, услуге образовања и
усавршавања запослених 28.500 динара, остале стручне услуге 2.700 динара, репрезентација 7.000 динара,
остале опште услуге 473.751 динар),
- специјализоване услуге у износу од 23.380 динара (медицинске услуге),
- текуће поправке и одржавање у износу од 99.480 динара (текуће поправке и одржавање зграда и објеката
94.000 динара, текуће поправке и одржавање опреме
5.480 динара),
- материјал у износу од 163.709 динара (канцеларијски
материјал 44.778 динара, медицински и лабораторијски материјали 18.939 динара, хемијски материјал за
чишћење 69.333 динара, материјал за посебне намене
30.659 динара)
- остале текуће дотације и трансфере у износу од
430.261 динара (по Закону о привременом уређивању
основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних
средстава).
- порези, обавезне таксе, казне и пенали у износу од 183
динара (обавезне таксе),
- машине и опрему у износу од 35.808 динара (административна опрема),
-н
 ематеријалну имовину у износу од 18.490 динара
(софтвер).

Индикатори

1. Процентуално учешће
корисника у саветодавнотерапијским и социјалноедукативним активностима

Циљна
вредност у
2018.

100%

Остварено за 12
месеци 2018.

100%
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2. Бројчано учешће корисника у
саветодавно-терапијским и социјалноедукативним активностима
Коментар : Број корисника предвиђених
Правилником о ближим условима и стандар,за
пружаоце услуга соц.заш. –дневни боравак
Образложење : Долазност корисника је условљена
здравственим стањем, временским условима
годишњим одморима државним и верским
празницима

2. Број корисника

Образложење спровођења програмске активности у
2018. години:
Програмске активности Установе за дневни боравак деце,
младих и одраслих особа са сметњама у развоју „Сунце“
Смедерево које подразумевају: дневно збрињавање корисника, исхрану, превоз, здравствену заштиту, радни третман и васпитно-образовни рад у области социјалне заштите
- услуге дневног боравка и у 2018. години одвијале су се у
складу са планираном динамиком. Успешно су реализоване све планиране активности са корисницима услуга дневног боравка. Васпитно-образовни рад реализован је према
плану и програму рада за кориснике са умереном (УМР)
и тешком менталном ретардацијом (ТМР) прилагођен узрасту корисника, степену интелектуалног функционисања
и способностима корисника. Захваљујући оснивачу-граду
Смедерево, поред редовних активности, реализована је и
једнонедељна рекреативно-едукативна школа у природи у
Бањи „Јунаковић“ смештене на ободу истоимене храстове
Парк шуме на 4,5 км удаљене од Апатина. Боравак у бањи
допринео је бољој социјализацији корисника, продубљавању контаката родитеља међусобно као и радитеља са
дефектолозима и васпитачем, као и ослобађању од стреса
и позитивном деловању на свеукупно здравствено стање.
Компанија Лидл Србија и остали донатори са територије
града Смедерева опремили су Сензорну собу (интерактивна соба са одговарајућом опремом која потпомаже стимулацију чула слуха, вида, додира и мириса). То је место где
особе са поремећајем сензорне интеграције могу да истраже и развију своје сензорне вештине, да се релаксирају и
ослободе напетости уз контролу терапеута који дозира
стимулусе за свако чуло прилагођавајући их индивидуалним потребама сваког корисника. Третмане су спроводили
дефектолози који су прошли специјалну обуку за овај вид
терапије.
ГЛАВА 4.6 КУЛТУРА Одлуком о буџету града Смедерева за 2018. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 14/2017, 4/2018 и 7/2018) планирана су средства у
укупном износу од 236.674.065 динара. У периоду јануар
– децембар 2018. године утрошена су средства у износу
од 226.268.397 динара, односно 95,60% од плана.
ПРОГРАМ 13: Развој културе и информисања, Програмска активност 1201-0001-Функционисање локалних
установа културе, функција 820 - Услуге културе, у наведеном периоду утрошена су средства за следеће намене и
то за:
- плате, додатке и накнаде запослених (зараде) у износу
од 61.332.570 динара,
- социјалне доприносе на терет послодавца у износу од 10.971.248 динара (допринос за пензијско и
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инвалидско осигурање у износу од 7.354.958 динара, допринос за здравствено осигурање у износу од
3.156.569 динара и допринос за незапосленост у износу од 459.721 динара),
- накнаде трошковa за запослене (превоз на посао и са
посла за превозника СП „Ласта“ за маркице) у износу
од 92.499 динара,
- социјална давања запосленима у износу од 237.797
динара (отпремнина приликом одласка у пензију за
једног радника Центра за културу),
- накнаде трошкова за запослене ( накнада за превоз на
посао и са посла) у износу од 1.810.024 динара,
- награде запосленима и остали посебни расходи (јубиларне награде) у износу од 911.199 динара (за 5 радника Регионалног завода за заштиту споменика културе,
једног радника Народне библиотеке и једног радника
Центра за културу Смедерево),
- сталне трошкове у износу од 49.080.194 динара (трошкове платног промета у износу од 129.579 динара,
електричну енергију у износу од 2.460.454 динара,
природни гас у износу од 327.389 динара, трошкове
централног грејања у износу од 10.975.726 динара,
услуге водовода и канализације у износу 951.401 динара, одвоз отпада у износу од 931.287 динара, услуге
чишћења у износу од 32.613.380 динара, трошкове телефона у износу од 358.763 динара, трошкове осигурања у износу од 319.589 динара и остале непоменуте
трошкове у износу од 12.626 динара) и
- у слуге по уговору у износу од 5.860.872 динара (административне услуге у износу од 150.000 динара, услуге
одржавања рачунара у износу од 80.950 динара, услуге образовања и усавршавања запослених у износу од
63.000 динара, услуге информисања у износу од 1.050
динара, услуге по уговору – приватно обезбеђење у износу од 3.735.068 динара, oстале опште услуге- видео
надзор и алармни систем у износу од 1.436.040 динара
и остале намене у износу од 394.764 динара).
За финансирање специјализованих услуга – програмских активности установа: Центра за културу, Народне библиотеке, Музеја и Историјског архива утрошена су средства са позиције 169 у укупном износу од 9.900.240 динара.
За програмске активности Центра за културу утрошена су средства у износу од 7.455.682 динара.
То су следеће специјализоване услуге – програмске
активности:
1. Ансамбл народних игара и песама
Основна делатност и мисија Ансамбла народних песама и игара је очување обичаја и традиције кроз игре и песме српског народа. Ансамбал данас има око 350 чланова,

Страна 98 – Број 3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

углавном играча различитих узраста окупљених око неколико извођачких ансамбала, окупљају и музичаре и певаче
који својим талентом доприносе неговању и очувању традиционалне уметности. Ансамбл је реализовао неколико
концерта. Утрошена су средства у износу од 893.127 динара за: набавку ношње, превоз на гостовања и ангажовање
стручних лица за потребе рада ансамбла.
2. Смедеревски новогодишњи програми 2017/2018.
године
Смедеревски новогодишњи програми су се реализовали под називом “Зимска бајка” у периоду од 22. децембра
2017. године до 13. јануара 2018. године.
Реализовани су следећи програми: изложба под називом „Не сецимо јелке“, такмичење сеоских и градских
основних школа у кићењу јелки, изложба необичних јелки, Новогодишњи гала концерт (учествовали су: рок група „Aлогија“, Гале -певач групе Кербер, Габријела Убавић
– сопран и Уметнички ансамбл Министарства одбране
„Станислав Бинички“ под диригентском палицом Војкана
Борисављевића), одигране су три представе: „Нова година
у земљи вилењака“, „Новогодишња чаролија“ и представа
„Мудри и јуначки војвода Јанко Катић“, организован је дочек Православне нове године у Винском граду 13. јануара
у коме је учествовао Тамбурашки оркестар. Реализован је
Новогодишњи базар.
У реализацији Смедеревских новогодишњих програма
учествовали су: Центар за културу Смедерево, Удружење
жена, Предшколска установа „Наша радост“, основне школе, Установа за дневни боравак особа са сметњама у развоју
„Сунце“, Музеј у Смедереву и Народна библиотека. Програме је пропратило 6.750 посетилаца, а број учесника је
био 150.
Утрошена су средства у износу од 2.340.286 динара за:
- концерте, превоз учесника, фотографа и дечјег аниматора, израду промотивних видео записа, ангажовање
фијакера и коњушара, техничку реализацију програма,
преноћишта учесника, представе, пропагандни материјал,
исхрану учесника и услуге телевизије.
3. Мини гитаријада
Мини гитаријада у Смедереву је одржана по други пут
8. јуна 2018. године у великом граду Смедеревске тврђаве
у сарадњи са Зајечарском гитаријадом која постоји већ 50
година. Ова рок манифестација је намењена првенствено
младима, а чији је циљ такмичење младих неафирмисаних
рок бендова из града и Србије. У оквиру ове манифестације
такмичили су се локални бендови, а победник je представљен на финалу Зајечарске гитаријаде крајем јуна, односно
почетком јула. У оквиру програма овогодишње Мини гитаријаде у Смедереву наступиле су следеће групе у такмичарском делу: Амнезија (Београд), Клер (Нови Сад), РОВ
(Смедерево), Инфинитив (Пожаревац), „Неби не обећава“
(Београд), Алеја великана (Београд). Као специјални гости
наступили су Цесијум (Велика Плана) и Патријас (Смедерево). Као популарни „Headliner“ бенд публици је представљен бенд „Деца лоших музичара“ из Београда. У реализацији манифестације учествовало је педесет учесника, а
програм је пропратило око хиљаду посетилаца.
Утрошено је 599.778 динара за: наступ бенда „Деца лоших музичара“, исхрану учесника, пропагандни материјал,
изнајмљивање покретних тоалета, смештај учесника, трошкове озвучења и бинску опрему.
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4. Фестивал женских тајни
Фестивал женских тајни је програм чији је циљ да инспирише и мотивише жене да живе живот какав желе, постигну своје циљеве и да на том путу до успеха буду срећне.
Фестивал је замишљен као сусрет жена које живе на територији Смедерева и баве се различитим пословима. Програм су водиле наше истакнуте водитељке Сања Маринковић и Весна Дедић. У програму је учествовао и глумац
Синиша Убовић. На фестивалу су емитовани и кратки филмови о три успешне жене са територије града Смедерева:
Весна Стефановић, директорка Дома за старе и незбринуте
из Смедерева, Наташа Брајковић власница фирме „Обнова петрол” из Сараораца и Весна Илић воћар из Суводола.
Програм је посетило око 250 посетилаца, а програм је одржан 11. маја 2018. године у Центру за културу.
Утрошена су средства у износу од 602.781 динара за:
реализацију програма, цветне аранжмане, коктел и трошкове превоза.
5. Mото скуп
Међународни Мото скуп у организацији Мото клуба
„Екстрем“ Смедерево, одржан је од 27. априла до 29. априла 2018. године у великом граду Смедеревске тврђаве.
Наступиле су групе: „Упитај Прах“, „Планет караван“,
„Синови“, „Буду чајлд“, „Кодекс“ и „Освајачи“.
У току трајања Мото скупа Тврђаву је посетило преко
1000 мотоциклиста из земље и иностранства .
Утрошена су средства у износу од 300.000 динара за изнајмљивање озвучења и бине.
6. „Дунав филм фест”
Oдржан је у централној пешачкој зони Смедерева на Карађорђевом тргу. Љубитељи домаће кинематографије имали су прилику да бесплатно погледају рестауриране верзије
српских класика, ремек-дела домаће кинематографије, у
врхунском издању слике и тона.
Публика је могла да погледа укупно 5 филмова у другој
половини августа месеца 2018. године и то: „Ко то тамо
пева”, „Специјално васпитање”, „Маратонци трче почасни круг”, “Лепота порока” и на завршној вечери „Кад будем мртав и бео“. Дунав филм фест је пропратило 1.777
посетилаца.
Утрошена су средства у износу од 1.223.639 динара
за: промотивне видео записе, трошкове маркетинг услуга
и исхрану учесника и 300.000 динара за превоз учесника
на основу одобрених средстава на конкурсу Министарства
културе и информисања.
7. Сајам зимнице
Први Сајам зимнице је трајао од 19 - 20. октобра 2018.
године. На градском тргу и дуж улице Деспота Гргура са
својим производима представила су се бројна домаћинства,
Удружења жена као и удружења пензионера. Посетиоцима
су се представили: културно уметничко друштво „Коларац” из Колара, Тамбурашки оркестар из Сараораца као и
оркестар „Успомене”. Манифестација је имала и продајни
карактер посетио је велики број посетилаца који су уживали у чарима зимнице и пробали представљене производе.
Посетило је око 3.000 посетилаца.
Утрошена су средства у износу од 299.617 динара: за
маркетинг и пропагандни материјал, исхрану учесника,
трошкове превоза учесника, трошкове наступа и остале
трошкове.
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8. Сајам цвећа и меда
Први „Сајам цвећа и меда“ реализован је у периоду од
12. до 14. октобра 2018. године, представили су се реномирани произвођачи цвећа и меда - тридесетак излагача.
Посетиоци су уживали у наступу Ансамбла народних песама и игара, који су се публици представили са играма из
Димитровграда, као и у програму Тамбурашког оркестра из
Сараораца. Посетило је 3.000 посетилаца.
Утрошена су средства у износу од 296.911 динара: за
маркетинг и пропагандни материјал, наступ куда из Сараораца, смештај и исхрану учесника и остале трошкове.

игре“, а у другом делу свечаности приказан је документарни филм „Србија у Првом светском рату“, у коме су коришћени сачувани снимци наших и страних сниматеља, о једном од најпотреснијих и најсветлијих периода у историји
Србије. Свечану академију је пропратило 200 посетилаца.
Утрошена су средства у износу од 199.720 динара за:
приказивање филма, видео записе, преноћишта учесника и
за награде.

9. Заједнички концертни наступ младих талената и
професионалаца-гитариста у Центру за културу Смедерево (на основу одобрених средстава на конкурсу Министрства културе и информисања)
У оквиру новогодишњих концерата у Центру за културу у четвртак, 22. децембра 2018.године, представили су
се и полазници Креативног курса гитаре из Смедерева. На
концерту су учествовали и гости из смедеревске музичке
школе „Коста Манојловић“ као и група Креативног курса
гитаре из Ковина.
Смедерево се представило кроз две групе, прошлогодишњу, сада старију групу и групу потпуно нових полазника који су на курсу нешто мало више од два месеца.
Концерт je садржаo гитарску музику кроз сферу класичне
музике, као и ону поп-рок жанра, па су се тако између осталих представили и Knocking on the heavens door, Nothing
else matters, Someone like you, Тишину и друге популарне
композиције.
Концерт је реализован у Концертној дворани Центра за
културу, било је 200 посетилаца.
Утрошена су средства у износу од 300.000 динара за:
припрему и извођење програма концерта, услуге за ПР и
маркетиншке активности као и рентирање аудио и светлосне опреме.

То су следеће специјализоване услуге – програмске
активности:

10. Међународни дан жена са села
У организацији Центра за културу Смедерево и Актива
жена 15. октобра 2018. године обележен је Међународни
дан жена са села. Овај празник установљен је на 4. Светској конференцији у Пекингу 1995. године када су се многе
владе обавезале да женама на селу осигурају равноправан
приступ и потпуно учешће у структурама друштва и учине
видљивим њихове потребе и могућности у креирању развојних политика села.
Реализована је позоришна представа „Држ не дај“. Програм је пропратило око 600 посетилаца.
Утрошена су средства у износу од 99.823 динара: за
трошкове представе, исхрану учесника и за израду видео
записа.
11. Дан ослобођења града
Свечаном академијом у Центру за културу за културу
30. октобра 2018. године обележен је Дан ослобођења града
Смедерева у Првом светском рату. Свечану академију поводом 100 година од завршетка Првог светског рата отворио
је хор „Кир Стефан Србин“, најпре химном „Боже правде“,
а затим и „Маршом на Дрину“.
О Смедереву и смедеревском крају у Првом светском
рату говорио је Мирослав Лазић, виши кустос историчар
у Музеју у Смедереву. У музичком делу свечане академије
наступио је Милан Лазић, ученик Музичке школе у Смедереву, који је на хармоници извео Тајчићеве „Балканске

За програмске активности Народне библиотеке
утрошена су средства у износу од 1.266.550 динара за:

1. „Стиховизија“
„Стиховизија“ је такмичење у рецитовању на страним
језицима, то је образовно-забавни програм који Народна
библиотека Смедерево већ десет година за редом организује за ученике средњих школа. Програм је у тренутку
настајања замишљен као такмичење средњошколаца Подунавског округа, али се већ након две године територија са које су почеле да пристижу пријаве заинтересованих
учесника проширила, те се тако Стиховизија данас може
сматрати програмом ширег регионалног значаја. За учешће
на овом такмичењу, за које би се могло рећи да је, после
десет година одржавања, постало један од најпрепознатљивијих програма Народне библиотеке Смедерево, пријављује се у просеку 120 такмичара, из више градова у Србији,
који су до сада пријављивали наступе на 17 страних језика:
на енглеском, француском, немачком, руском, шпанском,
италијанском, чешком, словачком, мађарском, румунском,
македонском, латинском, албанском, кинеском, шведском,
турском и јерменском.
Средства у износу од 66.550 динара утрошена су
за штампање периодичне публикације „Стиховизија“ и
250.000 динара на основу одобрених средства Министарства културе и информисања која су утрошена: за куповину
награда за прва три места, за набавку компјутера за Одељење стране књиге Народне библиотеке Смедерево и штампање диплома за награђене учеснике и остале трошкове.
2. Суфинансирање матичних функција
(на основу одобрених средстава Министарства културе и информисања)
Народна библиотека Смедерево је матична за све библиотеке у Подунавском округу - општинске, месне, специјалне, школске и библиотечке огранке.
Утрошена су средства у износу од 400.000 динара за:
трошкове акредитованих и других стручних скупова организованих у Народној библиотеци Смедерево, којима
су присуствовали библиотечки радници из Подунавског
округа и матичних библиотека у РС; трошкови програма
едукације, стручних скупова и стручних састанака којима
су присуствовали запослени у Народној билиотеци Смедерево, трошкове надзора над стручним радом и обиласка
библиотека у Подунавском округу и доставе стручног материјала, упитника и упутстава, чланство у библиотечким
асоцијацијама и набавку стручне литературе и претплата на
електронску правну базу.
3. „Књижевни четвртак“
Манифестација „Књижевни четвртак“ је један од облика
културнo-образовних програма Библиотеке. Популаризује
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културу читања, подстиче књижевно стваралаштво и представља нова сазнања из области науке и уметности. Намењена је корисницима библиотеке и целокупном становништву локалне заједнице - различитим образовним и старосним структурама.
Утрошено је 70.000 динара за:
-ауторске хонораре учесника књижевних вечери (представљање књига, песама, предавање).
4. Часопис за културу, уметност и друштвена питања „MONS AUREUS“
MONS AUREUS је часопис за књижевност, уметност
и друштвена питања, републичког значаја и једини часопис који редовно излази у Смедереву од 2003. године. Кроз
сталне рубрике афирмише српске ауторе из области књижевности и других друштвених области, поезије, прозе,
есејистике, историје, социологије, библиотекарства и уметности. Сарадници су најзначајнија имена српске културе и
уметности из свих области духовности. Осим српских аутора, заступљени су и инострани аутори.
Износ од 250.000 динара је утрошен за: штампање часописа, исплату хонорара редакцији часописа и за остале
трошкове и 150.000 динара на основу одобрених средства
Министарства културе и информисања која су утрошена
за: штампање часописа, трошкове за хонораре члановима
редакције и презентацију јубиларног 60-ог броја часописа.
5. Сајам поезије
Сајам поезије Народна библиотека Смедерево традиционално се организује од 2001. године, то је јединствена
манифестација ове врсте у Србији. Велика изложба песничких књига на српском језику, објављених у периоду од
октобра претходне до октобра текуће године, као централни догађај манифестације, пружа могућност издавачима да
представе своју издавачку продукцију. Велика издавачка
предузећа, библиотеке, удружења, појединци, издавачи из
дијаспоре - сви имају могућност да своју делатност, ауторе
и песничка остварења представе смедеревској публици.
Утрошено је укупно 40.000 динара за: поставку изложбе и промо материјал.
6. Читалачка значка
На дечјем одељењу Народне библиотеке Смедерево
традиционално се реализује акција Читалачка значка у
циљу популарисања књиге и неговања читалачких навика
ученика основних школа. У 2018. години учествовало је 19
основних школа, написано је 537 читалачких дневника.
Средства у износу од 40.000 динара утрошена су за:
израду беџева са ликом Десанке Максимовић, плаката, позивница, награде за школе победнике и најбоље урађене
читалачке дневнике.
За програмске активности Музеја утрошена су средства у износу од 986.493 динара То су следеће специјализоване услуге – програмске активности:
1. Изложбена делатност
За изложбену делатност је утрошено 705.935 динара и
то за:
- Израду копије митре Кантакузине Бранковић
Приликом израде копије митре Кантакузине Бранковић
утрошено је 100.000 динара.
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 редавање и пројекција етнолошких филмова и
изложба „Најлепше странице Четворојеванђеља
из пера Светозара Пајића Дијака“
У Музеју у Смедереву дана 27.02.2018. године организовано је предавање „Бела недеља и карневал у европском наслеђу – сличности и разлике“ на коме је говорила
др Весна Марјановић, етнолог/антрополог, као и пројекцију етнолошких филмова под називом „Carnival – king of
Europe“, „Tko može biti zvončar“, HTV 2008, „Зашто нема...
Биле су Беле покладе у Крушчици“, ТВ Нови Сад, 1995.
Дана 05.03.2018. године свечано је отворена изложба под
називом „Најлепше странице Четворојеванђеља из пера
Светозара Пајића Дијака“. Нова изложба у Музеју у Смедереву представила је један сегмент из богатог опуса плодног новосадског уметника Светозара Пајића Дијака. На
свечаности отварања наступила је музичка група Ђурђевке
из Смедерева. Изложба је била постављена до 10. априла
2018.године.
Утрошено је 121.227 динара за: трошкове штампе, техничке и административне трошкове, репрезентацију, превоз, креирање и реализацију изложбе и предавање.
- Промоција књиге „Трагедија једног народа“
У Музеју у Смедереву дана 20.03.2018. године одржана је промоција књиге „Трагедија једног народа-Шта људе
у Србији нагони да раде против себе“ аутора Момчила
Ђорговића.
Утрошена су средства у укупном износу од 39.926 динара за: трошкове штампе, техничке трошкове, репрезентацију, превоз и за предавање.
- Изложба „Смедеревска тврђава oд престонице до
споменика културе“
Поводом дана Музеја 12.04.2018. године свечано је
отворена нова поставка, која афирмише културно наслеђе.
Утрошена су средства у укупном износу од 321.106 динара за: техничке трошкове, репрезентацију, фотографске
и видео услуге, пропагандни материјал и дневнице за службена путовања.
- Изложба „Кафа, узбудљива прича о добром укусу“
Као пратећи програм 131. Смедеревске јесени Музеј у
Смедереву је организовао изложбу „Кафа, узбудљива прича
о добром укусу“.
На изложби су представљене саднице праве биљке
кафе, модели плода и семена кафа арабике, робусте и либерике, узорци кафе са бројних и ексклузивних локација
широм света (Етиопија, Камерун, Мексико, Бразил, Индија,
Непал, Вијетнам, Папуа, Хондурас, Танзанија итд.) као и
чувена и веома скупа кафа Blue Mountain која се узгаја на
Јамајци. Посетиоци су имали прилику да виде препарирану
животињу – азијску цибетку која се храни плодовима кафе,
а која ствара најскупљу кафу на свету – копи лувак. Путем
аутентичних шољица из разних крајева света представљени су ритуали испијања кафе у свету.
Изложба је организована у сарадњи са Природњачким
музејом из Београда.
Утрошена су средства у износу од 80.868 динара за:
организацију изложбе, плакате, репрезентацију и техничке
трошкове.
- Куповина чаршафа за етнолошку збирку Музеја у
Смедереву
Музеј у Смедереву је купио чаршаф израђен од белог
платна правоугаоног облика, украшен је цветним мотивом који је изведен од разнобојног конца техником везења,
утрошено је 6.000 динара.
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- Предавање Јована Стојковића
Дана 14. новембра 2018. године у Музеју у Смедереву
је одржано предавање на тему „Оснивање и развој српске
индустрије челика САРТИД до Другог светског рата“, које
је одржао мр Јован Стојковић. Предавање је имало за циљ
упознавање са оснивањем и радом Српског Акционарског
Рударско Топионичког Индустријског Друштва. Приликом
организације предавања настао је укупан трошак у износу
од 6.778 динара.
-Урамљивање слика Боже Илића. Приликом урамљивања слика настао је трошак у износу од 30.030 динара.
2. „Ноћ музеја“
Музеји Србије били су окупљени и ове године око заједничке манифестације Музеји за 10, која је била одржана широм Србије од 14. до 20. маја 2018. године. Музеј у
Смедереву током трајања манифестације публици је представио бројне популарне програме различитог карактера
– изложбе, концерте, предавања и разговоре са публиком.
Ове године смедеревски Музеј је одржао веома популарну
манифестацију Ноћ музеја по десети пут.
Реализовани су програми:
1. Нова поставка Музеја у Смедереву Смедеревска тврђава - од престонице до споменика културе,
2. Изложба Смедерево: град и људи у уметности 20.
века,
3. Концерт гитаристе Павла Жаркића, студента друге
године Факултета уметности Универзитета у Нишу,
4. Предавање у потрази за гробом деспота Ђурђа
Бранковића,
5. Концерт хора духовне музике Искон из Ковина и
6. Концерт класичне музике Оркестра Светлост.
Приликом реализације „Ноћ Музеја“ утрошено је
280.558 динара за:
- штампање, доставу, поставку изложбе, дневнице, репрезентацију, превоз, техничке трошкове и концерт.
За програмске активности Историјског архива Смедерево утрошена су средства у износу од 191.515 динара
за:
1. Научни скуп под називом „Смедеревски крај и Подунавље кроз историју“ одржан је 5. и 6. октобра 2018.
годдине. На скупу су презентовани радови из области археологије, историје, историје уметности и архитектуре.
Конференција је окупила еминентне истраживаче, који су
стручној и широј јавности приближили резултате двадесет
и једног истраживачког рада који се односе на Смедерево
и околину.
Утрошена су средства у износу од 173.575 динара за:
обезбеђивање простора са техничком опремом за одржавање дводневног научног скупа, смештај учесника, исхрану учесника, израду каталога и за израду пропагандног
материјала.
2. штампање плаката и графичку припрему и остале
трошкове у износу од 17.940 динара.
Такође, за установе културе утрошена су средства и
за следеће намене:
-текуће поправке и одржавање у износу од 3.890.794
динара (текуће поправке и одржавање зграда и објеката у
износу од 3.473.539 динара и текуће поправке и одржавање
опреме у износу од 417.255 динара),
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-материјал у износу од 298.804 динара (канцеларијски
материјал у износу од 153.849 динара, стручна литература
за потребе запослених 106.100 динара и материјали за посебне намене у износу од 9.875 динара, материјали за културу у износу од 28.980 динара),
-остале текуће дотације и трансфере у износу
од 7.664.117 динара (на основу Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава и на основу Закона о професионалној рехабилитацији
и запошљавања особа са инвалидитетом),
-машине и опрема у износу 2.145.234 динара и
-нематеријална имовина – књиге у Библиотеци у износу
од 848.978 динара (за Народну библиотеку и Музеј).
ПРОГРАМ 13: Развој културе и информисања, Програмска класификација 1201-0002-Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва, функција 820 - Услуге
културе, Одлуком о буџету града Смедерева за 2018. годину
(„Службени лист града Смедерева“, број 14/2017, 4/2018 и
7/2018) планирана су средства у износу од 6.000.000 динара. У периоду јануар – децембар 2018. године пренета су
средства у износу од 6.000.000 динара, односно 100% од
годишњег плана.
Пренета су средства за следеће области:
1. За финансирање пројеката у култури у области књижевности пренето је 1.660.000 динара, следећим субјектима у култури и то :
- Славољубу Штерићу за реализацију пројекта у култури издавање књиге “Е мој синко, дуга је то прича. Ратни
дневници и белешке 1912-1918”, чији је аутор, а коју је издала штампарија NEWPRESS д.о.о. Смедерево, у износу од
50.000 динара;
- Предузећу Арка за увоз и извоз, трговину на велико и
мало, издавачку делатност и услуге у промету доо, Смедерево за реализацију пројекта у култури Међународна награда „Арка“, међународне награде за најбољу књигу домаћег
и најбољу књигу страног аутора објављену на српском језику, у циљу афирмације дела објављених на српском језику,
у износу од 50.000 динара;
- Предузећу Арка за увоз и извоз, трговину на велико
и мало, издавачку делатност и услуге у промету доо, Смедерево за реализацију пројекта у култури издавање књиге
„Вилинска река“, аутора Ивице Цветковића, у износу од
50.000 динара;
-Уметничком клубу Расковник за реализацију пројекта
у култури Међународне књижевне манифестације „Деспотова заклетва,“ у износу од 110.000 динара;
- Драгици Добријевић за реализацију пројекта у култури издавање збирке песама за децу „Шапуће се да је школа лака шетња од слова до слова“, чији је аутор, а коју је
издала Народна библиотека Смедерево, у износу од 50.000
динара и
- Милосаву Славку Пешићу за реализацију пројекта у
култури издавање књиге „Тајно друштво енциклопедиста”,
чији је аутор, а коју је издала штампарија NEWPRESS д.о.о.
Смедерево, у износу од 50.000 динара.
Утрошена средства су за: штампање књига, пропагандни материјал, превоз и исхрану учесника.
-Међународном фестивалу поезије „Смедеревска песничка јесен“ за реализацију пројекта у култури 49. Међународни фестивал поезије Смедеревска песничка јесен,
у износу од 1.300.000 динара. 49. Међународни фестивал
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поезије је одржан у периоду од 10. октобра до 18. октобра
2018. године. Програми су били подељени на 2 дела и то:
Предфeстивалски програми (трајали су од 10 до 12.
октобра 2018. године)
Од 10. до 12. октобра 2018. године одржан је програм
Радосна сусретања (посвећен ученицима сеоских основних школа и даривање школских библиотека књигама.
Завичајни песници: Милош Дунчевић, Мошо Одаловић,
Јовица Тишма, Радивоје Рале Дамјановић, Живорад Ђорђевић Жеђ и Ивана Стојић обишли су у ова три дана девет
сеоских школа).
У просторијама позајмног одељења Народне библиотеке Смедерево, одржано је вече Прва нација – књижевност
Абориџина у Канади 60-их и 70-их 20. века, на коме је
говорила др Стефани Мекензи, канадска песникиња преводилац, издавач, публициста и директорка песничког фестивала у Ванкуверу. Уз видео записе и наративни, изузетно
интересантни приказ, др Мекензи је приказала зачетак домородачке књижевности у Канади.
Фестивалски програми (трајали су од 15. до 18. октобра 2018. године)
У просторијама Народне библиотеке одржан је 18. Сајам поезије, изложба песничких књига објављених у Србији између два фестивала. Изложено је 486 песничких књига
објављених између два фестивала у Србији и на српском
језику широм света.
У оквиру програма Векови песничког братства, о стваралаштву Црњанског, Шантића и Лорке говорила је мр Татјана Лазаревић-Милошевић.
У оквиру програма Свечаност даривања песници су
даривали Библиотеку својим новим књигама (око седамдесет књига). У музичком делу програма наступио је Миле
Ђурђевић, ученик средње музичке школе Коста Манојловић и вокална група етномузиколошког одсека поменуте
школе. На програму је било присутно 70 посетилаца.
На Јерининој кули Малог града Смедеревске тврђаве,
одржан је незаборавни поетски перформанс под називом
Певање о Јерини где је представљена поема Силна Јерина,
изворним певањем гостима и посетиоцима представили су
се и ученици етно одсека музичке школе Коста Манојловић, као и црквени хор Слога. Програм је пратило око 100
посетилаца (пре овог програма у Малом граду отворена је
изложба књига и плаката издавачке куће Пешић и синови).
Одржан је програм У славу Бахуса, књигу поезије Поезија у издању Призме из Крагујевца представио је Предраг
Живковић –Тозовац.
Вече Орфеја је један од најстаријих фестивалских програма основаних 1970. године. У оквиру програма о кипарској поезији говорила је песникиња и преводилац Алики
Микаелиду са Кипра, док је мађарску књижевност посетиоцима представио Роланд Оршчик, песник и преводилац.
Програм Светлости речи је сусрет песника са учесницима смедеревских средњих школа, одржан је у свечаној
дворани смедеревске Гимназије, библиотеци Техничке
школе, затим у Економско-трговинској школи, ТТПШ Деспот Ђурађ, као и у музичкој школи Коста Манојловић.
Поред гостију Фестивала који су посетили школе и говорили своју поезију, учествовали су и талентовани песници
средњошколци.
У холу Велике дворане приређена је изложба фотографија Азербејџан – земља свете ватре. Изложено је 20 фото-
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графија великог формата на којима су приказани импресивни мотиви нетакнуте природе ове земље.
У оквиру програма Песничке баштине, песму Милоша Црњанског Мизера је казивао драмски уметник Миљан
Губеринић, док је стихове Федерика Гарсије Лорке отпевала мастер музички педагог Марина Миленковић, уз клавирску пратњу Слађане Ивић .
У оквиру програма Меридијани, међународно песничко вече учествовали су сви песници – гости Фестивала (44 песника са свих континената), а преводе су читали
Марина Миленковић и Миљан Губеринић.
Програм Златни кључић је један од најатрактивијих
фестивалских програма. Близу хиљаду ученика нижих
разреда основних школа и деце из вртића је са одушевљењем учествовало у читању поезије познатих дечијих
песника: Моше Одаловића, Бранка Стевановића, Милоша
Дунчевића и Јовице Тишме. Изузетно добро припремљен
игроказ на стихове Јовице Тишме, извели су ученици ОШ
Бранислав Нушић (четрдесет ученика), који је припремила
учитељица Соња Милетић. У програму су учествовали и
познати драмски уметник Слободан Бода Нинковић, као и
Љуба Нинковић, музичар.
Групе песника су посетиле Удружење параплегичара и
Дом за старе. Том приликом уз разговор и читање стихова
песници су даривали ове установе комплетима књига које
је објавио Фестивал.
Додељене су следеће награде и повеље:
Награда Смедеревски Орфеј
Овогодишња добитница је Кристина Милосављевић за
песму Дугогодишња алергија. Награда састоји се од плакете Орфеј (рад вајара Селимира-Селета Јовановића) и новчаног износа.
Награда Златни кључ Смедерева
Награда је додељена азербејџанском песнику Хаганију
Хабибоглуу. У препуној Концертној дворани добитник је
говорио песме из књиге Сусрет у издању Фестивала. Награда се састоји од позлаћене реплике кључа средњовековног Смедерева, новчаног износа и објављивања двојезичне
књиге песама.
Досадашњи добитници ове престижне награде су: Ђео
Богза (Румунија), Ерих Фрид (Аустрија), Шандор Вереш
(Мађарска), Милан Руфус (Словачка), Миодраг Павловић,
Николај Канчев (Бугарска), Владимир Бурич (Русија), Зоу
Дифан (Кина), Мусаемура Зимуња (Зимбабве), Ели Скопетеа (Грчка), Танасије Младеновић, Маноли Анагностаки
(Грчка), Петер Хандке (Аустрија), Антoнио Порпета (Шпанија), Лилиана Вутерс (Белгија), Стеван Раичковић (Србија), Омиро Аридхис (Мексико), Матеја Матевски (Македонија), Ив Бонфоа (Француска), Фолкер Браун (Немачка),
Салах Стетије (Француска – Либан), Александар Кушнер
(Русија), Кито Лоренц (Лужички Србин – Немачка); Ева
Липска (Пољска), Казуко Шираиши (Јапан), Џон Ф. Дин
(Република Ирска), Љубомир Симовић (Србија), Џао Лихонг (Кина), Кнут Едегард (Норвешка), Матија Бећковић
(Србија), Шон О Брајен (Велика Британија) и Марсел Бајер
(Немачка).
Награда Златни кључић
Добитник награде је Јовица Тишма.
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Додела награде Златна струна
Додељена је песнику Милошу Јанковићу из Београда за
песму Резултанта. Награда публике припала је песми Жене
превод Биљане Живак Миловановић.
Додела повеље Златко Красни за превођење савремене поезије
Награда је додељена Силвији Монрос Стојаковић, песникињи и преводиоцу. Други део награде су уручили Славица и Јан Красни.
Додела повеље Наш глас
Смедеревски лист Наш глас додељује своје признање
песницима учесницима Фестивала од 1970. године. Овогодишњу Повељу је уручио Првослав Радојковић, директор,
смедеревској песникињи Јасминки Надашкић Ђорђевић.
Повеља Томислав Стевановић
Од ове године додељује се и Повеља Томислав Стевановић, која се додељује учеснику Фестивала за најлепшу
песму о Дунаву.
Први добитник ове повеље је словачки песник и председник Удружења књижевника Словачке, Мирослав Бјелик.
На 49. Међународном фестивалу поезије Смедеревска
песничка јесен било је 100 песника, преводилаца, теоретеричара и књижевних критичара, драмских, ликовних, музичких и фолклорних уметника, и преко 2000 посетилаца
на програмима Фестивала. На конкурсима Фестивала учествовало је око 500 аутора из Србије и дијаспоре. Фестивал је пратило преко 20 новинара из земље и иностранства.
Утрошена су средства за: трошкове смештаја учесника,исхрану учесника, штампања књига и пропагандног материјала, израде гравираних плочица за плакета,путне трошкове
учесника, трошкове ИСБН ознаке 3 групе и ЦИП, трошкове
награда: „Златнa струна“ и „Орфеј “ -новчани део, награда
Златна струна (фигура), трошкове ауторских хонорара за
сараднике, жири, преводиоце) и остале трошкове.
2. За финансирање пројеката у култури у области осталих извођења културних програма и културних садржаја пренето је 600.000 динара и то следећим субјектима у
култури:
- Удружењу жена Луњевац за реализацију пројекта у
култури „Едукативна радионица за очување народних
обичаја и заборављених јела села Шумадије“ у циљу
едукације и чувања народних обичаја и културе српског народа, у износу од 30.000 динара;
- Удружењу жена „Свети Трифун“ Сараорци за реализацију пројекта у култури „Културна радионица за
неговање традиционалне кухиње поморавских села на
територији Републике Србије“ у циљу очувања традиције, у износу од 30.000 динара;
- Удружењу жена „Извор“ Мала Крсна за реализацију
пројекта у култури Едукативна радионица за очување
традиције ручних радова и традиционалних јела и сувенира, у циљу очувања традиције, у износу од 20.000
динара;
- Удружењу жена Ландолка за реализацију пројекта у
култури Едукативна радионица за очување народних
обичаја и традиције, у циљу очувања традиције и едукације младих, у износу од 30.000 динара;
- Удружењу жена „Царина“ Смедерево за реализацију пројекта у култури Учешће на манифестацијама
на територији Републике Србије, обилазак културно
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историјских знаменитости и реализације годишње
прославе, у циљу представљања овог Друштва и града
Смедерева, у износу од 30.000 динара;
-У
 дружењу Михајловац из Михајловца за реализацију
пројекта у култури „Едукативна радионица за очување
народних обичаја и културне традиције села Шумадије“, у циљу очувања традиције, у износу од 30.000
динара;
-У
 дружењу жена „Невен“ Мало Орашје за реализацију
пројекта у култури активности за 2018. годину, у циљу
очувања традиције и културе села, у износу од 30.000
динара;
-У
 дружењу жена „Прело“ Лугавчина за реализацију
пројекта у култури Едукативна радионица за очување народних обичаја и културе, у циљу едукације и
очувања народне традиције, посебно у поморавском
крају, у износу од 30.000 динара;
-У
 дружењу жена „Поморавски вез“ из Осипаонице за
реализацију пројекта у култури Припрема традиционалне хране, ручних радова и обичаја, у циљу очувања традиције српског народа и културе, у износу од
20.000 динара;
-У
 дружењу жена „Јабука“ Удовице за реализацију пројекта у култури Едукативна радионица за очување традиционалних ручних радова и традиционалне кухиње,
у циљу подизања свести мештана о значају народне
традиције, у износу од 30.000 динара;
-У
 дружењу жена „Коларац“ за реализацију пројекта у
култури Едукативна радионица за очување народних
обичаја и традиционалних јела, у циљу едукације,
учења старих народних обичаја и традиционалне кухиње, у износу од 30.000 динара.
-У
 дружењу грађана за развој Врбовца за реализацију
пројекта у култури „Едукативна радионица за очување
народних обичаја, културе и традиције села Врбовац“
у циљу едукације, учења игара, песама и народних
обичаја, у износу од 30.000 динара.
-У
 дружењу музичких уметника ОРКЕСТАР СВЕТЛОСТ за реализацију пројекта у култури Уметничко
забавиште, који обухвата низ креативних радионоца
намењених деци и који обухвата рад са уметницима,
музичким и драмским педагозима, васпитачима и вршњацима, у износу од 50.000 динара;
-Р
 егионалном центру за таленте и развој деце Смедерево за реализацију пројекта у култури „Четврта
конференција ђачких парламената централне Србије“ у циљу унапређења културе изражавања, слободе
мишљења и развоја демократке мисли код ученика и
деце, у износу од 100.000 динара,
-С
 екцији жена „Скобаљ“ за реализацију пројекта у
култури Едукативна радионица за неговање народних
обичаја, у циљу очувања народне баштине и културе,
у износу од 20.000 динара;
-У
 дружењу жена Добри До за реализацију пројекта у
култури „Едукативна радионица за очување народних
обичаја, културне и традиције села Шумадије“ у циљу
едукације жена и деце, као и осталих грађана, у износу од 30.000 динара;
-У
 дружењу жена „Село весело“ Водањ за реализацију
пројекта у култури Активности у току 2018. године, у
циљу очувања традиције и културе села, у износу од
30.000 динара и
-У
 дружењу жена Петријево за реализацију пројекта у култури Радионица за израду ручних радова и
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неговање традиционалне кухиње у циљу едукације,
учења старих народних обичаја и традиционалне кухиње деце и одраслих, у износу од 30.000 динара.
Утрошена су средства: за превоз на гостовања, Манифестацију „Сајам зимнице“, исхрану учесника, пропагадни
материјал и за остале трошкове.
3. За финансирање пројеката у култури у области музике пренето је 580.000 динара и то следећим субјектима
у култури:
- Удружењу љубитеља уметничког стваралаштва за реализацију пројекта у култури -Музички фестивал града
Смедерева, у износу од 180.000 динара;
- Удружењу музичких уметника ОРКЕСТАР СВЕТЛОСТ за реализацију пројекта у култури Концерти
Српско- Грчког оркестра, серијал више концерата класичне музике у Смедереву и Грчкој, у износу од 50.000
динара и
- Певачком друштву Градски женски хор „Кир Стефан
Србин“ за реализацију пројекта у култури Сећање за
будућност „25. година хора 1993-2018“, у износу од
350.000 динара и
Утрошена су средства: за превоз на гостовања, пропагандни материјал, исхрану учесника и остале трошкове:
4. За суфинансирање пројекта у култури у области
филмске уметности и осталог аудио и визуелног стваралаштва пренета су средства у износу од 1.100.000 динара
за филм „Краљ Петар први“ која су утрошена за монтажу
звука.
Највећи културни догађај у Србији прошле године,
реализован је у години у којој се обележава 100 година од
победе у Првом светском рату. У периоду од 25. јула до 20.
јануара 2019. године објављено је више од 450 чланака о
филму, а у медијима је послато 17 саопштења, број интервијуа и гостовања у медијима Лазара и Петра Ристовског и
других чланова екипе износи 98.
5. За финансирање пројеката у култури у области позоришне уметности пренето је 200.000 динара и то следећим
субјектима у култури:
- Позоришту ПАТОС за реализацију пројекта Позоришна сезона за децу, који подразумева производњу три
различите позоришне продукције за децу у продукцији позоришта Патос, у износу од 100.000 динара и
- Удружењу грађана „Црвени цвет“ Смедерево за реализацију пројекта „Драмски едукативни студио“, у циљу
промоције, унапређења и развој грађанског друштва,
који се постижу кроз активности у драмским, музичким и плесним радионицама, у износу од 100.000
динара.
Утрошена су средства за: хонораре ангажованих лица
за представу, пропагадни материјал, превоз и остале
трошкове.
6. За финансирање пројеката у култури у области уметничке игре– класичан балет, народна игра, савремена
игра, пренета су средства у укупном износу од 1.860.000
динара, и то следећиим субјекатима у култури:
- Српско-грчком културно-уметничком друштву „Кантакузина“ Смедерево за реализацију пројекта у култури „Културне активности српско- грчког КУД „Кантакузина, Смедерево“ за 2018. годину“, у износу од
50.000 динара;
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- Културно-уметничком друштву „Ратко Матић- Рале“
за реализацију пројекта у култури Обезбеђивање ношње и гостовања овог Друштва, у износу од 80.000
динара;
- Културно уметничком друштву Добри До за реализацију пројекта у култури Активности Културно уметничког друштва Добри До у току 2018. године“, у износу од 60.000 динара;
-К
 ултурно уметничком друштву Осмех Удовице за
реализацију пројекта у култури Активности Културно уметничког друштва у 2018. години, у износу од
100.000динара;
-К
 ултурно уметничком друштву „Радинац“ из Радинца за реализацију пројекта у култури Активности за
2018. годину, у износу од 60.000 динара;
-К
 ултурно уметничком друштву Врбовачки опанак за
реализацију пројекта у култури „Врбовачки опанак за
2018. годину и манифестације“, који обухвата културне активности и манифестације овог Друштва, у износу од 70.000 динара;
-К
 ултурно уметничком друштву ДЕСПОТ ЂУРАЂ из
Раље за реализацију пројекта у култури Културне активности Културно уметничког друштва „Деспот Ђурађ“ Раља, у износу од 70.000 динара;
-К
 ултурно уметничком друштву Вељко Дугошевић из
Мале Крсне за реализацију пројекта у култури Обезбеђивање народне ношње, у циљу извођења фолклорних народних игара, у износу од 70.000 динара,
-К
 ултурно уметничком друштву „Вук Караџић“ Осипаоница за реализацију пројекта у култури Културне
активности Културно уметничког друштва „Вук Караџић“ Осипаоница за 2018. годину, у циљу афирмације
и очувањa културног стваралаштва у сеоској средини
као и очување традиционалног пријатељства са културним удружењима, у износу од 120.000 динара,
-К
 ултурно уметничком друштву „Жика Лазић“ Лугавчина за реализацију пројекта у култури Манифестација „Сетимо се како је то некада било и Сабор хармоникаша у Лугавчини“, у износу од 100.000 динара,
-К
 ултурно уметничком друштву Мало Орашје за реализацију пројекта у култури „Културне активности
Културно уметничког друштва Мало Орашје за 2018.
годину“, у износу од 100.000 динара;
-К
 ултурно уметничком друштву Луњевац за реализацију пројекта у култури „Луњевачко прело и културне активности КУД Луњевац за 2018“, у износу од
100.000 динара;
-Д
 руштву за чување и неговање народне терадиције
КОЛАРАЦ Колари за реализацију пројекта у култури „Неговање народне традиције, куповина ношње и
организација манифестације“, у циљу представљања
кореографија и овог Друштва, у износу од 110.000
динара;
-К
 ултурно уметничком друштву „Липе“, Липе за реализацију пројекта у култури „Куповина народне ношње“, у износу од 200.000 динара;
-О
 младинском културно- уметничком друштву Јерина
за реализацију пројекта у култури Песмом и игром
кроз Србију, у износу од 70.000, динара;
-К
 ултурно уметничком друштву Враново за реализацију пројекта у култури „Културне активности Културно
уметничког друштва Враново за 2018. годину“, у износу од 120.000динара;
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- Културно уметничком друштву Михајловац“ за реализацију пројекта у култури „Културне активности
Културно уметничког друштва Михајловац за 2018.
годину“, у износу од 150.000 динара;
- Културно уметничком друштву Петријево за реализацију пројекта у култури Културне активности Културно уметничког друштва Петријево за 2018. годину, у
износу од 70.000 динара;
- Културно уметничком друштву „Друговац“ за реализацију пројекта у култури Концерт у Брезичанима код
Приједора, Република Српска, у износу од 60.000 динара и
- Културно уметничком друштву „Бранислав Нушић“
Скобаљ за реализацију пројекта у култури Обезбеђивање народне ношње и гостовања на територији РепуЦиљ
Популаризација манифестације,
појачана туристичка посећеност
граду, промоција привреде и
пољопривреде у граду

Индикатор
1. Број пољопривредних и
привредних изложби

По обичају увертиру у „Туристичко - привредну манифестацију Смедеревску јесен” чинили су пратећи програми
који су се организовали крајем августа попут: „Међународне изложбе паса” и „Смедеревског трофеја” – рукометног
такмичења .
Уочи 131. „Смедеревске јесени“, дана 2. септембра,
на Градском тргу организовано је уживо снимање емисије РТС-а, „Шареница“ уз присуство великог броја гостију.
Емисија је трајала од 9 до 11 часова, и уживо је био пренос
на Првом програму РТС-а.
Централни део 131. Туристичко - привредне манифестације Смедеревска јесен је трајао од 07. септембра
до 09. септембра, a први пут je одржана као изложба грожђа и вина и једна je од најстаријих и највећих манифестација у Србији.
Реализована је Привредна изложба у холу Центра за
културу Смедерево.
Одржани су концерти: оркестара „Успомене”, групе
„Гарави сокак”, групе „Кербер”, фолк певача Адила Максутовића и Жељка Васића. У малом граду тврђаве концертом
Симфонијског оркестра и Хора РТС који су извели „Кармину бурану“ Карла Орфа је отворена манифестација 07.
септембра (свечаном отварању претходио је карневал, а
главним улицама Смедерева дефиловало је неколико стотина учесника, ово је један од најпосећенијих програма Смедеревске јесени).
За најмлађу публику одржан је концерт хора „Колибри”,
оркестар “Светлост” је извео композиције на тему филмске
музике, одржан је концерт Милана Топаловића-Топалка
као и концерт групе „Лексингтон“. Ватрометом и концертом Балканике у малом граду као и концертом Шабана Шаулића, Ане Бекуте и Снежане Ђуришић на градском тргу
завршена је 131. „Смедеревска јесен“.
Током викенда одвијали су се дневни програми у малом
граду, уз учешће позоришта „Патос“, реализоване су: позоришне представе, игрокази, пијаца заната као и витешки
турнири “Белих орлова“. На градском тргу публици су се
представили најмлађи учесници из предшколске установе
“Наша радост”, одржан је и шести међународни фестивал
дечијих културно уметничких друштава. Наступило је 47
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блике Србије, у циљу очувања и неговања традиције
у фолклорном, музичком и драмском стваралиштву, у
износу од 100.000 динара.
Утрошена су средства за: набавку ношње, превоз на
гостовања , исхрану , накнаду уметничком руководиоцу и
остале трошкове.
Пројекти
ПРОГРАМ 13: Развој културе и информисања, Програмска класификација 1201–П1 –Пројекат Центра за
културу – Смедеревска јесен, функција 820 - Услуге културе, планирана су средства у износу од 19.230.122 динара,
утрошена су средства у износу од 19.201.122 динара, извршење 99,85 %.
Циљана вредност
(2018)

Остварено за 12 месеци
2018. год.

25

21

културно уметничких друштава са територије града Смедерева, Републике Српске, Македоније и Републике Србије.
Програм Сеоска дворишта у великом граду смедеревске тврђаве постао и један од најатрактивнијих где су били изложени пољопривредни производи.
Одржани су и пратећи програми: шести турнир у шаху
као и такмичење боћара, Народна библиотека Смедерево
је реализовала: изложбе, књижевни сусрет, представљање
књига и продајну изложбу књига смедеревских издавача,
у Историјском архиву реализована је изложба „Сећање на
Милана Јовановића Стојмировића“. ЈП Смедеревска тврђава реализовала je изложбе: ,,Јунаци у опанцима” (у продукцији Националне асоцијације за старе и уметничке занате
и домаћу радиност коју чине експонати тридесетак пари
српских опанака кроз историју, смештених у излагачком
простору огромног опанка дужине 6 метара, а висине преко
2 метра) и ,,Смедерево у очима детета“.
Скоро пола милиона људи посетило је манифестацију
током њеног трајања.
Утрошена су средства у укупном износу од 19.201.122
динара за:
-трошкове концерата, представу „Деспотов град српска престоница“, маркетинг услуге и услуге телевизије,
смештај и исхрану учесника, изнајмљивање опреме за
концерте:озвучење, бина, расвета, бинска опрема, наступ
витезова „Бели орлови“, наступ културно уметничких друштава, превоз учесника, изнајмљивање мобилних тоалета,
монтажу и демонтажу штандова за Сајам привреде, изложбу паса, услуге службеника обезбеђења за концерте, најам
ограда, ангажовање камермана и фотографа, сценарио и ангажовање глумаца, свечано отварање-дефиле, реализацију
програма библиотеке и остале трошкове.
ПРОГРАМ 13: Развој културе и информисања, Програмска класификација 1201–П2 –Пројекат Центра за
културу – Позоришни фестивал Театар у тврђави, функција 820 - Услуге културе, планирана су средства у износу
од 5.700.718 динара, а утрошена су средства у износу од
5.700.718 динара, извршење 100 %.
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Циљ
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Индикатор

Представљање и афирмација
домаћег и иностраног позоришног
стваралаштва, промоција смедеревске
Број учесника
тврђаве, обогаћивање културне
понуде града у летњим месецима
Фестивал је одржан у периоду од 07-11 јула 2018. године, одигране су следеће представе:
„Два мириса руже“, „Јазавац пред судом“, „Аника и
њена времена“, „И сваки пут као да је први“ и „Укалупљивање-трагедија лоптања код Срба“.
Фестивал је пропратило 2.518 особа и био изузетно медијски пропраћен.
Утрошена су средства у укупном износу од 5.700.718
динара за:
-трошкове позоришних представа, изнајмљивање опре-
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Циљана вредност (2018)

Остварено за 12 месеци 2018
године

450

450

ме, израду пропагандног материјала и маркетинг услуге,
извршене услуге у новинама, смештај учесника, превоз
учесника и остале трошкове.
ПРОГРАМ 13: Развој културе и информисања,
Програмска класификација 1201-П4-Пројекат Центра за
културу – Културно лето, функција 820 – Услуге културе, планирана су средства у износу од 1.982.273 динара, а
утрошена су износу од 1.982.273 динара, извршење 100%.

Циљ

Индикатор

Циљана вредност (2018)

Остварено за 12 месеци
2018. год.

Обогаћивање културне
понуде града у летњим
месецима

Број посетилаца манифестације

4.500

4.500

Манифестација „Културно лето 2018“ реализована је у
периоду од јуна до августа 2018. године: на градском тргу,
у улици Краља Петра првог, Дунавском кеју и у Центру за
културу.
Oдржани су концерти: групе Need, програм „Улични свирачи“ (у реализацији оркестара „Светлост“), групе
„Планет караван“, „Концерт за 100 гитара“, концерт Бојана
Ивановског, наступ Културно уметничких душтва, Групе 3,
Alt bend-а, Street Show (Urban Core, Equilibrijum, Grof, Flow
Jamz Crew, Aruena), „Тhe family sowell“- кантри групе из
Тексаса, Dance for all, оркестара Синови, концерт Сибелијусов Конћертино и извођење популарних оперских арија
(мото концерт је био Смедерево – тачка спајања уметника
из Пекинга, Њујорка и Београда), групе Coolares, Casual
Bend и групе Rio Cover Band.
На Дунавском парку у оквиру „Патосинеме“ публици
су представљени следећи филмови: Коса, Бег у победу,
Мађари за Барсу, „Акира“, 5 cm у секунди, Нисам ђубре,
Живот и ништа друго, Парк из доба јуре, Упад код Бергмана, Опуштено, Чуварке, Дечак на мосту, Идеални град,
Риба звана Ванда, Одисеја у свемиру, Шарлатан Мањифико
Циљ

Индикатор

Упознавање публике са стваралачком Број позоришта који
личношћу и делом Бранислава
се представљају
Нушића
смедеревској публици
35. Фестивал је реализован у периоду од 16. до 28.
априла 2018. године и чинили су га следећи програми:
- У сусрет Нушићевим данима, одржан је у периоду
од 16-18. априла 2018. године. Приказан је филм „Народни посланик“ из 1964. године и изведене су представе: „Ухваћан у мрежу“ и „Српска драма“.
- Предфестивалски програм је одржан у периоду од
19-22. априла 2018. године. Изведене су представе:

и Живот и сећања, Капетан Конан, Сећање на Марни, Тужилац, бранилац, отац и његов син и Источни фронт и заборављени фронт 1915-1919.
Реализована су четири концерта школе стандарних и
латино плесова Центра за културу.
Средином јула Хаос аниматори из Новог Сада представили су се смедеревској публици са веома необичним
програмима.
Утрошена су средства у укупном износу од 1.982.273
динара за:
- трошкове концерта, пропагандни материјал и маркетинг услуге, исхрану, превоз и смештај учесника, изнајмљивање озвучења и остале трошкове.
ПРОГРАМ 13: Развој културе и информисања,
Програмска класификација 1201–П5–Пројекат Центра
за културу – Позоришни фестивал „Нушићеви дани“,
функција 820 - Услуге културе, планирана су средства у износу од 6.106.873 динара, а утрошена су средства у износу
од 6.106.873 динара, извршење 100%.
Циљана вредност
(2018)

Остварено за 12 месеци 2018.
године

11

12

„Несрећна кафина“, „Едмунд Кин“, „Женидба и удадба“, „Мој деда је аут“ и „Источни анђео“.
-П
 рограм свечаног отварања је био 23. априла 2018.
године, положен је венац на споменик Браниславу Нушићу испред Центра за културу. У Галерији Центра за
културу свечано је отворена изложба „Савремени Нушић“, која је организована у креативној сарадњи са студентима Факултета примењених уметности из Београда.
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- Фестивалски програм је одржан у периоду од 23 27. априла 2018. године. Одржане су представе: „Корешподенција“, “Урнебесна трагедија“, “Ожалошћена породица“, “Под жрвњем“ и „Жалојуча дружина”
(Ожалошћена породица). Изведен је музички програм
„Да, то су били дани“.
- Програм свечане доделе награда је одржан 28. априла 2018. године
Најбоља представа у целини по оцени стручног жирија је представа „Корешподенција“. Нушићева награда за
најбољу представу у целини на основу гласова публике,
припала је представи „Ожалошћена породица“. Награда за
најуспешније глумачко остварење на фестивалу по оцени
стручног жирија додељена је Борису Исаковићу за улоге
Стевана Савића и Тодора Ивковића у представи „Под жрвњем“. Добитник Нушићеве награде за животно дело је глумац комичар и драмски уметник Александар Берчек. Добитник Нушићеве награде за афирмацију драмске класике
на театарским сценама у земљи и иностранству је редитељ
Циљ
Популаризација
графичке уметности и
подршка уметницима
који се овом техником
баве

Индикатор

Број учесника

Манифестација Ликовна колонија графике је трајала у
периоду од 12. до 18. септембра 2018. године, а одржана је
у графичком атељеу Центра за културу.
Осим рада уметника, програм колоније обухватио је организовање јавног часа о графици који је намењен ученицима основних и средњих школа. На 34. ликовној колонији
графика учествовали су: Никола Радосављевић из Ужица,
Немања Миленковић из Новог сада, Татјана Мартички из
Новог Сада, Мирјана Прерадовић из Прњавора, Република Српска, Драгана Николић- Тесић из Републике Српске,
Мика Ловре - из Београда, Кристина Ватова - Подлив из
Бугарске и Павел Целкоски - из Охрида, Македоније.
Дана 10. новембра 2018. године отворена је изложба
на којој су се представили сви учесници колоније са својим
Циљ
Очување Светосавског духовног и
просветитељског наслеђа

Индикатор
Број посетилаца

Центар за културу Смедерево је био координатор свих
програмских активности у оквиру 29. „Смедеревских Светосавских свечаности“ које су се реализовале у периоду од
22. до 28. јануара 2018. године. У програму су учествовали
Центар за културу, Народна библиотека, Музеј и Историјски архив.
Центар за културу Смедерево је реализовао следеће
програме: изложбу графика Свете Горе, предавање „Србија-настанак краљевине” и концет сеоских културно уметничких друштава. Централни догађај је био Светосавска
академија која је одржана је 26. јануара (у реализацији
програма учествовао је Хор Радио Телевизије Србије под
диригентском палицом маестра Бојана Суђића, беседник
протојереј Жељко Ђурић и ученици Основне школе „Др Јован Цвијић“ у Смедереву).
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Јагош Марковић. У оквиру свечаног програма доделе награда и затварања фестивала изведен је кабаре „Нушићу у
част“.
У реализацији фестивала је учествовало 620 учесника,
а број посетилаца је био 4.766.
Утрошена су средства у укупном износу од 6.106.873
динара за: трошкове позоришних представа, селектора
представа, трошкове израде плакета и фигура, Кабаре „Да,
то су били дани“, свечано затварање и доделу награде за
животно дело глумцу комичару, музички програм, жири,
смештај учесника, маркетинг, превоз и исхрану учесника
и водитељку.
ПРОГРАМ 13: Развој културе и информисања, Програмска класификација 1201–П6 –Пројекат Центра за
културу – Ликовна колонија графике функција 820 Услуге културе, планирана су средства у износу од 200.000
динара, а утрошена су средства у износу од 194.098 динара,
извршење 97,05 %.
Циљана вредност
(2018)

Остварено за 12 месеци 2018.
године

8

8

радовима насталим у току трајања колоније.
Утрошена су средства у укупном износу од 194.098 динара и то за:
-трошкове смештаја учесника, набавку материјала за
рад, превоз учесника, исхрану учесника и обилазак Виле
Oбреновић и остале трошкове.
ПРОГРАМ 13: Развој културе и информисања, Програмска класификација 1201-П7 – Пројекат Центра за
културу – Светосавске свечаности, функција 820-Услуге
културе, планирана су средства у износу од 1.351.664 динара, а утрошена су средства у износу од 1.351.664 динара,
извршење 100%.

Циљана вредност (2018)

Остварено за 12 месеци
2018. год.

2.000

2.100

„Светосавска повеља“ за 2017. годину додељена је др
Ненаду Петровићу за изузетне резултате постигнуте у дужем временском периоду у области здравства и хуманитарног рада.
„Светосавском наградом за стваралаштво младих“ за
2017. годину награђено је троје ученика: Оља Јаковљевић,
Алекса Нишевић и Анђела Ћирић.
Народна библиотека поставила је укупно 13 изложби
и у сарадњи са Друштвом за српски језик за Подунавски
округ расписала је 5. Светосавски литерарни конкурс за
ученике основних и средњих школа Подунавског округа
(награђено је 9 радова, а похваљено 8 радова).
Myзej у Смедереву je приредио две изложбе: „Дворска
канцеларија деспота Ъурђа Бранковића“ и изложба „Коcoвo, не/стваран живот“ и смотру славских колача.
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Историјски архив у Смедереву је организовао предавање под називом ,,Немањићи између истока и запада“.
Утрошена су средства за програме Центра за културу
у износу од 1.255.394 динара за: награду за стваралаштво
младих, исхрану учесника, превоз, пропагандни материјал
и маркетинг, наступ хора РТС-а, услуге снимања, монтаже
и емитовања видео материјала, ангажовање беседника, фотографа, камермана и краснописаца, реализацију трибине
„Србија настанак краљевине“, организацију музичког програма за светосавски бал, пехаре и плочице за пехаре .
За програм Музеја утрошена су средства у износу од
49.493 динара за: материјал за поставку изложби, храну,

електро материјал, путне трошкове, пропагандни материјал
и за креирање и реализацију изложбе .
3а програм Народне библиотека утрошено је 40.000 динара : за пропагандни материјал и за награде.
3а програм Историјског архива утрошено је 6.777 динара за предавање.
ПРОГРАМ 13: Развој културе и информисања, Програмска класификација 1201–П8 –Пројекат Центра за
културу – Филмски фестивал, функција 820 - Услуге културе, планирана су средства у износу од 4.295.735 динара, а
утрошена су средства у износу од 4.295.735 динара динара,
извршење 100 %.
Циљана
вредност (2018)

Остварено за 12
месеци у 2018.
години

14

30

2.Укупан број посетилаца на
филмским пројекцијама

5.600

5.600

3.Број филмских пројекција

14

30

1.Посећеност програмима у
оквиру филмског фестивала

5.600

5.600

14

19

10

10

1.Број домаћих играних
филмова

7

1

2.Филмски циклуси и ревије
домаћих играних филмова

7

1

3.Број домаћих
документарних филмова

4

10

Циљ

Индикатори
1.Број филмских наслова

1.Повећање интересовања јавности за филмску
уметност

2.Представљање и афирмација домаћег и иностраног
2.Број филмских пројекција
филмског стваралаштва, промоција Смедеревске
у смедеревској тврђави
тврђаве, обогаћивање културне понуде града у
летњим месецима
3.Медијска пропраћеност

3.Афирмација домаћег филмског стваралаштва

24. јун 2019. године

У Смедереву је у периоду од 18. до 23. августа одржан
први „Филмски фестивал 2018“, а на коме су приказана
актуелна филмска остварења.
У малом граду Смедеревске тврђаве одвијали су се
главни програми ,Фестивал је отворио филм “Everybody
Knows” Ашгара Фархадија док је на затварању премијерно приказана рестаурирана верзија филма Варљиво лето
’68 Горана Паскаљевића у присуству самог аутора и екипе филма. Публици су се представили следећи филмови:
„Злогоње”, „Бандит виски,” „У ходницима”, „Линија”,
„Преводилац”, „Радио Грамофон”, „Лимунада” и „Три дана
у Квиберону”. Награду за најбољу режију однео је немачки
филм „У ходницима“ редитеља Томаса Стубера, а награду
за најбољи сценарио добио је филм „Преводилац“ редитеља Мартина Сулика. Жири је посебно похвалио филм „Злогоње“ редитеља Рашка Миљковића.
На пристаништу на Дунаву, под отвореним небом,
приказано је пет филмова: “Хладни пакао”, „Дивљи миш”,
„Светле ноћи”, „Домишљати пацијент Масарик” и на завршници филм „Нежно створење“.

И у Центру за културу приказивани су филмови. У
оквиру програма Тврђаве Дунава приказано је пет документарних филмских остварења у продукцији Филмских
новости: Бечка тврђава, Голубац и тврђаве у Мађарској,
Петроварадинска тврђава, Београдска тврђава и Девин и
Видин тврђава. У оквиру програма средњевековне престонице Србије приказани су следећи филмови о Београду, Крушевацу, Расу, Скопљу и Смедереву. У оквиру програма Великани европске уметности домаћој публици
премијерно је приказано пет филмова који су посвећени
најзначајнијим европским уметницима 20 века: браћа Лимијер, Пол Гоген , Огист Роден, Петер Хандке и Штефан
Цвајг.
Утрошена су средства у износу од 4.295.735 динара за:
- трошкове најма за приказивање филмова, најма опреме, маркетинг услуге и извршене услуге у новинама, превоз учесника, исхрану учесника, смештај учесника, фигуре-награде и остале трошкове.

24. јун 2019. године
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ПРОГРАМ 13: Развој културе и информисања,
Програмска класификација 1201-П9-Пројекат Музеја у
Смедереву – Издавање монографије Смедерево и смедеревски крај у Првом светском рату 1914-1918, функција
820 – Услуге културе, планирана су средства у износу од
757.976 динара (631.646 динара из Министарства културе и
информисања и 126.330 динара учешће града). Пренета су
средства укупно 553.516 динара (износ од 427.186 динара
од Министарства културе и информисања Републике Србије и 126.330 динара на име учешћа града у финансирању
пројекта), извршење 73,02 %.
Смедерево и смедеревски крај коначно су добили заокругљену референтну историографску студију (књига
историчара Мирослава П. Лазића Смедерево и смедеревЦиљ

Индикатор

Повећање
интересовања
Број продатих примерака
грађана за развој културе
Одступање од планиране вредности је због тога што се
пројекат реализовао у децембру.
ПРОГРАМ 13: Развој културе и информисања, Програмска класификација 1201-П10-Пројекат Народне библиотеке Дигитализација старе и ретке грађе и културног наслеђа у Народној библиотеци Смедерево функција
820 – Услуге културе, планирана су средства у износу од
500.000 динара, пренета су средства у износу од 500.000
динара од Министарства културе и информисања, извршење 100%.
Утрошена су средства у износу од 500.000 динара за: 1
рачунар, 1 скенер, 1 нас уређај за архивирање предмета и 1
екстерни диск.
ПРОГРАМ 13: Развој културе и информисања, Програмска класификација 1201-П11- Пројекат Регионалног
завода за заштиту споменика културе Смедерево „Четврта
фаза систематских археолошких истраживања Тврђаве
Рам у оквиру реализације главног пројекта обнове Тврђаве Рам “функција 820 – Услуге културе, планирана су
средства у износу од 1.348.000 динара, пренета су средства
у износу од 1.348.000 динара од Министарства културе и
Циљ
Очување
и заштита
културног
наслеђа

Индикатор
Реализација четврте фазе
систематских археолошких
истраживања Тврђаве Рам у оквиру
главног пројекта обнове Тврђаве Рам
изражена процентом истражених
површина у односу на предвиђени
обим истраживања

ПРОГРАМ 13: Развој културе и информисања,
Програмска класификација 1201-П12-Пројекат Музеја у
Смедереву Смедеревски зборник број 6, функција 820 –
Услуге културе, планирана су средства у износу од 500.000
динара (400.000 динара из Министарства културе и информисања и 100.000 динара је учешће града) пренета су средства у износу од 325.980 динара (од Министарства културе
и информисања Републике Србије износ од 225.980 динара
и 100.000 динара на име учешћа града у финансирању пројекта), извршење је 65,19 %.
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ски рат у првом светском рату 1914-1918, тираж 500 комада) о важном периоду Првог светског рата, која је укључила
сва важнија досадашња сазнања и допунила их великом количином новооткривене архивске, музејске и друге грађе.
Добијена средства су наменски трошена у укупном
износу од 553.516 динара, а односе се на: трошкове штампања, дизајна, трошкове потрошног материјала, набавку
књига, трошкове репрезентације. Након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности, вредност штампања
је уговорена у мањем износу од одобрених средстава, тако
да је Музеј у Смедереву дана 25.12.2018. године вратио неутрошена средства на рачун Града Смедерева у износу од
204.459,88 динара, а Град је наведена средства уплатио на
уплатни рачун јавних прихода.
Планирано за 2018.годину

Остварено за 12 месеци у
2018. години

80

0
информисања Републике Србије, извршење 100%.
Археолошка истраживања су се у континуитету изводила од 04. априла 2018. године, како би се добили сви
релевантни подаци важни за сагледавање стратиграфије
овог локалитета, али и за партерно уређења простора унутар Тврђаве и у њеном непосредном окружењу. Радови су
углавном били сконцентрисани на простор унутар Тврђаве,
у зонама објеката који су хронолошки претходили њеној
изградњи 1483. године. Такође је рађено и на истраживању
спољашњег бедема и сувог рова око Тврђаве. Планирано је
да се истраживачки радови спроводе и током месеца октобра, а након тога се до краја године вршиила обрада покретног археолошког материјала и документације. Истраживања и ископавања су спроведена на површини од 1.800m2.
Била су сконцентрисана углавном на унутрашњи простор
тврђаве са кулама (800m2), затим на зону скривеног пута
око читаве тврђаве (600m2) и делом на суви ров (400m2).
Утрошена су средства у износу од 1.348.000 динара за:
трошкове ангажовања физичке радне снаге, трошкове ангажовања стручне екипе, трошкове израде документације,
обраду и конзервацију покретног археолошког материјала,
набавку опреме, прибора и потрошног материјала.

Циљана вредност (2018)

Реализована вредност за 12
месеци (2018)

100%

100%

Пројекат се односи на издавање шестог броја периодичног стручног гласила Музеја у Смедереву. Смедеревски зборник је стручни часопис у коме су објављени радови
о покретним културним добрима која се чувају у збиркама
Музеја у Смедереву. Поред наведеног, објављени су текстови о раду Музеја, музеолошким темама, као и стручни и
научни радови на најразличитије теме о културно-историјској баштини смедеревског краја и шире. Пројекат је реализован у другој половини 2018. године према принципима
које је утврдио Редакциони одбор. У Редакционом одбору
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часописа су академик САНУ, редовни професори Универзитета у Београду, научни саветници и музејски стручњаци.
Средства су утрошена у укупном износу од 325.980
динара, а односе се на: трошкове штампања, уговора о
ауторском делу, уговора о делу, трошкове доставе, репреЦиљ

Индикатор

Повећање
интересовања Број продатих примерака
грађана за развој културе
књиге
Одступање од планиране вредности је због тога што се
пројекат реализовао у децембру 2018. године.
ПРОГРАМ 13: Развој културе, Програмска класификација 1201-П13-Пројекат Музеја у Смедереву – Годишњи програм Градске галерије савремене уметности
Смедерево, функција 820 – Услуге културе, планирана су
средства у износу од 720.000 динара (600.000 динара из
Министарства културе и информисања и 120.000 динара
учешће града), пренета су средства у укупном износу од
720.000 динара (од Министарства културе и информисања
Републике Србије износ од 600.000 динаара и 120.000 динара на име учешћа града у финансирању пројекта), извршење 100 %.
Циљ

Индикатори

Повећање
интересовања
грађана за развој културе

Број посетилаца
Број организованих изложби

Одступање од планиране врености је због тога што Музеј у Смедереву није могао у целости да организује изложбе
савремене уметности у простору на Тргу Републике због
процеса реституције којом је пословни простор враћен старим власницима и самим тим сви програми у оквиру сектора градске галерије саврмене уметности су одржани у првој
сали Музеја у Смедереву.
ПРОГРАМ 13: Развој културе и информисања, Програмска класификација 1201-П14-Пројекат Регионалног
завода за заштиту споменика културе Смедерево - Санација и рестаурација капеле Дине Манчића на старом
гробљу I фаза, функција 820 – Услуге културе, планираЦиљ
Враћање намене
и аутентичног
изгледа капеле

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

ПРОГРАМ 13: Развој културе и информисања, Програмска класификација 1201-П15- Опремање простора Регионалног завода за заштиту споменика културе Смедерево уметничким делима, функција 820 – Услуге културе,
планирана су средства у износу од 250.000 динара, утрошена
су средства у износу од 250.000 динара, извршење 100 %.
Регионални завод је набавио рад „Људски ресурси”, ау-

24. јун 2019. године

зентације. Након спроведеног поступка јавне набавке мале
вредности, вредност штампања је уговорена у мањем износу од одобрених средстава, тако да је Музеј у Смедереву
дана 25.12.2018. године вратио неутрошена средства на рачун града Смедерева у износу од 174.020 динара.
Планирано за 2018.годину
150

Реализована вредност за 12
месеци (2018)
0

Приказане су изложбе следећих аутора:
-П
 редраг Благојевић, Стефан Тасић и Лука Трипковић,
слике великог формата,
-О
 сма међународна изложба фотографија Смедерево
2018,
-З
 оран Димовски, амбијентална инсталација,
-М
 иливој Мишко Павловић, слике,
-С
 лободанка Ступар, фотографије и
-А
 на Марковић, слике
Средства су наменски трошена у укупном износу од
720.000 динара, а односе се на трошкове штампања, дизајна, продукције, техничке трошкове, репрезентацију,
дневнице.
Планирано за 2018.годину

Реализована вредност за 12
месеци (2018)

10.000

2.346

15

6

на су средства у износу од 3.000.000 динара, утрошена су
средства у износу од 2.977.047 динара, извршење 99,23%.
Радови на реализацији I фазе пројекта започели су
19.10.2017. године и прекинути су 15.12.2017. године због
изузетно ниских температура. Планирани радови који су
предвиђени I фазом пројекта настављени су у 2018. години.
Радови су обухватили: припремне радове, радове на демонтажама, радове на статичкој санацији и конструкцији капеле, санационе и разне занатске, тесарске и кровнопокривачке, лимарске, столарске, фасадерске, ликорезачке и молерско-фарбарске радове. Прва фаза је завршена 28.08.2018.
године. За наведене радове је утрошено 2.977.047 динара.
Циљана вредност (2018)

Реализована вредност за 12
месеци (2018)

38%

38%

тора Владимира Вељашевића, ванредног професора на графичком одсеку Факултета ликовних уметности у Београду.
Реч је о три потпуно опремљене графике рађене у техници
ручне уметничке штампе димензија 120 х 40 cm.
Средства у износу од 250.000 динара утрошена су на
уговор о ауторском хонорару са Владимиром Вељашевићем за рад „Људски ресурси“.

24. јун 2019. године
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Циљ

Индикатор

Циљана вредност (2018)

Oплемењивање
простора уметничким
делом

Број купљених
уметничких дела

Израда целокупне
пројектно-техничке
документације

Индикатор
Број лица ангажованих на
изради Пројекта

ПРОГРАМ 13: Развој културе и информисања, Програмска класификација 1201-П20- Пројекат Регионалног завода за заштиту споменика културе Смедерево
Статичка санација и стабилизација куле 11, функција
820 – Услуге културе, планирана су средства у износу од
19.600.000 динара (2.600.000 динара из буџета града-учешће и 17.000.000 динара од средстава Министарства културе и информисања), пренета су средства у износу од
16.408.720 динара, извршење 83,71 %.
У 2018. години изведени су припремни радови за реализацију „jet grouting“ система ојачања терена, формирање
градилишта, обезбеђење материјала и радови на стварању
услова за безбедан рад. У отвору куле је постављена конструкција заштитне надстрешнице ради безбедног рада
људи и машина и изведено је осам „jet grouting“ колона. Са
спољашње стране куле је изведено дванаест колона (четири
са источне и осам са западне стране куле).Услед немогућности израде пројектоване конструкције заштитне надстрешнице са спољашње стране куле, због висине радног торња машине, било је неопходно изменити пројекат и уместо
надстрешнице предвидети постављање жичаног плетива
преко крунице и јужног лица куле. Најпре је уз ангажовање
дизалице уклоњено сво нестабилно, и паду склоно камење
са спољашњих делова крунице куле, а након тога је запоЦиљ

Индикатор

Очување и заштита
културног наслеђа

Статичка санација и
стабилизација куле 11

Остварено за 12 месеци 2018. године

1

ПРОГРАМ 13: Развој културе и информисања, Програмска класификација 1201-П16-Пројекат Регионалног
завода за заштиту споменика културе Смедерево Израда главног пројекта санације и обнове варошког бедема
од куле 16 до куле 17 функција 820 – Услуге културе, плаЦиљ

Страна 111 – Број 3

1
нирана су средства у износу од 375.000 динара, а пренета
су средства у износу од 310.000 динара, извршење 82,67 %.
Урађена је архитектонско-техничка документација постојећег стања, утрошено је 310.000 динара.

Циљана вредност
(2018)

Реализована вредност за 12 месеци (2018)

5

5

чето и постављање жичаног плетива. Током постављања
сајле жичаног плетива на круници куле наишло се на неексплодирано убојно средство. Сектор за ванредне ситуације
МУП-а је извршио његово уклањање али услед временских услова није било могуће проверити и идентификовати
комплетну круницу куле од евентуално заосталих комада
(пао је снег). Ова провера извршиће се по отапању снега,
у складу са могућностима МУП-а. Радови су прекинути
15.12.2018. године. Од укупно пројектом планираних 125
изведено је 20 „jet grouting“ колона. Средства су утрошена
у износу од 8.384.126 динара за извођење радова, припремне административне и организационе послове, стручни и
конзерваторски надзор.
Од укупно пренетих средстава из буџета града Смедерева у износу од 16.408.720 динара, Регионални завод за заштиту споменика културе Смедерево у току 2018. године утрошио је износ од 8.384.126 динара. Износ од 8.024.594 динара
остао је неутрошен на дан 31.12.2018. године на рачуну Регионалног завода за заштиту споменика културе Смедерево. На
основу Анекса 1 Уговора о суфинансирању пројекта: Статичка санација и стабилизација Куле 11 Смедеревске тврђаве са
Министарством културе и информисања број 451-04-3202/1
од 14.12.2018. године, члан 1.мења се, тако да гласи „Пројекат
ће се реализовати до краја 2019. године“

Циљана вредност (2018)

ПРОГРАМ 13: Развој културе и информисања, Програмска класификација 1201-П21-Пројекат Регионалног завода за заштиту споменика културе Смедерево
Заштитна археолошка истраживања Тврђаве Голубац
функција 820 – Услуге културе, планирана су средства у
износу од 1.500.000 динара, а пренета су средства у износу од 1.498.080 динара, на основу одобрених средстава од
Министарства културе и информисања, извршење 99,87%.
У априлу и мају месецу 2018. године вршена су археолошка истраживања на делу литице спољног утврђења и
испред капије унутрашњег утврђења. Такође су истражене

60%

Остварено за 12.месеци
2018. године
51%

Кула 2 и бедем 2-4 у горњем граду. Сви радови су документовани фотографски и технички. У јулу је обрађен покретни археолошки материјал и допројектована недостајућа
документација. Почетком августа урађено је истраживање
површине од капије унутрашњег утврђења до улаза у палату, праћено геодетским и техничким документовањем. До
краја године урађена је финализација документације.
За трошкове вршења конзерваторског надзора и заштитна археолошка истраживања утрошено је 1.498.080 динара.

Страна 112 – Број 3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

ЦИЉ

Индикатор

Очување и заштита културног
наслеђа употпуњавањем сазнања
о материјалним и архитектонским
остацима Голубачке тврђаве као
услов за реализацију Пројекта њене
обнове

Циљана вредност
(2018)

Реализована вредност за 12
месеци (2018)

60%

42%

Заштитна археолошка
истраживања тврђаве
Голубац изражена процентом
истражених површина у
односу на предвиђени обим
истраживања

ПРОГРАМ 13: Развој културе, Програмска класификација 1201-П22-Пројекат Музеја у Смедереву –
Осавремењивање збирке Градске галерије савремене
уметности делима афирмисаних уметника, функција
820 – Услуге културе, планирана су средства у износу од
1.500.000 динара из Министарства културе и информисања, пренета су средства у укупном износу од 1.500.000 динара), извршење 100%.
Циљ

24. јун 2019. године

Индикатор

Повећање
интересовања
Број откупљених предмета
грађана за развој културе
- Центар за културу је реализовао позоришне, ликовне, музичке, књижевне, филмске и драмске програме.
При Центру за културу делују бројни облици анимације као што су интерактивне радионице и школе, од
којих свакако треба споменути: Студио балета, школу
цртања, школу за манекене, креативну драмску радионицу глуме и бројне остале радионице.
- Музеј се бавио прикупљањем музејских предмета, њиховим проучавањем, научном обрадом, предлагањем
и утврђивањем културних добара, вођењем регистра
и документације о културним добрима, чувањем, конзервацијом, рестаруацијом и презентацијом на различитим изложбама, предавањима, промоцијама. Бавио
се и издавачком делатношћу, едукативним радом, излагањем дела ликовне уметности путем организовања: самосталних, групних, ретроспективних, тематских и других изложби.
- Регионални завод за заштиту споменика културе је
стручна установа у области културе, која у складу са
законским и осталим прописима врши делатност заштите, истраживања, утврђивања и коришћења непокретних културних добара, која се деле на: споменике
културе, просторно културно - историјске целине, знаменита места и археолошка налазишта. Делатност је
заштита непокретних културних добара на територији
Браничевског и Подунавског округа (која чине 2 града
и 9 општина са укупно 248 насељених места).
- Библиотека је обављала набавку, обраду, чување,
представљање и давање на коришћење монографских
и периодичних публикација, упис у библиотеку. Обављају и матичну функцију за библиотеке Подунавског
округа. Обављају културно-просветну делатност с
тежиштем на врхунским књижевним остварењима и
завичајном стваралаштву. Истраживачки рад се односи на прикупљање, селекцији, обради и презентацији
штампане и друге писане грађе о Смедереву.
- Историјски архив је надзирао, контролисао и пружао
стручну помоћ регистратурама-ствараоцима архивске
грађе у изради листе категорија регистратурског материјала са роковима чувања, као и архивске књиге.
Поред тога је прикупљао, сређивао, обрађивао и радио
на заштити архивске грађе у Архиву и истовремено је

Приликом реализације пројекта обогаћена је збирка
савремене уметности Музеја у Смедереву делима следећих аутора: Слободанке Ступар, Ане Кнежевић и Зорана
Димовског.
Средства су утрошена а односе се на ауторске хонораре
у износу од 1.500.000 динара.

Планирано за 2018.годину
3

Остварено у 2018.години
3

решавао захтеве правних и физичких лица и пружао
стручну помоћ истраживачима. Такође, обављао је и
све активности у области културних дешавања преко
библиотечке делатности, коришћења, набавке и откупа архивске грађе и књига. Активно негује своју културно-просветну делатност.
ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, програмска активност 11010001 - Просторно и урбанистичко планирање, функција
620 – Развој заједнице од планираних средстава у износу
од 37.733.800 динара реализовано је средства у укупном
износу од 32.615.355 динара, односно 86,44%. планираних
средстава.
У оквиру програмске активности 1101-0001 – Просторно и урбанистичко планирање, на позицији 198 – Специјализоване услуге и позицији 200 – Зграде и грађевински
објекти извршена су средства на основу склопљених појединачних уговора за израду урбанистичко-планске документације, пројектно-техничке документације, стручни
надзор и пројектовање између Града и ЈП Урбанизам Смедерево, Смедерево и то: II фаза измена и допуна Просторног
плана града Смедерева („припремна фаза: елаборат за одржавање раног јавног увида“) на основу Уговора, наш број
400-7994/17-04 од 10.10.2017. године у износу од 2.514.474
динара; израда Плана детаљне регулације Марина, на основу Уговора, наш број 400-2410/2018-04 од 20.03.2018. године, и рачуна број 165 од 22.03.2018 године, у укупном
износу од 661.500 динара; стручни надзор у току извођења
радова на редовном одржавању саобраћајне сигнализације
на територији града Смедерева у 2018. години на основу
Уговора, наш број 400-3425/2018-04 од 20.04.2018. године
у износу од 161.648 динара; стручни надзор у току извођења радова редовног летњег одржавања путева на територији града Смедерева у 2018. години, а на основу Уговора,
наш број 400-3424/2018-04 од 20.04.2018. године у износу
од 373.761 динара; стручни надзор у току извођења радова
редовног одржавања аутобуских стајалишта на територији града Смедерева у 2018. години, а на основу Уговора,
наш број 400-3426/2018-04 од 20.04.2018. године у износу
од 106.402 динара; израда Плана детаљне регулације дела
индустријске зоне Смедерева-сектор североисток, а на
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основу Уговора, наш број 400-9306/2018-04 од 25.10.2018.
године, у износу од 2.743.200 динара; израда Плана детаљне регулације дела индустријске зоне Смедерева-сектор југ,
припрема катастарских подлога и других потребних података за израду плана, а на основу Уговора, наш број 4006075/2018-04 од 10.07.2018.године, у износу од 793.800 динара; израда Плана детаљне регулације Марина, а на основу
Уговора, наш број 400-10961/2018-04 од 11.12.2018. године,
и рачуна број 337 од 11.12.2018 године, у укупном износу од 472.500 динара; III фаза измена и допуна Просторног плана града Смедерева („предлог плана“), а на основу
Уговору, наш број 400-11669/18-04 од 27.12.2018. године у
износу од 4.428.948 динара; израда, измена и допуна Плана
детаљне регулације Лука Смедерево, а на основу Уговора,
наш број 400-2411/2018-04 од 20.03.2018. године у износу
од 3.332.880 динара; израда Плана детаљне регулације дела
индустријске зоне Смедерева-централно подручје, припре-
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ма катастарских подлога и других потребних података за
израду плана, а на основу Уговора, наш број 400-6077/201804 од 10.07.2018.године, у износу од 2.340.900 динара, Фаза
1: припрема катастрских подлога (са израдом дигиталног
модела терена) и других потребних података за израду плана и фаза 2: предаја материјала за рани јавни увид, а на
основу Уговора, наш број 400-6074/2018-04 од 10.07.2018.
године у износу од 334.080 динара; израда Плана детаљне
регулације дела индустријске зоне Смедерева-централно
подручје, фаза 2 предаја материјала за рани јавни рад, а на
основу Уговора, наш број 400-6077/2018-04 од 10.07.2018.
године, у износу од 3.901.500 динара; израда Плана детаљне регулације дела индустријске зоне Смедерева-сектор југ,
предаја материјала за јавни увид, а на основу Уговора, наш
број 400-6075/2018-04 од 10.07.2018.године, у износу од
1.323.000 динара.

Просторно и урбанистичко планирање
Назив индикатора

Повећање покривености
територије планском
документацијом

извор верификације

Базна
вредност
2017.

Циљна
вредност у
2018.

Остварена
вредност у
2018.

Израда урбанистичко-планске
докуменатције

6

12

12

Израда пројектно-техничке
докуменатције

9

9

9

Стручни надзор

1

7

7

Пројектовање у области унапређења
безбедности саобраћаја

0

3

3

Врста активности

Интерна евиденција ЈП Урбанизама Смедерево

Услуга израде техничке документације за потребе извођења радова санације и адаптације објекта Гимназија у
Смедереву, а на основу Уговора, наш број 400-10501/17-08
од 29.12.2017. године у укупном износу од 1.123.494 динара;
израда елабората енергетске ефикасности, за израду техничке документације за енергетску санацију објеката у кругу опште болнице „Свети Лука“ у Смедереву, а на основу Уговора,
наш број 400-10496/17-08 од 29.12.2017. године у износу од
2.314.565 динара; израда техничке документације „Пројекат
инвестиционог одржавања биоскопа Светлост у Смедереву“,
а на основу Уговора, наш број 400-10499/17-08 од 29.12.2017.
године у износу од 183.600 динара; услуга стручног надзора
у току извођења грађевинско-занатских радова (са радовима
спољног уређења) на санацији здравствене станице у Коларима, а на основу Уговора, наш број 400-10495/17-08 од
29.12.2017. године у износу од 204.016 динара; израда техничке документације „Реконструкција објекта основне школе у Бадљевици-претварање дела школе у амбуланту и дечји
вртић“, а на основу Уговора 400-10502/17-08 од 29.12.2017.
године у износу од 66.960 динара; идејни пројекат санације улице Излетничке и Похорске у Смедереву, грађевински
пројекат саобраћајнице као и идејни пројекат санације улице
Кајмакчаланске у Смедереву, грађевински пројекат саобраћајнице, а на основу Уговора, наш број 400-828/2018-04 од
30.01.2018. године у износу од 443.556 динара; израда пројеката енергетске санације -архитектура, за израду техничке документације за енергетску санацију објеката у кругу

опште болнице „Свети Лука“ у Смедереву. На основу Уговора 400-2413/2018-04 од 20.03.2018. године у износу од
2.147.445 динара; израда техничке документације за санацију и адаптацију објекта основне школе „Света Младеновић“
у Сараорцима, на основу Уговора, наш број 400-4921/201804 од 06.06.2018. године у износу од 712.800 динара; израда
техничке документације, израда пројекта за извођење енергетске санације на основу урађеног пројекта постојећег стања, са свим текстуалним, нумеричким и графичким прилозима и израда елабората енергетске ефикасности, на основу
Уговора, наш број 400-8282/2018-04 од 26.09.2018. године у
износу од 594.000 динара; израда техничке документације:
израда постојећег стања архитектуре на основу добијених
подлога са доснимавањем и контролом на објекту и усклађивањем документације и израда елабората-анализа постојеће енергетске ефикасности објеката, на основу Уговора,
наш број 400-8281/2018-04 од 26.09.2018. године у износу од
594.000 динара; израда геолошко-геотехничке документације за потребе пројектно-техничке документације за санацију дела клизишта на старом гробљу у Смедереву, на основу
Уговора, наш број 400-11668/2018-04 од 27.12.2018. године у
износу од 594.072 динара; стручни надзор у току извођења
грађевинских радова и занатских радова на реконструкцији
основне школе у Бадљевици и претварање дела школе у амбуланту и вртић, на основу Уговора, наш број 400-4923/201804 од 06.06.2018. године у износу од 148.254 динара.
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24. јун 2019. године

Назив циља програмске активности/пројекта
Назив индикатора

Јединица
мере

Базна вредност
2017.

Просторно и урбанистичко планирање за
потребе града Смедерева и израда пројектне
документације

динар

24.000.000

извор верификације

Циљна
вредност у
2018.

Остварена
вредност у
2018.

37.733.800

32.615.355

Уговори између града Смедерева и ЈП Урбанизам Смедерево

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора: реализација 93 % повећане активности
на усаглашавању планских аката са потребама субјеката

- корисника условљавају дужи период израде техничке
документације.

Спровођење урбанистичких и просторних планова
Назив индикатора

Базна
вредност
2017.
65 издатих
дозвола
(95%)

Јединица мере

Циљна
вредност у
2018.
75 издатих
дозвола
(95%)

Остварена
вредност у
2018.

Број издатих грађевинских дозвола
и проценат издатих у односу на број
80
поднетих захтева
Ефикасно администрирање захтева
за издавање грађевинских дозвола Просечно потребно време за издавање
грађевинских дозвола (у данима,
12
8
8
од дана када је поднета комплетна
документација)
Интернa евиденција Одељења за урбанистичко – комуналне и имовинско правне
извор верификације
послове, групе за урбанизам и озакоњење
Спровођење урбанистичких и просторних планова
Базна вредност
2017.

Назив индикатора

Јединица мере

Ефикасан процес озакоњења

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

извор верификације

22.958

Циљна
вредност у
2018.
22.927

Остварена
вредност у
2018.

21.850

1.271

1.000

1.077

Интернa евиденција Одељења за урбанистичко – комуналне и имовинско правне
послове, групе за обједињену процедуру

У оквиру програмске активности 1101-0003 - Управљање грађевинским земљиштем, функција 620 – Развој
заједнице на позицији 201 - Услуге по уговору планирана
су средства у износу од 1.500.000 динара, а укупно утрошена средства у 2018. години износе 1.286.964 динара, а
на основу Уговора са ЈКП „Водовод“ Смедерево, наш број

400-2088/2018-05 од 13.03.2018. године, а односи се на
извођење радова на изградњи комуналне инфраструктуре
(мреже и прикључака) у складу са обједињеном процедуром за добијање грађевинске дозволе за објекте на територији града Смедерева за 2018. годину.

24. јун 2019. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Назив индикатора
Број издатих сагласности за прикључке на водоводну
мрежу, односно број новоприкључених корисника у
поступку обједињене процедуре на основу поднетих
захтева

Јединица
мере

Базна вредност
2017.

Циљна
вредност у
2018.

Остварена
вредност у
2018.

број
прикључака

22

19

23

Одлука о буџету града Смедерева за 2018. годину („Службени
лист града Смедерева”, број 14/2017, 4/2018 и 7/2018),
Годишњи план рада ЈКП Водовод Смедерево и Интерни
извештај о раду ЈКП Водовод Смедерево

извор верификације

У оквиру програмске активности 1101-0005-Остваривање јавног интереса у одржавању зграда, функција 660
– Остваривање јавног интереса и одржавања зграда, на позицији 202 - Капиталне субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама, планирана средства износе
3.000.000 динара, а укупно утрошена средства у 2018. години износе 2.985.000 динара Износ од 1.490.000 динара без
ПДВ-а, односи се на набавку половног теретног возила за
специјалне намене, а на основу Уговора између ЈП Градска стамбена агенција Смедерево и Мини-нискоградња
д.о.о. Београд, број 172/18 од 23.03.2018. године. Износ од
1.495.000 динара без ПДВ-а, односи се на набавку два половна путничка возила, а на основу Уговора између ЈП Градска
стамбена агенција Смедерево и Феротерм д.о.о. Београд.
Назив циља програмске активности/пројекта
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ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ, програмска класификација 1102-0001 – Управљање/одржавање јавним осветљењем, функција 640 - Улична расвета,
од планираног износа од 126.000.000 динара извршена су
средства у укупном износу од 111.397.831 динара. Позиција
203 –Услуге за електричну енергију утрошена су средства у
износу од 84.675.817 динара, а на име утрошене електричне енергије за јавну расвету у сеоским и градским месним
заједницама. У оквиру поменуте програмске класификације са позиције 204 – Текуће поправке и одржавање осталих
објеката извршена су средства на име текућих поправки и
одржавања јавне и декоративне расвете у укупном износу
од 26.722.014 динара.

Адекватно управљање јавним осветљењем

Назив индикатора
Замена светиљки након пуцања лампи (на годишњој
бази)

Јединица мере

Базна
вредност
2017.

Циљна
вредност у
2018.

Остварена
вредност у
2018.

проценат

95%

95%

95%

извор верификације

Годишњи план рада и Интерни извештај о раду ЈКП Зеленило и
гробља Смедерево

Назив циља програмске активности/пројекта

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

Назив индикатора
Укупан број светиљки које су замењене савременијим
извор верификације

Јединица мере

Базна
вредност
2017.

Циљна
вредност у
2018.

Остварена
вредност у
2018.

комад

500

700

680

Годишњи план рада и Интерни извештај о раду ЈКП Зеленило и
гробља Смедерево

ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ, програмска класификација 1102-0002 –Одржавање јавних зелених површина, функција 540 - Заштита биљног и животињског света и крајолика планирана су средства у износу
од 52.400.000 динара, а извршена су средства у износу од

43.374.555 динара са позиције 206, а на име одржавања јавних зелених површина од стране ЈКП Зеленило и гробља
Смедерево, а у складу са донетим Програмом пословања
ЈКП Зеленило и гробља Смедерево.
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Назив циља програмске активности/пројекта

24. јун 2019. године

Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама
уређења и одржавања зеленила

Назив индикатора

Јединица мере

Базна вредност
2017.

Циљна
вредност у
2018.

Остварена
вредност у
2018.

Степен уређења јавних зелених површина у односу на
зелене површине предвиђене за одржавање

проценат

100%

100%

100%

извор верификације

Годишњи план рада и Интерни извештај о раду ЈКП Зеленило и
гробља Смедерево

ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ, програмска класификација 1102-0003 –Одржавање чистоће
на површинама јавне намене, функција 510 - Управљање
отпадом планирана су средства у износу од 52.600.000 диНазив циља програмске активности/пројекта

нара, а извршена су средства у износу од 46.504.421 динара
са позиције 207 према ЈКП Зеленило и гробља Смедерево,
а у складу са донетим Програмом пословања ЈКП Зеленило
и гробља Смедерево.

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

Назив индикатора

Јединица мере

Базна вредност
2017.

Циљна
вредност у
2018.

Остварена
вредност у
2018.

Степен покривености територије услугама одржавања
чистоће јавно-прометних површина (број улица које се
чисте у односу на укупан број улица у граду)

комад

112

117

117

извор верификације

Годишњи план рада и Интерни извештај о раду ЈКП Зеленило и
гробља Смедерево

ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ, програмска класификација 1102-0004 –Зоохигијена, функција
560 - Заштита животне средине некласификована на другом
месту планирана су средства у износу од 26.000.000 динара, а извршена су средства у укупном износу од 27.560.705
динара са позиције 208. Износ од 22.704.087 динара односи
се на специјализоване услуге према ЈКП Зеленило и гробља
Смедерево, а на име вршења послова на хватању, чувању,
храњењу и уклањању паса луталица са јавних површина
Назив циља програмске активности/пројекта
Назив индикатора
Степен покривености територије услугама хватања и
збрињавања паса луталица
извор верификације

у граду Смедереву на основу Програма пословања наведеног јавног предузећа, а по месечним привременим ситуацијама. У оквиру исте програмске класификације, позиција
209 извршена су средства у износу од 4.700.000 динара на
име капиталних субвенција према ЈКП Зеленило и гробља
– набавка булдожера. Износ од 156.618 динара односи се
на рачуне од Ветеринарске установе Напредак из Ћуприје
за уклањање отпада животињског порекла – позиција 210.

Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе
животиње
Јединица мере

Базна вредност
2017.

Циљна
вредност у
2018.

Остварена
вредност у
2018.

%

90%

95%

95%

Годишњи план рада и Интерни извештај о раду ЈКП Зеленило и
гробља Смедерево

Одступање је у оквиру очекиваних вредности.
Назив циља програмске активности/пројекта
Назив индикатора
Набавка булдожера (натурално исказана)
извор верификације

Набавка булдожера за потребе ЈКП Зеленила и гробља Смедерево
Јединица мере
возило

Базна вредност
2017.

Циљна
вредност у
2018.

Остварена
вредност у
2018.

100%
/
100%
Књиговодствена евиденција:добављач Корковадо д.о.о. број
фактуре 20009/18 од 21.05.2018. године

24. јун 2019. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ, програмска класификација 1102-0004 – Зоохигијена, функција
760 - Здравство некласификовано на другом месту планирана су средства у износу од 9.000.000 динара, а извршена су
средства у износу од 8.317.517 динара са позиције 211 на
име систематске дезинсекције и дератизације.
Након спроведеног поступка јавне набавке услуга си-

Страна 117 – Број 3

стематске дератизације и дезинсекције, одабрана овлашћена стручна организација, Завод за ДДД „Еко-сан’’
Београд, спровела је акције сузбијања ларвицидних форми
комараца, услуге сузбијања крпеља, системску дератизацију, сузбијање ларви комараца са земље, сузбијање ларви комараца из ваздуха, истовремено или одвојено, у зависности
од обима и карактера акције.

Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе
животиње

Назив циља програмске активности/пројекта
Назив индикатора

Циљна
вредност у
2018.

Базна вредност
2017.

Јединица мере

Остварена
вредност у
2018.

Третиране површине сузбијања глодара и
инсеката

површина

извор верификације

Извештај о извршеној дератизацији и дезинсекцији на територији
града Смедерева за 2018. годину

ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ, програмска класификација 1102-0006 –Одржавање гробаља и
погребне услуге, функција 620 - Развој заједнице планирана су средства у износу од 22.865.428 динара, а извршена
су средства са позиције 212 у укупном износу од 21.838.428
динара. Утрошена средства односе се на изградњу централног гробља Шешковац- прва фаза (објекат капеле,
ограда и део приступног платоа са саобраћајницом), а на
основу Уговора између града Смедерева и INVESTMENT
PROJECT GROUP DOO BEOGRAD, наш број 400-3325/1803 од 18.04.2018. године у износу од 17.166.252 динара.
Износ од 4.672.176 динара односи се на радове на изради зидане ограде на централном гробљу „Шешковац“, а
на основу Уговора између града Смедерева и MILMAR
PUT D.O.O. BEOGRAD, наш број 400-10352/18-03 од
26.11.2018. године.
Назив циља програмске активности/пројекта

Максимална могућа покривеност корисника и
територија услуга водоснадбевања

Број насељених места
обухваћен услугама у
односу на укупан број
насеља
извор верификације

24840 ха

ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ, програмска класификација 1102-0008 – Управљање и снабдевање водом за пиће, функција 630 – Водоснабдевање.
Позиција 214 – Капиталне субврнције за водоснабдевање,
а за ЈКП Водовод Смедерево планирана су средства у износу од 12.000.000 динара, а извршена су средства на име
капиталних субвенција јавним нефинансијским предузећима и организацијама у износу од 10.083.414 динара и то за
следеће намене: извођење радова на изградњи водоводне
мреже у Ковинској улици, изградња канализационе мреже
у улици Божурска 2 фаза, изградња водоводне мреже у улици Букуљска и Животе Лукића, уградња дозирних пумпи
за натријум хипохлорид, анализатор хлора и аутоматике за
праћење рада и управљање системом у селима аутономног
система, као и изградња водоводне мреже у улици Живојина Мишића у Раљи.

Јединица мере

Базна вредност
2017.

Циљна
вредност у
2018.

Остварена
вредност у 2018.

проценат

78%

81%

81%

Одлука о буџету града Смедерева за 2018. годину („Службени
лист града Смедерева”, број 14/2017, 4/2018 и 7/2018), Годишњи
план рада ЈКП Водовод Смедерево и Интерни извештај о раду ЈКП
Водовод Смедерево

извор верификације

Назив индикатора

24840 ха

Адекватан квалитет услуга водоснадбевања

Назив индикатора

Назив циља програмске
активности/пројекта

24840ха

Адекватан квалитет услуга водоснадбевања
Јединица
мере

Базна вредност 2017.

број месних
заједница

од 38 месних
заједница у 22 месних
заједница је изграђена
јавна водоводна мрежа

Циљна вредност у 2018. Остварена вредност у 2018.
од 38 месних заједница
у 24 месне заједнице
планиранa је изградња
јавне водоводне мреже

од 38 месних заједница у 24
месне заједнице је изграђена
јавна водоводна мрежа

Одлука о буџету града Смедерева за 2018. годину („Службени лист града Смедерева”, број
14/2017, 4/2018 и 7/2018), Годишњи план рада ЈКП Водовод Смедерево и Интерни извештај о
раду ЈКП Водовод Смедерево
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ, ПРОЈЕКАТ 1102-П1 – Побољшање инфраструктуре у једном од
највећих ромских насеља у Србији, планирана су средства
у укупном износу од 128.653.520 динара. Град Смедерево
је потписао Уговор са Министарством финансија за добијање бесповратних финансијских средстава од Европске
Уније ИПА 2013 у оквиру пројекта „Обезбеђење трајних
стамбених решења и унапређење физичке инфраструктуре
у ромским насељима“ референтни број: EuropeAid/138222/
ID/ACT/RS. Дана 06. јуна 2017. године град Смедерево је
потписао Уговор са Министарством финансија број 48-0000207/2014-28-5 за пројекат „Побољшање инфраструктуре
у једном од највећих ромских насеља у Србији“ у трајању
од 20 месеци у вредности од 1.198.496,30 евра, што је дефинисано у Анексу III Уговора. Бесповратна средства износе
1.000.000 евра што је 83,44% од укупне вредности пројекта
у складу са чланом 14 и 17, Анекс-а II Уговора.
Реализацијом пројекта „Побољшање инфраструктуре у једном од највећих ромских насеља у Србији“ обезбедиће се за 2.500 Рома (укључујући интерно
расељења лица ромске популације, ромске повратнике

Назив индикатора
Проценат реализације пројекта (од укупне вредности
пројекта)

ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ,
програмска класификација 1501-0002 – Мере активне политике запошљавања, функција 411 –Општи економски и комерцијални послови планирана су и извршена су средства у
износу од 15.000.000 динара, а као дотација организацијама
обавезног социјалног осигурања за Реализацију програма
или мера активне политике запошљавања по Споразуму са
Националном службом за запошљавање.
Посматрајући само локална средства у износу од

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

Јединица мере

Базна
вредност
2017.

Циљна
вредност у
2018.

Остварена
вредност у 2018.

проценат

3,41%

90%

59,68%

Одлука о буџету града Смедерева за 2018. годину („Службени
лист града Смедерева”, број 14/2017, 4/2018, и 7/2018) и
реализација буџета града Смедерева

извор верификације

Назив индикатора

из споразума о реадмисији) који живе у насељу Мали
Кривак канализациона мрежа и тиме ће се смањити ризик за здравље и безбедност. Изградњом канализационог
система и повезивањем свих 329 домаћинстава, решавају се дугорочно инфраструктурни и стамбени проблеми
једног од највећих субстандардних насеља у Србији. Уз
подршку добијену кроз донацију, локалне власти ће побољшати инфраструктуру на својој територији. Ово ће
утицати на читаву заједницу, обзиром на то да ће канализациони систем бити таквог капацитета који омогућава
прикључење и индустријске зоне. Реализацијом поменуте инвестиције оствариће се економски ефекат за развој
ромског насеља и локалне заједнице. У току 2018. године
утрошена су буџетска средства у износу од 76.782.956 динара и то за: сталне трошкове износ од 109.106 динара,
услуге по уговору износ од 7.788.786 динара, материјал
износ од 250.028 динара, радове на канализацији износ од
68.394.521 динара и то: износ од 968.755 динара за надзор
и износ од 67.425.766 динара за радове на канализационој
мрежи из средстава Европске уније ИПА 2013 и за опрему
износ од 240.515 динара.
Обезбеђивање услова за задовољење комуналних потреба
грађана

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив циља програмске активности/пројекта

24. јун 2019. године

15.000.000 динара, опредељених из буџета града Смедерева, упослена су 104 лица.
1. За меру самозапошљавања 30 незапослених лица са
евиденције Националне службе за запошљавање, филијала
Смедерево,
2. За субвенцију новозапошљавања 44 незапослена
лица и
3. Ангажовање 30 незапослених лица у оквиру јавних
радова.

Успостављање механизама за финансијску подршку запошљавању
Јединица мере

број
лица

Базна вредност
2017.

Циљна
вредност у
2018.

Остварена
вредност у
2018.

144

184

186

Преглед утрошка средстава на мере политике запошљавања у
2018. години

24. јун 2019. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Назив циља програмске активности/пројекта
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Успостављање механизама за финансијску подршку запошљавању

Назив индикатора

Јединица мере

Базна вредност
2017.

Циљна
вредност у
2018.

Остварена
вредност у
2018.

Број новозапослених жена уз помоћ успостављених
механизама за финансијску подршку за запошљавање

број
лица

83

83

94

Преглед утрошка средстава на мере политике запошљавања у
2018. години

извор верификације

ЈП „СМЕДЕРЕВСКА ТВРЂАВА“ Одлуком о буџету
града Смедерева за 2018. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 14/2017, 4/2018 и 7/2018) планирана су
средства у износу од 14.600.000 динара. У периоду јану-

Индикатори

Циљна
вредност у
2018.

Остварено за 12
месеци 2018.

1.Приход - у динарима

843.000

1.232.640

2.Број туристичких
посета„Смедеревској тврђави“

39.000

41.000

Циљеви
Циљ1: Повећање прихода од туризма
Образложење: У извештајном периоду је остварен
напредак у достизању циљне вредности изнад
очекиваног, тако да је приход повећан
Циљ2: Повећање квалитета туристичкe услугe
на територији града Образложење: У извештајном
периоду је остварен напредак у достизању циљне
вредности изнад очекиване, повећан је број
туристичких посета

ар-децембар 2018. године утрошена су средства у износу
од 14.599.983 динара, односно 100 % од годишњег плана
по следећем програму, програмској класификацији-програмској активности

ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА, Програмска класификација 1502-0001-Управљање развојем туризма, функција 473 - Туризам, у наведеном периоду утрошена су
средства за следеће намене и то за :

- у слуге по уговору-остале опште услуге у укупном износу од 13.599.983 динара и
- т екуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у укупном износу од 1.000.000
динара.

Назив програма/програмске активности и шифра програма и програмске активности/пројекта
Назив циља програмске активности/пројекта
Назив индикатора – показатеља учинка

Повећање броја туристичких посета
Јединица мере

Вредност у
базној 2017.
години

Циљна
вредност у
2018.години

Остварена
вредност у 2018.
години

31.745

32.500

40.002

Повећање квалитета туристичке услуге на
територији Града Смедерева

Број посетилаца
Смедеревске тврђаве

извор верификације

Извештај о посетама Малог Града
(Ј.П. ,,Смедеревска тврђава,,)

Назив програма/програмске активности и шифра програма и програмске активности/пројекта
Назив циља програмске активности/пројекта
Назив индикатора – показатеља учинка
Повећање прихода от туризма
извор верификације

Остварен приход од боравишних такси на територији Града смедерева
Јединица мере

Вредност у
базној 2017.
години

Циљна
вредност у
2018.години

Остварена
вредност у 2018.
години

Приход од боравишне
таксе
(у динарима)

942.940

990.000

1.232.640

Извештај буџета Града Смедерева о уплаћеној боравишној такси
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Средства су утрошена за услуге по уговору-остале опште услуге и специјализоване услуге: струју, воду, комуналне услуге, чишћење и одржавање Тврђаве, промовисање
културних знаменитости града Смедерева, израда публикација, наступи на сајмовима, организација манифестација и
све остало предвиђено Финансијским планом Јавног предузећа у 2018. године.
Образложење спровођења програмске активности/
пројекта у години извештавања: Јавно предузеће „Смедеревска тврђава’’ послује на основу Закона о јавним предузећима. Послови представљања понуде и презентације
туристичких потенцијала Смедерева обављани су током
године стручно и квалитетно, а креирање адекватног туристичког производа и представљање обједињене понуде
свих чинилаца туристичког производа Смедерева довели
су до повећања обима посете. Целокупна површина од 10,5
хектара Смедеревске Тврђаве свакодневно је третирана од
стране радника Јавног Предузећа ,,Смедеревска тврђава“.
На тај начин Тврђава сваког јутра чиста и уредна дочекује
туристе али и становнике Смедерева који је користе за шетњу и рекреацију. Поред тога, континуирано вршимо ситне
поправке имобилијара, одржавање водоводних инсталација
и одржавање тоалета у Малом Граду смедеревске тврђаве.

24. јун 2019. године

Целокупну опрему која служи за одржавање градских манифестација одржавамо и чувамо у исправном стању.
ПРОГРАM 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ, Пројекат 0101-П1, функција 421, позиција 224,
економска класификација 511-Пројектна документација
Капитални Пројекат: Израда пројектно техничке
документације за изградњу система за наводњавање јужног дела територије града Смедерева (1535 ха)
Индикатор: Проценат пољопривредног земљишта који
је под системом за наводњавање у односу на укупну површину пољопривредног земљиште под воћем и виноградима
Циљ: Унапређење примарне пољопривредне производње и руралног развоја
Правни основ: Закон о пољопривреди и руралном развоју, Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју, Стратегија развоја пољопривреде и руралног развоја
града Смедерева за период 2015-2020. година („Службени
лист града Смедерева“, број 9/2016) од 22.9.2016. године.
Пројекат: 0101-П1- Израда пројектно техничке документације за изградњу система за наводњавање јужног дела територије града Смедерева (1535 ха)

Образац за годишњи извештај о учинку програма за 2018. годину
Биланс извршења финансијског плана корисника:
Шифра
програмске
Шифра
програма активности
/ пројекта
5

0101-П1

Проценат
извршењау
односу на
текући буџет

Назив програма/програмске
активности/пројекта

Усвојен буџет за Текући буџет за
2018.
2018.

Извршење у
2018.

Израда пројектно техничке
документације за изградњу
система за наводњавање
јужног дела

5.610.000,00

4.950.000,00 80,21

6.171.600,00

УКУПНО:
Време трајања: две године
Опис пројекта: Градско веће града Смедерева донело
је Закључак број 320-172-1/2012-07 од 10.01.2013. године.
Тачком 3 наведеног Закључка прихваћена је иницијатива за
израду Генералног пројекта наводњавања пољопривредног
земљишта у катастарским општинама: Биновац, Бадљевица, Суводол, Друговац, Мало Орашје, Врбовац, Луњевац
и Раља са студијом оправданости. Спроведен је поступак

јавне набавке, изабран понуђач и у мају 2014. године израђен Генерални пројекaт наводњавања пољопривредног земљишта са Студијом оправданости од стране пројектанта
Енергопројект-хидроинжењеринг ад Београд. Након спроведене јавне набавке, закључен je уговор са Биро Нептун
Нови Сад за израду пројектно-техничке документције за
изградњу система за наводњавање, број 400-6506/2016-03
од 22.09.2016. године

Образложење спровођења пројекта:
Циљ1:
Показатељи учинка

Јединица Базна Базна вредност Циљна вр. у
мере
година
2018.
Назив: Израда пројектно техничке документације за Број
2018
5.610.000,00
6.171.600,00
изградњу система за наводњавање јужног дела
Назив: Проценат пољопривредног земљишта
који је под системом за наводњавање–површина
пољопривредног земљишта која је под системом
за наводњавање у односу на укупно расположиве
пољопривредне површине под воћем и виноградима
увећаће се за 34,55%.

Остварена вр. у
2018.
4.950.000,00

24. јун 2019. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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Током 2018. године на име израде пројектно техничке
документације за изградњу система за наводњавање јужног
дела територије града Смедерева /1535 ха/ односно испостављених ситуација за израду пројекта за наводњавање,
извршена су сукцесивна плаћања по Уговору, Biro Neptun-inženjering doo Novi Sad у периоду од 12.06. до 25.12.2018.
године у укупном износу од 4.950.000 динара.
Пројектно техничка документација је основ за израду
система за наводњавање, којим се очекује 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 реализације поменутог пројекта, износи од 30%
до 60%.
Реализацијом наведеног пројекта проценат пољопривредног земљишта који је под системом за наводњавање у
односу на укупно расположиве пољопривредне површине
под воћем и виноградима увећаће се за 34,55%.
С обзиром да РЗС Србије не располаже подацима о про44
изводњи и приносима воћа по ха на нивоу ЈЛС , у Табели
28 дати су процењени приноси и производња најважнијих воћних врста у Смедереву, на основу анкетног истраживања, односно интервјуа са водећим произвођачима воћа
и институцијама у овој области у Смедереву.

У 2017.години реализовано 18.810.000,00 динара или
78,97 %
Након спроведеног поступка јавне набавке услуге, град
Смедерево закључио је Уговор са групом понуђача Biro
Neptun Inženjering doo Novi Sad и члановима групе понуђача Total Engineering doo Beograd, Beohidro doo Beograd, AD
Vior-Velika Morava Beograd наш број 400-6506/2016-03 од
22. септембра 2016. године.
Предмет Уговора је израда идејног пројекта са Студијом оправданости и израда Пројекта за грађевинску дозволу наводњавања и Студија о заштити животне средине.
Укупна цена за извршење предметне услуге израде пројектно техничке документације износи 23.820.000,00 динара са
ПДВ-ом. Дана 9.10.2017. године закључен је анекс Уговора
број 400-7952/2017-03 којим се рок за извршење уговорних
обавеза продужава на 60 дана од дана издавања локацијских услова.
У посматраном периоду израђено је идејно решење у
електронском облику и поднет захтев за локацијске услове
који су неопходни за окончање израде пројектно техничке документације система за наводњавање јужног дела територије града Смедерева 1535 ха. Средства буџета града
Смедерева у периоду јануар-септембар 2017. године утрошена су у износу од 13.770.000 динара, односно 57,81% од
годишњег плана на име плаћања по Уговору, а по испостављеним привременим ситуацијама. У посматраном периоду израђено идејно решење са студијом оправданости и
педолошки елеборат. У току израде пројекта дошло је до
проширења радова у износу од 960.000,00 динара и створила се потреба за израду пројекта за извођење радова.

1
Процењена производња изабраних воћних врста у Смедереву, просек 2012-2015./
Воћна врста
Засађена површина, ха
Просечни принос (т/ха)
Бресква и нектарина/2
3.500
17
Јабука/2
2.500
25
Шљива
670
16,5
Вишња
Кајсија
Крушка
Процене површина и просечних приноса изабраних воћних врста добијене су од: ПССС „Смедерево“, Колари, удружења воћара „Златно брдо“, Удовице и на основу анкетног
истраживања водећих произвођача воћа у Смедереву.
Просечни приноси брескве крећу се од 15-20 т/ха, а
јабуке од 22-30 т/ха. Извор: Обрачун аутора, ИЕП, Београд,
2016.
Према подацима са терена, приноси свих врста воћа
по годинама варирају, а зависе од: (а) временских услова,
(б) примене агротехничких мера, (в) сортимента, (г) старости засада, (д) густине засада и сл. Поређењем просечних приноса брескве и јабуке које остварују смедеревски
воћари, са произвођачима у Европи (Италија, Турска, Аустрија, Француска, Шпанија), може се закључити да домаћи произвођачи не заостају значајно у приносима брескве,
али да остварују знатно ниже просечне приносе јабуке
(http://faostat.fao.org, датум приступа 10.02.2016.).
ПРОГРАM 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ, Пројекат 0101-П2, функција 421
Позиција 224.1, економска класификација 465 – Пољопривредна задруга Агро здравље Раља, планирана и извр-

570
500
350

12
15
15

Производња (т)
59.500
62.500
11.055
6.840
7.500
5.250

шена средства су у износу од 15.000.000 динара. На основу
Уговора између РС, Кабинет министра без портфеља задуженог за регионални развој и координацију рада јавних
предузећа, Града Смедерева и ПОЉОПРИВРЕДНЕ ЗАДРУГЕ АГРО ЗДРАВЉЕ РАЉА (број РС, 064-401-00-00172/1805 од 22.11.2018. године, наш број 400-10239/2018-08 од
22.11.2018. године), а чији је предмет уређење међусобних
права, обавеза и одговорности у вези са коришћењем бесповратних средстава у складу са Програмом, која су додељена
Решењем министра. Средства у износу од 15.000.000 динара
уплаћена су дана 05.12.2018. године, а на име бесповратних
средстава за реализацију Програма подршке спровођењу
мера равномерног регионалног развоја кроз учешће државе
у економско-финансијским подстицајима за земљорадничке
и пољопривредне задруге у 2018. години. На основу Уговора
Град је уплатио наведени износ Задрузи на посебан наменски динарски рачун код Управе за трезор број 840-2894976380 дана 06.12.2018. године. Задруга је у обавези да додељена
бесповратна средства употреби искључиво наменски, а у
складу са Програмом, и спецификацијом из Решења министра, а такође је обавезна да додељена средства реализује у
року од 6 месеци од дана закучења наведеног уговора.
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Пројекат - Пољопривредна задруга Агро здравље Раља
Спровођење мера равномерног регионалног развоја кроз учешће
државе у економско финансијскин подстицајима за земљорадничке
и пољопривредне задруге на територији РС

Назив циља програмске активности/пројекта

Назив индикатора

Јединица мере

Циљна
Базна вредност
вредност у
2017.
2018.

Набавка потребне опреме за функционисање и редовне
активности пољoпривредне задругеАгро здравље Раља
из одобрених бесповратних средства од стране РС

Број поднетих
захтева

/

Остварена
вредност у
2018.

100%

100%

Одлука о буџету града Смедерева за 2018. годину („Службени лист
града Смедерева”, број 14/2017, 4/2018, и 7/2018) и реализација
буџета града Смедерева

извор верификације

Програмска активност 0101-0002 - Мере подршке
руралном развоју, функција 421 – Пољопривреда - Реализација Програма подршке и спровођење политике
руралног развоја на територији града (субвенционисање камате по Споразуму са банком 400.000,00 динара),
позиција 225, економска класификација 451-Текуће
субвенције за пољопривреду.
Индикатор: донет Програм подршке и спровођење политике руралног развоја на територији града на седници
Скупштине града одржаној 11.05.2018. године и број реализованих захтева

Циљ: Подршка развоју и продуктивности примарне пољопривредне производње
Правни основ: Закон о пољопривреди и руралном развоју, Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју, Стратегија развоја пољопривреде и руралног развоја
града Смедерева за период 2015-2020. година („Службени
лист града Смедерева“, број 9/2016) од 22.9.2016. године и
донети Програм подршке и спровођење политике руралног
развоја на територији града за 2018.годину.

Образац за годишњи извештај о учинку програма за 2018. годину.
Биланс извршења финансијског плана корисника:
Шифра
програмске
Шифра
програма активности
/ пројекта

Назив програма/програмске
активности/пројекта

Усвојен буџет Текући буџет Извршење у
за 2018.
за 2018.
2018.години

Проценат
извршењау
односу на
текући буџет

5

Реализација Програма подршке
(субвенционисање камате по
Споразуму)

400.000

400.000

303.816,26

75,95

УКУПНО: 400.000

400.000

303.816,2602

75,95

0101-0002

Опис програмске активности: Планирана средства
на овој економској класификацији се односе на потребна
средства за финансирање субвенционисања камата по одобреним кредитима за пољопривреду у складу са закљученим Споразумом о пословној сарадњи између Фонда и Бан-

ке из 2015. године /по дугорочним кредитима/ и у складу
са закљученим Споразумом о пословној сарадњи између
Града Смедерева и Банке из 2017.године /по краткорочним
и дугорочним кредитима/.

Циљ1: Подршка развоју и продуктивности примарне
пољопривредне производње
Показатељи учинка

Јединица
плере

Базна Базна
година вредност

Циљна вр. у Остварена
2018.г
вр. у 2018.

Назив: Реализација Програма подршке
(субвенционисање камате по Споразуму)

број

2018.

400.000

Назив: Донет Програм подршке –нема одступања

400.000

303.816,26

24. јун 2019. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

У посматраном периоду реализовано је укупно
303.816,26 динара или 75,95%.
Извршена је исплата субвенционисане камате у роковима доспећа, по Споразуму о пословној сарадњи између
Фонда и Банке из 2015. године /по дугорочним кредитима/
и по Споразуму о пословној сарадњи између Града Смедерева и Банке број 400-7422/2017 од 22.09.2017. године /по
краткорочним и дугорочним кредитима/.
Образложење спровођења програмске активности
у години извештавања
Програм обухвата финансијску подршку пољопривредним газдинствима у пољопривредној производњи, унапређење техничко-технолошке опремљености и увођење
нових технологија. У посматраном периоду реализовано је
укупно 303.816,26 динара на име обрачунате субвенционисане камате по Споразумима о пословној сарадњи закљученим 2015. и 2017. године са Banca Intesa ad Beograd, по
краткорочним и дугорочним кредитима.
У току 2018. године, закључен је Споразум између
Града Смедерева и Banca Intesa ad, број 440-6824/2018-03
од 15.08.2018. године о субвенционисању камате за краткорочне и дугорочне кредите који ће бити одобрени регистрованим пољопривредним газдинствима, за пољопривредну производњу до 31.10.2018. године. По наведеном
Споразуму укупно је исплаћено 26 краткорочних кредита
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у укупном износу од 7.171.519,11 динара /по којима ће се
измиривати камата у 2019. години/ и 2 дугорочна кредита
у укупном износу од 1.897.752,40 динара /по којима ће се
измиривати камата у периоду од 2019.-2021. године.
Програмска активност 0101-0002 - Мере подршке
руралном развоју, функција 421 – Пољопривреда - Реализација Програма подршке и спровођење политике руралног развоја на територији града (субвенције у пољопривреди, мере подршке по Програму мера
20.000.000 динара), позиција 226, економска класификација 451-Текуће субвенције за пољопривреду.
Индикатор: донет Програм подршке и спровођење
политике руралног развоја на територији града и број реализованих захтева на седници Скупштине града одржаној
11.05.2018. године
Циљ: Подршка развоју и продуктивности примарне пољопривредне производње
Правни основ: Закон о пољопривреди и руралном развоју, Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју, Стратегија развоја пољопривреде и руралног развоја
града Смедерева за период 2015-2020. година („Службени
лист града Смедерева“, број 9/2016) од 22.9.2016. године
и донети Програм подршке за спровођење пољопривредне
политике и политике руралног развоја за територији града
за 2018. годину.

Образац за годишњи извештај о учинку програма за 2018. годину
Биланс извршења финансијског плана корисника:
Шифра
Шифра програмске
програма активности /
пројекта

Назив програма/програмске
активности/пројекта

Усвојен буџет
за 2018.

Текући буџет
за 2018.

Извршење у
2018. години

Проценат
извршењау
односу на
текући буџет

5

Реализација Програма
подршке (субвенције
у пољопривреди, мере
подршке по Програму мера)

20.000.000

19.400.000

19.343.650,17

99,71

УКУПНО: 20.000.000

19.400.000

19.343.650,17

99,71

0101-0002

Опис програмске активности:
Реализација Програма подршке за текућу годину почиње након доношења Програма и објављивања јавног позива за подношење захтева пољопривредних произвођача за
коришћење субвенција. Наведене процедуре се спроводе у
првом и највећем делу другог квартала године. Најзначајнија реализација финансијских средстава је током трећег
квартала и до средине четвртог квартала.
Наведена средства су предвиђена за субвенционисање
улагања у пољопривреду на основу члана 13. Закона о подстицајима и руралном развоју („Службени гласник РС“ бр.
10/2013,142/2014,103/2015 и 101/2016) и у складу са планираним мерама и инвестицијама Програма подршке за 2018.
годину за шта је прибављена предходна сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде.
Субвенционирање улагања у пољопривредну производњу се врши активним регистрованим пољопривредним
произвођачима, удружењима, задругама и другим правним
субјектима регистрованим за делатност пољопривреде.
Планиране су и реализоване субвенције:
-за директна плаћања -вештачко осемењавање,

-за мере кредитне подршке- за суфинансирање камата
за пољопривредне кредите,
-за мере руралног развоја и то: инвестиције у физичка
средства пољопривредних газдинстава која обухватају низ
инвестиција као што су: набавка квалитетних грла говеда
млечних раса и свиња, оваца и коза товних раса, набавка
механизације и опреме у пољопривреди, изградња стакленика и набавка опреме-материјала за повртарску и производњу јагодастог воћа, вишеслојних фолија, система за
загревање пластеника и друго, система за наводњавање,
субвенционирање унапређења пчеларства,
-субвенционирање обнављања пољопривредног производног потенцијала нарушеног елементарним непогодама
и катастрофалним догађајима и увођењем одговарајућих
превентивних активности: осигурање усева, плодова и
животиња,
-унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима,
-субвенције за стручно опособљавање и активности
стицања вештина, показне активности, субвенције за информативне активности као што су: сајмови, изложбе, манифестације, студијска путовања,
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24. јун 2019. године

-остале субвенције, односно мере и активности које су
утврђене Програмом подршке за 2018.годину.
Циљ1: Подршка развоју и продуктивности примарне
пољопривредне производње
Показатељи учинка

Јединица Базна
Базна вредност
плере
година

Назив: Реализација Програма подршке
(субвенције у пољопривреди, мере подршке број
по Програму мера)

2018.

20.000.000

Циљна вр. у
2018.г.

Остварена вр. у
2018. години

19.400.000

19.343.650,17

Назив: : Донет Програм подршке–нема
одступања
По Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији града за 2018. годину (Сл.лист града Смедерева број
3/2018) реализовано је са стањем на дан 31.12.2018. године
19.343.650,17 динара или 96,71%. Наведени износ предстаНазив циља програмске активности/пројекта
Назив индикатора
Укупан број поднетих захтева за субвенције у
пољопривреди од ЈЛС Смедерево/од тога број
поднетих захтева од стране ререгистрованих
пољопривредних газдинстава /од тога број жена
носилаца- ререгистрованиx пољопривредних
газдинстава као подносилаца захтева
извор верификације

вља исплаћене субвенције. До наведеног рока поднето је и
реализовано укупно 438 захтева за субвенције за укупни износ од 19.343.650,17 динара, које су сукцесивно исплаћене.
Захтеви за субвенције су примани закључно са 31.10.2018
године у складу са Програмом.

Мере подршке руралном развоју
Јединица мере

Базна вредност
2017.

Циљна
вредност у
2018.

Број поднетих
захтева

545/541/68

438/434/53

Остварена
вредност у
2018.

438/434/53

Интерна евиденција Одељења за привреду, предузетништво, лер и
јавне набавке, Одсека за пољопривреду

Образложење спровођења програмске активности
у години извештавања
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 решено је 438 захтева и
реализовано укупно 19.343.650,17 динара по следећим мерама утврђеним Програмом:
1.Мере директних плаћања - Регрес за вештачко осемењавање у износу од 1.174.000 динара.
2.Мере руралног развоја:
- инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава у износу од 13.689.714 динара
- управљање ризицима - регрес за премију осигурања
усева и плодова у износу од 1.982.003 динара.
3.Мере Подстицаја за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју у износу од 2.497.933,17
динара.
Корисници мера подршке су регистровани пољопривредни произвођачи, задруге, удружења, сеоске месне
заједнице и остала правна лица која имају регистроване
делатности у пољопривреди. У току 2018. године било је
значајног интересовања за коришћење Мера Програма подршке на територији града Смедерева. Избор дефинисаних
мера је утврђен у складу са потребама подручја на коме се
Програм реализује. Реализација Програма представља значајну подршку смањењу производних трошкова произвођача, доприноси стварању основа за што већи број регистрованих газдинстава и за уређеније и организованије по-

словање и живот у руралном подручју. Начин остваривања
права на подстицаје подразумева и условљава претходна
улагања у развој пољопривреде и ефикаснију продуктивност, на основу чега се и остварује утврђени износ повраћаја средстава. Произвођачи се стимулишу мерама подршке
на рад, улагања и развој пољопривредне производње, јер је
то једини начин на основу чега могу остварити субвенције
утврђене Програмом. Мере предвиђене Програмом делују
у правцу побољшања квалитета живота, повећања продуктивности газдинстава и ефикасности, подстицања удруживања и очувања производње традиционалних производа.
Програмска активност 0101-0002 - Мере подршке
руралном развоју, функција 421 – Пољопривреда - Поправка противградних станица, позиција 227, економска класификација 423-Услуге по уговору (остале
стручне услуге)
Индикатор: донети Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној
својини
Циљ: Унапређење примарне пољопривредне производње и руралног развоја
Правни основ: Закон о пољопривреди и руралном развоју, Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју, Стратегија развоја пољопривреде и руралног развоја
града Смедерева за период 2015-2020. година („Службени
лист града Смедерева“, број 9/2016) од 22.9.2016. године,
донети Годишњи програм заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта на територији града Смедерева
за 2018. годину и Закон о одбрани од града

24. јун 2019. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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Образац за годишњи извештај о учинку програма за 2018. годину
Биланс извршења финансијског плана корисника:
Шифра
програмске
Шифра
програма активности /
пројекта

Назив програма/програмске
активности/пројекта

Усвојен буџет Текући буџет
за 2018.
за 2018.

Извршење у
2018.години

Проценат
извршењау
односу
на текући
буџет

5

Поправка противградних станица

200.000

200.000

198.7200

99,36

УКУПНО: 200.000

200.000

198.720

99,36

0101-0002

Опис програмске активности: Чланом 9. Закона о одбрани од града дефинисано је да јединица локалне самоуправе обезбеђује подршку за функционисање система одбране

од града на својој територији. Сходно томе спроведена је активност провере громобрана на противградним станицама.

Циљ1: Подршка развоју и продуктивности примарне
пољопривредне производње
Показатељи учинка

Јединица Базна
плере
година

Базна
вредност

Циљна вр. у
2018.г

Остварена вр.
у 2018.

Назив:: Поправка противградних станица

број

200.000

200.000

198.720

2018.г

Назив: донети Годишњи програм пољопривредног
земљишта:-нема одступања
Образложење спровођења програмске активности
у години извештавања
Законом о одбрани од града („Сл. гласник РС“ број
54/2015) чланом 5. и 9. Дефинисано је да органи ЈЛС обезбеђују успостављање и функционисање јединственог система одбране од града. У оквиру својих надлежности на
својој територији обезбеђују подршку у функционисању
система одбране од града, са циљем заштите људи, имовине и добара од елементарне непогоде-града. Планирана
средства су предвиђена за интервентне радове у несметано
функционисање и безбедност лансирних станица /хтз опрема, замена цилиндра, замена пг стуба и паљбених уређаја,
оправка ограде, набавка батерије за комуникацију стреалаца са радарским центром и др./ Средства у износу од
198.720 динара су реализована у складу са Уговором број
400-10445/18-03 од 28.11.2018. године, закљученим између
Града Смедерева и „ТРИО“ ДОО БЕОГРАД, за набавку три
дигитална паљбена уређаја за лансирање противградних
ракета на противградним станицама.

Програмска активност 0101-0002 - Мере подршке
руралном развоју, функција 421 – Пољопривреда -Уређење атарских путева, позиција 228, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање осталих
објеката
Индикатор: донети Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној
својини
Циљ: Унапређење примарне пољопривредне производње и руралног развоја
Правни основ: Закон о пољопривреди и руралном развоју, Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном
развоју, Стратегија развоја пољопривреде и руралног развоја града Смедерева за период 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 2018. годину

Образац за годишњи извештај о учинку програма за 2018. годину
Биланс извршења финансијског плана корисника:
Шифра
Шифра
програмске Назив програма/
програма активности / програмске
активности/пројекта
пројекта

5

0101-0002

буџет за
Усвојен буџет за Текући
2018.
2018.

Извршење у
2018.години

Проценат
извршењау
односу на
текући буџет

30.000.000

29.100.000

14.583.359,44

50,11

Укупно 30.000.000

29.100.000

14.583.359,44

50,11

Уређење атарских
путева-учешће Града
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Опис програмске активности: На основу Годишњег
програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта у државној својини за 2018. годину издвојена су
Јединица
плере

Показатељи учинка

Назив: Уређење атарских путева-учешће
број
Града

24. јун 2019. године

средства за уређење атарских путева ради бољег прилаза
пољопривредника својим њивама и воћњацима.

Базна
Базна вредност
година

Циљна вр. у
2018.г

Остварена вр. у
2018.

2018.

29.100.000

14.583.359,44

30.000.000

донети Годишњи програм
пољопривредног земљишта –одступање
на име пренетих обавеза из предходних
година
Образложење спровођења програмске активности
у години извештавања
У јануару 2018. године утрошено је 10.470.299,44 динара за измирење обавеза из 2017. године према групи понуђача коју чине EMPORIO TEAM DOO Београд и NESAM
INŽENJERING DOO GRČAC, Смедеревска Паланка, а на
основу Уговора за ревитализацију пољских путева на територији сеоских месних заједница града Смедерева, наш
број 400-8632-17-03 од 01.11.2017. године.
У току 2018. године закључен је Уговор са EMPORIO
TEAM DOO Београд за уређење атарских путева у сеоским
МЗ , на основу чега је, по испоствљеним привременим ситуацијама у децембру 2018. године сукцесивно исплаћен
укупан износ извођачу радова у износу од 4.113.060,00
динара.
У току 2018. године Управа за пољопривредно земљиште у оквиру Конкурса није предвидела могућност конкурисања за средства за уређење атарских путева.

У току 2018. године укупно је утрошено средстава за
уређење атарских путева у износу од 14.583.359,44 динара.
Уређење некатегорисаних путева и отресишта представља меру заштите и уређења пољопривредног земљишта
у смислу омогућавања пољопривредним произвођачима
бољи прилаз катастарским парцелама пољопривредног земљишта на којима обављају основну делатност што условљава бољу искоришћеност пољопривредног земљишта,
затим већи приход пољопривредних произвођача и квалитет живота у руралним срединама.
Све активности у вези са реализацијом средстава намењених уређењу атарских путева спроводи Група за месне
заједнице.
Програмска активност 0101-0002 - Мере подршке
руралном развоју, функција 421 – Пољопривреда -Уређење атарских путева-Министарство пољопривреде,
позиција 229, економска класификација 425 – Текуће
поправке и одржавање осталих објеката

Образац за годишњи извештај о учинку програма за 2018. годину
Биланс извршења финансијског плана корисника:
Шифра
програмске Назив програма/програмске
Шифра
програма активности / активности/пројекта
пројекта
5

0101-0002

Усвојен буџет за
2018.

Уређење атарских путеваМинистарство пољопривреде

Текући буџет за
2018.

Проценат
Извршењу извршењау
односу
2018.
на текући
години
буџет

10.286.000

0

0

0

УКУПНО: 10.286.000

0

0

0

Опис програмске активности: На основу Годишњег
програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта у државној својини за 2018.годину планирана су
Показатељи учинка
Назив:: Уређење атарских путева-учешће
Министарства пољопривреде
Назив: Донети Годишњи програм пољопривредног
земљишта –нема одступања

средства за уређење атарских путева ради бољег прилаза
пољопривредника својим њивама и воћњацима.

Јединица
плере

Базна
година

Базна вредност

број

2018.г

10.286.000

Циљна вр. у Остварена
2018.г
вр. у 2017.
0

0

24. јун 2019. године
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Образложење спровођења програмске активности
у години извештавања
У току 2018. године Управа за пољопривредно земљиште у оквиру Конкурса није предвидела могућност конкурисања за средства за уређење атарских путева. Из
тог разлога умањена су средства за планирани износ Одлуком о буџету, јер реализација није била могућа.
Све активности у вези са реализацијом средстава намењених уређењу атарских путева спроводи Група за месне
заједнице.
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Смедерева (учешће града 75.995.837 динара са ПДВ-ом,
Изградња I фазе система за наводњавање Удовички
плато I фаза 500 ха )
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
Циљ: Унапређење примарне пољопривредне производње и руралног развоја
Правни основ: Закон о пољопривреди и руралном развоју, Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном
развоју, Стратегија развоја пољопривреде и руралног развоја града Смедерева за период 2015-2020. година („Службени лист града Смедерева“, број 9/2016) од 22.09.2016.
године и донети Годишњи програм заштие, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији града
Смедерева за 2018. годину.

Програмска активност 0101-0002 - Мере подршке
руралном развоју, функција 421 – Пољопривреда –
Зграде и грађевински објекти-изградња система за наводњавање, позиција 230, економска класификација
511 – Зграде и грађевински објекти
Капитални Пројекат: Зграде и грађевински - Изградња система за наводњавање дела територије града

Образац за полугодишњи извештај о учинку програма за 2018. годину
Биланс извршења финансијског плана корисника:
Шифра
програма

Шифра
програмске
активности /
пројекта

Назив програма/програмске
активности/пројекта

5

0101-0002

Изградња I фазе система за
наводњавање Удовички плато
I фаза 500 ха –учешће Града

Усвојен буџет за
2018..

УКУПНО:

75.995.837
75.995.837,00

Време трајања: 1 годинa
Опис пројекта: Градско веће града Смедерева донело
је Закључак, број 320-172-1/2012-07 од 10.01.2013. године.
Тачком 3 наведеног Закључка прихваћена је иницијатива за

Проценат
извршењау
односу
на текући
буџет

Текући буџет за
2018-

Извршење у
2018.

32.618.665

21.287.473,58 65,26

32.618.665,00

21.287.473,,58 0

израду Генералног пројекта наводњавања пољопривредног
земљишта у катастарским општинама Удовице, Водањ и
Сеоне

Циљ1:
Показатељи учинка

Јединица
плере

Назив: Изградња I фазе система за
наводњавање Удовички плато I фаза број
500 ха –учешће Града

Базна
година

Базна вредност

Циљна вр. у 2018.

2018

75.995.837

32.618.665

Остварена
вр. у 2018.
21.287.473,58

донети Годишњи програм
пољопривредног земљишта и
проценат пољопривредног земљишта
који је под системом за наводњавање.
-Изградњом предметног система
за наводњавање проценат
пољопривредног земљишта који
је под системом за наводњавање
у односу на укупно расположиве
пољопривредне површине под воћем
и виноградима повећаће се за 11,25%.
Образложење спровођења пројекта :
Израђена је пројектно техничка документација за изградњу система за наводњавање Удовички плато I фазе 500

ха, којим ће се повећати продуктивност и принос воћарске
производње. У посматраном периоду закључен је Уговор,
наш број 400-6635/2017-08 од 01.09.2017. године измeђу
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града Смедерева и ресорног Министарства о финансирању првог дела система за наводњавање Удовички плато
I фазе 500 ха, при чему обавеза града Смедерева износи
10.451.945,60 динара, а обавеза надлежног Министарства
94.067.510,40 динара. Наведени Уговор је анексиран Анексом број 1, наш број 400-6635/17-08 од 20.12.2017. године,
којим је утврћен крајњи рок за извођење радова 27.12.2017.
године.
Закључен је Уговор, наш број 400-4728/2017-03 од
23.06.2017. године између Града Смедерева и ЈВП Србијаводе којим су утврђене међусобна права и обавезе инвеститора и финансијера ради изградње водозахвата и пумпне
станице у оквиру система за наводњавање Удовички плато, као и Анекс 1 Уговора, наш број 400-6840/2017-03 од
05.09.2017. године, којим је дефинисан поступак спровођења јавне набавке за избор извођача радова.
По спроведеном поступку јавне набавке закључен је
Уговор о јавној набавци радова број 09/17 за изградњу водозахвата и пумпне станице у оквиру система за наводњавање Удовичког платоа - I фаза између Града Смедерева,
ЈВП Србијаводе Београд и Групе понућача коју чине ГАТ
доо Нови Сад, наш број 400-10226/2017-03 од 22.12.2017.
године. Предмет овог Уговора су радови на изградњи водозахвата и пумпне станице у оквиру система за наводњавање
Удовички плато - I фаза и укупна цена за извођење радова је
у вредности од 99.032.214 динара без ПДВ-а.
У посматраном периоду, а на основу Уговора, наш број
400-4728/2017-03 од 23.06.2017. године односно, Уговора
број 400-10226/2017-03 од 22.12.2017. године у току 2018.
године реализовано је 14.854.832,10 динара.
Наведени износ представља збир износа од 9.852.021,40
динара - за плаћен ПДВ за Град Смедерево по авансу и износа од 5.002.810,70 динара који представља 10% од аванса

24. јун 2019. године

и ПДВ по Уговору. Преостали износ од 6.432.641,48 динара
представља укупан плаћени износ по основу ПДВ-а по ситуацијама и учешћа Града у току 2018. године. Средства у
укупном износу од 21.287.473,58 динара сукцесивно су исплаћивана на основу одредби Уговора током 2018. године.
Током 2018. године извршено је умањење планираних
средстава, јер није било могуће реализовати другу и трећу
фазу изградње, већ само реализовати други део прве фазе
изградње.
Укупно реализована средства на позицији 230. износе
21.287.473,58 динара.
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%.
Изградњом предметног система за наводњавање проценат пољопривредног земљишта који је под системом за
наводњавање у односу на укупно расположиве пољопривредне површине под воћем и виноградима повећаће се за
11,25%.
С обзиром да РЗС Србије не располаже подацима о производњи и приносима воћа по ха на нивоу ЈЛС44, у Табели
28 дати су процењени приноси и производња најважнијих воћних врста у Смедереву, на основу анкетног истраживања, односно интервјуа са водећим произвођачима воћа
и институцијама у овој области у Смедереву.

1
Процењена производња изабраних воћних врста у Смедереву, просек 2012-2015./

Воћна врста
Бресква и нектарина/2
Јабука/2
Шљива
Вишња
Кајсија
Крушка

Засађена површина, ха
3.500
2.500
670
570
500
350

Процене површина и просечних приноса изабраних воћних врста добијене су од: ПССС „Смедерево“, Колари, удружења воћара „Златно брдо“, Удовице и на основу анкетног
истраживања водећих произвођача воћа у Смедереву.
Просечни приноси брескве крећу се од 15-20 т/ха, а
јабуке од 22-30 т/ха. Извор: Обрачун аутора, ИЕП, Београд,
2016.
Према подацима са терена, приноси свих врста воћа
по годинама варирају, а зависе од: (а) временских услова, (б) примене агротехничких мера, (в) сортимента, (г)
старости засада, (д) густине засада и сл. Поређењем просечних приноса брескве и јабуке које остварују смедеревски воћари, са произвођачима у Европи (Италија, Турска,
Аустрија, Француска, Шпанија), може се закључити да
домаћи произвођачи не заостају значајно у приносима брескве, али да остварују знатно ниже просечне приносе јабуке (http://faostat.fao.org, датум приступа 10.02.2016.године).

Просечни принос (т/ха)
17
25
16,5
12
15
15

Производња (т)
59.500
62.500
11.055
6.840
7.500
5.250

Програмска активност 0101-0002 - Мере подршке
руралном развоју, функција 421 – Пољопривреда –
Зграде и грађевински објекти-изградња система за наводњавање, позиција 231, економска класификација
511 – Зграде и грађевински објекти
Капитални Пројекат: Зграде и грађевински - Изградња система за наводњавање дела територије града
Смедерева (Управа за пољопривредно земљиште Републике Србије по конкурсу 233.567.510 динара) - Изградња I фазе система за наводњавање Удовички плато I
фаза 500 ха
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 расположиве
пољопривредне површине
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Циљ: Унапређење примарне пољопривредне производње и руралног развоја
Правни основ: Закон о пољопривреди и руралном развоју, Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном
развоју, Стратегија развоја пољопривреде и руралног ра-
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звоја 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 2018. годину.

Образац за полугодишњи извештај о учинку програма за 2018. годину
Биланс извршења финансијског плана корисника:
Шифра
програмске
Шифра
програма активности /
пројекта

Назив програма/програмске
активности/пројекта

5

Изградња I фазе система
за
наводњавање
Удовички
233.567.510
плато I фаза 500 ха –учешће
Министарства

0101-0002

УКУПНО:
Време трајања: 1 годинa
Опис пројекта: Градско веће града Смедерева донело
је Закључак број 320-172-1/2012-07 од 10.01.2013. године.
Тачком 3 наведеног Закључка прихваћена је иницијатива

Усвојен
буџет за
2018.

Текући буџет
за 2018.

89.128.993

233.567.510

89.128.99300

Проценат
извршењау
Извршење у 2018.
односу
години
на текући
буџет
80.207.068,40
80.207.068,40

89,99
89,99

за израду Генералног пројекта наводњавања пољопривредног земљишта у катастарским општинама Удовице,Водањ и
Сеоне.

Циљ1:
Показатељи учинка

Јединица Базна
мере
година

Базна вредност

Циљна
2018.

Назив: Изградња I фазе система за наводњавање
Удовички плато I фаза 500 ха –учешће
Министарства пољопривреде

број

233.567.510

89.128.993

2018

вр.

у

Остварена вр.
2018.
80.207.068,40

донети Годишњи програм пољопривредног
земљишта
и
проценат
пољопривредног
земљишта који је под системом за наводњавање.
- Изградњом предметног система за наводњавање
проценат пољопривредног земљишта који је под
системом за наводњавање у односу на укупно
расположиве пољопривредне површине под
воћем и виноградима повећаће се за 11,25%.
Закључен је Уговор, наш број 400-4728/2017-03 од
23.06.2017. године између Града Смедерева и ЈВП Србијаводе којим су утврђене међусобна права и обавезе инвеститора и финансијера ради изградње водозахвата и пумпне
станице у оквиру система за наводњавање Удовички плато, као и Анекс 1 Уговора, наш број 400-6840/2017-03 од
05.09.2017. године, којим је дефинисан поступак спровођења јавне набавке за избор извођача радова.
Израђена је пројектно техничка документација за изградњу система за наводњавање Удовички плато I фазе 500
ха, којим ће се повећати продуктивност и принос воћарске
производње. У посматраном периоду закључен је Уговор,
наш број 400-6635/2017-08 од 01.09.2017.г између града
Смедерева и ресорног Министарства о финансирању првог
дела система за наводњавање Удовички плато I фазе 500 ха,
при чему обавеза града Смедерева износи 10.451.945,60 динара, а 94.067.510,40 динара надлежно Министарство. Покренут је поступак јавне набавке у отвореном поступку, а
по спроведеном поступку јавне набавке закључен је Уговор
о јавној набавци радова број 09/17 за изградњу водозахвата

и пумпне станице у оквиру система за наводњавање Удовичког платоа - I фаза 500 ха, између Града Смедерева, ЈВП
Србијаводе Београд и Групе понућача коју чине ГАТ доо
Нови Сад, број 400-10226/2017-03 од 22.12.2017.године.
Предмет овог Уговора су радови на изградњи водозахвата
и пумпне станице у оквиру система за наводњавање Удовички плато - I фаза и укупна цена за извођење радова је у
вредности од 99.032.214,00 динара без ПДВ-а.
Након започетих радова, Град Смедерево је упутио захтев за анексирање Уговора закљученог са ресорним Министарством за продужење рока за извођење . Закључени
су Анекс I до 27.12.2017., Анекс II до 24.12.2018. и послат
је захтев за Анекс III за окончање радова и исплату преосталих средстава са роком до 15.02.2019. године. Истовремено
су рађени и Анекси са извођачем радова. Продужетак рокова за извођење радова је био у потпуности објективан и
оправдан, због неповољних временских услова за извођење
радова, односно високог водостаја Дунава, када није било
могуће извођење радова.
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У погледу реализације средства, а на основу Уговора,
наш број 400-6635/2017-08 од 01.09.2017. године између
града Смедерева и ресорног Министарства о финансирању првог дела система за наводњавање Удовички плато
I фазе 500 ха, уплаћен је аванс од 44.564.496,30 динара.
Исти износ авансних средстава је по Уговору закљученом између извођача радова и Града Смедерева, наш број
400-10226/2017-03 од 22.12.2017. године пренет извођачу
радова ГАТ доо Нови Сад , који је испоставио привремене ситуације за изведене радове, на основу чега је Град
Смедерево извршио правдање исплаћеног аванса. Извођач радова је испоставио привремене ситуације у износима од динар и то: 7.079.090,31; 5.372.587,53; 4.324.441,50;
3.070.275,48; 24.718.101,48; што укупно правда добијени
износ од 44.564.496,30 динара. Након тога је примљен
аванс од Министарства и пренет извођачу радова у износу
од 35.642.572,10 динара,, који је признат извођачу радова,
као део од испостављене V привремене ситуације која је
била на укупан износ од 67.067.415,80 динара, на основу
чега је Град Смедерево оправдао Министарству примљени
аванс.
Укупно реализована средства у 2018. години износе
80.207.068 динара. На основу наведеног од Министарства
се очекује у 2019. години уплата преосталог износа по Уговору у износу од 8.921.924,20 динара, тако да наведени Уговор укупно износи 89.128.992,60 динара.
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Уместо важећег Уговора закљученог на износ од
99.032.214,00 динара без ПДВ-а, (због додатно изведених , неопходних радова), закључен је нови Уговор од
26.12.2018. године са стањем изведених радова, на укупан
износ од 101.456.098,45 динара без ПДВ-а.
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%.
Изградњом предметног система за наводњавање проценат пољопривредног земљишта који је под системом за
наводњавање у односу на укупно расположиве пољопривредне површине повећа ће се 1,24%.
С обзиром да РЗС Србије не располаже подацима
о про44
изводњи и приносима воћа по ха на нивоу ЈЛС , у Табели
28 дати су процењени приноси и производња најважнијих воћних врста у Смедереву, на основу анкетног истраживања, односно интервјуа са водећим произвођачима воћа
и институцијама у овој области у Смедереву.

Процењена производња изабраних воћних врста у Смедереву, просек 2012-2015./1

Воћна врста
Бресква и нектарина/2
Јабука/2
Шљива
Вишња
Кајсија
Крушка

Засађена површина, ха
3.500
2.500
670
570
500
350

Процене површина и просечних приноса изабраних воћних врста добијене су од: ПССС „Смедерево“, Колари, удружења воћара „Златно брдо“, Удовице и на основу анкетног
истраживања водећих произвођача воћа у Смедереву. Просечни приноси брескве крећу се од 15-20 т/ха, а јабуке од
22-30 т/ха. Извор: Обрачун аутора, ИЕП, Београд, 2016.
Према подацима са терена, приноси свих врста воћа
по годинама варирају, а зависе од: (а) временских услова,
(б) примене агротехничких мера, (в) сортимента, (г) старости засада, (д) густине засада и слично. Поређењем просечних приноса брескве и јабуке које остварују смедеревски воћари, са произвођачима у Европи (Италија, Турска,
Аустрија, Француска и Шпанија), може се закључити да
домаћи произвођачи не заостају значајно у приносима брескве, али да остварују знатно ниже просечне приносе јабуке (http://faostat.fao.org, датум приступа 10.02.2016 године).

Просечни принос (т/ха)
17
25
16,5
12
15
15

Производња (т)
59.500
62.500
11.055
6.840
7.500
5.250

Програмска активност 0101-0002 - Мере подршке
руралном развоју, функција 421 – Пољопривреда –
Остале специјализоване услуге, позиција 232, економска класификација 424 – Специјализоване услуге
Капитални Пројекат: Финансирање уређења земљишта комасацијом I фаза комасације делова катастарских општина Шалинач, Кулич и Смедерево (учешће града Смедерева)
Индикатор: донети Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној
својини
Циљ: Унапређење примарне пољопривредне производње и руралног развоја
Правни основ: Закон о пољопривреди и руралном развоју, Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју, Стратегија развоја пољопривреде и руралног развоја
града Смедерева за период 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 2018. годину.
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Образац за годишњи извештај о учинку програма за 2018. годину
Биланс извршења финансијског плана корисника:
Шифра
Шифра
програмске
програма активности /
пројекта

Назив програма/програмске
активности/пројекта

5

Финансирање уређења
земљишта комасацијом I фаза
комасације делова катастарских 9.238.898
општина Шалинач, Кулич и
Смедерево -учешће Града

0101-0002

Усвојен буџет Текући буџет за Извршење у
за 2018.
2018.
2018. години

УКУПНО: 9.238.898,00

Проценат
извршењау
односу
на текући
буџет

7.127.626

6.925.741,80

97,17

7.127.626,00

6.925.741,80

97,17

Време трајања: 30 месеци
Опис пројекта: Покренут поступак комасације на деловима катастарских општина Шалинац Кулич и град
Смедерево
Циљ1:
Показатељи учинка

ЈЈединица Базна
плере
година

Назив: Финансирање уређења земљишта комасацијом I
фаза комасације делова катастарских општина Шалинач, број
Кулич и Смедерево (учешће града Смедерева)

2018

Базна
вредност

Циљна вр. у Остварена вр.
2018.
у 2018.

9.238.898

7.127.626

6.925.741,80

донети Годишњи програм пољопривредног земљишта у
државној својини –нема одступања
Образложење спровођења пројекта :
У 2017. години израђен је Програм комасације вредности 594.000 динара са ПДВ-ом, а затим је закључен Уговор између града Смедерева и ресорног Министарства
број 461-59/2017-08 од 10.08.2017. године за финансирање
прве фазе комасације и то 2.774.898 динара без пдв-а учешће града Смедерева, а учешће ресорног Министарства
6.474.762 динара без пдв-а.
Након тога, закључен је Уговор са извођачем радова,
наш број 400-8723/2017-03 од 02.11.2017. године између
Града Смедерева и Групе понуђача коју заступа Геопут доо
Београд у вредности од 21.200.000 динара без ПДВ-а. По
закљученом Уговору, преузети су подаци из Катастра и израђен је Главни пројекат комасационог премера и уређења
земљишне територије.
На основу Уговора Града са Министарством, закључени су следећи Анекси Уговора:
-Анекс I Уговора, број 461-59/2017-08 од 04.12.2017.
године којим је продужен рок за извођење радова до
08.12.2017. године.
-Анекс II Уговора, наш број 400-6024/2018/08 од
06.07.2018. године, којим је извршена промена рока за извршење радова, средстава и уговорених радова са извођачем за износ од 12.990,00 динара са ПДВ-ом, јер је дошло
до прекорачења предрачунске одобрене вредности, што је
приписано на терет кориснику средстава.
-Анекс III Уговора, наш број 400-6024/2018-08 од
29.08.2018. године, којим је извршен продужетак рока за

извођење радова до 31.10.2018. године, а достава захтева
Министрству до 10.11.2018. године,
-Анекс IV Уговора од 09.11.2018. године, којим је продужен рок за извођење радова до 30.11.2018. године, за
први део геодетско-техничких радова, као и достава захтева Министарству до 07.12.2018. године, а под захтевом се
подразумева достављање конкурсне документације ресорном Министарству ради остваривања права на средства из
Конкурса објављеног у јуну 2018. године, а која су предвиђена за наставак радова у предметној комасацији.
Крајем 2017. године са својим радом је започела Комисија за комасацију формирана од стране Скупштине града
Смедерева, чији се рад плаћа средствима из буџета, без учешћа Министарства.
У току 2018. године, за финансирање уређења земљишта комасацијом у I фази комасације делова катастарских
општина Шалинач, Кулич и Смедерево (учешће града
Смедерева) утрошена су средства у укупном износу од
6.925.741,80 динара.
Наведени износ обухвата: исплату накнада члановима
Комисије и подкомисије за комасацију, исплате Геопут-у
доо Београд за испостављених 7 привремених ситуација
за извођење гео-техничких радова у комасацији, као и део
средстава којим је извршено усаглашавање са трансферним
средствима од Министарства пољопривреде.
Комасацијом наведеног земљишта омогућиће се продуктивније и лакше коришћење пољопривредног земљишта
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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.
Укупан број парцела на планираном комасационом подручју деловa катастарских општина Шалинац, Кулич и
Смедерево износи 1991 са просечном површином од око
0.57 ха, што сигурно не обезбеђује лакшу и рентабилнију
примену савремене пољопривредне механизације и савремених агротехничких мера. Пољопривредне табле на планираном комасационом подручју су неправилног облика
са променљивим ширинама и дужинама без икаквог реда,
настале стихијски у дугом временском периоду у прошлости, што умногоме отежава обраду земљишта на ефикасан
начин.
Остварени ефекти спроведених комасација на подручју
града Смедерева су:
• укупан број парцела пре комасације – 21901,
• просечна величина парцеле пре комасације – 0.35
хектара,
• учешће површина под каналима пре комасације – 150 ха
• учешће површина под путевима пре комасације – 214 ха
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• укупан број парцела после комасације – 7331 (смањење од око 3 пута),
• учешће површина под каналима после комасације –
276 ха
• учешће површина под путевима после комасације –
319 ха
• просечна величина парцеле после комасације – 1.05
хектара
У ефекте спроведених комасација на наведеним површинама спадају и:
• крчење и разоравање шибља и живица дуж међа,
• смањење броја, дужине и ширине међа, разора и увратина, као и
• повећање приноса по том основу,
• повећање степена коришћења пољопривредне
механизације,
• стварање могућности за изградњу заливних система.
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.
Програмска активност 0101-0002 - Мере подршке
руралном развоју, функција 421 – Пољопривреда –
Остале специјализоване услуге, позиција 233, економска класификација 424 – Специјализоване услуге
Капитални Пројекат: Финансирање уређења земљишта комасацијом I фаза комасације делова катастарских општина Шалинач, Кулич и Смедерево (учешће Министарства)
Индикатор: донети Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној
својини
Циљ: Унапређење примарне пољопривредне производње и руралног развоја
Правни основ: Закон о пољопривреди и руралном развоју, Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју, Стратегија развоја пољопривреде и руралног развоја
града Смедерева за период 2015-2020. година („Службени
лист града Смедерева“, број 9/2016) од 22.9.2016. године
и донети Годишњи програм заштие, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта на територији града Смедерева
за 2018. годину.

Образац за годишњи извештај о учинку програма за 2018. годину
Биланс извршења финансијског плана корисника:
Шифра
програма

5

Шифра
програмске
активности /
пројекта

Назив програма/програмске
активности/пројекта

0101-0002

Финансирање уређења земљишта
комасацијом I фаза комасације
делова катастарских општина
18.874.762
Шалинач, Кулич и Смедерево
(учешће Министарства)
УКУПНО:

Време трајања: 30 месеци
Опис пројекта: Покренут поступак комасације на деловима катастарских општина Шалинац Кулич и град
Смедерево

Усвојен буџет Текући буџет за Извршење у
за 2018.
2018.
2018.

6.256.436

18.874.762,00 6.256.436,00

Проценат
извршењау
односу
на текући
буџет

5.300.719,38

84,72

5.300.719,38

84,72

24. јун 2019. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 133 – Број 3

Циљ1:
Показатељи учинка

Јединица Базна
плере
година

Базна вредност

Циљна вр. у
2018.

Назив: Финансирање уређења земљишта
комасацијом I фаза комасације делова
катастарских општина Шалинач, Кулич и
Смедерево (учешће Министарства)

број

18.874.762

6.256.436

2018

Остварена вр. у
2018.
5.300.719,38

донети Годишњи програм пољопривредног
земљишта у државној својини –нема одступања
Образложење спровођења пројекта :
У 2017. години израђен је Програм комасације вредности 594.000,00 динара са ПДВ-ом, а затим је закључен
Уговор између града Смедерева и ресорног Министарства
број 461-59/2017-08 од 10.08.2017. године за финансирање
прве фазе комасације и то 2.774.898,00 динара без пдв-а
учешће града Смедерева, а учешће ресорног Министарства
6.474.762,00 динара без пдв-а.
Након тога, закључен је Уговор са извођачем радова,
наш број 400-8723/2017-03 од 02.11.2017. године између
Града Смедерева и Групе понуђача коју заступа Геопут доо
Београд у вредности од 21.200.000,00 динара без ПДВ-а.
По закљученом Уговору, преузети су подаци из Катастра и
израђен је Главни пројекат комасационог премера и уређења земљишне територије.
На основу Уговора Града са Министарством, закључени су следећи Анекси Уговора:
-Анекс I Уговора број 461-59/2017-08 од 04.12.2017.
године којим је продужен рок за извођење радова до
08.12.2017. године.
-Анекс II Уговора, наш број 400-6024/2018/08 од
06.07.2018. године, којим је извршена промена рока за извршење радова, средстава и уговорених радова са извођачем за износ од 12.990,00 динара са ПДВ-ом, јер је дошло
до прекорачења предрачунске одобрене вредности, што је
приписано на терет кориснику средстава.
-Анекс III Уговора, наш број 400-6024/2018-08 од
29.08.2018. године, којим је извршен продужетак рока за
извођење радова до 31.10.2018., а достава захтева Министрству до 10.11.2018. године,
-Анекс IV Уговора од 09.11.2018. године, којим је продужетак рока за извођење радова до 30.11.2018. године, за
први део геодетско-техничких радова, као и достава захтева Министарству до 07.12.2018. године./ под захтевом се
подразумева достављање конкурсне документације ресорном Министарству ради остваривања права на средства из
Конкурса објављеног у јуну 2018. године, а која су предвиђена за наставак радова у предметној комасацији./
У току 2018. године, за финансирање уређења земљи-

шта комасацијом у I фази комасације делова катастарских општина Шалинач, Кулич и Смедерево (учешће Министарства) утрошена су средства у укупном износу од
5.300.719,38 динара.
Наведени износ обухвата: средства Министарства за
исплате Геопут-у доо Београд за испостављених 7 привремених ситуација за извођење гео-техничких радова у
комасацији, као и део средстава којим је извршено усаглашавање са трансферним средствима од Министарства
пољопривреде.
Након реализације геотехничких радова који су прва
фаза комасације следи конкурисање и јавна набавка за другу фазу – инвестиционе радове на комасацији, које чине
крчење шикара и сл., пошљунчавање пољских путева и
уређење водотокова и одводњавања. За наведене радове се
поново конкурише код ресорног Министарства и расписује
јавна набавка за извођење радова.
Програмска активност 0101-0002 - Мере подршке
руралном развоју, функција 421 – Пољопривреда –
Остале специјализоване услуге, позиција 234, економска класификација 424 – Специјализоване услуге
Капитални Пројекат: Финансирање уређења земљишта комасацијом I, II и III фазе комасације делова
катастарских општина Осипаоница (учешће Града)
Индикатор: донети Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној
својини
Циљ: Унапређење примарне пољопривредне производње и руралног развоја
Правни основ: Закон о пољопривреди и руралном развоју, Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју, Стратегија развоја пољопривреде и руралног развоја
града Смедерева за период 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 2018. годину.

Образац за годишњи извештај о учинку програма за 2018. годину
Биланс извршења финансијског плана корисника:
Шифра
Шифра
Назив програма/програмске
Усвојен буџет за 2018.
програма програмске активности/пројекта
активности
/ пројекта
5
0101-0002 Финансирање уређења земљишта 14.795.400
комасацијом I фаза комасације
дела катастарских општина Осипаоница(учешће Министарства)
УКУПНО:
14.795.400,00.282.600

Текући
буџет за
2018.

Извршење
у 2018.

0,00

0,00

Проценат
извршењау
односу на
текући буџет
0

0,00

0

0

Страна 134 – Број 3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

24. јун 2019. године

Време трајања: 30 месеци
Опис пројекта: Покренут поступак комасације на делу
катастарске општине Осипаоница
Циљ1:
Показатељи учинка

Јединица Базна
плере
година

Базна вредност

Циљна вр. у 2018.

Назив: Финансирање уређења земљишта
комасацијом I фаза комасације дела
катастарске општине Осипаонице (учешће
Града)

број

14.795.400,00

0,00

2018

Остварена
вр. у 2018.
0

донети Годишњи програм пољопривредног
земљишта у државној својини –нема одступања
Образложење спровођења пројекта :
У посматраном периоду 2018.године, надлежно Одељење је упутило конкурсну документацију ресорном Министарству ради остваривања права на средства из Конкурса
објављеног у јуну 2018. године, а која су предвиђена за геодетско- техничке радове у предметној комасацији.
Планирана средства за комасацију у к.о. Осипаоница
су ребалансом буџета умањена за целокупан планирани износ, јер је у међувремену одлучено да се комасација изводи
у к.о. Скобаљ.
Сходно члановима 31.-47. Закона о пољопривредном
земљишту (“Службени гласник РС”, број 62/06, 65/2008-др.
закон, 41/2009, 112/2015 и 80/2017), Савет месне заједнице
Скобаљ упутио је Иницијативу Градском већу за покретање
поступка комасације делова К.О. Скобаљ. Градско веће је
прихватило Иницијативу Месне заједнице Скобаљ и донело Закључак број 461-41/2017-07 од 07.06.2017. године.
Према усменом разговору са одговорном извршиоцем
ресорног Министарства, Граду Смсдереву ће се одобрити
износ тражен за комасацију земљишта у к.о. Скобаљ, тако
да је било нерационално започети комасацију у Осипаоници у 2018. години и због тога су ребалансом умањена
средства за целокупни планирани износ.

Програмска активност 0101-0002 - Мере подршке
руралном развоју, функција 421 – Пољопривреда –
Остале специјализоване услуге, позиција 235, економска класификација 424 – Специјализоване услуге
Капитални Пројекат: Финансирање уређења земљишта комасацијом I, II и III фазе комасације делова катастарских општина Осипаоница (учешће
Министарства)
Индикатор: донети Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној
својини
Циљ: Унапређење примарне пољопривредне производње и руралног развоја
Правни основ: Закон о пољопривреди и руралном развоју, Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју, Стратегија развоја пољопривреде и руралног развоја
града Смедерева за период 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 2018. годину.

Образац за годишњи извештај о учинку програма за 2018. годину
Биланс извршења финансијског плана корисника:
Проценат
извршењау
односу на
текући буџет

Шифра
Шифра
програмске
програма активности /
пројекта

Назив програма/програмске
активности/пројекта

5

Финансирање уређења
земљишта комасацијом I фаза
комасације дела катастарских 35.309.400
општина Осипаоница(учешће
Министарства)

0,00

0,00

0

УКУПНО:

0,00

0,00

0

0101-0002

Време трајања: 30 месеци
Опис пројекта: Покренут поступак комасације на дела
катастарске општине Осипаоница

Усвојен буџет за
2018.

35.309.400

Текући
Извршење
буџет за
у 2018.
2018.-ребаланс

24. јун 2019. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 135 – Број 3

Циљ1:
Показатељи учинка

Јединица
плере

Назив: Финансирање уређења земљишта
комасацијом I фаза комасације дела
катастарске општинеОсипаоница (учешће
Министарства)

број

Базна
година

Базна вредност

2018

Циљна вр. у 2018.

Остварена
вр. у 2018.

0,00

0

35.309.400

донети Годишњи програм пољопривредног
земљишта у државној својини –нема
одступања
Остале специјализоване услуге, позиција 236, економска класификација 424 – Специјализоване услуге

Образложење спровођења пројекта :
У 2017. години израђен је Програм комасације вредности 594.000,00 динара са ПДВ-ом,
У посматраном периоду 2018. године, надлежно Одељење је упутило конкурсну документацију ресорном Министарству ради остваривања права на средства из Конкурса објављеног у јуну 2018. године, а која су предвиђена за
геодетско- техничке радове у предметној комасацији.
У току 2018. године планирана средства на овој позицији за комасацију у к.о. Осипаоница су умањена за целокупан износ, јер је комасација изпланирана за к.о. Скобаљ.
О комасацији у к.о. Осипаоница ће се накнадно одлучивати, када се за то створе потребни услови, јер ће се тиме
омогућити, између осталог, као и у другим к.о., продуктивније и лакше коришћење пољопривредног земљишта
и целисходније давање у закуп пољопривредног државног
земљишта.

Капитални Пројекат: Финансирање уређења земљишта комасацијом I, II и III фазе комасације делова
катастарске општина Скобаљ, укупно 14.795.400 динара без пдв-а (учешће града Смедерева)
Индикатор: донети Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној
својини
Циљ: Унапређење примарне пољопривредне производње и руралног развоја
Правни основ: Закон о пољопривреди и руралном развоју, Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју, Стратегија развоја пољопривреде и руралног развоја
града Смедерева за период 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 2018. годину.

Програмска активност 0101-0002 - Мере подршке
руралном развоју, функција 421 – Пољопривреда –

Образац за годишњи извештај о учинку програма за 2018. годину
Биланс извршења финансијског плана корисника:
Шифра
програмске Назив програма/програмске
Шифра
програма активности / активности/пројекта
пројекта

5

0101-0002

Текући буџет за
2018.-ребаланс

Проценат
Извршење у извршењау
односу на
2018.
текући буџет

Финансирање
уређења
земљишта комасацијом I фаза
комасације дела катастарске 14.795.400
општине Скобаљ (учешће
Града)

3.346.370

0,00

0

УКУПНО:

3.346.3700795.400 0,00

0

Усвојен буџет
за 2018.

14.795.400

Време трајања: 30 месеци
Опис пројекта: Покренут поступак комасације на дела
катастарске општине Скобаљ
Циљ1:
Показатељи учинка

Јединица
плере

Назив: Финансирање уређења земљишта
комасацијом I фаза комасације дела
катастарске општине Скобаљ (учешће
Града)

број

донети Годишњи програм пољопривредног
земљишта у државној својини –нема
одступања

Базна
година
2018

Базна вредност
14.795.400

Циљна вр. у 2018.
3.346.370

Остварена вр.
у 2018.
0,00
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Образложење спровођења пројекта :
У 2017. години израђен је Програм комасације вредности 594.000,00 динара са ПДВ-ом,
У посматраном периоду 2018. године, надлежно Одељење је упутило конкурсну документацију ресорном Министарству ради остваривања права на средства из Конкурса објављеног у јуну 2018. године, а која су предвиђена за
геодетско- техничке радове у предметној комасацији.
Комасацијом наведеног земљишта омогућиће се продуктивније и лакше коришћење пољопривредног земљишта и целисходније давање у закуп пољопривредног државног земљишта.
Сходно члановима 31.-47. Закона о пољопривредном
земљишту (“Службени гласник РС”, број 62/06, 65/2008-др.
закон, 41/2009, 112/2015 и 80/2017), Савет месне заједнице
Скобаљ упутио је Иницијативу Градском већу за покретање
поступка комасације делова К.О. Скобаљ. Градско веће је
прихватило Иницијативу Месне заједнице Скобаљ и донело Закључак број 461-41/2017-07 од 07.06.2017. године.
Након спроведене јавне набавке, Институт за геодезију и геоинформатику Грађевинског факултета у Београду
14.11.2017. године доставио је Програм комасације инвеститору (граду Смедереву).
Скупштина града Смедерева, на седници одржаној
11.05.2018. године, донела је Одлуку о доношењу Програма комасације за подручје које обухвата делове К.О. Скобаљ (град Смедерево). Површина комасационог подручја је
2019 ha, а у поступку учествује 1417 учесника комасације.
По Конкурсу, Град Смедерево и Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управа за пољопривредно земљиште, закључили су Уговор, наш број 4009220/2018-03 од 23.10.2018. године о коришћењу средстава
за уређење земљишта комасацијом (1. фаза) геодетско-технички радови у 2018. години.
Након реализације геодетско-техничких радова следе инвестициони радови, чија је процењена вредност
25.108.152.00 динара у бруто износу. На основу поменутог
Уговор Министарство учествује у финансирању до 70%
средстава, односно до 6.641.530,00 динара, а учешће града
Смедерева је 2.846.370,00 динара без ПДВ-а.
Процењена вредност геодетско-техничких радова износи 37.046.000,00 динара без ПДВ-а.
Процењена вредност 1. дела геодетско техничких радова износи 9.487.900,00 динара без ПДВ-а.
У децембру 2018. године расписана је јавна набавка
за све три фазе геодетско-техничких радова за уређење пољопривредног земљишта комасацијо у делу К.О. Скобаљ.
Након спроведеног поступка јавне набавке закључен је
Уговор, наш број 400-11801/2018-03 од 28.12.2018., између Града Смедерева и Групе за извођење радова ГЕО-ПУТ
ДОО Београд на износ од 36.989.997,00 динара без ПДВ-а и
роком за извшење радова 30 месеци од закључења уговора./
за површину од 2.109 ха/
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Градско веће предлаже, а Скупштина града доноси:
Одлуку о спровођењу комасације на деловима К.О. Скобаљ
,Одлуку о начелима комасације на деловима К.О. Скобаљ и
Решење о образовању Комисије за спровођење комасације
на деловима К.О. Скобаљ.
Комисија преузима податке катастра непокретности,
просторно планска и остала документа комасационог подручја и тиме започиње 1. фаза геодетско-техничких радова
који се односе на фактичко стање. Геодетско-технички радови изводе се у 3 дела .
Предмер и предрачун трошкова за рад комисије за комасацију и њених подкомисија износи за цео период трајања комасације 9.495.000,00 динара бруто.
Укупан рок завршетка геодетско-техничких радова на
комасацији је 30 месеци.
Након реализације средстава за први део комасације
закључује се уговор по конкурсу за наставак комасације
односно други и трећи део прве фазе.Током посматраног
периода се по потреби закључују анекси уговора који се
углавном односе на рок завршетка извођења радова. Након
реализације геотехничких радова који су прва фаза комасације следи конкурисање и јавна набавка за другу фазу - инвестиционе радове на комасацији које чине крчење шикара
итд, пошљунчавање пољских путева и уређење водотока
и одводњавања. За наведене радове се поново конкурише
код ресорног Министарства и расписује јавна набавка са
извођачем.
Планирана средства буџетом за ову позицију су у
укупном износу умањена ребалансом буџета у 2018. години, јер се реализација, односно плаћање изведених
радова очекује у 2019. години.
Програмска активност 0101-0002 - Мере подршке
руралном развоју, функција 421 – Пољопривреда –
Остале специјализоване услуге, позиција 237, економска класификација 424 – Специјализоване услуге
Капитални Пројекат: Финансирање уређења земљишта комасацијом I, II и III фазе комасације делова
катастарских општина Скобаљ (учешће Министарства
27.522.600,00 дин без ПДВ)
Индикатор: донети Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној
својини
Циљ: Унапређење примарне пољопривредне производње и руралног развоја
Правни основ: Закон о пољопривреди и руралном развоју, Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју, Стратегија развоја пољопривреде и руралног развоја
града Смедерева за период 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 2018. годину.

24. јун 2019. године
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Образац за годишњи извештај о учинку програма за 2018. годину
Биланс извршења финансијског плана корисника:
Проценат
извршењау
односу
на текући
буџет

Шифра
Шифра програмске
програма активности /
пројекта

Назив програма/програмске
активности/пројекта

5

Финансирање уређења земљишта
комасацијом I фаза комасације дела
27.522.600
катастарских општина Скобаљ
(учешће Министарства)

6.641.530,00

0,00

0

УКУПНО:

6.641.530,00

0,00

0

0101-0002

Усвојен буџет Текући буџет за Извршење
за 2018.
2018.-ребаланс у 2018.

27.522.600

Време трајања: 30 месеци
Опис пројекта: Покренут поступак комасације на дела
катастарске општине Скобаљ
Циљ1:
Показатељи учинка

Јединица
плере

Базна
година

Базна вредност

Циљна вредност у
2018.

Назив: Финансирање уређења земљишта
комасацијом I фаза комасације дела
катастарске општине Скобаљ (учешће
Министарства)

број

2018

27.522.600

6.641.530,00

Остварена
вр. у 2018.
0,00

донети Годишњи програм пољопривредног
земљишта у државној својини –нема
одступања
Образложење спровођења пројекта :
У 2017. години израђен је Програм комасације вредности 594.000,00 динара са ПДВ-ом. У посматраном периоду 2018. године, надлежно Одељење је упутило конкурсну
документацију ресорном Министарству ради остваривања
права на средства из Конкурса објављеног у јуну 2018. године, а која су предвиђена за геодетско- техничке радове у
предметној комасацији.
Сходно члановима 31.-47. Закона о пољопривредном
земљишту (“Службени гласник РС”, број 62/06, 65/2008-др.
закон, 41/2009, 112/2015 и 80/2017), Савет месне заједнице
Скобаљ упутио је Иницијативу Градском већу за покретање
поступка комасације делова К.О. Скобаљ. Градско веће је
прихватило Иницијативу Месне заједнице Скобаљ и донело Закључак број 461-41/2017-07 од 07.06.2017. године.
Након спроведене јавне набавке, Институт за геодезију и геоинформатику Грађевинског факултета у Београду
14.11.2017. године доставио је Програм комасације инвеститору (граду Смедереву).
Скупштина града Смедерева, на седници одржаној
11.05.2018. године, донела је Одлуку о доношењу Програма
комасације за подручје које обухвата делове К.О. Скобаљ (
град Смедерево). Површина комасационог подручја је 2019
хектара, а у поступку учествује 1417 учесника комасације.
По Конкурсу, Град Смедерево и Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде- Управа за пољопривредно земљиште, закључили су Уговор о коришћењу средстава за уређење земљишта комасацијом (1. фаза) геодетско-технички радови у 2018. години, број 400-9220/201803 од 18.10.2018. године

Након реализације геодетско-техничких радова следе инвестициони радови, чија је процењена вредност
25.108.152.00 динара у бруто износу. По уговору Министарство учествује у финансирању до 70% средстава, односно до 6.641.530,00 динара, а учешће града Смедерева је
2.846.370 динара без ПДВ-а.
Процењена вредност геодетско-техничких радова износи 37.046.000,00 динара без ПДВ-а.
Процењена вредност 1. дела геодетско техничких радова износи 9.487.900,00 динара без ПДВ-а.
У децембру 2018. године расписана јавна набавка за
све три фазе геодетско-техничких радова за уређење пољопривредног земљишта комасацијом у делу К.О. Скобаљ.
Након спроведеног поступка јавне набавке закључен је
Уговор, наш број 400-11801/2018-03 од 28.12.2018., између Града Смедерева и Групе за извођење радова ГЕОПУТ
ДОО Београд на износ од 36.989.997,00 динара без ПДВ-а и
роком за извшење радова 30 месеци од закључења уговора./
за површину од 2.109 ха/
Градско веће предлаже, а Скупштина града доноси:
Одлуку о спровођењу комасације на деловима К.О. Скобаљ, Одлуку о начелима комасације на деловима К.О. Скобаљ и Решење о образовању Комисије за спровођење комасације на деловима К.О. Скобаљ.
Комисија преузима податке катастра непокретности,
просторно планска и остала документа комасационог подручја и тиме започиње 1. фаза геодетско-техничких радова
који се односе на фактичко стање. Геодетско-технички радови изводе се у 3 дела .
Предмер и предрачун трошкова за рад комисије за комасацију и њених подкомисија износи за цео период трајања комасације 9.495.000,00 динара бруто.
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Укупан рок завршетка геодетско-техничких радова на
комасацији је 30 месеци
Након реализације средстава за први део комасације
закључује се уговор по конкурсу за наставак комасације
односно други и трећи део прве фазе.Током посматраног
периода се по потреби закључују анекси уговора који се
углавном односе на рок завршетка извођења радова. Након
реализације геотехничких радова који су прва фаза комасације следи конкурисање и јавна набавка за другу фазу - инвестиционе радове на комасацији које чине крчење шикара
итд, пошљунчавање пољских путева и уређење водотока
и одводњавања. За наведене радове се поново конкурише
код ресорног Министарства и расписује јавна набавка са
извођачем.
Комасацијом наведеног земљишта омогућиће се продуктивније и лакше коришћење пољопривредног земљишта и целисходније давање у закуп пољопривредног државног земљишта.
Разлози за комасацију су сагласни и разлозима које прописује и члан 31. Закона о пољопривредном земљишту, односно комасација се врши због:
• потребе груписања уситњених пољопривредних катастарских парцела у државном и приватном власништву
на комасационом подручју (чија је просечна површина
0.57 хектарa), односно укрупњавања пољопривредних
газдинстава,
• пројектовања нове мреже пољских путева у складу са
положајем инфраструктурних система, система водотокова
и дугогодишњих засада,
• крчења обраслих међа деградираним растињем (шикаре и дрвенасто растиње),

24. јун 2019. године

• 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.
Планирана средства буџетом за ову позицију су у
укупном износу умањена ребалансом буџета у 2018. години, јер се реализација, односно плаћање изведених
радова очекује у 2019. години
ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,
програмска класификација 0401-0001 – Управљање заштитом животне средине, функција 530 – Смањење загађености, утрошена су средства у укупном износу од 2.940.000
динара, а за услугу очувања животне средине.
Израда Плана квалитета ваздуха града Смедерева –
прјектна документација урађена је у складу са Уговором
између града Смедерева и огранак „ХИДРОИНЖИЊЕРИНГ“ Д.О.О. БЕОГРАД, наш број 400-4913/2017-03 од
29.06.2017. године у износу од 2.940.000 динара. Наведени
износ реализован је Програмом Буџетског фонда за заштиту животне средине у току 2018. године.

Назив циља програмске активности/пројекта
Назив индикатора
Испуњење обавеза у складу са законима у домену
постојања стратешких и оперативних планова као и
мера заштите

Јединица мере

Базна вредност
2017.

Циљна
вредност у
2018.

Остварена
вредност у 2018.

број донетих
планова

1

1

Није применљив

извор верификације

Усвојен Програм

ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,
програмска класификација 0401-0002 Праћење квалитета
елемената животне средине, функција 530 – Смањење загађености, утрошена су средства у износу од 155.224 динара на име специјализоване услуге за контролу квалитета
воде са јавних чесама и купалишта, а на основу Уговора
са пружаоцем услуге. Одабрана овлашћена стручна организација, Завод за јавно здравље Пожаревац, спровела је закључно са 31.12.2018. године, а у складу са Уговором, наш
број 400-6115/2017-03 од 17.08.2017. године и Уговором,
наш број 400-7179/2018-03 од 29.08.2018. године, контролу
Назив циља програмске активности/пројекта
Назив индикатора
Број спроведених редовних мерења квалитета
елемената животне средине (јавне чесме)
извор верификације

воде са јавних чесама у укупно 23 мерења, (једном месечно
за 2 јавне чесме у граду Смедереву и једном годишње за
22 јавне чесме у селима). Контрола воде са два купалишта
- купалиште на Дунаву (Југово) и купалиште на Шалиначким језерима, извршена је у јуну и августу 2018. године
- микробиолошке и основне физичко-хемијске анализе.
Извештаји су достављани јавности у складу са динамиком
узорковања и са предлогом мера за обезбеђивање хигијенске исправности воде за купање. Резултати су објављени и
на званичном сајту Градске управе Смедерево.

Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких
и оперативних планова као и мера заштите
Јединица мере
број мерења

Базна вредност Циљна вредност у
Остварена
2017.
2018.
вредност у 2018.
70

Извештај о прегледу воде из јавних чесама

70

70

24. јун 2019. године

Назив циља програмске активности/пројекта
Назив индикатора
Број спроведених редовних мерења квалитета
елемената животне средине (купалишта)
извор верификације

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

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

Базна вредност
2017.

Циљна
вредност у
2018.

Остварена
вредност у
2018.

број мерења

3

3

2

Извештај о квалитету воде са купалишта ‘’Југово’’ и ‘’Шалиначко
језеро’’
Везано за мониторинг ваздуха овлашћена стручна
институција, акредитована за испитивање загађујућих
материја у ваздуху, Завод за јавно здравље Панчево,
извршила је у току 2018. године 280 мерења, обраду и
анализу података, у складу са Уговором, наш број 400107/2018-03 од 09.01.2018. године. Динамика мерења
загађујућих материја износи три пута недељно за период
од годину дана, на два мерна места. О стању квалитета
ваздуха на територији града, јавност је информисана путем
званичног сајта Градске управе Смедерево.

ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,
програмска класификација 0401-0002 Праћење квалитета
елемената животне средине, функција 560– Заштита животне средине некласификована на другом месту реализована су средства која се односе на мониторинг ваздуха,
мониторинг нивоа буке, мониторинг квалитета земљишта,
контролу квалитета процедних вода, повремене циљане
контроле загађења животне средине у укупном износу од
2.620.410 динара. Наведени износ реализован је Програмом Буџетског фонда за заштиту животне средине.
Назив циља програмске активности/пројекта
Назив индикатора

Праћење у складу са прописаним законским обавезама
Јединица мере

Базна вредност
2017.

Циљна
вредност у
2018.

Остварена
вредност у
2018.

број

311

311

280

Број урађених мониторинга ВАЗДУХА
извор верификације

Извештај о резултатима мерења квалитета амбијенталног ваздуха

Ниво буке у животној средини изведен је на 12
мерних места на територији града Смедерева. Мерна места
су репрезенти појединих градских зона различите намене
(подручја за одмор и рекреацију, стамбена подручја, зона
градског центра и градских саобраћајница, индустријска
зона).
О резултатима измереног нивоа буке у животној
средини града Смедерева у току 2018. године јавност
Назив циља програмске активности/пројекта
Назив индикатора

Јединица мере

Базна вредност
2017.

Циљна
вредност у
2018.

Остварена
вредност у
2018.

број

24

24

24

Извештај о испитивању нивоа буке у животној средини

Везано за мониторинг земљишта, након спроведеног
поступка јавне набавке, са одабраном овлашћеном стручном организацијом Институт Ватрогас доо Нови Сад, склоНазив циља програмске активности/пројекта
Назив индикатора
Број урађених мониторинга ЗЕМЉИШТА
извор верификације

је информисана путем званичног сајта Градске управе
Смедерево.
Након спроведеног поступка јавне набавке, са
одабраном овлашћеном стручном организацијом Завод за
јавно здравље Пожаревац, склопљен је Уговор, наш број
400-108/2018-03 од 09.01.2018. године, тако да је наведена
активност реализована током 2018. године.

Праћење у складу са прописаним законским обавезама

Број урађених мониторинга БУКЕ
извор верификације

Страна 139 – Број 3

пљен је Уговор, наш број 400-109/2018-03 од 09.01.2018. године, Програм је у потпуности реализован у 2018. години.

Праћење у складу са прописаним законским обавезама
Јединица мере

Базна вредност
2017.

Циљна
вредност у
2018.

Остварена
вредност у
2018.

број

15

15

15

Извештај о испитивању квалитета земљишта у животној средини

Страна 140 – Број 3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

У складу са Закључком Градоначелнице града Смедерева број 400-1761/2018-07 од 06.03.2018. године, о одобравању новчаних средстава за набавку услуге наменског мерења
нивоа загађујућих материја на локацији старе луке у Смедереву, потписан је Уговор са овлашћеном, акредитованом
Назив циља програмске активности/пројекта

24. јун 2019. године

стручном организацијом. Градски завод за јавно здравље
Ћуприја «Поморавље» извршио је мерења у периоду од
априла 2018.-април 2019. године, a Извештај је достављен
Групи за заштиту животне средине. Поменута активност
везано за циљана мерења је реализована у целости.

Праћење у складу са прописаним законским обавезама

Назив индикатора

Јединица мере

Базна вредност
2017.

Циљна
вредност у
2018.

Остварена
вредност у 2018.

Број урађених мониторинга на локацији ''стара лука''

број

1

1

Није применљив

Извештај о наменском мерењу нивоа загађујућих материја на
локацији старе луке

извор верификације

Саобраћајног института ЦИП доо, Београд завршена је израда ажуриране карте акустичког зонирања на територији
града Смедерева. Нацрт Одлуке о измени одлуке о мерама
заштите од буке и одређивање акустичких зона на територији града Смедерева je припремљена и очекује се њено
усвајање.

У оквиру ове програмске активности налази се и акустично зонирање града Смедерева које је потребно ажурирати како би се извршило усклађивање са изменама и допунама у важећим просторним и урбанистичким плановима.
На основу Уговора, наш број 400-4126/2018-03 од
15.05.2018. године, склопљеног између Града Смедерева и
Назив циља програмске активности/пројекта
Назив индикатора
Број усвојених програма
извор верификације

Праћење у складу са прописаним законским обавезама
Јединица мере

Базна вредност
2017.

Циљна
вредност у
2018.

Остварена
вредност у 2018.

број

1

1

Није применљив

Усвојена ажурирана карта

Након позива за набавку наведене услуге, одабрана
је овлашћена стручна организација, Градски завод за јавно здравље Београд, са којим је потписан Уговор, наш број
400-3381/2018-03 од 19.04.2018. године, на име мониторинга процедних вода и земљишта на К.П.233/60 и К.П. 233/39.
Назив циља програмске активности/пројекта
Назив индикатора
Број урађених мониторинга на КП 233/60

Мерења се врше два пута годишње (Пз1 и Пз2) и мерење
земљишта на две локације, катастарске парцеле 233/60 (2
мерна места) и катастарске парцеле 233/39 (2 мерна места).
Извештаји о извршеном мерењу достављени су Групи за заштиту животне средине. Активност је реализована у целости.
Праћење у складу са прописаним законским обавезама
Јединица мере

Базна
вредност
2017.

Циљна
вредност у
2018.

Остварена
вредност у
2018.

број

8

8

8

извор верификације

Извештај о мониторингу процедних вода и земљишта на кп
233/60, 233/39 КО Смедерево

Назив циља програмске активности/пројекта

Праћење у складу са прописаним законским обавезама

Назив индикатора
Број урађених мониторинга на КП 233/39
извор верификације

Јединица мере

Базна
вредност
2017.

Циљна
вредност у
2018.

Остварена
вредност у
2018.

број

8

8

8

Извештај о мониторингу процедних вода и земљишта на кп
233/60, 233/39 КО смедерево

24. јун 2019. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Наведене активности реализоване су у оквиру Програма Буџетског фонда за заштиту животне средине.
За Програмску класификацију 0401-0004, Програмска
активност 0004 (ПА-0004) – Управљање отпадним водама,
функција 520 – Управљање отпадним водама, економска
класификација 425 - Текуће поправке и одржавање, а за
ЈКП „Водовод“ Смедерево извршена су средства у износу
Назив циља програмске активности/пројекта

Страна 141 – Број 3

од 16.122.062 динара и то на име текућих поправки и одржавања, за одржавање атмосферске и мешовите канализације и осталих објеката заједничке комуналне потрошње,
на име осталих послова по налогу комуналне инспекције,
као и одржавање јавних чесама, а наведено на основу Уговора са ЈКП Водовод Смедерево.

Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања

Назив индикатора

Јединица
мере

Базна вредност
2017.

Циљна
вредност у
2018.

Остварена вредност у
2018.

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

број

50

55

55

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

број

20

30

30

Број интервениција на мрежи фекалне
канализације

број

280

300

300

извор верификације

Извештај сектора одржавања ЈКП Водовода

ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,
Програмска класификација 0401-0005, Програмска активност 0005 (ПА-0005) – Управљање комуналним, отпадом,
функција 510 – Управљање отпадом, економска класификација 425 –Текуће поправке и одржавање реализована
је у износу од 14.206.895 динара, а на име одржавања градског сметлишта у Годоминском пољу, са циљем спровођења акције санирања несанитарне депоније. Извршено је реНазив циља програмске активности/пројекта
Назив индикатора

довно прекривање одложеног отпада слојем земље, уградња нових биотрнова или надоградња постојећих у оквиру
Програма Буџетског фонда за заштиту животне средине.
Ова активност је поверена ЈКП Зеленило и гробље (Уговор
број 400-2260/2018-04 од 15.03.2018. године, Анекса I број
400-4441/2018-04 од 23.05.2018. године, Анекса II број 4008699/2018-04 од 08.10.2018. године).

Спровођење акције санирања
Јединица мере

Базна вредност
2017.

Разастирање земље за покривање отпада

број

10.000м3

извор верификације

Грађевински дневник

Циљна
вредност у
2018.
10.000м3

Остварена
вредност у
2018.
10.419м3

Прецизно планирање циљне вредности није било могуће.
Назив циља програмске активности/пројекта
Назив индикатора

Спровођење акције санирања
Јединица мере

Базна
вредност
2017.
до 25

Постављање биотрнова

број

извор верификације

Грађевински дневник

Назив циља програмске активности/пројекта

Спровођење акције санирања

Назив индикатора

Јединица мере

Базна вредност
2017.

Трасирање нових интерних саобраћајница

број

до 200м3

извор верификације

Грађевински дневник

Циљна
вредност у
2018.
до 25

Циљна
вредност у
2018.
до 200м3

Остварена
вредност у
2018.
17

Остварена
вредност у 2018.
до 200м3

Страна 142 – Број 3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,
Програмска класификација 0401-0006 – Управљање осталим врстама отпада, функција 510 – Управљање отпадом,
економска класификација 424 - Специјализоване услуге,
реализован је износ од 30.788.563 динара, а односи се на
уклањање „дивљих депонија“. Уговор је склопљен између
Града Смедерева и ЈКП Зеленило и гробља Смедерево, наш
број 400-1640/18-05 од 27.02.2018. године, и Анекса I број
400-10426/2018-04 од 28.11.2018. године.
ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И
САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА, Програмска активност 0701- 0002 (ПА 0002) -Управљање и одржавање
саобраћајне инфраструктуре, 451-Друмски саобраћај, од
планираних средстава у износу од 316.747.538 динара реализован је укупан износ од 246.442.934 динара.
На позицији 247, економска класификација 423-Услуге
по уговору реализована су средства у укупном износу од
2.964.416 динара, а као остале стручне услуге. На основу
Уговора о вршењу стручног надзора над извођењем радова
које je извео ЈКП Водовод Смедерево у току 2017. године,
наш број 400-6480/2017-03 од 28.08.2017. године закљученим са „МАРКО-СД“ Мерима Кузмановић пр реализован
је износ од 145.000 динара без ПДВ-а. Такође, за вршење
стручног надзора над извођењем радова ЈКП Водовод Смедерево на изградњи водоводне линије, као и над изградњом
комуналне инфраструктуре прикључака и мреже у складу
са обједињеном процедуром и изградњом фекалне канализације извршен је укупан износ од 435.000 динара и надзор
других извођача, затим услуге израде предлога пројекта за
Јавно приватно партнерство, као и за координаторе безбедности и друге услуге;
На основу Уговора, наш број 400-1463/2017-03 од
01.03.2017. године за услугу превоза 2.540 м2 фрезованог
асфалта са аутопута Е-75 (локација Водањ) до депоније
закљученог између града Смедерева и Privrednog duštva
za proizvodnju, trgovinu i usluge T-55 doo, Radinac, а у свему према понуди извршиоца и Закључка градоначелнице
града Смедерева, број 400-426/2017-07 од 24. јануара 2017.
године реализована су средства у износу од 585.216 динара,
која представљају преузету обавезу из претходне године.
На основу Уговора, наш број 400-1986/2016-08 од
25.03.2016. године закљученог између града Смедерева и
ЈП „Путеви Србије“ Граду је уступљено 2.800 м3 стругане
асфалтне масе и град Смедерево је платио износ од 508.000
динара на име ПДВ-а.
На основу Уговора за услугу ангажовања координатора
за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова и
израду плана превентивних мера за радове на реконструкцији спортског терена у О.Ш. „Димитрије Давидовић“ у
Удовицама код Смедерева, наш број 400-8925/2017-03 од
10.11.2017. године закљученог између града Смедерева и
„B.J.&B. d.o.o.“ из Београда реализована су средства у износу од 70.800,00 динара.
На основу Уговора за вршење услуга за израду плана превентивних мера и ангажовања координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова за
адаптацију Економско-трговнинске школе у Смедереву
и Основне школе Сава Ковачевић у Михајловцу наш број
400-5456/2016-03 од 18.08.2016. године закљученог између
града Смедерева и „B.J.&B. d.o.o.“ из Београда реализована
су средства у износу од 260.400,00 динара.
Уговор о набавци консултантских услуга израде предлога пројекта јавно-приватног партнерства без елемената
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концесије, наш број 400-1085/2018-03 од 06.02.2018. године, закљученог између града Смедерева и групе понуђача
коју чине : Public Private Partnership doo BeograD, Nenad Ili’
PR AGENCIJA ZA KONSALTING 3P и PFI SOLUTIONS
BEOGRAD и SUNČICA ILIĆ RADIN PR AGENCIJA ZA
KONSALTING PPP STRUCTURING BEOGRAD, реализован је у износу од 960.000 динара.
У оквиру поменутог програма са позиције 247.1, економска класификација 424-Специјализоване услуге реализована су средства у износу од 729.545 динара на име
издавања сагласности и локацијских услова кроз систем
електронске обједињене процедуре. Наведени износ реализован је према следећим предузећима: ЈКП Водовод, ЕПС,
ЈП Србијагас, Теленор, Телеком, ЈП Србијаводе, ЈП за стамбене услуге, ЈП Паркинг и друга.
У оквиру поменутог програма, са позиције 248, економска класификација 425-Текуће поправке и одржавање
извршена су средства у укупном износу од 70.383.338 динара. На основу Уговора о уступању уговора за пружање
услуге „Ургентно одржавање јавних путева по потребама“,
наш број 400-8783/2016-08 од 16.12.2016. године закљученог између града Смедерева, ЈП Дирекције за изградњу,
урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево-у ликвидацији и групе понуђача коју чине БТР „Стефи М 15“ Бранка Митића, пр из Радинца и Предузећа „Арбаг“ д.о.о. из
Аранђеловца, као и Уговора о анексирању уговора о уступању уговора за пружање услуге „Ургентно одржавање
јавних путева по потребама“ наш број 400-8783/2017-08
од 26.06.2017 године, реализована су средства у укупном
износу од 135.564 динара са ПДВ-ом на име окончане ситуације за месец децембар 2017. године.
На основу Уговора о вршењу зимске службе у 2018.
години, наш број 400-830/2018-04 од 30.01.2018. године
закљученог између града Смедерева и ЈКП Зеленило и
гробља Смедерево реализовано је укупно 17.868.097 динара по испостављеним привременим ситуацијама. Такође,
реализован је износ од 3.525.031 динара на име пренете
обавезе из 2017. године на име вршења зимске службе у
2017. години, а на основу Уговора закљученог са ЈКП Зеленило и гробља Смедерево, наш број 400-805/2017-04 од
02.02.2017. године, као и Анекса поменутог уговора број
400-10504/2017-08 од 29.12.2017 године.
На основу Уговора о уступању уговора за пружање
услуге „Бетонирање и насипање улица“, наш број 4008790/2016-08 од 16.12.2016. године закљученог између
града Смедерева, ЈП Дирекције за изградњу, урбанизам и
грађевинско земљиште Смедерево-у ликвидацији и групе
понуђача коју чине Предузеће „Т-55“ из Радинца и Предузеће „Арбаг“ д.о.о. из Аранђеловца, као и Уговора о анексирању уговора о уступању уговора за пружање услуге „Бетонирање и насипање улица“ наш број 400-2652/2017-08
од 07.04.2017. године, реализована су средства у укупном
износу од 246.884 динара са ПДВ-ом на име окончане ситуације за бетонирање улице Леонарда Кочовића.
На основу Уговора за радове на редовном одржавању
путева од коцке и калдрме, наш број 400-5081/2018-03 од
11-06.2018. године закљученог између града Смедерева и
групе понуђача међу којима је водећи партнер „АРБАГ“
ДОО АРАНЂЕЛОВАЦ, реализована су средства у износу
од 11.974.153 динара са ПДВ-ом на име шест привремених
ситуација и окончане ситуације.
На основу Уговора за радове на рехабилитацији путева
у сеоским месним заједницама, наш број 400-8710/2018-03
од 08.10.2018. године закљученог између града Смедерева
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и ШУМАДИЈАПУТ ДОО БЕОГРАД, реализована су средства у износу од 36.045.915 динара са ПДВ-ом на име три
привремене ситуације.
На основу Уговора за радове на санацији потпорног
зида у улици Танаска Рајића (К.П. 3486 КО Смедерево),
наш број 400-9815/2018-03 од 08.11.2018. године закљученог између града Смедерева и NESAM INŽENJERING
DOO GRČAC, реализована су средства у износу од 587.694
динара са ПДВ-ом .
У оквиру поменутог програма, са позиције 249, економска класификација 511-Зграде и грађевински објекти
извршена су средства у укупном износу од 112.851.946
динара.
На основу Уговора о уступању Уговора за извођење
радова, наш број 400-8801/2016-08 од 16.12.2016. године,
којим је град Смедерево преузео раније закључени Уговор
између ЈП Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско
земљиште Смедерево и Предузећа „Т-55“ ДОО Радинац,
као водећег партнера реализовано је 1.189.375 динара на
име окончане ситуације за реконструкцију Улице Димитрија Туцовића у Смедереву – I фаза.
На основу Уговора за извођење радова на периодичном
одржавању улица на територији града Смедерева за 2017.
годину, наш број 400-1871/2017-03 од 14.03.2017. године закљученим са Привредним друштвом НЕИМАР ПУТ
доо Салаковац реализовано је укупно 21.702.568 динара са
ПДВ-ом на име VI, VII и VIII привремене ситуације. Износ
од 16.640.314 динара са ПДВ-ом се односи на VI привремену ситуацију (пренета обавеза из 2017. године), износ од
1.329.479 динара се односи на VII привремену ситуацију,
износ од 3.732.775 динара са ПДВ-ом се односи на VIII
привремену ситуацију по истом Уговору.
На основу Уговора за јавну набавку радова број 07/17
периодично одржавање путева у 10 сеоских месних заједница у 2017. години, наш број 400-7190/2017-03 од
18.09.2017. године, закљученим са групом понуђача међу
којима је водећи партнер „BAUMEISTER“ д.о.о., реализовано је 17.151.263 динара са ПДВ-ом по првој привременој и окончаној ситуацији. Износ од 1.290.090 динара са
ПДВ-ом се односи на I привремену ситуацију, док се износ
од 15.861.173 динара са ПДВ-ом се односи на окончану
ситуацију.
На основу Уговора за радове на рехабилитацији дела Вучачке улице у Смедереву – 2 фаза, наш број 400-10378/201703 од 27.12.2017. године реализовано је 13.122.591 динара
са ПДВ-ом на име испостављених I привремене и окончане
ситуације. Износ од 4.465.800 динара са ПДВ-ом се односи
на I привремену ситуацију, док се износ од 8.656.791 динара са ПДВ-ом односи на окончану ситуацију.
На основу Уговора за јавну набавку радова број 02/18
радови на рехабилитацији коловоза дела локалних путева и
улица на територији града Смедерева у 2018. години, наш
број 400-3710/2018-03 од 30.04.2018. године закљученим
са ШУМАДИЈАПУТ доо Београд реализовано је укупно
24.112.258 динара са ПДВ-ом на име испостављених привремених и окончане ситуације. Износ од 13.755.682 динара са ПДВ-ом се односи на I привремену ситуацију, износ
од 4.743.907 динара са ПДВ-ом се односи на II привремену
ситуацију, износ од 4.681.190 динара са ПДВ-ом се односи
на III привремену ситуацију, док се износ од 931.479 динара са ПДВ-ом односи на окончану ситуацију.
На основу Уговора за радове на периодичном одржавању улица на територији града Смедерева, наш број 4005988/2018-03 од 06.07.2018. године закљученим са групом
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понуђача међу којима је водећи партнер „BAUMEISTER“
д.о.о., реализовано је укупно средстава у износу од
32.761.284 динара са ПДВ-ом по привременим ситуацијама
током 2018. године.
На основу Уговора о уступању уговора за извођење радова „Реконструкција Улице Револуције у Смедереву-друга фаза“, наш број 400-8785/2016-08 од 16.12.2016. године
закљученог између града Смедерева, ЈП Дирекције за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево-у
ликвидацији и групе понуђача коју чине Предузеће „ДУ
интеграл плус“ из Смедерева и Предузеће „Арбаг“ д.о.о.
из Аранђеловца, као и Уговора о анексирању уговора о
уступању уговора за извођење радова „Реконструкција
Улице Револуције у Смедереву-друга фаза “ наш број 4006809/2018-04 од 14.08.2018. године, реализована су средства у укупном износу од 546.024 динара са ПДВ-ом на име
прве привремене ситуације за реконстуркцију Улице Револуције у Смедереву – друга фаза и такође за другу фазу
по првој привременој ситуацији износ од 2.266.583 динара
што укупно износи 2.812.607 динара у току 2018. године.
Са позиције 250, економске класификације 423-Услуге по уговору извршена су средства у укупном износу од
7.241.820 динара. На основу Уговора о вршењу услуге
стручног надзора у 2018. години над обављањем послова
на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити јавних путева, некатегорисаних путева и улица на територији
града Смедерева, наш број 400-823/2018-04 од 30.01.2018.
године закљученог између града Смедерева и ЈКП Паркинг
сервис Смедерево реализовано је укупно 5.999.820 динара по испостављеним привременим ситуацијама-од прве
закључно са једанаестом за 2018. годину. Такође, реализован је износ од 1.242.000 динара са ПДВ-ом на име израде пројеката које ради ЈКП Паркинг сервис и то: износ од
18.000 динара са ПДВ-ом за израду саобраћајног пројекта
за улицу Хајдук Вељкову у Смедереву, а на основу Уговора
закљученог између града Смедерева и ЈКП Паркинг сервис Смедерево, наш број 400-7477/2017-04 од 26.09.2017.
године; затим износ од 72.000 динара са ПДВ-ом за израду саобраћајног пројекта регулисања саобраћаја за време
одржавања вашара „4 јули “ на Царини у Смедереву, а на
основу Уговора закљученог између града Смедерева и ЈКП
Паркинг сервис Смедерево, наш број 400-4900/2018-04
од 06.06.2018. године; затим износ од 162.000 динара са
ПДВ-ом за израду саобраћајног пројекта за улице Маршала Тита и Вука Караџића, а на основу Уговора закљученог
између града Смедерева и ЈКП Паркинг сервис Смедерево,
наш број 400-8587/2017-04 од 31.10.2017. године (пренета
обавеза из 2017 године); затим износ од 198.000 динара са
ПДВ-ом за израду саобраћајног пројекта за одређивање режима саобраћаја за део насеља у Месној заједници Плавинац у Смедереву, а на основу Уговора закљученог између
града Смедерева ЈКП Паркинг сервис Смедерево, наш број
400-7475/2017-04 од 26.09.2018. године (пренета обавеза
из 2017 године); затим износ од 72.000 динара са ПДВ-ом
за израду саобраћајног пројекта регулисања саобраћаја за
време одржавања вашара у Радинцу, а на основу Уговора
закљученог између града Смедерева ЈКП Паркинг сервис
Смедерево, наш број 400-7009/2018-04 од 23.08.2018. године; затим износ од 72.000 динара са ПДВ-ом за израду
саобраћајног пројекта привремене измене режима саобраћаја за време одржавања вашара у Коларима, а на основу
Уговора закљученог између града Смедерева и ЈКП Паркинг сервис Смедерево, наш број 400-7010/2018-04 од
23.08.2018. године; износ од 77.400 динара за услугу израде

Страна 144 – Број 3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

на основу Уговора о редовном одржавању семафорске сигнализације на територији града Смедерева, наш број 4004665/2017-04 од 21.06.2017. године.
На основу Уговора о редовном летњем одржавању
путева на територији града Смедерева, наш број 400822/2018-04 од 30.01.2018. године, као и Анекса I истог
уговора, наш број 400-5191/2018-04 од 14.01.2018. године,
као и Анекса II истог уговора, наш број 400-7372/2018-04
од 04.09.2018. године реализовано је укупно 28.427.678 динара са ПДВ-ом.
На основу Уговора о редовном одржавању саобраћајне сигнализације на територији града Смедерева, наш број
400-824/2018-04 од 30.01.2018. године, реализовано је
укупно 14.789.342 динара са ПДВ-ом.
На основу Уговора о редовном одржавању аутобуских
стајалишта на територији града Смедерева, наш број 400825/2018-04 од 30.01.2018. године, реализовано је 2.015.506
динара са ПДВ-ом.

саобраћајног пројекта за улице Маршала Толбухина и Генерал Жданове у Смедереву, а на основу Уговора, наш број
400-4916/2018-04 од 06.06.2018. године; износ од 552.600
динара за израду саобраћајног пројекта за насељено место
Сеоне, а на основу Уговора, наш број 400-4898/2018-04 од
06.06.2018. године и износ од 18.000 динара са ПДВ-ом за
израду саобраћајног пројекта за улицу у Коларима, а на
основу Уговора, наш број 400-4914/2018-04 од 06.06.2018.
године.
Са позиције 251, економска класификација 425-Текуће
поправке и одржавање извршена су средства у укупном износу од 52.271.870 динара. На основу Уговора о редовном
одржавању семафорске сигнализације на територији града
Смедерева, наш број 400-826/2018-04 од 30.01.2018. године, као и Анекса истог Уговора наш број 400-4437/2018-04
од 23.05.2018. године, реализована су средства у износу од
4.343.664 динара, као и средства у износу од 2.695.680 динара која представљају пренету обавезу из 2017. године, а
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ПА 0002 – Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре
Управљање и одржавање саобраћајне
инфраструктуре
Одржавање квалитета путне мреже кроз
Јединица
реконструкцију и редовно одржавање асфалтног
мере
покривача
Број километара санираних и/или реконструисаних
км
деоница путева и улица
Извор верификације
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Вредност у
базној 2017.
години
14,4

Остварена
Циљна вредност у
вредност у 2018.
2018.години
години
20

21

Одлукао буџету града Смедерева за 2018. годину („Сл. лист града
Смедерева“,број 14/2017,4/2018 и 8/2018) и Интерни извештај ЈКП
Паркинг сервис Смедерево
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Управљање и одржавање саобраћајне
инфраструктуре
Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације
на путевима и улицама
Број поправљених и новопостављених саобраћајних
знакова и семафора
Дужина хоризонталне саобраћајне сигнализације
Извор верификације

Остварена
Циљна вредност у
вредност у 2018.
2018.години
години

Јединица
ммере

Вредност у
базној 2017.
години

број

250

200

459

км

60

80

227

Одлукао буџету града Смедерева за 2018. годину („Сл. лист града
Смедерева“,број 14/2017,4/2018 и 8/2018) и Интерни извештај ЈКП
Паркинг сервис Смедерево
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Управљање и одржавање саобраћајне
инфраструктуре
Оптимална покривеност корисника и територије
услугама паркинг сервиса
Укупан број паркинг места на којима се наплаћује
паркинг услуга у I, II и III зони (општа и посебна
паркиралишта)
Извор верификације

Јединица
мере

Вредност у
базној 2017.
години

број

1356

Циљна вредност у
Остварена
2018.години
вредност у 2018.
години
1540

1356

Одлукао буџету града Смедерева за 2018. годину („Сл. лист града
Смедерева“,број 14/2017,4/2018 и 8/2018) и Интерни извештај ЈКП
Паркинг сервис Смедерево
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ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И
САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА, Програмска активност 0701-0002 (ПА 0002) - Управљање и одржавање
саобраћајне инфраструктуре, функција 360 – Јавни ред и
безбедност некласификован на другом месту, односи се
на Савет за безбедност саобраћаја града Смедерева. У буџетској 2018. години планирана су средства у укупном износу од 35.000.000 динара, а утрошена су средства у износу
од 18.893.225 динара за реализацију Програма коришћења
средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на подручју града Смедерева у 2018.
години.
Чланом 17. Закона о безбедности саобраћаја на путевима (“Службени гласник Републике Србије”, број 41/2009,
53/2010, 101/2011, 32/2013 - одлука УС, 55/2014, 96/2015
- др. закон, 9/2016 - одлука УС, 24/2018, 41/2018 и 41/2018
- др. закон) прописано је да јединица локалне самоуправе,
у оквиру својих права и дужности, обезбеђује средства за
финансирање унапређења безбедности саобраћаја. Извори
средстава за унапређење безбедности саобраћаја су: буџет
јединице локалне самоуправе, наплаћене новчане казне за
прекршаје и привредне преступе предвиђене прописима
о безбедности саобраћаја на путевима, поклони или прилози покровитеља јединици локалне самоуправе и остали
приходи.
Чланови 18. и 19. овог Закона прецизније одређују изворе финансирања безбедности саобраћаја, начин расподеле
и намену средстава и на тај начин дају могућност локалним
заједницама да успоставе заштитни систем и предузимају
мере и активности на локалном нивоу.
У складу са наведеним, Савет за безбедност саобраћаја града Смедерева на радној седници утврдио је коначан
текст Предлога програма коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на
подручју града Смедерева у 2018. години.
Са аспекта програмске структуре корисника буџета,
ове активности се препознају у „ПРОГРАМУ 7 - Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура и то кроз
активности:
1. Унапређење саобраћајног васпитања и образовања,
2. Превентивно-промотивне активности из области безбедности саобраћаја и
3. Техничко опремање органа надлежних за безбедност
саобраћаја и јединица саобраћајне полиције које контролишу и регулишу саобраћај на путевима.
Свака од програмских активности треба да утиче на
Програмски циљ „Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода, а преко праћених индикатора (број саобраћајних незгода/инцидената,
број смртних исхода и број повређених људи).
Програмска активност „Унапређење саобраћајног васпитања и образовања“ реализује се спровођењем набавке
наставних средстава, учила и едукативног материјала, а потом и доделе овог материјала предшколским и школским
установама и другим угроженим категоријама учесника у
саобраћају. Ова програмска активност кроз едукацију утиче на подизање нивоа свести о безбедности у саобраћају и
индиректно утиче на смањење броја саобраћајних незгода.
Треба истаћи да је ово дугорочна активност, чији се значајни ефекти не могу сагледати у планској години него тек посматрано у дужем периоду, односно након неколико година.
Програмска активност „Превентивно-промотивне активности из области безбедности саобраћаја“ реализује
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се набавком превентивно-промотивног материјала, затим
примене тог материјала за извођење промотивних активности и све то пропраћено медијском подршком кроз емитовање прилога, емисија и спотова који се тичу безбедности
саобраћаја. Треба напоменути да је ово дугорочна и константна активност чији се ефекти не могу тренутно нити у
краћем временском периоду измерити, јер се ради о подизању нивоа свести свих учесника у саобраћају и њиховој
перцепцији ових активности. Међутим, неоспорно је да је
ова мера дугорочно посматрано изузетно ефективна.
Програмска активност „Техничко опремање органа надлежних за безбедност саобраћаја и јединица саобраћајне
полиције које контролишу и регулишу саобраћај на путевима“ директно утиче на повећање безбедности саобраћаја.
Извештај о стању безбедности саобраћаја на територији
града Смедерева идентификује непрописну или неприлагођену брзина кретања возила као најчешћи узрок настајања
саобраћајних незгода, а ова програмска активност директно утиче на бележење и санкционисање наведеног узрока.
Савет за безбедност саобраћаја, као тело за координацију има трајни задатак подстицања, организовања и
усклађивања послова безбедности саобраћаја на путевима из надлежности града Смедерева. Савет посебно предлаже и даје иницијативе Градском већу града Смедерева за доношење стратешких аката, програма и планова.
На основу предлога Савета, Градско веће града Смедерева донело је Програм коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на подручју града Смедерева у 2018. години.
У складу са претходно наведеним, Савет за безбедност саобраћаја града Смедерева, је спровео следеће активности:
I Унапређење саобраћајне инфраструктуре:
-Израда пројеката и изградња и реконструкција тротоара, формирање, изградња и опремање пешачких коридора, пешачких зона, елемената заштите пешака у улицама
Петријевској, Горанској, Шалиначкој, Кнез Михајловој,
Војводе Ђуше, Карађорђевој, 16. Октобра, Коларској као и
у другим улицама у којима се догодило страдање пешака
у саобраћајним незгодама на територији града Смедерева,
- Израда пројеката пешачких семафора и њихова реализација у улицама Црвене Армије и Карађорђевој у Смедереву,
-Израда и реализација пројеката којима се унапређује
безбедност саобраћаја у школским зонама на територији
града,
-Израда пројеката и уградња техничких средстава за
успоравање саобраћаја и то вештачких избочина платоа,
шуштећих и вибрационих трака и маркера,
-Израда пројеката, набавка уградња и одржавање пешачких ограда, стубића као и друге опреме пута за заштиту
безбедности учесника у саобраћају,
Израда пројеката, набавка и уградња саобраћајних знакова са изменљивим садржајем у функцији обавештавања,
смањења и контроле брзине кретања возила у улицама Петријевској и Шалиначкој,
-Израда пројекта, набавка и уградња посебне опреме за
осветљавање пешачких прелаза са становишта повећања
безбедности пешачког саобраћаја.
II Рад Савета за безбедност саобраћаја града
Смедерева:
-Саветовање, едукација, семинари, одржавање седница
и репрезентација
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III Унапређење саобраћајног васпитања и
образовања:
-Набавка светлоодбојних прслука и сличних средстава
са циљем едукације из облати безбедности саобраћаја за
ученике основних школа и деце предшколског узраста на
територији града Смедерева,
-Опремање школских саобраћајних патрола на територији града Смедерева,
IV Превентивно-промотивне активности из области
безбедности саобраћаја:
-Превентивно-промотивне кампање и акције са циљем
промена понашања учесника у саобраћају,
-Превентивно-промотивне акције Агенције за безбедност саобраћаја Републике Србије,
-Набавка ауто седишта за новорођене бебе са циљем
повећања безбедности у саобраћају и повећања процената
употребе сигурносних појасева путника на задњим седиштима возила,
-Спровођење акције „Шта знаш о саобраћају“ за ученике основних школа и децу предшколског узраста,
V Научно-истраживачки рад у области безбедности
саобраћаја:
-Израда пројеката и студија безбедности саобраћаја,
VI Техничко опремање органа надлежних за безбедност саобраћаја и јединица саобраћајне полиције које
контролишу и регулишу саобраћај на путевима:
-Реализација „Тетра“ система радио везе саобраћајна
полиција, сектор за ванредне ситуације, хитна помоћ, ради
заједничког деловања код саобраћајних незгода,
-Набавка опреме за снимање саобраћаја-мерење брзине
и броја возила за потребе израде решења из области безбедности саобраћаја,
-Набавка апарата за тестове возача на употребу психоактивних супстанци са улошцима за анализу, тонера за
штампаче и другог потрошног и канцеларијског материјала
за потребе саобраћајне полиције,
-Набавка баријера, ограда, чуњева, трака, батеријских
лампи, прслука за поребе саобраћајне инспекције,
-Набавка и уградња опреме на основу Пројекта система
видео надзора и система за аутоматско препознавање таблица на територији града,
-Обезбеђивање инернет конекције за функционисање
система видео надзора и система за аутоматско препознавање таблица на територији града,
-Опремање Дома здравља Смедерево за пружање хитне
медицинске помоћи приликом саобраћајних незгода (ЕКГ,
Аспиратор, прслук за имобилизацију),
VIIУговорне обавезе - средства намењена за реализацију уговора из претхоне године:
-Пројекат побољшања школске зоне ОШ „Доситеј Обрадовић“ Смедерево (ЈКП Паркинг Смедерево),
- Пројекат побољшања школске зоне ОШ „Бранислав
Нушић“ Смедерево (ЈКП Паркинг Смедерево),
- Пројекат побољшања школске зоне ОШ „Свети Сава“
Смедерево (ЈКП Паркинг Смедерево),
-Постављање елемената заштите пешака у улици Карађорђевој у Смедереву на делу од Винарског подрума до
улице Народног фронта (ЈКП Паркинг Смедерево),
-Обнављање, фарбање, и поправљање заштитних ограда и стубића у Смедереву (ЈКП Паркинг Смедерево),
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-Набавка и уградња саобраћајног знака са изменљивим
садржајем у улици Коларској у Смедереву (ЈКП Паркинг
Смедерево),
-Израда пројекта за уградњу техничких средстава за
успоравање саобраћаја (ЈКП Паркинг Смедерево),
-Пројекат изградње тротоара, формирање пешачких коридора, заштите пешака, саобраћајних елемената са усмеравањем на заштиту пешака у улицама Шалиначкој, Кнеза
Михаила, Војводе Ђуше, и Карађорђевом у Смедереву (ЈП
Урбанизам Смедерево),
-Израда пројекта регулисања одвијања саобраћаја са
елементима заштите пешака на раскрсници улица Кнеза
Михаила и Лукијана Мушицког у Смедереву (ЈП Урбанизам Смедерево),
-Израда посебног начина осветљења пешачког прелаза у улици Деспота Ђурђа у Смедереву (ЈКП Зеленило и
гробља),
-Израда пројкта светлосне саобраћајне сигнализације
на пешачком прелазу у улици Црвене Армије у Смедереву
ПРОГРАМ 7: Програмска активност - Управљање и
одржавање саобраћајне инфраструктуре, функција 360
– Јавни ред и безбедност некласификован на другом
месту, односи се на Савет за безбедност саобраћаја града
Смедерева. У буџетској 2018. години од планираних средства у укупном износу од 35.000.000 динара реализована су
средства у износу од 18.893.225 динара и то:
-за сталне трошкове износ од 124.962 динара, а односи
се интернет – конекцију за функционисање система видео
надзора и система за аутоматско препознавање таблица и
слично,
-за услуге по уговору износ од 990.999 динара, а односи
се на следеће услуге по уговору: за котизацију за семинаре
у износу од 103.880 динара (међународна конференција), за
остале стручне услуге у износу од 455.119 динара и остале
опште услуге у износу од 432.000 динара,
-за текуће поправке и одржавање износ од 115.200
динара,
-за материјал износ од 5.015.931 динара и то: на основу
Уговора, наш број 400-4106/2018-03 од 15.05.2018. године за набавку 260 светлоодбојних прслука са штампом за
ученике првог разреда од STR ARISSTOKRAT VLADAN
NIKOLIĆ PR SMEDEREVO у износу од 119.808 динара; на
основу Уговора, наш број 400-10771/2018-04 од 05.12.2018.
године о извођењу радова на уградњи нових жардињера и
размештању постојећих жардињера са ЈКП Зеленило и гробља Смедерево у износу од 998.698,56 динара; на основу
Уговора, наш број 400-11344/2018-03 од 20.12.2018. године
за набавку 10 комплета дидактичких средстава у облику
саобраћајних знакова за потребе Савета од PERTINI TOYS
DOO BEOGRAD у износу од 90.264 динара, као и за набавку кетриџа, израду печата и друго у износу од 87.160
динара што укупно износи 1.295.930,56 динара. Такође,
на основу Уговора о набавци ауто седишта за новорођене
бебе између Града Смедерева, наш број 400-3326/2018-03
од 18.04.2018. године и Предузећа за производњу, промет
и услуге „КЕПРОМ“ д.о.о. Београд извршена је набавка
1.000 комада ауто седишта у вредности од 3.720.000 динара, а у току 2018. године подељено је новорођеним бебама
495 комада.
-за порезе, обавезне таксе и казне – републичке казне у
износу од 930 динара,
-за зграде и грађевинске објекте укупан износ од
5.991.310 динара и то: на основу Уговора, наш број 400-
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7171/2018-04 од 29. 08. 2018. године о извођењу радова на
уградњи заштитних стубића и ограде на раскрсници улица
Кнез Михаилове и Лукијана Мушицког у износу од 148.800
динара и на основу Уговора, наш број 400-7172/2018-04 од
29.08.2018. године о извођењу радова на уградњи заштитних стубића и маркера у улици Кнез Михајлова, од раскрснице улица Кнез Михаилова и Лукијана Мушицког до
главног улаза у Болницу у Смедереву у износу од 187.200
динара; на основу Уговора, наш број 400-8027/2017-04 од
10.10.2017. године о извођењу радова на додатном осветљењу пешачког прелаза у Улици Деспота Ђурђа на раскрсници са Улицом Краља Петра I у Смедереву са ЈКП Зеленило и гробља Смедерево у износу од 593.601,91 динара; на
основу Уговора, наш број 400-6494/2018-08 од 31.07.2018.
године за радове на уређењу тротоара и пешачких платоа у
Улици Шалиначкој и Улици Ђуре Салаја и групе понуђача
коју чине „BAUMEISTER“ д.о.о., Београд и А.Д. „СРЕМПУТ“, Рума у износу од 1.624.597,32 динара; на основу
Уговора, наш број 400-7008/2018-04 од 23.08.2018. године о извођењу радова на постављању заштитне ограде за
пешаке у Улици Шалиначкој у Смедереву са ЈКП Паркинг
сервис Смедерево у износу од 124.800 динара, као и износ
од 241.000 динара са наведеним предузећем за уградњу и
санацију заштитних стубића у Шалиначкој улици. Такође,
за пројектну документацију, а по Програму Савета, реализован је укупан износ од 3.071.311,20 динара и то: на
основу Уговора, наш број 400-7021/2018-04 од 23.08.2018.
године о изради саобраћајног пројекта вертикалне саобраћајне сигнализације са изменљивим садржајем са ЈКП
Паркинг сервис Смедерево у износу од 90.000 динара; на
основу Уговора, наш број 400-10089/2017-04 од 18.12.2017.
године за пружање услуге израде техничке документације
за унапређење саобраћајне инфраструктуре на територији града Смедерева са ЈП Урбанизам Смедерево у износу
од 2.933.311,20 динара, на основу Уговора, наш број 400225/2018-04 од 11.01.2018. године о пружању услуге израде
техничке документације за унапређење саобраћајне инфраструктуре на територији града Смедерева са ЈП У рбанизам
Смедерево у изноу од 48.000 динара,
-за машине и опрему износ од 6.653.893 динара, а односи се на набавку следеће опреме: на основу Уговора, наш
број 400-4129/2018-03 од 15.05.2018. године за набавку
деветнаест мушких бицикла за потребе Савета за безбедност саобраћаја града Смедерева од WINWIN SHOP doo
Čačak у износу од 280.003 динара; на основу Уговора, наш
број 400-10444/2018-03 од 28.11.2018. године за набавку
једног штампача марке „CANON i sensys lbp251 dw“ за
потребе Савета од KOMPARATOR DOO SMEDEREVO у
износу од 22.070,40 динара; на основу Уговора, наш број
400-7184/2018-03 и број 400-7185/2018-03 од 29.08.2018.
године са SCHILLER D.O.O. BEOGRAD, набављена су два
ЕКГ АПАРАТА у износу од 472.560 динара и један АСПИРАТОР у вредности од 117.600 динара; на основу Уговора,
наш број 400-10082/2018-04 од 18.12.2018. године за извођење радова на уградњи вертикалног саобраћајног знака
са изменљивим садржајем (брзински дисплеј) у Улици Коларској у Смедереву са ЈКП Паркинг у износу од 467.010
динара, на основу Уговора, наш број 400-6496/2018-03 од
31.07.2018. године о набавци и уградњи система за аутоматску детекцију саобраћајних прекршаја на км7 у Улици
Београдски пут, а према Програму Савета од „СЕЛМА“
Д.О.О. ИЗ Суботице у износу од 3.981.720 динара, на
основу Уговора, наш број 400-5990/2018-03 од 06.07.2018.
године о набавци апарата за тестове возача на употребу
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психо-активних супстанци са колекторима за анализу од
DRAGER TEHNIKA I TRGOVINA I SERVISIRANJE DOO
BEOGRAD у вредности од 717.600 динара, на основу Уговора, наш број 400-7178/2018-03 од 29.08.2018 године за
набавку уређаја за бројање саобраћаја и класификацију
возила за потребе Савета од DOO SELMA SUBOTICA у износу од 535.560 динара, на основу Уговора, наш број 4007183/2018-03 од 29.08.2018. године за набавку опреме за
снимање саобраћаја за потребе Савета од KOMPARATOR
DOO SMEDEREVO у износу од 59.770 динара.
ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ Одлуком о буџету града Смедерева за 2018. годину („Службени лист града Смедерева“, број 14/2017, 4/2018 и 7/2018)
планирана су средства у износу од 281.078.000 динара. У
периоду јануар-децембар 2018. године утрошена су средства у износу од 277.445.397 динара, односно 98,71% од
годишњег плана по следећим програмима, програмској
класификацији-програмским активностима и пројектима.
ПРОГРАМ 9: Основно образовањe и васпитање,
Програмска активност 2002-0001-Функционисање основних школа, функција 912-Основно образовање, у наведеном периоду утрошена су средства за следеће намене и то
за:
- накнаде у натури у износу од 17.072.472 динара (превоз радника по Уговору),
- социјална давања у износу од 4.673.120 динара (солидарне помоћи за боловања),
- накнада трошкова за запослене у износу од 37.379.377
динара (накнада трошкова за превоз на посао и са
посла),
- награде запосленима и остали посебни расходи у износу од 8.322.477 динара (јубиларне награде),
- сталне трошкове у износу од 107.496.841 динар
(трошкови платног промета 2.194.901 динар, услуге за електричну енергију 20.802.096 динара, угаљ
16.061.007 динара, лож уље 10.526.206 динара, мазут
12.112.910 динара, централно грејање 33.128.057 динара, услуге водовода и канализације 6.146.463 динара, одвоз отпада 3.424.638 динара, телефон, телекс
и телефакс 1.860.060 динара, трошкови осигурања
1.240.503 динара),
- т рошкове путовања у износу од 31.292.611 динара
(превоз ученика по Уговору Ласта – школе),
- у слуге по уговору 4.707.160 динара (услуге образовања и усавршавања запослених 964.895 динара, такмичења 1.349.914 динара, остале намене 2.392.351
динар),
- специјализоване услуге у износу од 819.598 динара
(санитарни прегледи),
- т екуће
поправке
и
одржавање
у
износу
од 45.074.448 динара (текуће поправке зграда и објеката 40.909.912 динара, текуће поправке и одржавање
опреме 4.164.536 динара),
- материјал у износу од 9.210.828 динара (канцеларијски
материјал 2.053.345 динара, заштитна одела 391.343
динара, стручна литература 846.811 динара, бензин
306.338 динара, материјал за образовање 2.713.643
динара, производи за чишћење 2.899.348 динара),
- накнаде за смештај и превоз у износу од 2.367.423 динара (накнаде за смештај специјалних ученика),
- новчане казне и пенали по решењу судова у износу од
247.134 динара.
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9. Основно
образовање и
васпитање

Функционисање
основних школа
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ИНДИКАТОРИ

Планирана
вредност
(2018)

Остварена
вредност
(2018)

Процентуални обухват
деце основним
образовањем по полу
(дечаци)

52%

51%

Процентуални обухват
деце основним
образовањем по полу
(девојчице)

48%

49%

Обезбеђени прописани
услови за васпитно
-образовни рад

Просечан број ученика
по одељењу

20

19

Унапређење квалитета
и услова образовања и
васпитања

Број радника путника

652

1.065

Повећање доступности
и приступачности
основног образовања
деци

Проценат деце са
обезбеђеним бесплатним
школским превозом у
односу на укупан број
деце

13,13%

14,00%

ЦИЉЕВИ

Функционисање
основних школа

- машине и опрема 8.781.908 динара (опрема а
образовање).
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ Одлуком
о буџету града Смедерева за 2018. годину („Службени лист
града Смедерева“, број 14/2017, 4/2018 и 7/2018) планирана
су средства у износу од 108.045.000 динара. У периоду јануар-децембар 2018. године утрошена су средства у износу
од 105.859.514 динара, односно 97,98% од годишњег плана
по следећим програмима, програмској класификацији-програмским активностима и пројектима.
ПРОГРАМ 10: Средње образовање и васпитање,
Програмска активност 2003-0001-Функционисање средњих школа, функција 920 – Средње образовање, у наведеном периоду утрошена су средства за следеће намене и то
за:
- превоз радника у износу од 8.088.473 динара (превоз
радника по Уговору),
-  социјална давања у износу од 781.952 динара (солидарне помоћи за боловања),
- накнада трошкова за запослене у износу од 13.029.466
динара (накнаде трошкова за превоз на посао и са
посла),
- награде запосленима и остали посебни расходи у износу од 3.315.457 динара (јубиларне награде),
- сталне трошкове у износу од 53.414.016 динара (трошкови платног промета 894.905 динара, услуге за
електричну енергију 7.087.140 динара, угаљ 2.206.402

динара, лож уље 16.547.290 динара, мазут 8.772.311
динара, централно грејање 8.285.427 динара, услуге
водовода и канализације 4.919.748 динара, одвоз отпада 2.494.312 динара, телефон, телекс, телефакс 375.274
динара, трошкови осигурања 1.831.207 динара),
- услуге по уговору у износу од 2.399.569 динара (услуге образовања и усавршавања запослених 329.369
динара, остале опште услуге – такмичења 1.097.134
динара, остале опште услуге – остале намене 973.066
динара)
- с пецијализоване услуге у износу од 1.430.190 динара (здравствена заштита по уговору – санитарни
прегледи),
- текуће поправке и одржавање у износу од 8.075.889
динара (текуће поправке и одржавање зграда и објеката 6.579.804 динара, текуће поправке и одржавање
опреме 1.496.085 динара),
- материјал у износу од 6.976.348 динара (канцеларијски материјал 506.199 динара, заштитна одела 258.214
динара, стручна литература 454.836 динара, бензин
925.815 динара, материјал за образовање 3.373.565
динара, материјал за чишћење – хигијена 1.457.719
динара),
- з граде и грађевинске објекте у износу од 3.099.932
динара,
-м
 ашине и опрему у износу од 3.748.231 динар (опрема
за образовање),
- о стале некретнине и опрему у износу од 1.499.991
динар.
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ИНДИКАТОРИ

Планирана
вредност у
2018 години

Остварена
вредност
у 2018.
години

Процентуални обухват деце средњим
образовањем по полу (дечаци)

52,00%

50%

Процентуални обухват деце средњим
образовањем по полу (девојчице)

48,00%

50%

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

Просечан број ученика по одељењу

27

26

Повећање доступности и
приступачности основног
образовања деци

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

4,5%

4,5%

Унапређење квалитета
образовања и васпитања
услова у основним
школама

Број радника путника

362

362

НАЗИВ Програм,
Програмска активност и
Пројекат

ЦИЉЕВИ

10. Средње образовање и
васпитање

Повећање обухвата
средњошколског
образовања

Функционисање средњих
школа
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СОЦИЈАЛНA ПОМОЋ УГРОЖЕНОМ СТАНОВНИШТВУ Одлуком о буџету града Смедерева за
2018. годину („Службени лист града Смедерева“, број
14/2017, 4/2018 и 7/2018) планирана су средства у износу
од 47.950.000 динара. У периоду јануар-децембар 2018. године утрошена су средства у износу од 41.924.739 динара,
односно 87,43% од годишњег плана по следећим програмима, програмској класификацији-програмским активностима и пројектима.
ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА, Програмска активност 0901-0001-Једнократне помоћи
и други облици помоћи, функција 070 – Социјална помоћ
угроженом становништву некласификована на другом месту, у наведеном периоду утрошена су средства за следеће
намене и то за:
- накнаду за социјалну заштиту из буџета-превоз лица
старијих од 65 година у износу од 10.367.713 динара,
- превоз ученика средњих школа у износу од 13.500.000
динара,
- подстицање образовања ученика и студената на територији града Смедерева у износу од 10.303.306 динара
(подстицање образовања ученика и студената на територији града Смедерева 10.212.287 динара и поштански трошкови 91.019 динара) и
- остале накнаде за образовање – превоз студената у износу од 7.753.720 динара.
СОЦИЈАЛНA ПОМОЋ – ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ Одлуком о буџету града Смедерева
за 2018. годину („Службени лист града Смедерева“, број
14/2017, 4/2018 и 7/2018) планирана су средства у износу
од 22.000.000 динара. У периоду јануар-децембар 2018. године утрошена су средства у износу од 20.634.261 динар,
односно 93,79% од годишњег плана по следећим програмима, програмској класификацији-програмским активностима и пројектима.
ПРОГРАМ 11: Социјална и дечија заштита, Програмска активност 0901-0006-Подршка деци и породици
са децом, функција 070 – Социјална помоћ угроженом ста-

новништву некласификована на другом месту, у наведеном
периоду утрошена су средства за следеће намене и то за:
-ф
 инансијску помоћ породиљама у износу од 14.874.494
динара (финансијска помоћ породиљама 14.535.000
динара и поштански трошкови 339.494 динара),
- посебан родитељски додатак у износу од 1.840.368
динара – близанци (посебан родитељски додатак
1.800.000 динара и поштански трошкови 40.368 динара) и
- бесплатну ужину у ђачкој кухињи у износу од
3.919.399 динара.
СОЦИЈАЛНA ПОМОЋ – ПОДРШКА РАЂАЊУ
И РОДИТЕЉСТВУ Одлуком о буџету града Смедерева
за 2018. годину („Службени лист града Смедерева“, број
14/2017, 4/2018 и 7/2018) планирана су средства у износу
од 11.500.000 динара. У периоду јануар-децембар 2018. године утрошена су средства у износу од 8.156.816 динара,
односно 70,93% од годишњег плана по следећим програмима, програмској класификацији-програмским активностима и пројектима.
ПРОГРАМ 11: Социјална и дечија заштита, Програмска класификација 0901-0007-Подршка рађању и родитељству, функција 070 – Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту, у наведеном
периоду утрошена су средства за следеће намене и то за:
- финансијску помоћ трудницама у износу од 7.156.816
динара (финансијска помоћ трудницама 7.000.000 динара и поштански трошкови 156.816 динара),
-п
 опулациону политику – вантелесна оплодња у износу
од 1.000.000 динара.
СОЦИЈАЛНA ПОМОЋ – ПОДРШКА ОСОБАМА
СА ИНВАЛИДИТЕТОМ Одлуком о буџету града Смедерева за 2018. годину („Службени лист града Смедерева“, број 14/2017, 4/2018 и 7/2018) планирана су средства
у износу од 1.500.000 динара. У периоду јануар-децембар
2018. године утрошена су средства у износу од 1.240.823
динара, односно 82,72% од годишњег плана по следећим
програмима, програмској класификацији-програмским активностима и пројектима.
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ПРОГРАМ 11: Социјална и дечја заштита, Програмска класификација 0901-0008-Подршка особама са инвалидитетом, функција 070 – Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту, у наведеном
периоду утрошена су средства за следеће намене и то за:
- накнаду за социјалну заштиту из буџета – превоз социјално хуманитарних организација и удружења грађања у
износу од 1.240.823 динара.
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА - НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА Одлуком о буџету
града Смедерева за 2018. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 14/2017, 4/2018 и 7/2018) планирана су
средства у износу од 55.790.000 динара. У периоду јануар-децембар 2018. године утрошена су средства у износу
од 53.759.443 динара, односно 96,36% од годишњег плана
по следећим програмима, програмској класификацији-програмским активностима и пројектима.
Циљ

ПРОГРАМ 11: Социјална и дечија заштита, Програмска активност 0901-0001- Једнократне помоћи и други
облици помоћи, функција 090-Социјална заштита некласификована на другом месту, утрошена су средства за следеће
намене и то за:
- једнократне помоћи у износу од 24.500.000 динара,
- в анредне новчане помоћи у износу од
23.055.453 динара,
-ф
 инансијска помоћ за додатно образовање деце смештене у хранитељским породицама и деце у систему
социјалне заштите у износу од 1.923.400 динара,
- т рошкови погребних услуга 636.883 динара,
-п
 ревоз ученика основних и средњих школа са сметњама у развоју и инвалидитетом и трошкови превоза
пратиоца у износу од 3.643.707 динара.

Индикатори
1. Проценат грађана који добијају новчане
накнаде и помоћи у натури у односу на укупан
број грађана

1. Унапређење заштите
сиромашних

2. Број корисника једнократне новчане помоћи у
односу на укупан број грађана
3. Број грађана корисника других мера
материјалне подршке ( набавка огрева и сл.) у
односу на укупан број грађана

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА - ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СМЕДЕРЕВО Одлуком о буџету града Смедерева за 2018. годину („Службени лист града Смедерева“, број
14/2017, 4/2018 и 7/2018) планирана су средства у износу
од 35.393.490 динара. У периоду јануар-децембар 2018. године утрошена су средства у износу од 26.277.010 динара,
односно 74,24% од годишњег плана по следећим програмима, програмској класификацији - програмским активностима и пројектима
ПРОГРАМ 11: Социјална и дечија заштита, Програмска класификација 0901-0001-Једнократне помоћи и
други облици помоћи, функција 090-Социјална заштита
некласификована на другом месту, утрошена су средства за
следеће намене и то за:
- Плате, додатке и накнаде запослених (зараде) у износу
од 10.699.645 динара,
- социјалне доприносе на терет послодавца у износу од 1.915.237 динара (допринос за пензијско и инвалидско осигурање 1.283.956 динара, допринос за
здравствено осигурање 551.033 динара, допринос за
незапосленост 80.248 динара),
- отпремнине и помоћи у износу од 463.234 динара (отпремнине за одлазак у пензију),
- накнаде за запослене у износу од 430.359 динара (накнада трошкова за превоз на посао и са посла),
-н
 аграде, бонусе и остале посебне расходе у износу од
196.603 динара (јубиларне награде),
- с талне трошкове у износу од 2.840.149 динара (платни
промет – Центар 432.425 динара, електрична енергија
– Центар 897.676 динара, електрична енергија сигурна кућа 204.591 динар, вода – Центар 72.801 динара,
одвоз отпада 181.008 динара, телефони, телекс, теле-
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факс 127.219 динара, пошта 924.429 динара),
- у слуге по уговору у износу од 4.879.939 динара (услуге за одржавање софтвера 526.674 динара, услуге
одржавања рачунара 71.850 динара, услуге образовања и усавршавања запослених 96.000 динара, остале
стручне услуге - Израда пројекта котларнице Центра
за социјални рад 99.000 динара, остале опште услуге ПП послови 2.965.605 динара, услуге обезбеђења
објеката Центра за социјални рад и објеката Сигурне
куће 375.649 динара, остале опште услуге-трошкови
грејања 745.161 динар),
- специјализоване услуге у износу од 20.000 динара
(услуге културе),
- т екуће поправке и одржавање износ од 1.159.930 динара (текуће поправке и одржавање зграда и објеката
– Центар за социјални рад 598.400 динара, текуће поправке и одржавање зграда и објеката – Сигурна кућа
175.938 динара, текуће поправке и одржавање опреме – Центра за социјални рад 348.422 динара, текуће
поправке и одржавање опреме – Сигурна кућа 37.170
динара),
- материјал у износу од 1.928.963 динара (канцеларијски материјал 684.328 динара, бензин 1.000.000 динара, хемијска средства за чишћење – Сигурна кућа
148.820 динара, остали материјали за посебне намене
– Сигурна кућа 95.815 динара),
- з граде и грађевинске објекте у износу од 548.500 динара (капитално одржавање пословних зграда и пословних објеката),
-м
 ашине и опрему у износу од 1.194.451 динар (канцеларијска опрема – намештај 398.300 динара, уградна
опрема 198.100 динара, рачунарска опрема 598.051
динар).
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1. Повећање доступности права и
услуга социјалне заштите
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Индикатори
1. Проценат корисника мера и услуга
социјалне и дечје заштите који се
финансирају из буџета града у односу на
број становника
2. Проценат корисника финансијске
подршке и подршке у натури у односу на
укупан број корисника социјалне заштите

2. Унапређење квалитета услуга
социјалне заштите

Број корисника услуга у заједници у односу
на укупан број грађана

3. Унапређење заштите жена од
насиља у породици

1. Број пријава насиља у породици
2. Број корисника услуге смештаја у
Прихватилиште за жртве насиља „Сигурна
кућа“
- укупан број деце и жена

Образложење спровођења програмске активности
за 12 месеци у 2018. години:
Програм социјалне заштите је био усмерен на повећање
доступности права и услуга најугроженијим категоријама
корисника у локалној заједници путем унапређења квалитета постојећих и развијањем нових мера и услуга.Унапређење квалитета постојећих услуга базирало се на поверавању услуга лиценцираним пружаоцима, који испуњавају
предвиђене функционалне и структуралне стандарде у
пружању услуга. Програм је предвиђао и развијање нових
услуга у складу са потребама грађана у локалној заједници. Програмом је обухваћена и родна димензија у пружању заштите. Акценат програма је био на заштити жена и
деце жртава насиља у породици пружањем услуге смештаја
у Прихватилиште за жртве насиља, као и обезбеђивањем
других мера и услуга које би допринеле побољшању њиховог положаја.
Спровођење програма било је дефинисано Законом
о социјалној заштити, Одлуком о правима социјалне заштите у граду Смедереву, Стратегијом развоја социјалне заштите града Смедерева за период од 2015.-2019.
године, Законом о забрани дискриминације, Законом о
равноправности полова и Националном стратегијом за
родну равноправност за период 2016.-2020. године. Програм се спроводио путем различитих активности са циљем да унапреди заштиту свих грађана у стању социјалне потребе и омогући им брже превладавање социјалних
проблема и лакшу интеграцију у локалну заједницу.
Центар за социјални рад Смедерево је током извештајног
периода у складу са постојећим ресурсима и по прописаној
методологији реализовао следеће програмске активности:
• одобравање социјалних помоћи,
• обезбеђење услуге смештаја,
• саветодавно -терапијске и социјално-едукативне
услуге,
• пружање подршке активностима Црвеног крста,
• подршка старијим лицима и лицима са инвалидитетом.
У том смислу заштита најсиромашнијих категорија
грађана реализована је путем признавања права на различите врсте материјалне подршке (јенократну новчану помоћ, ванредну новчану помоћ, трошкове погребних услуга,
путне трошкове и исхрану пролазника, трошкове превоза
ученика основних и средњих школа са сметњама у развоју
и инвалидитетом и трошкове превоза њихових пратиоца,
бесплатан оброк -”Народна кухиња”, бесплатну ужину у
ђачкој кухињи и поклон пакетиће).
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Заштита лица која су изненада остала без смештаја или
су из других разлога морала бити збринута ван своје породице (скитња, просјачење и др.), као и лица која су била
изложена насиљу спроводила се путем смештаја у Прихватилиште за одрасла и стара лица, Прихватилиште за малолетну децу ван територије града Смедерева и Прихватилиште за жртве насиља „Сигурна кућа“.
Заштита старијих лица и лица са инвалидитетом реализована је пружањем различитих услуга подршке у циљу
интеграције ових лица у локалну заједницу (помоћ у кући,
персонална асистенција, лични пратилац и сл.).
Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора
Центар за социјални рад је током године у складу са
постојећим ресурсима и по прописаној методологији реализовао све програмске активности и на тај начин успео
да омогући адекватну и правовремену заштиту грађана са
високим степеном социјалне угрожености.
Заштита најсиромашнијих грађана реализована је у
оквирима циљаних вредности. До одступања је дошло код
удела корисника једнократних новчаних помоћи, који је
био изнад нивоа очекиване вредности, с обзиром да је већи
број корисника током године остварио право на више врста
једнократних помоћи. До одступања је дошло и код удела
корисника других видова материјалне подршке у односу на
укупан број грађана (вредности су мање од очекиваних), с
обзиром да је дошло до смањења броја корисника права на
бесплатни оброк у односу на претходни период, због увођења рестриктивнијих критеријума у коришћењу права.
Значајно одступање бележи се и у броју корисника
услуге смештаја у Прихватилиште за жртве насиља “Сигурна кућа”, с обзиром да је број испод очекиване вредности. Један од разлога одступања је примена нових законских решења у делу изрицања хитних мера заштите од насиља у односу на починиоце насиља (од стране полиције и
суда), а која је довела до ефикасније заштите жртви насиља.
Из истог разлога дошло је и до одступања у броју пријава
за насиље у породици.
Удео жена корисница социјалне помоћи у укупном броју корисника социјалне помоћи је већ годинама на приближно истом нивоу и одраз је укупног удела жена у укупном
броју корисника, где су жене заступљеније у односу на мушкарце. Током извештајног периода није дошло до реализације циљане вредности код услуга намењених заштити
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жена, с обзиром да није било услова за развијње нових
услуга, мада је дошло до значајних помака у односу на повећање нивоа квалитета у пружању постојеће услуге смештаја у Прихватилиште за жртве насиља „Сигурна кућа“.
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА – Дотације невладиним
организацијама Одлуком о буџету града Смедерева за

24. јун 2019. године

2018. годину („Службени лист града Смедерева“, број
14/2017, 4/2018 и 7/2018) планирана су средства у износу
од 11.000.000 динара. У периоду јануар-децембар 2018. године утрошена су средства у износу од 11.000.000 динара,
односно 100% од годишњег плана по следећим програмима, програмској класификацији - програмским активностима и пројектима.

Циљ

Индикатор

Циљна вредност у 2018.

Остварено за 12 месеци 2018.

Подстицање развоја
разноврсних
социјалних и других
услуга у заједници

Број удружења
/ хуманитарних
организација које
добијају средства из
буџета Града путем
Јавног конкурса

17

17

ПРОГРАМ 11: Социјална и дечија заштита, Програмска активност 0901-0003-Дневне услуге у заједници,
функција 090-Социјална заштита некласификована на другом месту, утрошена су средства за следеће намене и то за:
- Удружење параплегичара у износу од 841.385 динара,
- Градска организација глувих и наглувих у износу од
947.665 динара,
- Удружење за помоћ МНРО у износу од 823.671 динар,
- Градска организација савеза слепих Србије у износу
од 947.665 динара,
- Друштво за церебралну и дечију парализу у износу од
929.952 динара,
- Центар за самостални живот особа са инвалидитетом
у износу од 894.525 динара,
- Друштво за спорт и рекреацију инвалида града у износу од 735.105 динара,
- Удружење ратних и мирнодопских војних инвалида
града у износу од 504.831 динар,
- Организација особа са ампутираним екстремитетима
у износу од 752.818 динара,
- Међуопштинско удружење дистрофичара у износу од
717.391 динар,
- Градска организација инвалида рада у износу од
389.694 динара,
- Градска организација цивилних инвалида рата у износу од 354.267 динара,
- Градски савез социјално хуманитарних организација у
износу од 655.395 динара,
- Удружење слепих-слабовидних „Свети Вид“ у износу
од 407.407 динара,
Циљ
1.Обезбеђење услуге смештаја

-У
 дружење дистрофичара града Смедерева „Бољи Живот“ у износу од 451.691 динар,
-У
 дружење РВИ свих ратова града Смедерева у износу
од 336.554 динара,
-У
 дружење родитеља и старатеља деце са хендикепом у
износу од 309.984 динара.
НАРОДНА КУХИЊА Одлуком о буџету града Смедерева за 2018. годину („Службени лист града Смедерева“, број 14/2017, 4/2018 и 7/2018) планирана су средства у износу од 36.289.000 динара. У периоду јануар-децембар 2018. године утрошена су средства у износу
од 31.636.991 динар, односно 87,18% од годишњег плана
по следећим програмима, програмској класификацији програмским активностима и пројектима.
ПРОГРАМ 11: Социјална и дечија заштита, Програмска активност 0901-0005-Подршка реализацији Програма Црвеног крста, функција 090-Социјална заштита
некласификована на другом месту, утрошена су средства за
следеће намене и то за:
- Народну кухињу у износу од 31.636.991 динара.
ПРОГРАМ 11: Социјална и дечја заштита, Програмска активност 0901-0002 Породични и домски смештај,
прихватилишта и друге врсте смештаја, функција 090- Социјална заштита некласификована на другом месту, у износу од 1.000.000 динара, а извршено је 1.000.000 динара
односно 100% у наведеном периоду утрошена су средства
за следећу намену и то за:
- Смештај у прихватилиште - Прихватну станицу у износу од 1.000.000 динара.

Индикатор
1. Број корисника услуге смештаја у
Прихватилишта

Образложење одступања остварене од циљне вредности индикатора:
Број корисника услуге смештаја је значајно испод циљане вредности, с обзиром да се код броја смештених лица
током године не може направити одговарајућа процена, будући да број варира из године у годину и врло често зависи
од ванредних прилика које грађане могу довести у стање
ургентне потребе. Циљана вредност је била утврђена на
основу броја корисника из претходних година када је већи
број лица био привремено смештан.

Циљна вредност у 2018.

Остварено за 12 месеци
2018.

60

38

ПРОГРАМ 11: Социјална и дечија заштита, Програмска активноста 0901-0001-Једнократне помоћи и други облици помоћи, функција 090 - Социјална заштита некласификована на другом месту, планирана су средства у
износу од 27.200.000 динара. У периоду јануар-децембар
2018. године утрошена су средства у износу од 3.864.021
динар, односно 14,21% од годишњег плана и то за:
-Л
 окални акциони план за Роме у износу од 1.944.432
динара,

24. јун 2019. године
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- Нови уговор са Комесаријатом - Доходовне активности у износу од 1.800.000 динара,
- Учешће града Смедерева у новом уговору са Комесаријатом - Доходовне активности у износу од 119.589
динара.
ПРОГРАМ 11: Социјална и дечија заштита, Програмска активност 0901-П2- Пројекат „Сервис подршке и услуга
у области социјалне заштите за маргинализоване групе грађана са територије града Смедерева“, функција 090 - Социјална заштита некласификована на другом месту, планирана
су средства у износу од 20.473.291 динар. У периоду јануар-децембар 2018. године утрошена су у износу од 20.473.290
динара, односно 100 % од годишњег плана и то за:
- Дом за смештај старих лица Смедерево у износу од
4.546.453 динара,
- Дечије срце Београд у износу од 6.053.775 динара,
- Црвени крст – Прихватна станица у износу од
4.358.825 динара,
Циљ
Циљ1: Унапређење здравља становништва
Коментар: Планиран је број лекара-30 и
медицинских сестара-40,
Циљ2: Унапређење ефикасности примарне
здравствене заштите
Коментар: Мањи број лекара, а већи захтеви за
пружањем услуга.
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- Центар за самостални живот особа са инвалидитетом
у износу од 3.481.567 динара,
- Градска организација глувих и наглувих у износу од
635.600 динара,
- Друштво за церебралну и дечију парализу у износу од
1.266.000 динара и
- Установа за дневни боравак деце и омладинe са сметњама у развоју “Сунце” у износу од 131.070 динара.
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА-ДОМ ЗДРАВЉА Одлуком о буџету града Смедерева за 2018. годину („Службени
лист града Смедерева“, број 14/2017, 4/2018 и 7/2018) планирана су средства у износу од 47.000.000 динара. У периоду јануар-децембар 2018. године утрошена су средства у
износу од 44.897.248 динара, односно 95,53% од годишњег
плана по следећим програмима, програмској класификацији-програмским активностима и пројектима.

Индикатори

Циљна вредност у
2018.

Број здравствених
радника финансираних
из буџета града

70

Просечан број посета
по изабраном лекару

Опис програмске активности
Дом здравља „Смедерево“ Смедерево своје активности
усмерава на пружању здравствене заштите становништву.
Своје активности превасходно усмерава на превентивни
и куративни рад и оне су усклађене са свим законским и
подзаконским актима. Активности обухватају делатност
здравствене заштите на основу Методолошког упутства
Института за јавно здравље „Батут“ Београд којим је сачињен план рада - активности ове којим је сачињен план рада
- активности ове установе за 2018. годину.
Образложење спровођења програмске активности у
2018. години:
Спровођење програмске активности у 2018. години
усклађено је са Стратешким планом, који oбухвата следеће
циљеве:
- унапређење превентивне здравствене заштите,
- квалитет здравствене заштите,
- безбедност пацијента,
- промоција стилова здравог живота,
- едукација запослених,
- побољшање доступности здравствене заштите осетљивим популационим групама (инвалиди, Роми, особе
смештене у установама социјалне заштите…),
- унапређење службе кућног лечења и
- имплементација информационих технологија
Унапређење доступности правичности здравствене заштите лицима са инвалидитетом огледало се на приступ
објектима где се пружа здравствена заштита.

5.097

Остварено за 12
месеци 2018.
49 радника (на дан
31.12.2018.)

7.830

ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА, Програмска активност 1801-0003 Спровођење активности из
области друштвене бриге за јавно здравље, функција 720
– Ванболничке услуге, у наведеном периоду утрошена су
средства за следеће намене и то за:
-п
 лате, додатке и надокнаде запослених (зараде) у износу од 33.640.413 динара,
- с оцијалне доприносе на терет послодавца у износу од 6.256.835 динара (допринос за пензијско и инвалидско осигурање 4.288.473 динара, допринос за
здравствено осигурање 1.718.147 динара, допринос за
незапосленост 250.215 динара) и
- машине и опрему у износу од 5.000.000 динара (опрема за саобраћај - санитетско возило 4.428.788 динара,
медицинска опрема - 9 ЕКГ апарата 571.212 динара).
ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА, Програмска класификација 1801-0002 Мртвозорство, функција 721 – Опште медицинске услуге, планирана су средства
у износу од 800.000 динара, а у наведеном периоду утрошена су средства у износу од 719.847 динара.

Страна 154 – Број 3
Назив циља програмске активности/
пројекта
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Мртвозорство
Базна
вредност
2017.

Циљна
вредност у
2018.

Остварена
вредност у
2018.

Назив индикатора

Јединица мере

Активност стручног утврђивања времена
и узрока смрти ван здравствене установе

Стручно утврђивање времена и
узрока смрти ван здравствене
установе

извор верификације

Одлука о буџету града Смедерева за 2018. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 14/2017, 4/2018 и 7/2018)

ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА, Одлуком о буџету града Смедерева за 2018. годину
(„Службени лист града Смедерева“, број 14/2017, 4/2018
и 7/2018) програмска активност 1201-0003 – Унапређење
система очувања и представљања културно историјског наНазив циља програмске активности/пројекта
Назив индикатора

да

да

слеђа, функција 840- Верске и остале услуге заједнице планирана су средства у износу 2.050.000 динара. У периоду
јануар-децембар 2018. године утрошена су средства у износу од 2.050.000 динара, односно 100% од годишњег плана.

Унапређење система очувања и представљања културноисторијског наслеђа
Базна
Циљна
Остварена
Јединица мере
вредност
вредност у
вредност у
2017.
2018.
2018.

Број потписаних и реализованих уговора по основу
популаризације културно-историјског наслеђа на
нивоу локалне заједнице
извор верификације

да

број уговорапотписаних и
реализованих

16

12

12

Одлука о буџету града Смедерева за 2018. годину („Службени лист
града Смедерева“, број 14/2017, 4/2018 и 7/2018)

ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА Одлуком о буџету града Смедерева за 2018. годину
(„Службени лист града Смедерева“, број 14/2017, 4/2018
и 7/2018) програмска активност 1201-0003 – Унапређење
система очувања и представљања културно историјског
наслеђа, функција 860 - Рекреација, спорт, култура и вере
некласификоване на другом месту планирана су средства
у износу 1.500.000 динара, Средства су утрошена у наведеном износу, а на основу Уговора о коришћењу средстава
из Буџетског фонда за програм локалне самоуправе. Граду Смедереву додељена су средства у наведеном износу за
финансирање Пројекта „Косидба на Плавинцу 2018“. Средства у износу од 1.500.000 динара уплаћена су од стране
Министарства државне управе и локалне самоуправе, а на
основу Уговора о преносу средстава за реализацију Пројекта „Косидба на Плавинцу 2018“, који је закључен између
града Смедерева као преносиоца средстава, наш број 4004143-1/-04 од 15.05.2018. године и Удружења косача „Плавинац“ Смедерево као корисника средстава. Град је пренео
средства у износу од 1.500.000 динара за суфинансирање
19. манифестације „Косидба на Плавинцу 2018“ која је одржана 17.06.2018. године на Плавинцу у Смедереву. Средства је корисник наменски утрошио за реализацију наведе
манифестације.
ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА Одлуком о буџету града Смедерева за 2018. годину
(„Службени лист града Смедерева“, број 14/2017, 4/2018 и
7/2018) планирана су средства у износу 20.000.000 динара.
У периоду јануар-децембар 2018. године утрошена су средства у износу од 20.000.000 динара, односно 100% од годишњег плана по следећим програмима, програмској класификацији-програмским активностима и пројектима.

ПРОГРАМ 13: Развој културе, Програмска активност 1201-0004 - Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања, функција 830 –Услуге
емитовања и штампања и то за :
- Српски телеграф у износу од 500.000 динара,
- Радио Лукс у износу од 550.000 динара,
- Интернет портал и подунавље инфо у износу од
350.000 динара,
- Ембарго РС у износу од 500.000 динара,
- ТВ Студио Б у износу од 1.000.000 динара,
- Консалтинг маркетинг трејд д.о.о. у износу од 800.000
динара,
- Ромски медији у износу од 1.300.000 динара,
- Радио Бус у износу од 1.000.000 динара,
- Наше новине у износу од 2.100.000 динара,
- Наш глас у износу од 600.000 динара,
- Смедеревске новине у износу од 2.000.000 динара,
- Глас нације у износу од 500.000 динара,
- Коперникус ТВ у износу 3.500.000 динара,
- ТВ Јасеница онлине у износу од 1.300.000 динара,
- ТВ Јасеница у износу од 4.000.000 динара.
ФИЗИЧКА КУЛТУРА Одлуком о буџету града Смедерева за 2018. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 14/2017, 4/2018 и 7/2018) планирана су средства у износу 110.000.000 динара. У периоду јануар-децембар 2018.
године утрошена су средства у износу од 101.715.534 динара, односно 92,47% од годишњег плана по следећим програмима, програмској класификацији-програмским активностима и пројектима
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Циљ

Индикатор

Циљна
вредност у
2018.

Остварено за 12
месеци 2018.

Унапређење предшколског, школског и рекреативног
спорта

Број спортских организација
финансираних од стране града

64

79

ПРОГРАМ 14: Развој спорта и омладине, Програмска активност 1301-0001-Подршка локалним спортским
организацијама, удружењима и савезима, функција 810 –
Услуге рекреације и спорта и то за :
- Спортски савез Смедерево у износу од 2.700.000
динара,
- Савез за школска спортска такмичења у износу
од 11.400.000 динара,
- Фудбалски клуб ,,Смедерево 1924“ Смедерево у износу од 22.000.000 динара,
- Градски фудбалски савез Смедерево у износу од
1.600.000 динара,
- ФК ,,Будућност” Мала Крсна у износу од 365.000
динара,
- ФК ,,Саск” Сараорци у износу од 813.400 динара,
- ФК ,,Слобода” Липе у износу од 738.700 динара,
- ФК ,,Бадљевица” Бадљевица у износу од 321.200
динара,
- ФК ,,Млади радник 1940” Радинац у износу од
1.600.000 динара,
- ФК ,,Подунавац” Удовице у износу од 830.000 динара,
- ФК ,,Врбовац” Врбовац у износу од 335.000 динара,
- ФК ,,Црвена звезда” Суводол у износу од 805.100
динара,
- ФК ,,7 јули” Водањ у износу од 730.000 динара,
- ОФК ,,Осипаоница” Осипаоница у износу од 813.400
динара,
- ФК ,,Омладинац” Сеоне у износу од 317.550 динара,
- ФК ,,Луњевац” Луњевац у износу од 335.000 динара,
- ФК ,,Скобаљ” Скобаљ у износу од 299.300 динара,
- ФК ,,Хајдук Вељко” Добри До у износу од 273.750
динара,
- ФК ,,Цепелин 026” Смедерево у износу од 669.073
динара,
- ФК ,,Вучак” Вучак у износу од 299.300 динара,
- ФК ,,Пролетер” Враново у износу од 1.500.000 динара,
- ФК ,,Друговац” Друговац у износу од 310.250 динара,
- ФК ,,Петлић СД 2006” у износу од 598.021 динара,
- ФК ,,Михајловац 1934” у износу од 2.000.000 динара,
- ФК ,,Језава” Смедерево у износу од 281.050 динара,
- ФК ,,Борац 1932” Раља у износу од 1.000.000 динара,
- ОФК ,,Славија” Смедерево у износу од 288.350
динара,
- ФК ,,Ландол” Ландол у износу од 317.550 динара,
- КМФ ,,Смедерево” Смедерево у износу од 3.000.000
динара,
- Рукометни клуб у износу од 2.000.000 динара,
- РК ,,Млади радник” Радинац у износу од 2.480.500
динара,
- КК ,,Смедерево 1953” Смедерево у износу од 6.000.000
динара,
- КК ,,Семендрија” Смедерево у износу од 450.000
динара,
- КК ,,Школа кошарке Царина” Смедерево у износу од
402.628 динара,
- КК ,,Старински” Смедерево у износу од 560.000
динара,

-К
 К ,,Деспот” Смедерево у износу од 674.996 динара,
-В
 еслачки клуб у износу од 4.500.000 динара,
-А
 тлетски клуб у износу од 1.500.000 динара,
-К
 арате клуб ,,Смедеревац” у износу од 426.312 динара,
-К
 арате клуб ,,Јединство” у износу од 520.000 динара,
-С
 трељачка дружина Смедерево у износу од 911.834
динара,
- Стрељачки савез Смедерево у износу од 100.000
динара,
-С
 трељачки клуб особа са инвалидитетом ,,Р50” Смедерево у износу од 382.500 динара,
-С
 трељачки клуб ,,Херој Срба” у износу од 400.000
динара,
-С
 трељачко стреличарски клуб особа са инавалидитетом ,,Деспот Ђурађ Бранковић” Смедерево у износу
од 500.000 динара,
-Џ
 удо клуб ,,Царина” у износу од 710.520 динара,
-С
 тонотениски клуб ,,Смедерево” Смедерево у износу
од 674.994 динара,
-С
 тонотениски клуб ,,Будућност” Мала Крсна у износу
од 390.000 динара,
-С
 тонотениски инвалидски клуб Смедерево у износу
од 343.418 динара,
-С
 тонотениски клуб ,,Ђурђев град” у износу од 450.000
динара,
-К
 јокушинкаи клуб ,,СД Комбат – Кјокушинкаи” Смедерево у износу од 600.000 динара,
-К
 ик бокс клуб ,,СД Комбат – Кик бокс” Смедерево у
износу од 899.992 динара,
-Т
 еквондо спортско удружење ,,Црвена звезда” Смедерево у износу од 451.180 динара,
-Ж
 енски одбојкашки клуб Смедерево у износу од
3.500.000 динара,
-О
 дбојкашки клуб ,,Смедерево Царина” у износу од
4.000.000 динара,
-О
 дбојкашки клуб ,,Техничар” Смедерево у износу од
817.098 динара,
-Ж
 енски одбојкашки клуб ,,Царина” Смедерево у износу од 665.520 динара,
-О
 дбојкашки клуб ,,Тврђава Л” у износу од 627.626
динара,
-Б
 оксерски клуб ,,Смедеревац” у износу од 307.892
динара,
-Д
 руштво за спорт и рекреацију инвалида Града Смедерева у износу од 343.418 динара,
-С
 портско удуржење глувих и наглувих ,,Деспоти”
Смедерево у износу од 348.000 динара,
-С
 портско риболовни клуб „Језава“ у износу од 165.000
динара,
-Џ
 удо клуб „Младост Царина“ у износу од 698.678
динара,
-Б
 оксерски клуб „Смедерево“ Смедерево у износу од
364.000 динара,
-А
 икидо клуб Рјонен у износу од 165.788 динара,
-Р
 вачки клуб Смедерево у износу од 426.312 динара,
-С
 портско удружење Клуб америчког фудбала „Бедеми“ у износу од 544.732 динара,
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- Планинарски клуб „Челик“ у износу од 793.414 динара,
- Боди билдинг и фитнес клуб „Железничар“ у износу
од 400.000 динара,
- Карате клуб „Викторис СД“ у износу од 432.950
динара,
- Бродарски клуб Металац у износу од 500.000 динара,
- Клуб спортских риболоваца „Језава“ у износу од
150.000 динара,
- Карате клуб „СД комбат-карате“ у износу од 450.000
динара,
- Куглашки клуб „Смедерево 1959“ у износу од 426.000
динара,
- Фудбалски клуб „Соко 2015“ Сараорци у износу од
95.000 динара,
- Бразилско џиу џицу удружење „Мата Леао“ у износу
од 30.000 динара,
- Соколско друштво у износу од 271.920 динара,
- Рукометни клуб Смедерево-Трофеј Смедеревске јесени у износу од 1.000.000 динара и
- Нераспоређена средства у износу од 1.322.320 динара.
На основу Јавног обавештења напред наведени клубови
достављају документацију о реализацији програма. Средства су утрошена на: трошкове путовања (превоз спортиста
на такмичењима), трошкови куповине спортске опреме,
трошкови смештаја и исхране, трошкови котизације за учешће на такмичењу, трошкови судија, хранарина за играче,
НАЗИВ
ЈП „СПОРТСКИ
ЦЕНТАР“

ЦИЉ
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трошкови изнајмљивања простора, здравствени прегледи
играча, чланарина савезима, зараде запосленима и други
трошкови у складу са њиховим програмом.
ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ,
Програмска класификација 1301-0004 - Функционисање
локалних спортских установа, функција 810 – Услуге рекреације и спорта, у наведеном периоду утрошена су средства за следеће намене и то за:
- текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама у износу од 9.500.000 динара.
Средства су утрошена за материјал и услуге за текуће одржавање, навећим делом за припрему базена за
купалишну сезону, набавку инветара- опреме за теретану, плате радника, исплату рачуна за ел. енергију и
све остало предвиђено Финансијским планом Јавног
предузећа за 2018. годину.
ЈП „СПОРТСКИ ЦЕНТАР“ Одлуком о буџету града
Смедерева за 2018. годину („Службени лист града Смедерева“, број 14/2017, 4/2018 и 7/2018) планирана су средства
у износу од 9.500.000 динара. У периоду јануар-децембар
2018. године утрошена су средства у износу од 9.500.000
динара, односно 100% од годишњег плана по следећем
програму, програмској класификацији-програмским активностима и то за:
Циљана
Остварено у
вредност (2018)
2018.

ИНДИКАТОР

Омасовљење
професионалног и
рекреативног спорта

Посете базену – број
посетилаца

34800

34800

Омасовљење
професионалног и
рекреативног спорта

Закуп сала – број посетилаца

6000

6000

ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ, Програмска класификација 1301-0004 - Функционисање локалних спортских установа, функција 810 –Услуге
рекреације и спорта, позиција 292, економска класификација 4511-Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, планирана су и реализована
средства у износу од 20.477.795 динара, а која се односе на
„СПОРТСКУ ХАЛУ СМЕДЕРЕВО“ д.о.о.
На основу Уговора о финансирању број 400-226/201804 од 11.01.2018. године, и Анекса I број 400-11730/2018-04
од 28.12.2018. године закљученог између града Смедерева
и Спортске хале Смедерево, Спортска хала Смедерево д.о.о. Смедерево je објекат у којем се обављају редовни треНазив циља програмске активности/пројекта

нинзи, утакмице, као и рекреативно бављење спортом.
По поменутом Уговору са Градом у спортској хали тренира и игра утакмице шест клубова, четири мушка и два
женска.
-Ж
 енски одбојкашки клуб Смедерево
-Ж
 енски рукометни клуб Радинац
-О
 дбојкашки клуб Смедерево Царина
-К
 ошаркашки клуб Смедерево 1953
-Р
 укометни клуб Смедерево
-К
 луб малог фудбала Смедерево
Као седми клуб је Женски одбојкашки клуб Техничар
Смедерево који у сезони због заузетости хале, само игра
утакмице као домаћин.

Редовно одржавање постојећих спортских објеката од интереса за
град

Назив индикатора

Јединица мере

Базна вредност
2017.

Циљна
вредност у
2018.

Остварена
вредност у
2018.

Степен завршености и функционалности објекта
(спортски објекат ,,СПОРТСКА ХАЛА СМЕДЕРЕВО“
д.о.о)

проценат

97%

100%

100%

извор верификације

Одлука о буџету града Смедерева за 2018. годину („Службени лист
града Смедерева“, број 14/2017, 4/2018 и 7/2018)
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Назив циља програмске активности/пројекта
Назив индикатора
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Број спроведених акција, програма и пројеката који подржавају
активно и рекреативно бављење спортом (спортски објекат
СПОРТСКА ХАЛА Смедерево)
Циљна
Остварена
Базна вредност
вредност у
вредност у
Јединица мере
2017.
2018.
2018.

Број спроведених акција, програма и пројеката који
подржавају активно и рекреативно бављење спортом
(спортски објекат СПОРТСКА ХАЛА СМЕДЕРЕВО)

број сати
коришћења
објекта у
спорске сврхе

извор верификације

Интерни извештај о раду

Назив циља програмске активности/пројекта

Број клубова који редовно тренирају у просторијама објекта
(спортски објекат СПОРТСКА ХАЛА Смедерево)

3.750 (сати)

3.800 (сати)

3.800 (сати)

Назив индикатора

Јединица мере

Базна вредност
2017.

Циљна
вредност у
2018.

Остварена
вредност у
2018.

Број спортских клубова са аспекта родне
равноправности (спортски објекат СПОРТСКА ХАЛА
СМЕДЕРЕВО)

број клубова
(женских и
мушких)

3 женска и 4
мушка клуба

3 женска и 4
мушка клуба

3 женска и 4
мушка клуба

извор верификације

Интерни извештај о раду

ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И
ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ, Програмска класификација 0501-0001-Унапређење и побољшање енергетске ефикасности и употреба обновљивих извора енергије,
функција 620 – Развој заједнице, са позиције 294, економске класификације 511-Зграде и грађевински објекти утрошена су средства у укупном износу од 1.103.860 динара.
Назив циља програмске активности/пројекта
Назив индикатора

Успостављање система енергетског менаџмента
Јединица мере

Постојање енергетског менаџера
извор верификације

На име ПДВ-а за климатизацију објекта Градске управе
града Смедерева-окончана ситуација износ од 959.860 динара. Износ од 144.000 динара реализован је на име израде
сертификата о енергетској ефикасности Објекта Основне
школе у Бадљевици и Коларима - Закључак градоначелнице број 400-3605/2018-07 од 27.04.2018. године.

Базна вредност
2017.

Циљна
вредност у
2018.

Остварена
вредност у
2018.

да

да

да

Одлука о буџету града Смедерева за 2018. годину („Службени лист
града Смедерева“, број 14/2017, 4/2018 и 7/2018)

РАЗДЕЛА 5 – ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО,
Одлуком о буџету града Смедерева за 2018. годину („Службени лист града Смедерева“, број 14/2017, 4/2018 и
7/2018) планирана су средства у износу од 36.286.830 динара. У буџетској 2018. години утрошена су средства у износу
од 35.956.175 динара, односно 99,09% од годишњег плана.
ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе,
програмска класификација 0602-0004 – Градско правобранилаштво, функција 330 - Судови у наведеном периоду
утрошена су средства за следеће намене:
-плате, додатке и накнаде запослених (зараде) за правобраниоца и заменика правобраниоца у износу од 2.150.350
динара,
-социјалне доприносе на терет послодавца за правобраниоца и заменика правобраниоца у износу од 384.913
динара,
-социјална давања запосленима износ од 168.134
динара,

-накнаде трошкова за запослене износ од 8.160 динара,
-награде запосленима у износу од 58.251 динара – јубиларна награда за заменика градског правобраниоца,
-остале дотације и трансфере износ од 212.382 динара,
а на основу Закона о привременом уређивању основица за
обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних
примања код корисника јавних средстава,
- новчане казне и пенале по решењу судова утрошен је
укупан износ од 25.835.985 динара и то за:
-исплаћене накнаде по пресудама за ПУ «НАША РАДОСТ» укуључујући накнаду, затезну камату, трошкове парнице и трошкове адвоката у укупном износу од
12.180.803 динара,
-по пресудама за ујед паса укуључујући накнаду, затезну камату, трошкове парнице и трошкове адвоката у укупном износу од 1.295.126 динара,
-по пресудама за престанак одборничког мандата укључујући накнаду, затезну камату и трошкове парнице у укупном износу од 105.227 динара, и
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-по пресудама за остале накнаде штете у укупном износу од 12.254.830 динара,
- за остале накнаде штете износ од 7.138.000 динара, а
по основу вансудских и судских поравнања због штете коју
Назив циља програмске активности/пројекта
Назив индикатора
Број решених предмета у односу на укупан број
предмета на годишњем нивоу
извор верификације

24. јун 2019. године

начине пси луталице. У буџетској 2018. години исплаћен
је наведени износ за вансудска и судска поравнања за 329
лица у просеку од 15.000 динара до 25.000 динара.

Заштита имовинских права и интереса града
Јединица мере

Базна вредност
2017.

Циљна
вредност у
2018.

Остварена
вредност у
2018.

број решених
предмета

107/369

100/302

161/357

Одлука о буџету града Смедерева за 2018. годину („Службени лист
града Смедерева“, број 14/2017, 4/2018 и 7/2018)

У току 2018. године Град Смедерево водио је укупно
405 парничних, ванпарничних и извршних спорова/предмета пред надлежним судовима.
У току 2018. године окончано је 159 парничних предмета у којима је тужени био Град Смедерево, тако да је укупан
број ових предмета на крају 2018. године 154 у којима је
Град Смедерево туженик. Од предмета где је тужилац Град
Смедерево окончана су два предмета (активних остало 42
предмета где је тужилац Град Смедерево). Дакле, укупно
окончаних парничних предмета је 161.
Од напред наведених 159 окончаних предмета у којима је тужен град Смедерево извршене су исплате за 158
парничних предмета у париционом року (ради избегавања трошкова извршног поступка) у укупном износу од
13.475.927,36 динара (главница, камата и парнични трошкови). Једна парница где је тужен Град Смедерево са Републиком Србијом у износу главнице од 24.746.467,84 динара правоснажно је окончана. За један парнични поступак
за висину потраживања од преко 7.000.000 динара против
туженог Град Смедерева и других лица процењује се да је
без основа. За две парнице против Града Смедерева и Републике Србије у висини потраживања око 54.000.000 динара (потраживање материјалне штете и пропуштене добити
због немогућности обраде закупљеног пољопривредног
земљишта) може да се истакне да су предметни закупи уговорени са увођењем у посед у виђеном стању, мада је оцена
свих доказа свакако у оквиру надлежности Суда.
Укупна потраживања Града Смедерева у парничним
предметима за 2018. годину у износу од 11.926.234,84
динара.
Потенцијалне обавезе Града Смедерева, где је Град
Смедерево тужен солидарно са другим туженицима износиле су око 101.000.000 динара.

Потенцијалне обавезе Града Смедерева у парничним
предметима где је Град Смедерево самостално тужен износе од око 6.000.000 динара.
Обавезе по ванпарничном предмету који је био правоснажно завршен утврђене су у износу од 10.336.221,35
динара (извршена означена исплата од стране Града Смедерева као законског супсидијарног јемца, и обухвата главницу, камату, трошкове парничног и изврсног поступка ). По
ванредном правном средству овај предмет је враћен у првостепени поступак од стране Врховног касационог суда.
Потенцијалне обавезе Града Смедерева као законског
супсидијарног јемца у другом ванпарничном предмету су
око 9.895.594 динара(главница).
Потенцијалне обавезе Града Смедерева као противника предлагача -експропријација због пута у трећем ванпарничном предмету су око 627.733,60 динара.
У извршном поступку у току 2018. године потраживања Града Смедерева према дужницима износила су око
25.623.530 динара(главница+трошкови парница) уз припадајуће камате од доспелости обавеза. Један предмет извршења повериоца града Смедерева је у целости наплаћен у
износу од 913.932,06 динара.
Горе наведени износи су оквирни (без обрачунате камате и трошкова парничних, ванпарничних и извршних трошкова) и неизвесни су временски оквири дужине трајања
спорова и коначан исход истих.
Одлуком о буџету града Смедерева за 2018. годину расходи и издаци буџета распоређени су у оквиру пет раздела и то: Скупштина града, Градоначелник, Градско веће,
Градска управа и Градско правобранилаштво и извршени
износи дати су по програмском буџету, како су и планирана
средства.

24. јун 2019. године
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Раздео

Глава

Програмс
ка
класиф.

Функција

Позиција

Економ.
Класиф.

Извор
финансир
ања

ПОСЕБАН ДЕО-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

01

01

01

01
2
2101
2101-0002
111
9
10
11
12
13

411
412
422
423
465
01

01

01

01
3
2101
2101-0002
111
14
15
16

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 26.185.860 динара)

01

8

Опис

422
423
465
01

01

01

01

Остале дотације и трансфери
Извори финансирања за функцију 111:
Приходи из буџета
Функција 111:
Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
Дотације политичким субјектима - за финансирање
редовног рада по члану 16. Закона о финансирању
политичких активности
Извори финансирања за функцију 160:
Приходи из буџета
Функција 160:
Извори финансирања за програмску активност
2101-0001
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 2101-0001:
Извори финансирања за Програм 16:
Приходи из буџета
Свега за Програм 16:
Извори финансирања за раздео 1:
Приходи из буџета
Свега за раздео 1:
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
Програмска активност 0002 (ПА 0002) Функционисање извршних органа
Извршни и законодавни органи
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Остале дотације и трансфери
Извори финансирања за функцију 111:
Приходи из буџета
Функција 111:
Извори финансирања за програмску активност
2101-0002:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 2101-0002:
Извори финансирања за Програм 16:
Приходи из буџета
Свега за Програм 16:
Извори финансирања за раздео 2:
Приходи из буџета
Свега за раздео 2:
ГРАДСКО ВЕЋЕ
ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
Програмска активност 0002 (ПА 0002) Функционисање извршних органа
Извршни и законодавни органи
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Остале дотације и трансфери
Извори финансирања за функцију 111:
Приходи из буџета
Функција 111:
Извори финансирања за програмску активност
2101-0002:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 2101-0002:
Извори финансирања за Програм 16:
Приходи из буџета
Свега за Програм 16:
Извори финансирања за раздео 3:
Приходи из буџета
Свега за раздео 3:

План за 2018.
годину

Извршено у
2018. години

Разлика

Индекс

9

10

11(9-10)

12(10/9)

2,576,539
461,200
135,000
63,000
100,000

2,365,580
423,439
72,812
48,800
37,549

210,959
37,761
62,188
14,200
62,451

92
92
54
77
38

26,185,860

23,907,356

2,278,504

91

365,000

333,409

31,591

91

29,886,599
29,886,599

27,188,944
27,188,944

2,697,655
2,697,655

91
91

2,475,081

2,302,960

172,121

93

2,475,081
2,475,081

2,302,960
2,302,960

172,121
172,121

93
93

32,361,680
32,361,680

29,491,904
29,491,904

2,869,776
2,869,776

91
91

32,361,680
32,361,680

29,491,904
29,491,904

2,869,776
2,869,776

91
91

32,361,680
32,361,680

29,491,904
29,491,904

2,869,776
2,869,776

91
91

3,443,414
616,371
200,000
250,000
441,159

3,427,442
613,512
5,816
150,507
410,891

15,972
2,859
194,184
99,493
30,268

100
100
3
60
93

4,950,944
4,950,944

4,608,168
4,608,168

342,776
342,776

93
93

4,950,944
4,950,944

4,608,168
4,608,168

93
93

4,950,944
4,950,944

4,608,168
4,608,168

4,950,944
4,950,944

4,608,168
4,608,168

342,776
342,776
0
342,776
342,776
0
342,776
342,776

50,000
8,402,090
810,000

7,591,836
803,366

50,000
810,254
6,634

0
90
99

9,262,090
9,262,090

8,395,202
8,395,202

866,888
866,888

91
91

9,262,090
9,262,090

8,395,202
8,395,202

866,888
866,888

91
91

9,262,090
9,262,090

8,395,202
8,395,202

866,888
866,888

91
91

9,262,090
9,262,090

8,395,202
8,395,202

866,888
866,888

91
91

93
93
93
93
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Функција

Позиција

Економ.
Класиф.

Извор
финансир
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153

1
4

2

3

4

5

6

7

0602
0602-0001
130
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

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

Опис
8
ГРАДСКА УПРАВА
ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
Програмска активност 0001 (ПА 0001) Функционисање локалне самоуправе и градских
општина
Опште услуге
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Трансфери осталим нивоима власти
Остале дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Остале накнаде штете
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Земљиште
Извори финансирања за функцију 130:
Приходи из буџета
Функција 130:

План за 2018.
годину

Извршено у
2018. години

Разлика

Индекс

9

10

11(9-10)

12(10/9)

204,316,676
36,572,685
3,365,000
3,584,000
6,923,000
2,326,000
86,399,689
1,100,000
45,210,700
23,714,889
12,830,000
19,356,000
1,000,000
21,500,000
7,752,000
786,304
32,985,264
14,400,000
6,665,000

202,302,401
36,214,156
2,841,665
3,480,939
6,331,621
2,325,645
74,243,461
922,995
39,615,748
18,242,972
9,960,627
15,193,605
84,040
21,449,153
7,163,122
736,304
5,867,691
5,302,752

2,014,275
358,529
523,335
103,061
591,379
355
12,156,228
177,005
5,594,952
5,471,917
2,869,373
4,162,395
915,960
50,847
588,878
50,000
27,117,573
9,097,248
6,665,000

99
99
84
97
91
100
86
84
88
77
78
78
8
100
92
94
18
37
0

530,787,207
530,787,207

452,278,897
452,278,897

78,508,310
78,508,310

85
85

500,000
4,647,599
18,000,000
100,000
30,000
100,000
50,000
50,000

271,965
4,173,425
17,366,351
89,920
16,185

228,035
474,174
633,649
10,080
13,815
100,000
50,000
50,000

54
90
96
90
54
0
0
0

23,477,599
23,477,599

21,917,845
21,917,845

1,559,754
1,559,754

93
93

23,477,599
23,477,599

21,917,845
21,917,845

1,559,754
1,559,754

93
93

100,000
2,030,000
30,000

76,513
1,906,092

23,487
123,908
30,000

77
94
0

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

0602-П1
451
37
38
39
40
41
42
43
44

421
423
425
426
482
483
485
511
01

01
0602-П2
473
45
46
47
48
49
50

421
423
424
425
426
482
01

01
0602-П3
620
51
52
53
54
55
56

421
422
423
424
426
511
13
56

13
56

Друмски саобраћај
Стални трошкови
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Остале накнаде штете
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 451:
Приходи из буџета
Функција 451:
Извори финансирања за пројекат 0602-П1:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 0602-П1:
Пројекат Туристичка организација града
Смедерева у ликвидацији
Туризам
Стални трошкови
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Извори финансирања за функцију 473:
Приходи из буџета
Функција 473:
Извори финансирања за пројекат 0602-П2:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 0602-П2:
Пројекат "Водени спортови-здрава будућност за
нашу децу"
Развој заједнице
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 620:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Финансијска помоћ ЕУ
Функција 620:
Извори финансирања за пројекат 0602-П3:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Финансијска помоћ ЕУ
Свега за пројекат 0602-П3:

10,000
1,017,418

967,418

10,000
50,000

0
95

3,187,418
3,187,418

2,950,023
2,950,023

237,395
237,395

93
93

3,187,418
3,187,418

2,950,023
2,950,023

237,395
237,395

93
93

100,000
205,200
4,096,890

43,000
64,628
2,058,388

43
31
50

36,600,000

20,277,423

57,000
140,572
2,038,502
0
0
16,322,577

4,870,172
36,131,918
41,002,090

4,870,172
17,573,267
22,443,439

0
18,558,651
18,558,651

100
49
55

4,870,172
36,131,918
41,002,090

4,870,172
17,573,267
22,443,439

0
18,558,651
18,558,651

100
49
55

55
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Позиција

Економ.
Класиф.

Извор
финансир
ања

2

Функција

Глава

1

Програмс
ка
класиф.

Раздео

154

3

4

5

6

7

0602-П4
620
56.1
56.2
56.3
56.4
56.5
56.6
56.7
56.8

421
423
425
426
426
511
511
512
01
56

01
56

0602-П5
620
56.9
56.10
56.11
56.12
56.13
56.14
56.15

421
423
426
511
511
512
512
01
56

01
56

0602-П6

620
56.16
56.17
56.18
56.19

421
423
423
511
01
56

01
56

0602-П7
620
56.20

423
01

01
4.1
0602
0602-0002
160
57
58
59
60
60.1

421
423
425
426
482
01

01

Опис
8
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 (извор 56)
Материјал (извор 01)
Материјал (извор 56)
Зграде и грађевински објекти (извор 01)
Зграде и грађевински објекти (извор 56)
Машине и опрема (извор 01)
Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета
Финансијска помоћ ЕУ
Функција 620:
Извори финансирања за пројекат 0602-П4:
Приходи из буџета
Финансијска помоћ ЕУ
Свега за пројекат 0602-П4:
Пројекат "Осветлимо индустријски парк побољшање инфраструктуре снабдевања
електричном енергијом и осветљења у
индустријском парку"
Развој заједнице
Стални трошкови (извор 01)
Услуге по уговору (извор 01)
Материјал (извор 01)
Зграде и грађевински објекти (извор 56)
Зграде и грађевински објекти (извор 01)
Машине и опрема (извор 01)
Машине и опрема (извор 56)
Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета
Финансијска помоћ ЕУ
Функција 620:
Извори финансирања за пројекат 0602-П5:
Приходи из буџета
Финансијска помоћ ЕУ
Свега за пројекат 0602-П5:
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"
Развој заједнице
Стални трошкови (извор 56)
Услуге по уговору (извор 56)
Услуге по уговору (извор 01)
Зграде и грађевински објекти (извор 56)
Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета
Финансијска помоћ ЕУ
Функција 620:
Извори финансирања за пројекат 0602-П6:
Приходи из буџета
Финансијска помоћ ЕУ
Свега за пројекат 0602-П6:
Пројекат "Унапређење ефикасности подршке
развоја локалне и регионалне привреде, кроз
иновативне моделе комуникације и сарадње"
Развој заједнице
Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета
Функција 620:
Извори финансирања за пројекат 0602-П7:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 0602-П7:
ГРАДСКЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
Програмска активност 0002 (ПА 0002) Функционисање месних заједница
Опште јавне услуге које нису класификоване на
другом месту
Стални трошкови
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Извори финансирања за функцију 160:
Приходи из буџета
Функција 160:
Извори финансирања за програмску активност
0602-0002:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0602-0002:

План за 2018.
годину

Извршено у
2018. години

Разлика

Индекс

9

10

11(9-10)

12(10/9)

28,800
480,000
360,000
888,000
900,000
72,000
7,450,200
72,000

28,800
480,000
360,000
888,000
900,000
72,000
7,450,200
72,000

0
0
0
0
0
0
0
0

1,540,800
8,710,200
10,251,000

1,540,800
8,710,200
10,251,000

0
0
0

1,540,800
8,710,200
10,251,000

1,540,800
8,710,200
10,251,000

0
0
0

43,200
1,931,640
108,000
26,038,560
2,115,840
1,734,360
7,092,240

43,200
1,931,640
108,000
26,038,560
2,115,840
1,734,360
7,092,240

0
0
0
0
0
0
0

5,933,040
33,130,800
39,063,840

5,933,040
33,130,800
39,063,840

0
0
0

5,933,040
33,130,800
39,063,840

5,933,040
33,130,800
39,063,840

0
0
0

43,200
203,280
312,720
2,568,000

43,200
203,280
312,720
2,568,000

0
0
0
0

312,720
2,814,480
3,127,200

312,720
2,814,480
3,127,200

0
0
0

312,720
2,814,480
3,127,200

312,720
2,814,480
3,127,200

0
0
0

331,672

331,672

0

100

331,672
331,672

331,672
331,672

0
0

100
100

331,672
331,672

331,672
331,672

0
0

100
100

1,503,862
610,073

1,135,877
335,073

76
55

671,500
10,000

344,915
8,828

367,985
275,000
0
326,585
1,172

2,795,435
2,795,435

1,824,693
1,824,693

970,742
970,742

65
65

2,795,435
2,795,435

1,824,693
1,824,693

970,742
970,742

65
65

51
88
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Глава

Програмс
ка
класиф.

Функција

Позиција

Економ.
Класиф.

1

2

3

4

5

6

Извор
финансир
ања

Раздео

155

7
01

4.2
0602
0602-0002
160
61

412

63
64
64.1
65
66
67
68
69
70
71

413
414
416
421
422
423
424
425
426
465

8
Извори финансирања за главу 4.1:
Приходи из 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 које нису класификоване на
другом месту
Плате, додаци и накнаде запослених (самодопринос)

411

62

Опис

Социјални доприноси на терет послодавца
(самодопринос)
Накнаде у натури (самодопринос)
Социјална давања запосленима (самодопринос)
Награде запосленима и остали посебни расходи
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)

72

481

73

482

Порези, обавезне таксе, казне и пенали (самодопринос)

74
75
76
77
77.1
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

511
512
411
412
413
415
421
422
423
424
425
426
465
482
483
01

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
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Извори финансирања за функцију 160:
Приходи из буџета

08

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

13

01

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 160:
Извори финансирања за програмску активност
0602-0002:
Приходи из буџета

08

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

13

01

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 0602-0002:
Извори финансирања за главу 4.2:
Приходи из буџета

08

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за главу 4.2:

План за 2018.
годину

Извршено у
2018. години

Разлика

Индекс

9

10

11(9-10)

12(10/9)

2,795,435
2,795,435

1,824,693
1,824,693

970,742
970,742

65
65

1,627,655

1,427,796

199,859

88

291,350

255,580

35,770

88

110,000
587,790
47,375
472,394
105,000
2,917,748
622,714
95,508

105,075
394,522
5,120
211,521
8,530
992,640
149,194
58,657

4,925
193,268
42,255
260,873
96,470
1,925,108
473,520
36,851

96
67
11
45
8
34
24
61

1,666,500

1,430,000

236,500

86

2,000

2,000

0

17,590,429
779,202
4,022,323
755,793
12,500

8,835,118
733,419
3,830,484
685,665
6,969

8,755,311
45,783
191,839
70,128
5,531

50
94
95
91
56

3,733,058
57,500
1,670,016
722,000
2,210,909
3,456,110
217,509
333,598
430,000

2,657,888
33,110
692,459
525,180
1,785,020
1,605,642
171,092
222,554
116,518

1,075,170
24,390
977,557
196,820
425,889
1,850,468
46,417
111,044
313,482

71
58
41
73
81
46
79
67
27

28,226,316

15,590,617

12,635,699

55

55,000

50,000

5,000

91

16,255,665
44,536,981

11,299,136
26,939,753

4,956,529
17,597,228

70
60

28,226,316

15,590,617

12,635,699

55

55,000

50,000

5,000

91

16,255,665
44,536,981

11,299,136
26,939,753

4,956,529
17,597,228

70
60

28,226,316

15,590,617

12,635,699

55

55,000

50,000

5,000

91

16,255,665
44,536,981

11,299,136
26,939,753

4,956,529
17,597,228

70
60

6,158,000
1,102,282
311,600
185,000

6,117,684
1,095,032
291,412
185,000

99
99
94
100

350,845
1,116,000

350,845
1,113,633

40,316
7,250
20,188
0
0
0
2,367
0
0

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ
РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ

4.3
0602
0602-0001
950
88
89
90
91
91.1
92
93
94
95

411
412
413
414
415
416
421
422
423

ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
Програмска активност 0001 (ПА 0001) Функционисање локалне самоуправе и градских
општина
Образовање које није дефинисано нивоом
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору

100
100

24. јун 2019. године
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Функција

3

4

Извор
финансир
ања

Програмс
ка
класиф.

2

Економ.
Класиф.

Глава

1

5

6

7

96

424

97
98
99
99.1
100

425
426
465
482
512

Позиција

Раздео

156

01
04
13

01
04
13

0602-0001
620
423
425
482
511

105

512
01
07
13

660
106
107

441
511
01

421
108

482

01
421

109

425

110

425

421

01
220

План за 2018.
годину

Извршено у
2018. години

Разлика

8

9

10

11(9-10)

Специјализоване услуге

01
04
13

101
102
103
104

Опис

Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 950:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 950:
Извори финансирања за програмску активност
0602-0001:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 0602-0001:
Извори финансирања за главу 4.3:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за главу 4.3:
Програмска активност 0001 (ПА 0001) Функционисање локалне самоуправе и градских
општина
Развој заједнице
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема (Систем техничке заштите за Град
Смедерево)
Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из 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:
Приходи из буџета
Функција 660:
Пољопривреда
Порези, обавезне таксe, казне и пенали накнада за одводњавање по решењима ЈВП
"Србијаводе" Београд
Извори финансирања за функцију 421:
Приходи из буџета
Функција 421:
Пољопривреда
Реализација Програма заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта
Текуће поправке и одржавање - превентивни и
интервентни радови за смањење ризика од поплава на водотоцима другог реда на територији града
Смедерева, чишћење корита вода II реда на територији
града Смедерева
Пољопривреда
Текуће поправке и одржавање - Чишћење и санација
изливања Петријевског и Ћириловачког колектора и за
скидање усева у складу са Законом о пољопривредном
земљишту
Извори финансирања за функцију 421:
Приходи из буџета
Функција 421:
Цивилна одбрана
Услуге по уговору
Материјал

111
112

423
426

113

425

Текуће поправке и одржавање-санација Голобочког
потока на територији насељеног места Сараорци

114
115
116

425
426
424

Текуће поправке и одржавање
Материјал
Специјализоване услуге

117

484

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

118
119

511
512

Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема

Индекс
12(10/9)
0

630,000

611,171

9,853,727

9,764,777

9,853,727

9,853,727

9,853,727
9,853,727

9,853,727

4,909,000
20,309,934
100,000
19,803,130

0
0
18,829
0
0

97

99

9,764,777

88,950
0
0
88,950

9,764,777
0
0
9,764,777

88,950
0
0
88,950

99

9,764,777
0
0
9,764,777

88,950
0
0
88,950

99

3,576,000
13,630,053

1,333,000
6,679,881
100,000
9,500,002

73
67
0
52

10,303,128

99

99

99

0
32,046,211
12,722,469
353,384
45,122,064

23,933,328
3,222,469
353,384
27,509,181

8,112,883
9,500,000
0
17,612,883

75
25
100
61

1,600,000
700,000

530,479
690,720

1,069,521
9,280

33
99

2,300,000
2,300,000

1,221,199
1,221,199

1,078,801
1,078,801

53
53

87,550,000

26,101,821

61,448,179

30

87,550,000
87,550,000

26,101,821
26,101,821

61,448,179
61,448,179

30
30

5,049,228

5,049,228

0

100

3,891,555

3,891,554

1

100

8,940,783
8,940,783

8,940,782
8,940,782

1
1

100
100

4,403,000
2,593,864

4,402,908
2,313,463

92
280,401

100
89

2,170,666
285,000
300,000
796,150

284,916
10,000
296,150

2,170,666

0

84
290,000
500,000

100
3
37

0

14,950,000

0
14,950,000

0
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Глава

Програмс
ка
класиф.

Функција

Позиција

Економ.
Класиф.

1

2

3

4

5

6

Извор
финансир
ања

Раздео

157

7

01
04

8
Извори финансирања за функцију 220:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 220:
Социјална заштита некласификована на другом
месту
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:
Приходи из 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
Финансијски и фискални послови
Отплате домаћих камата
Пратећи трошкови задуживања
Отплата главнице домаћим кредиторима
Извори финансирања за функцију 112:
Приходи из буџета
Функција 112:
Извори финансирања за програмску активност
0602-0003:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0602-0003:
Програмска активност 0009 (ПА 0009) - Текућа
буџетска резерва
Финансијски и фискални послови
Текућа резерва
Извори финансирања за функцију 112:
Приходи из буџета
Функција 112:
Извори финансирања за програмску активност
0602-0009:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0602-0009:
Програмска активност 0010 (ПА 0010) - Стална
буџетска резерва
Финансијски и фискални послови
Стална резерва
Извори финансирања за функцију 112:
Приходи из буџета
Функција 112:
Извори финансирања за програмску активност
0602-0010:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0602-0010:
Извори финансирања за Програм 15:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника

08

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

07
13
56

Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Финансијска помоћ ЕУ
Свега за Програм 15:
ДРУШТВЕНА БРИГА О ДЕЦИ
ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И
ОБРАЗОВАЊЕ
Програмска активност 0001(ПА 0001) Функционисање и остваривање предшколског
васпитања и образовања
Предшколско образовање
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање (услуге и материјал)
Материјал
Остале дотације и трансфери
Порези,обавезне таксе, казне и пенали
Накнада штете за повреде или штете настале услед ел.
непогода
Накнада штете нанете од стране државних органа
Зграде и грађевински објекти

01
13
090
120

472
13

01
07
13
0602-0003
112
121
122
123

441
444
611
01

01
0602-0009
112
124

49912
01

01
0602-0010
112
125

49911
01

01

4.4
2001
2001-0001
911
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138

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

139

484

140
141

485
511

Опис

План за 2018.
годину

Извршено у
2018. години

Разлика

Индекс

9

10

11(9-10)

12(10/9)

21,493,014
4,005,666
25,498,680

7,022,521
284,916
7,307,437

14,470,493
3,720,750
18,191,243

33
7
29

3,072,922

3,072,922

0

3,072,922
3,072,922

3,072,922
3,072,922

0
0

683,117,215
12,722,469
7,431,972
703,271,656

519,498,548
3,222,469
638,300
523,359,317

163,618,667
9,500,000
6,793,672
179,912,339

76
25
9
74

30,700,000
20,000
156,600,000

29,788,903
156,145,055

911,097
20,000
454,945

97
0
100

187,320,000
187,320,000

185,933,958
185,933,958

1,386,042
1,386,042

99
99

187,320,000
187,320,000

185,933,958
185,933,958

1,386,042
1,386,042

99
99

1,672,364

1,672,364

0

1,672,364
1,672,364

1,672,364
1,672,364

0
0

1,672,364
1,672,364

1,672,364
1,672,364

0
0

3,000,000

3,000,000

0

3,000,000
3,000,000

3,000,000
3,000,000

0
0

3,000,000
3,000,000

3,000,000
3,000,000

0
0

192,956,173
0

80

950,768,306

757,812,133

55,000

50,000

5,000

91

12,722,469
28,557,809
80,787,398
1,072,890,982

3,222,469
16,807,608
17,573,267
795,465,476

9,500,000
11,750,201
63,214,131
277,425,506

25
59
22
74

218,788,944
39,163,221
4,100,000
3,030,820
3,398,313
43,766,054
8,232,121
4,090,000
3,295,000
19,081,716
42,859,550
23,263,500
350,000

209,810,854
37,556,141
3,474,598
1,551,359
3,084,387
40,086,472
7,318,091
3,092,277
3,005,135
8,031,069
36,608,205
20,319,121
29,616

8,978,090
1,607,080
625,402
1,479,461
313,926
3,679,582
914,030
997,723
289,865
11,050,647
6,251,345
2,944,379
320,384

96
96
85
51
91
92
89
76
91
42
85
87
8

10,000

0

1,769,301
74,400

392,199
425,600

82
15

10,000
2,161,500
500,000

24. јун 2019. године
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Раздео

Глава

Програмс
ка
класиф.

Функција

Позиција

Економ.
Класиф.

Извор
финансир
ања

158

1

2

3

4

5
142

6
512

7

01
03
07

8
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 911:
Приходи из буџета
Социјални доприноси
Трансфери од других нивоа власти

08

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

13
16

01
03
07

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Родитељски динар за ваннаставне активности
Функција 911:
Извори финансирања за програмску активност
2001-0001:
Приходи из буџета
Социјални доприноси
Трансфери од других нивоа власти

08

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

13
16

01
03
07

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Родитељски динар за ваннаставне активности
Свега за програмску активност 2001-0001:
Извори финансирања за главу 4.4:
Приходи из буџета
Социјални доприноси
Трансфери од других нивоа власти

08

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

13
16

01
03
07

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Родитељски динар за ваннаставне активности
Свега за главу 4.4:
ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И
ОБРАЗОВАЊЕ
Програмска активност 0001(ПА 0001) Функционисање и остваривање предшколског
васпитања и образовања
Предшколско образовање
Зграде и грађевински објекти (куповина објекта за
потребе ПУ "Наша Радост" Смедерево)
Извори финансирања за функцију 911:
Приходи из буџета
Функција 911:
Извори финансирања за програмску активност
2001-0001:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 2001-0001:
Извори финансирања за Програм 8:
Приходи из буџета
Социјални доприноси
Трансфери од других нивоа власти

08

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

13
16

01

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Родитељски динар за ваннаставне активности
Свега за Програм 8:
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА - Установа за дневни
боравак деце и омладинe са сметњама у развоју
"Сунце"
ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА
ЗАШТИТА
Програмска активност 0004 (ПА 0004) Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне
услуге
Породица и деца
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Извори финансирања за функцију 040:
Приходи из буџета

08

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

13
16

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Родитељски динар за ваннаставне активности
Функција 040:

2001
2001-0001
911
143

511
01

01

4.5
0901
0901-0004
040
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158

Опис

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

План за 2018.
годину

Извршено у
2018. години

Разлика

Индекс
12(10/9)

9
13,100,000

10
11,389,855

11(9-10)
1,710,145

399,880,739

359,132,138
28,048,742

40,748,601
0
1,151,258

90

29,200,000
110,000

20,000

90,000

18

429,190,739

387,200,880

0
0
41,989,859

90

399,880,739

40,748,601
0
1,151,258

90

29,200,000

359,132,138
0
28,048,742

110,000

20,000

90,000

18

429,190,739

0
0
387,200,880

0
0
41,989,859

90

359,132,138
0
28,048,742

40,748,601
0
1,151,258

90

29,200,000
110,000

20,000

90,000

18

429,190,739

0
0
387,200,880

0
0
41,989,859

90

20,831,000

20,830,636

364

100

20,831,000
20,831,000

20,830,636
20,830,636

364
364

100
100

20,831,000
20,831,000

20,830,636
20,830,636

364
364

100
100

420,711,739

379,962,774
28,048,742

40,748,965
0
1,151,258

90

29,200,000
110,000

20,000

90,000

18

450,021,739

408,031,516

0
0
41,990,223

91

5,913,144
1,058,453

4,671,467
836,191

1,241,677
222,262

79
79

631,951
23,380
99,480
163,709
430,261
183
35,808
18,490

20,000
65,159
314,895
30,000
368,049
56,620
520
26,291
39,483
9,817
14,192
11,510

0
77
46
0
63
29
99
86
92
2
72
62

7,395,966

2,420,475

75

399,880,739

20,000
280,000
585,100
30,000
1,000,000
80,000
100,000
190,000
469,744
10,000
50,000
30,000
9,816,441

214,841
270,205

87

96

96

96

96

0

9,816,441

7,395,966

0
0
2,420,475

75
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Раздео

Глава

Програмс
ка
класиф.

Функција

Позиција

Економ.
Класиф.

Извор
финансир
ања

159

1

2

3

4

5

6

7

01

8
Извори финансирања за програмску активност
0901-0004:
Приходи из буџета

08

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

13
16

01

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Родитељски динар за ваннаставне активности
Свега за програмску активност 0901-0004:
Пројекат: "Наша мала кухиња"
Породица и деца
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 040:
Приходи из буџета

08

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

16

01

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

08

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

16

01

Родитељски динар за ваннаставне активности
Свега за пројекат 0901-П1:
Извори финансирања за главу 4.5:
Приходи из буџета

08

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

13
16

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Родитељски динар за ваннаставне активности
Свега за главу 4.5:
КУЛТУРА
ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И
ИНФОРМИСАЊА
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
Специјализоване услуге - Програмске активности
установа

0901-П1
040
159

Опис

512

4.6
1201
1201-0001
820

План за 2018.
годину

Извршено у
2018. години

Разлика

Индекс

9

10

11(9-10)

12(10/9)

9,816,441

7,395,966

2,420,475

0

0

9,816,441

0
0
7,395,966

0
0
2,420,475

75

9,816,441

7,395,966

2,420,475

75

0

0

0
0
7,395,966

0
0
2,420,475

62,588,706
11,203,377
104,320
240,000
1,940,120
948,000
50,917,492
0
6,162,000

61,332,570
10,971,248
92,499
237,797
1,810,024
911,199
49,080,194

98
98
89
99
93
96
96

5,860,872

1,256,136
232,129
11,821
2,203
130,096
36,801
1,837,298
0
301,128

10,139,547

9,900,240

239,307

98

9,816,441

75

75

160
161
162
163
164
165
166
167
168

411
412
413
414
415
416
421
422
423

169

424

170

425

Tекуће поправке и одржавање (установе културе)

5,962,741

3,890,794

2,071,947

65

171
172
173
174
175
176
176.1

426
465
482
511
512
515
523

465,000
7,892,991
0
0
2,341,410
850,000

298,804
7,664,117

166,196
228,874
0
0
196,176
1,022
0

64
97

01
02
04
07

Материјал
Остале дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Залихе робе за даљу продају
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Трансфери између корисника на истом нивоу
Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од других нивоа власти

160,655,704

153,944,570

1,100,000

1,100,000

08

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

13

01
02
04
07

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 820:
Извори финансирања за програмску активност
1201-0001:
Приходи из буџета
Трансфери између корисника на истом нивоу
Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од других нивоа власти

08

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 1201-0001:

2,145,234
848,978

6,711,134
0
0
0

95

92
100

96

100

0
161,755,704

155,044,570

0
6,711,134

160,655,704

153,944,570
0
0
1,100,000

6,711,134
0
0
0

0

0

0
161,755,704

0
155,044,570

0
6,711,134

96

6,000,000

6,000,000

0

100

1,100,000

96

96

100

Програмска активност 0002 (ПА 0002) - Јачање
културне продукције и уметничког стваралаштва

1201-0002

Услуге културе

820

177

424

Специjализоване услуге
- подстицај манифестацијама и акцијама, културно
уметничком аматеризму и стваралаштву, културни
програми и пројекти других субјеката у култури

24. јун 2019. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 167 – Број 3

Глава

Програмс
ка
класиф.

Функција

Позиција

Економ.
Класиф.

1

2

3

4

5

6

Извор
финансир
ања

Раздео

160

7
01
04

01

Опис
8
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Функција 820:
Извори финансирања за програмску активност
1201-0002:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 1201-0002:

План за 2018.
годину

Извршено у
2018. години

Разлика

9

10

11(9-10)

6,000,000

6,000,000

6,000,000

Индекс
12(10/9)
100

6,000,000

0
0
0

6,000,000
6,000,000

6,000,000
6,000,000

0
0

100
100

19,230,122

19,201,122

29,000

100

19,230,122
19,230,122

19,201,122
19,201,122

29,000
29,000

100
100

19,230,122
19,230,122

19,201,122
19,201,122

29,000
29,000

100
100

5,700,718

5,700,718

0

100

5,700,718

5,700,718

100

5,700,718

5,700,718

0
0
0

5,700,718
0
5,700,718

5,700,718
0
5,700,718

0
0
0

100

100

Пројекат Центра за културу - Смедеревска јесен

1201-П1
820
178

424
01

01
1201-П2
820
179

424
01
04

01
04

Услуге културе
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П1:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 1201-П1:
Пројекат Центра за културу - Позоришни фестивал
Театар у Тврђави
Услуге културе
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П2:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за пројекат 1201-П2:

100

100

Пројекат Регионалног завода за заштиту
споменика културе-Реализација Главног пројекта
обнове Језавског бедема између Куле 7 и Куле 10
Смедеревске тврђаве-наставак конзерваторскорестаураторских радова-обнова Куле 9

1201-П3

820
180

425
01
13

01
13
1201-П4
820
181

424
01
04

01
04
1201-П5
820
182

424
01
04

01
04
1201-П6
820
183

424
01

01

Услуге културе
Текуће поправке и одржавање
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П3:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за пројекат 1201-П3:
Пројекат Центра за културу - Културно лето
Услуге културе
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П4:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за пројекат 1201-П4:
Пројекат Центра за културу - Позоришни фестивал
"Нушићеви дани"
Услуге културе
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П5:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за пројекат 1201-П5:
Пројекат Центра за културу - Ликовна колонија
графике
Услуге културе
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П6:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 1201-П6:

0
0
0

0
0

0

0
0
0
0
0
0
0
0

0

0
0

1,982,273

1,982,273

0

100

1,982,273

1,982,273
1,982,273

0
0
0

100

1,982,273
1,982,273

1,982,273
1,982,273

0
0
0

100

1,982,273

6,106,873

6,106,873

0

100

6,106,873

6,106,873

100

6,106,873

6,106,873

0
0
0

6,106,873

0
0
0

100

6,106,873

6,106,873
0
6,106,873

200,000

194,098

5,902

97

200,000
200,000

194,098
194,098

5,902
5,902

97
97

200,000
200,000

194,098
194,098

5,902
5,902

97
97

100

100

100

100

Страна 168 – Број 3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

24. јун 2019. године

Позиција

Економ.
Класиф.

Извор
финансир
ања

2

Функција

Глава

1

Програмс
ка
класиф.

Раздео

161

3

4

5

6

7

1201-П7
820
184

424
01

01

Опис
8
Пројекат Центра за културу - Светосавске
свечаности
Услуге културе
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П7:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 1201-П7:

План за 2018.
годину

Извршено у
2018. години

Разлика

Индекс

9

10

11(9-10)

12(10/9)

1,351,664

1,351,664

0

100

1,351,664
1,351,664

1,351,664
1,351,664

0
0

100
100

1,351,664
1,351,664

1,351,664
1,351,664

0
0

100
100

4,295,735

4,295,735

0

100

4,295,735
4,295,735

4,295,735
4,295,735

0
0

100
100

4,295,735
4,295,735

4,295,735
4,295,735

0
0

100
100

757,976

553,516

204,460

73

126,330
631,646
757,976

126,330
427,186
553,516

0
204,460
204,460

100
68
73

126,330
631,646
757,976

126,330
427,186
553,516

0
204,460
204,460

100
68
73

500,000

Пројекат Центра за културу - Филмски фестивал

1201-П8
820
185

424
01

01

1201-П9
820
186

424
01
07

01
07

Услуге културе
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П8:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 1201-П8:
Пројекат Музеја - Издавање монографије
Смедерево и смедеревски крај у Првом светском
рату 1914-1918
Услуге културе
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П9:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Свега за пројекат 1201-П9:
Пројекат Народне библиотеке-Дигитализација
старе и ретке грађе и културног наслеђа у Народној
библиотеци Смедерево

1201-П10
820
187

512
01
07

01
07

Услуге културе
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П10:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Свега за пројекат 1201-П10:

500,000

0

100

0
500,000
500,000

500,000
500,000

0
0
0

100
100

0
500,000
500,000

500,000
500,000

0
0
0

100
100

1,348,000

1,348,000

0

100

1,348,000
1,348,000

0
0
0
0

100
100

1,348,000
1,348,000

0
1,348,000
1,348,000

0
0
0
0

100
100

500,000

325,980

174,020

65

100,000
400,000
500,000

100,000
225,980
325,980

0
174,020
174,020

100
56
65

100,000
400,000
500,000

100,000
225,980
325,980

0
174,020
174,020

100
56
65

Пројекат Регионалног завода за заштиту споменика
културе "Четврта фаза систематских археолошких
истраживања Тврђаве Рам у оквиру реализације
главног пројекта обнове Тврђаве Рам"

1201-П11

820
188

423
01
02
07

01
02
07

Услуге културе
Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Трансфери између корисника на истом нивоу
Трансфери од других нивоа власти
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П11:
Приходи из буџета
Трансфери између корисника на истом нивоу
Трансфери од других нивоа власти
Свега за пројекат 1201-П11:

0
1,348,000
1,348,000
0

Пројекат Музеја - Смедеревски зборник број 6

1201-П12
820
189

424
01
07

01
07

Услуге културе
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П12:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Свега за пројекат 1201-П12:

24. јун 2019. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 169 – Број 3

Позиција

Економ.
Класиф.

Извор
финансир
ања

2

Функција

Глава

1

Програмс
ка
класиф.

Раздео

162

3

4

5

6

7

Опис

План за 2018.
годину

Извршено у
2018. години

Разлика

Индекс

8

9

10

11(9-10)

12(10/9)

Пројекат Музеја - "Пројекат годишњи програм
Градске галерије савремене уметности Смедерево"

1201-П13
820
190

424
01
07

01
07

Услуге културе
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П13:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Свега за пројекат 1201-П13:

720,000

720,000

0

100

120,000
600,000
720,000

120,000
600,000
720,000

0
0
0

100
100
100

120,000
600,000
720,000

120,000
600,000
720,000

0
0
0

100
100
100

3,000,000

2,977,047

22,953

99

3,000,000

2,977,047

99

3,000,000

2,977,047

22,953
0
22,953

3,000,000

2,977,047

99

3,000,000

2,977,047

22,953
0
22,953

250,000

Пројекат Регионалног завода за заштиту споменика
културе-Санација и рестаурација Капеле Дине
Манчића на старом гробљу I фаза

1201-П14
820
191

425
01
07

01
07

1201-П15
820
192

515
01
07

01
07

Услуге културе
Текуће поправке и одржавање
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П14:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Свега за пројекат 1201-П14:
Пројекат Регионалног завода за заштиту споменика
културе - Опремање простора Регионалног завода
за заштиту споменика културе Смедерево
уметничким делима
Услуге културе
Нематеријална имовина
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П15:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Свега за пројекат 1201-П15:

99

99

250,000

0

100

0
250,000
250,000

250,000
250,000

0
0
0

100
100

0
250,000
250,000

250,000
250,000

0
0
0

100
100

375,000

310,000

65,000

83

375,000

310,000
310,000

65,000
0
65,000

83

375,000
375,000

310,000
310,000

65,000
0
65,000

83

375,000

Пројекат Регионалног завода за заштиту споменика
културе - Израда главног пројекта санације и
обнове Варошког бедема од Куле 16 до Куле 17

1201-П16
820
193

425
01
07

01
07

1201-П17
820

194

423

01
13

01
13

Услуге културе
Текуће поправке и одржавање
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П16:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Свега за пројекат 1201-П16:
Пројекти Регионалног завода за заштиту
споменика културе-пројекти који се финансирају
из нераспоређеног вишка прихода из ранијих
година
Услуге културе
Услуге по уговору за:
1. "Заштитна археолошка истраживања Тврђаве
Голубац" 807.000
2. "Претходна истраживања спомен-обележја (ратних
меморијала и места страдања) на територији општина
Жабари и Мало Црниће" 49.389
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П17:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за пројекат 1201-П17:

0

0
0

0
0

0
0
0

0
0

0
0
0

0
0

83

83

Страна 170 – Број 3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

24. јун 2019. године

Позиција

Економ.
Класиф.

Извор
финансир
ања

2

Функција

Глава

1

Програмс
ка
класиф.

Раздео

163

3

4

5

6

7

01
02
04
07

8
Пројекат Регионалног завода за заштиту споменика
културе - Санација споменика српским војницима
1912-1918 у Пожаревцу
Услуге културе
Текуће поправке и одржавање
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П18:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Свега за пројекат 1201-П18:
Пројекат Регионалног завода за заштиту споменика
културе-Истраживање Војних меморијала на
територији општине Жагубица
Услуге културе
Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П19:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Свега за пројекат 1201-П19:
Пројекат Регионалног завода за заштиту споменика
културе - Статичка санација и стабилизација Куле
11
Услуге културе
Текуће поправке и одржавање
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П20:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Свега за пројекат 1201-П20:
Пројекат Регионалног завода за заштиту споменика
културе - Заштитна археолошка истраживања
тврђаве Голубац
Услуге културе
Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П21:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Свега за пројекат 1201-П21:
Пројекат Музеја - Осавремењивање збирке Градске
галерије савремене уметности делима
афирмисаних уметника
Услуге културе
Нематеријална имовина
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П22:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Свега за пројекат 1201-П22:
Извори финансирања за Програм 13:
Приходи из буџета
Трансфери између корисника на истом нивоу
Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од других нивоа власти

08

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

13

01
02
04
07

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 13:
Извори финансирања за главу 4.6:
Приходи из буџета
Трансфери између корисника на истом нивоу
Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од других нивоа власти

08

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за главу 4.6:

1201-П18
820
195

425
01
07

01
07

1201-П19
820
196

423
01
07

01
07

1201-П20
820
197

425
01
07

01
07

1201-П21
820
197.1

423
01
07

01
07

1201-П22
820
197.2

Опис

515
01
07

01
07

План за 2018.
годину

Извршено у
2018. години

Разлика

Индекс

9

10

11(9-10)

12(10/9)

0
0
0

0
0

0
0
0

0
0

0
0
0

0
0

0
0
0
0

0
0
0

0

0
0

0
0
0

19,600,000

16,408,720

3,191,280

84

2,600,000
17,000,000
19,600,000

0
16,408,720
16,408,720

2,600,000
591,280
3,191,280

0
97
84

2,600,000
17,000,000
19,600,000

16,408,720
16,408,720

2,600,000
591,280
3,191,280

0
97
84

1,500,000

1,498,080

1,920

100

0
1,500,000
1,500,000

1,498,080
1,498,080

0
1,920
1,920

100
100

0
1,500,000
1,500,000

1,498,080
1,498,080

0
1,920
1,920

100
100

1,500,000

1,500,000

0

100

1,500,000
1,500,000

1,500,000
1,500,000

0
0
0

100
100

1,500,000
1,500,000

1,500,000
1,500,000

0
0
0

100
100

211,844,419

202,410,430
0
0
23,857,967

9,433,989
0
0
971,679

0

0

0
236,674,065

0
226,268,397

0
10,405,668

211,844,419

202,410,430
0
0
23,857,967

9,433,989
0
0
971,679

0

0

0
226,268,397

0
10,405,668

0
0

24,829,646

24,829,646

0
236,674,065

96

96

96
96

96

96
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2

Функција

Глава

1

Програмс
ка
класиф.

Раздео

164

3

4

5

6

7

1101
1101-0001
620
198

424

199

4511

200

511

01
07

1101-0003
620
423
01

01

1101-0005
660
202

4512
01

01

01
07
1102
1102-0001
640
203

421

204

425

205

511

8
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)

01
07

201

Опис

01

01
1102-0002

Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Функција 620:
Извори финансирања за програмску активност
1101-0001:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Свега за програмску активност 1101-0001:
Програмска активност 0003 (ПА 0003) - Управљање
грађевинским земљиштем
ЈКП Водовод Смедерево
Развој заједнице
Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета
Функција 620:
Извори финансирања за програмску активност
1101-0003:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 1101-0003:
Програмска активност 0005 (ПА 0005) Остваривање јавног интереса у одржавању зграда
ЈП Градска стамбена агенција Смедерево
Послови становања и заједнице некласификовани на
другом месту
Капиталне субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама
Извори финансирања за функцију 660:
Приходи из буџета
Функција 660:
Извори финансирања за програмску активност
1101-0005:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 1101-0005:
Извори финансирања за Програм 1:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Свега за Програм 1:
ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Програмска активност 0001 (ПА 0001) Управљање/одржавање јавним осветљењем
Улична расвета
Стални трошкови
Текуће поправке и одржавање-одржавање јавне
расвете и декоративна расвета
Зграде и грађевински објекти - увођење LED расвете
на територији града Смедерева
Извори финансирања за функцију 640:
Приходи из буџета
Функција 640:
Извори финансирања за програмску активност
1102-0001:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 1102-0001:
Програмска активност 0002 (ПА 0002) - Одржавање
јавних зелених површина

План за 2018.
годину

Извршено у
2018. години

Разлика

Индекс

9

10

11(9-10)

12(10/9)

25,642,781

22,488,592

3,154,189

88

0
12,091,019

10,126,762

1,964,257

84

37,073,800
660,000
37,733,800

32,615,355
32,615,355

4,458,445
660,000
5,118,445

88
0
86

37,073,800
660,000
37,733,800

32,615,355
0
32,615,355

4,458,445
660,000
5,118,445

88
0
86

1,500,000

1,286,964
1,286,964
1,286,964

213,036
0
213,036
213,036

86

1,500,000
1,500,000

1,500,000
1,500,000

1,286,964
1,286,964

213,036
213,036

86
86

3,000,000

2,985,000

15,000

100

3,000,000
3,000,000

2,985,000
2,985,000

15,000
15,000

100
100

3,000,000
3,000,000

2,985,000
2,985,000

15,000
15,000

100
100

41,573,800
660,000
42,233,800

36,887,319
0
36,887,319

4,686,481
660,000
5,346,481

89
0
87

96,000,000

84,675,817

11,324,183

88

30,000,000

26,722,014

3,277,986

89

86
86

0
126,000,000
126,000,000

111,397,831
111,397,831

14,602,169
14,602,169

88
88

126,000,000
126,000,000

111,397,831
111,397,831

14,602,169
14,602,169

88
88

52,400,000

43,374,555

9,025,445

83

52,400,000
52,400,000

43,374,555
43,374,555

9,025,445
9,025,445

83
83

52,400,000
52,400,000

43,374,555
43,374,555

9,025,445
9,025,445

83
83

Заштита биљног и животињског света и крајолика

540
206

424
01

01

Специјализоване услуге-ЈКП Зеленило и гробља
Извори финансирања за функцију 540:
Приходи из буџета
Функција 540:
Извори финансирања за програмску активност
1102-0002:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 1102-0002:
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Разлика

Индекс

8

9

10

11(9-10)

12(10/9)

Програмска активност 0003 (ПА 0003) - Одржавање
чистоће на површинама јавне намене

1102-0003
510
207

421
01

01
1102-0004
560
208

424

209

4512

210

424

Управљање отпадом
Стални трошкови-ЈКП Зеленило и гробља
Извори финансирања за функцију 510:
Приходи из буџета
Функција 510:
Извори финансирања за програмску активност
1102-0003:
Приходи из 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
Капиталне субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама-ЈКП Зеленило и гробља

421
423
426
511

Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 560:
Приходи из буџета
Функција 560:
Здравство некласификовано на другом месту
Специјализоване услуге - систематска дезинсекција и
дератизација
Извори финансирања за функцију 760:
Приходи из буџета
Функција 760:
Извори финансирања за програмску активност
1102-0004:
Приходи из 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:
Приходи из буџета
Функција 620:
Извори финансирања за програмску активност
1102-0006:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 1102-0006:
Програмска активност 0008 (ПА 0008) - Управљање
и снабдевање водом за пиће
ЈКП Водовод Смедерево
Водоснабдевање
Капиталне субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама
Извори финансирања за функцију 630:
Приходи из буџета
Функција 630:
Извори финансирања за програмску активност
1102-0008:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 1102-0008:
Пројекат-Побољшање инфраструктуре у једном од
највећих ромских насеља у Србији
Развој заједнице
Стални трошкови
Услуге по уговору
Материјал
Зграде и грађевински објекти-трошкови надзора

219

511

Зграде и грађевински објекти (финансијска помоћ ЕУ)

220

512

Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Финансијска помоћ ЕУ
Функција 620:
Извори финансирања за пројекат 1102-П1:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Финансијска помоћ ЕУ
Свега за пројекат 1102-П1:
Извори финансирања за Програм 2:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Финансијска помоћ ЕУ
Свега за Програм 2:

01
760
211

424
01

01
1102-0006
620
211.1
212
213

421
511
541
01

01

1102-0008
630
214

4512
01

01
1102-П1
620
215
216
217
218

01
13
56

01
13
56

01
13
56

52,600,000

46,504,421

6,095,579

88

52,600,000
52,600,000

46,504,421
46,504,421

6,095,579
6,095,579

88
88

52,600,000
52,600,000

46,504,421
46,504,421

6,095,579
6,095,579

88
88

26,000,000

22,704,087

3,295,913

87

6,000,000

4,700,000

1,300,000

78

200,000

156,618

43,382

78

32,200,000
32,200,000

27,560,705
27,560,705

4,639,295
4,639,295

86
86

9,000,000

8,317,517

682,483

92

9,000,000
9,000,000

8,317,517
8,317,517

682,483
682,483

92
92

41,200,000
41,200,000

35,878,222
35,878,222

5,321,778
5,321,778

87
87

50,000
22,865,428

21,838,428

50,000
1,027,000
0

0
96

22,915,428
22,915,428

21,838,428
21,838,428

1,077,000
1,077,000

95
95

22,915,428
22,915,428

21,838,428
21,838,428

1,077,000
1,077,000

95
95

12,000,000

10,083,414

1,916,586

84

12,000,000
12,000,000

10,083,414
10,083,414

1,916,586
1,916,586

84
84

12,000,000
12,000,000

10,083,414
10,083,414

1,916,586
1,916,586

84
84

143,500
8,618,700
263,520
1,342,000

109,106
7,788,786
250,028
968,755

34,394
829,914
13,492
373,245

76
90
95
72

118,044,800

67,425,766

50,619,034

57

241,000

240,515

485

100

10,608,720
71,032,987
47,011,813
128,653,520

9,357,191
67,425,766
76,782,956

1,251,529
3,607,221
47,011,813
51,870,564

88
95
0
60

10,608,720
71,032,987
47,011,813
128,653,520

9,357,191
67,425,766
0
76,782,956

1,251,529
3,607,221
47,011,813
51,870,564

88
95
0
60

317,724,148
71,032,987
47,011,813
435,768,948

278,434,062
67,425,766
0
345,859,828

39,290,086
3,607,221
47,011,813
89,909,120

88
95
0
79
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ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

1501
1501-0002
411
221

464

221.1

423

221.2

512
01
07

01
07

01
07
1502
1502-0001
473
222

423

223

4511

01

01

01
0101

0101-П1
421
224

511

01

01
0101-П2
421
224.1

465
07

07

0101-0002
421
225

4511

226

4511

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:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Функција 411:
Извори финансирања за програмску активност
1501-0002:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Свега за програмску активност 1501-0002:
Извори финансирања за Програм 3:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Свега за Програм 3:
ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА
Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Управљање
развојем туризма
ЈП "Смедеревска тврђава"
Туризам
Услуге по уговору
Текуће субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама
Извори финансирања за функцију 473:
Приходи из буџета
Функција 473:
Извори финансирања за програмску активност
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 1502-0001:
Извори финансирања за Програм 4:
Приходи из буџета
Свега за Програм 4:
ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ
РАЗВОЈ
Пројекат - Израда пројектно техничке
документације за изградњу система за
наводњавање јужног дела територије града
Смедерева
Пољопривреда
Зграде и грађевински објекти - Израда пројектно
техничке документације за изградњу система за
наводњавање јужног дела територије града Смедерева
(1535 хектара)
Извори финансирања за функцију 421:
Приходи из буџета
Функција 421:
Извори финансирања за пројекат 0101-П1:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 0101-П1:
Пројекат - Пољопривредна задруга Агро здравље
Раља
Пољопривреда
Остале дотације и трансфери
Извори финансирања за функцију 421:
Трансфери од других нивоа власти
Функција 421:
Извори финансирања за пројекат 0101-П2:
Трансфери од других нивоа власти
Свега за пројекат 0101-П2:
Програмска активност 0002 (ПА 0002) - Мере
подршке руралном развоју
Пољопривреда
Текуће субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама - (субвенционисање
камата по Споразуму са банком у износу од 400.000
динара)
Текуће субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама - (субвенционисање у
пољопривреди, мере подршке по Програму мера за
2018. годину)

15,000,000

15,000,000

0

100

15,000,000

15,000,000
0
15,000,000

0
0
0

100

15,000,000
0
15,000,000

0
0
0

100

15,000,000
0
15,000,000

0
0
0

100

15,000,000

13,600,000

13,599,983

17

100

1,000,000

1,000,000

0

100

14,600,000
14,600,000

14,599,983
14,599,983

17
17

100
100

14,600,000
14,600,000

14,599,983
14,599,983

17
17

100
100

14,600,000
14,600,000

14,599,983
14,599,983

17
17

100
100

6,771,600

4,950,000

1,821,600

73

6,771,600
6,771,600

4,950,000
4,950,000

1,821,600
1,821,600

73
73

6,771,600
6,771,600

4,950,000
4,950,000

1,821,600
1,821,600

73
73

15,000,000

15,000,000

0

100

15,000,000
15,000,000

15,000,000
15,000,000

0
0

100
100

15,000,000
15,000,000

15,000,000
15,000,000

0
0

100
100

400,000

303,816

96,184

76

19,400,000

19,343,650

56,350

100

15,000,000

15,000,000
15,000,000
15,000,000

100

100

100
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Раздео

Глава

Програмс
ка
класиф.

Функција

Позиција

Економ.
Класиф.

Извор
финансир
ања

167

1

2

3

4

5

6

7

227

423

228

425

229

425

230

511

231

511

232

Опис
8
Реализација Програма заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта
Услуге по уговору
-за поправку противградних станица 200.000 динара
Текуће поправке и одржавање-уређење атарских
путева
Уређење атарских путева-учешће Mинистарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике
Србије
Зграде и грађевински објекти - Изградња система за
наводњавање дела територије града Смедерева
(учешће града и ПДВ)

План за 2018.
годину

Извршено у
2018. години

Разлика

Индекс

9

10

11(9-10)

12(10/9)

200,000

198,720

1,280

99

29,100,000

14,583,359

14,516,641

50

0

32,618,665

21,287,474

11,331,191

65

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

89,128,993

80,207,068

8,921,925

90

424

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

7,127,626

6,925,742

201,884

97

233

424

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

6,256,436

5,300,719

955,717

85

234

424

235

424

236

424

237

424

Специјализоване услуге - Комасација за подручје
катастарске општине Осипаоница (учешће града
Смедерева)
Специјализоване услуге - Комасација за подручје
катастарске општине Осипаоница (учешће
Министарства)
Специјализоване услуге - Комасација за подручје
катастарске општине Скобаљ (учешће града
Смедерева)
Специјализоване услуге - Комасација за подручје
катастарске општине Скобаљ (учешће Министарства)
01
07
12
13

01
07
12
13

01
07
12
13

Извори финансирања за функцију 421:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Примања од отплате датих кредита и продаје
финансијске имовине
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 421:
Извори финансирања за програмску активност
0101-0002:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Примања од отплате датих кредита и продаје
финансијске имовине
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 0101-0002:
Извори финансирања за Програм 5:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Примања од отплате датих кредита и продаје
финансијске имовине
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 5:

0

0

3,346,370

3,346,370

0

6,641,530

6,641,530

0

29,549,900
16,519,171

67
71

89,192,661
57,462,463

59,642,761
40,943,292

3,000,000

3,000,000

0

100

44,564,496
194,219,620

44,564,496
148,150,549

0
46,069,071

100
76

89,192,661
57,462,463

59,642,761
40,943,292

29,549,900
16,519,171

67
71

3,000,000

3,000,000

0

100

44,564,496
194,219,620

44,564,496
148,150,549

0
46,069,071

100
76

95,964,261
72,462,463

64,592,761
55,943,292

31,371,500
16,519,171

67
77

3,000,000

3,000,000

0

100

44,564,496

44,564,496

0

100

215,991,220

168,100,549

47,890,671

78

2,940,000

2,940,000

0

100

2,940,000
2,940,000

2,940,000
2,940,000

0
0

100
100

2,940,000
2,940,000

2,940,000
2,940,000

0
0

100
100

418,800

155,224

263,576

37

418,800
418,800

155,224
155,224

263,576
263,576

37
37

ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

0401
0401-0001
530
238

511

01

01

0401-0002
530
239

424
01

Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Управљање
заштитом животне средине
Смањење загађености
Зграде и грађевински објекти - Израда плана квалитета
ваздуха 2.940.000 динара-Буџетски фонд за заштиту
животне средине
Извори финансирања за функцију 530:
Приходи из буџета
Функција 530:
Извори финансирања за програмску активност
0401-0001:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0401-0001:
Програмска активност 0002 (ПА 0002) - Праћење
квалитета елемената животне средине
Смањење загађености
Специјализоване услуге - контрола квалитета воде са
јавних чесми и купалишта
Извори финансирања за функцију 530:
Приходи из буџета
Функција 530:

24. јун 2019. године
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1

Функција

Раздео

168

4

5

6

7

240

424

560

01

0401-0003
560
241

424
424
01

01
0401-0004
520

243

01

01
0401-0005
510
425

245

425

01
13

01
13
0401-0006
510
246

Извори финансирања за функцију 560:
Приходи из буџета
Функција 560:
Извори финансирања за програмску активност
0401-0002:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0401-0002:
Програмска активност 0003 (ПА 0003) - Заштита
природе
Заштита животне средине некласификована на
другом месту
Специјализоване услуге - управљање заштићеним
подручјем (Буџетски фонд за заштиту животне
средине)
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 560:
Приходи из буџета
Функција 560:
Извори финансирања за програмску активност
0401-0003:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0401-0003:
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 16.000.000,
остали послови по налогу комуналне инспекције
300.000 и одржавање јавних чесми 100.000

425

244

8
Заштита животне средине некласификована на
другом месту
Специјализоване услуге - мониторинг ваздуха,
земљишта, буке, воде и повремене циљане контроле
загађења животне средине и заштита природе
(Буџетски фонд за заштиту животне средине)

01

242

Опис

424
01

01

01
13

Извори финансирања за функцију 520:
Приходи из буџета
Функција 520:
Извори финансирања за програмску активност
0401-0004:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0401-0004:
Програмска активност 0005 (ПА 0005) - Управљање
комуналним отпадом
Управљање отпадом
Текуће поправке и одржавање-Буџетски фонд за
заштиту животне средине
Текуће поправке и одржавање - Одржавање градског
сметлишта у Годоминском пољу-Буџетски фонд за
заштиту животне средине
Извори финансирања за функцију 510:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 510:
Извори финансирања за програмску активност
0401-0005:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 0401-0005:
Програмска активност 0006 (ПА 0006) - Управљање
осталим врстама отпада
Управљање отпадом
Специјализоване услуге - Уклањање "Дивљих
депонија"
Извори финансирања за функцију 510:
Приходи из буџета
Функција 510:
Извори финансирања за програмску активност
0401-0006:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0401-0006:
Извори финансирања за Програм 6:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 6:

План за 2018.
годину

Извршено у
2018. години

Разлика

Индекс

9

10

11(9-10)

12(10/9)

2,834,410

2,620,410

214,000

92

2,834,410
2,834,410

2,620,410
2,620,410

214,000
214,000

92
92

3,253,210
3,253,210

2,775,634
2,775,634

477,576
477,576

85
85

0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

16,400,000

16,122,062

277,938

98

16,400,000
16,400,000

16,122,062
16,122,062

277,938
277,938

98
98

16,400,000
16,400,000

16,122,062
16,122,062

277,938
277,938

98
98

871,777

0

871,777
15,500,000

14,206,895

1,293,105

92

15,500,000
871,777
16,371,777

14,206,895
0
14,206,895

1,293,105
871,777
2,164,882

92
0
87

15,500,000
871,777
16,371,777

14,206,895
0
14,206,895

1,293,105
871,777
2,164,882

92
0
87

32,903,300

30,788,563

2,114,737

94

32,903,300
32,903,300

30,788,563
30,788,563

2,114,737
2,114,737

94
94

32,903,300
32,903,300

30,788,563
30,788,563

2,114,737
2,114,737

94
94

70,996,510
871,777
71,868,287

66,833,154
0
66,833,154

4,163,356
871,777
5,035,133

94
0
93
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План за 2018.
годину

Извршено у
2018. години

Разлика

Индекс

8

9

10

11(9-10)

12(10/9)

0701

ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И
САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

0701-0002

Програмска активност 0002 (ПА 0002) - Управљање
и одржавање саобраћајне инфраструктуре
451
247
247.1
248
249

423
424
425
511

250
251

423
425
01
07

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
Извори финансирања за функцију 451:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Функција 451:
Савет за безбедност саобраћаја града Смедерева
Јавни ред и безбедност некласификован на другом
месту
Стални трошкови
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање

360

5,893,216
1,000,000
84,425,885
159,532,757

2,964,416
729,545
70,383,338
112,851,946

2,928,800
270,455
14,042,547
46,680,811

50
73
83
71

9,000,000
56,895,680

7,241,820
52,271,870

1,758,180
4,623,810

80
92

314,962,538
1,785,000
316,747,538

246,442,935
246,442,935

68,519,603
1,785,000
70,304,603

78
0
78

300,000
6,876,652
851,341

124,962
990,999
115,200

175,038
5,885,653
736,141

42
14
14

48

252
253
254

421
423
425

255

426

Материјал (спровођење набавке наставних средстава,
учила и едукативног материјала и превентивнопромотивног материјала за извођење промотивних
активности, опремање саобраћајне инспекције и друго)

2,693,397

1,295,931

1,397,466

256

426

Материјал (набавка ауто-седишта за новорођене бебе)

3,800,000

3,720,000

80,000

98

256.1
257

482
511

Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Зграде и грађевински објекти

930
7,300,980

930
5,991,310

0
1,309,670

100
82

258

512

Машине и опрема (набавка и уградња опреме на
основу пројекта система видео надзора и система за
аутоматско препознавање регистарских таблица,
семафори и друга опрема)

13,176,700

6,653,893

6,522,807

50

35,000,000

18,893,225

16,106,775

54

01

Извори финансирања за функцију 360:
Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

01
07

01
07
2002
2002-0001
912

259

4631

260

4632

Функција 360:
Укупно за Савет за безбедност саобраћаја
Извори финансирања за програмску активност
0701-0002:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Свега за програмску активност 0701-0002:
Извори финансирања за Програм 7:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
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 17.465.000
-социјална давања запосленима 4.700.000
-накнаде трошкова за запослене 37.420.000
-награде запосленима и остали посебни расходи
8.500.000
-сталне трошкове 108.065.000
-трошкове путовања ученика 31.335.000
-услуге по уговору 4.775.000
-специјализоване услуге 950.000
-текуће поправке и одржавање 46.050.000
-материјал 10.170.000
-накнаде за смештај 2.400.000
-новчане казне и пенали по решењу судова 248.000

01

Капитални трансфери осталим нивоима власти
Ова апропријација намењена је за:
-машине и опрема 9.000.000
Извори финансирања за функцију 912:
Приходи из буџета
Функција 912:

0
35,000,000
35,000,000

18,893,225
18,893,225

16,106,775
16,106,775

54
54

349,962,538
1,785,000
351,747,538

265,336,160
0
265,336,160

84,626,378
1,785,000
86,411,378

76
0
75

349,962,538
1,785,000
351,747,538

265,336,160
0
265,336,160

84,626,378
1,785,000
86,411,378

76
0
75

272,078,000

268,663,489

3,414,511

99

9,000,000

8,781,908

218,092

98

281,078,000
281,078,000

277,445,397
277,445,397

3,632,603
3,632,603

99
99
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8
Извори финансирања за програмску активност
2002-0001:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 2002-0001:
Извори финансирања за Програм 9:
Приходи из буџета
Свега за Програм 9:
ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 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 8.100.000
-социјална давања запосленима 875.000
-накнаде трошкова за запослене 13.300.000
-награде запосленима и остали посебни расходи
4.500.000
-сталне трошкове 53.795.000
-услуге по уговору 2.490.000
-специјализоване услуге 1.500.000
-текуће поправке и одржавање 8.100.000
-материјал 7.025.000
Капитални трансфери осталим нивоима власти
Ова апропријација намењена је за:
-зграде и грађевински објекти 3.100.000
-машине и опрема 3.760.000
-остале некретнине и опрема 1.500.000
Извори финансирања за функцију 920:
Приходи из буџета
Функција 920:
Извори финансирања за програмску активност
2003-0001:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 2003-0001:
Извори финансирања за Програм 10:
Приходи из буџета
Свега за Програм 10:
СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ УГРОЖЕНОМ
СТАНОВНИШТВУ
ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА
ЗАШТИТА
Програмска активност 0001 (ПА 0001) Једнократне помоћи и други облици помоћи
Социјална помоћ угроженом становништву
некласификована на другом месту
Накнада за социјалну заштиту из буџета - превоз лица
старијих од 65 година
Превоз ученика средњих школа
Подстицање образовања ученика и студената на
територији града Смедерева
Остале накнаде за образовање - превоз студената
Извори финансирања за функцију 070:
Приходи из буџета
Функција 070:
Извори финансирања за програмску активност
0901-0001:
Приходи из 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:
Приходи из буџета
Функција 070:
Извори финансирања за програмску активност
0901-0006:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0901-0006:
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:
Приходи из буџета
Функција 070:

План за 2018.
годину

Извршено у
2018. години

Разлика

Индекс

9

10

11(9-10)

12(10/9)

281,078,000
281,078,000

277,445,397
277,445,397

3,632,603
3,632,603

99
99

281,078,000
281,078,000

277,445,397
277,445,397

3,632,603
3,632,603

99
99

99,685,000

97,511,360

2,173,640

98

8,360,000

8,348,154

11,846

100

108,045,000
108,045,000

105,859,514
105,859,514

2,185,486
2,185,486

98
98

108,045,000
108,045,000

105,859,514
105,859,514

2,185,486
2,185,486

98
98

108,045,000
108,045,000

105,859,514
105,859,514

2,185,486
2,185,486

98
98

10,700,000

10,367,714

332,286

97

13,500,000

13,500,000

0

100

14,500,000

10,303,306

4,196,694

71

9,250,000

7,753,720

1,496,280

84

47,950,000
47,950,000

41,924,740
41,924,740

6,025,260
6,025,260

87
87

47,950,000
47,950,000

41,924,740
41,924,740

6,025,260
6,025,260

87
87

15,000,000
2,000,000
5,000,000

14,874,494
1,840,368
3,919,399

125,506
159,632
1,080,601

99
92
78

22,000,000
22,000,000

20,634,261
20,634,261

1,365,739
1,365,739

94
94

22,000,000
22,000,000

20,634,261
20,634,261

1,365,739
1,365,739

94
94

8,500,000
3,000,000

7,156,816
1,000,000

1,343,184
2,000,000

84
33

11,500,000
11,500,000

8,156,816
8,156,816

3,343,184
3,343,184

71
71
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Извори финансирања за програмску активност
0901-0007:
Приходи из 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
Извори финансирања за функцију 070:
Приходи из буџета
Функција 070:
Извори финансирања за програмску активност
0901-0008:
Приходи из 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
Трансфери осталим нивоима власти
- Једнократна помоћ 24.500.000
- Ванредне новчане помоћи 24.000.000
-Финансијска помоћ за додатно образовање деце
смештене у хранитељским породицама и деце у
систему социјалне заштите 2.000.000
- Трошкови погребних услуга 740.000
- 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 Смедерева 50.000

План за 2018.
годину

Извршено у
2018. години

Разлика

Индекс

9

10

11(9-10)

12(10/9)

11,500,000

8,156,816

11,500,000

8,156,816

3,343,184
3,343,184

71
71

1,500,000

1,240,823

259,177

83

1,500,000
1,500,000

1,240,823
1,240,823

259,177
259,177

83
83

1,500,000
1,500,000

1,240,823
1,240,823

259,177
259,177

83
83

55,790,000

53,759,443

2,030,557

96

55,790,000

2,030,557
0
2,030,557

96

55,790,000

53,759,443
0
53,759,443

55,790,000

53,759,443

96

55,790,000

53,759,443

2,030,557
0
2,030,557

96

32,094,490

24,534,060

7,560,431

76

3,299,000

1,742,951

1,556,049

53

35,393,490
35,393,490

26,277,011
26,277,011

9,116,480
9,116,480

74
74

35,393,490
35,393,490

26,277,011
26,277,011

9,116,480
9,116,480

74
74

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

275

Опис

Извори финансирања за функцију 090:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Функција 090:
Извори финансирања за програмску активност
0901-0001:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Свега за програмску активност 0901-0001:
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА - Центар за социјални
рад
Програмска активност 0001 (ПА 0001) Једнократне помоћи и други облици помоћи
Социјална заштита некласификована на другом
месту
Трансфери осталим нивоима власти
- плата запослених 11.420.263
- социјални доприноси на терет послодавца 2.044.227
- социјална давања запосленима 464.000
- накнаде трошкова за запослене 500.000
- јубиларне награде 197.000
- стални трошкови 5.760.000
- услуге по уговору 6.789.000
- специјализоване услуге 100.000
- текуће поправке и одржавање 1.370.000
- материјал 3.450.000

01

01

Трансфери осталим нивоима власти
- капитално одржавање зграда и објеката 550.000
- машине и опрема 2.749.000
Извори финансирања за функцију 090:
Приходи из буџета
Функција 090:
Извори финансирања за програмску активност
0901-0001:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0901-0001:

96

24. јун 2019. године
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СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА - Дотације невладиним
организацијама
Програмска активност 0003 (ПА 0003) - Дневне
услуге у заједници
Социјална заштита некласификована на другом
месту
Дотације невладиним организацијама: Дотације
удружењима особа са инвалидитетом 11.000.000
Извори финансирања за функцију 090:
Приходи из буџета
Функција 090:
Извори финансирања за програмску активност
0901-0003:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0901-0003:
ЦРВЕНИ КРСТ

План за 2018.
годину

Извршено у
2018. години

Разлика

Индекс

9

10

11(9-10)

12(10/9)

11,000,000

11,000,000

0

100

11,000,000
11,000,000

11,000,000
11,000,000

0
0

100
100

11,000,000
11,000,000

11,000,000
11,000,000

0
0

100
100

36,289,000

31,636,991

4,652,009

87

36,289,000
36,289,000

31,636,991
31,636,991

4,652,009
4,652,009

87
87

36,289,000
36,289,000

31,636,991
31,636,991

4,652,009
4,652,009

87
87

1,000,000

1,000,000

0

100

1,000,000
1,000,000

1,000,000
1,000,000

0
0

100
100

1,000,000
1,000,000

1,000,000
1,000,000

0
0

100
100

27,200,000

3,864,022

23,335,978

14

Програмска активност 0005 (ПА 0005) - Подршка
реализацији Програма Црвеног Крста

0901-0005
090
278

472
01

01

0901-0002
090
279

472

01

01
0901-0001
090

280

Социјална заштита некласификована на другом
месту
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
- Народна кухиња 36.289.000
Извори финансирања за функцију 090:
Приходи из буџета
Функција 090:
Извори финансирања за програмску активност
0901-0005:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0901-0005:
Програмска активност 0002 (ПА 0002) - Породични
и домски смештај, прихватилишта и друге врсте
смештаја
Социјална заштита некласификована на другом
месту
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
- Смештај у прихватилиште-Прихватна станица
1.000.000
Извори финансирања за функцију 090:
Приходи из буџета
Функција 090:
Извори финансирања за програмску активност
0901-0002:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0901-0002:
Програмска активност 0001 (ПА 0001) Једнократне помоћи и други облици помоћи
Социјална заштита некласификована на другом
месту
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
- Локални акциони план за Роме 2.000.000
- Имплементација акционих планова за интерно расељена
лица (учешће Града у грађ. материјалу за интерно
расељена лица по Уговорима са Комесаријатом) 500.000Грађ. материјал-нови уговор са Комесаријатом 4.950.000Грађ. материјал-учешће града Смедерева у новом уговору
550.000
- Имплементација акционих планова за избегла и
расељена лица (42 монтажне куће - Уговор са АСБ,
уређење терена и прикључци-Град) 400.000
- 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 2.520.000
-Учешће Града у новом уг.са Комес.-Сеоске к. 280.000
Нови уговор са Комес.-Доходовне акт. 1.800.000
Уч. Града у новом уг.са Ком.-Доходовне акт. 200.000

472

Извори финансирања за функцију 090:
01

Приходи из буџета

24,114,552

2,064,022

22,050,530

9

13

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

3,085,448

1,800,000

1,285,448

58

Функција 090:
Извори финансирања за програмску активност
0901-0001:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 0901-0001:

27,200,000

3,864,022

23,335,978

14

24,114,552
3,085,448
27,200,000

2,064,022
1,800,000
3,864,022

22,050,530
1,285,448
23,335,978

9
58
14

01
13
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Економ.
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ања
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Функција

Глава

1

Програмс
ка
класиф.

Раздео

173

3

4

5

6

7

0901-П2
090

281

472

01
07
08

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

13
16

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Родитељски динар за ваннаставне активности
Свега за Програм 11:
ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Апотекарска установа
Програмска активност 0001 (ПА 0001) Функционисање установа примарне здравствене
заштите
Здравство некласификовано на другом месту

01
07

1801

1801-0001
760

Текуће дотације организацијама за обавезно социјално
осигурање

464

01

01

720

464

284

464

Капиталне дотације организацијама за обавезно
социјално осигурање
-Машине и опрема 5.000.000
01

01
1801-0002
721
285

Извори финансирања за функцију 760:
Приходи из буџета
Функција 760:
Извори финансирања за програмску активност
1801-0001:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 1801-0001:
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА - Дом Здравља
Програмска активност 0003 (ПА 0003) Спровођење активности из области друштвене
бриге за јавно здравље
Ванболничке услуге
Текуће дотације организацијама за обавезно социјално
осигурање
-Плате, додаци и накнаде запослених 35.623.410
-Социјални доприноси на терет послодавца 6.376.590

1801-0003

283

8
Пројекат "Сервис подршке и услуга у области
социјалне заштите за маргинализоване групе
грађана са територије града Смедерева"
Социјална заштита некласификована на другом
месту
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Све услуге - учешће града Смедерева 5.502.952
Све услуге - Републичка средства 14.970.339
Извори финансирања за функцију 090:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Функција 090:
Извори финансирања за пројекат 0901-П2:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Свега за пројекат 0901-П2:
Извори финансирања за Програм 11:
Приходи из буџета
Трансфери од осталих нивоа власти

01
07

282

Опис

464

01

01

01

Извори финансирања за функцију 720:
Приходи из буџета
Функција 720:
Извори финансирања за програмску активност
1801-0003:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 1801-0003:
Програмска активност 0002 (ПА 0002) Мртвозорство
Опште медицинске услуге
Текуће дотације организацијама за обавезно социјално
осигурање-средства за накнаду из буџета у случају
смрти
Извори финансирања за функцију 721:
Приходи из буџета
Функција 721:
Извори финансирања за програмску активност
1801-0002:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 1801-0002:
Извори финансирања за Програм 12:
Приходи из буџета
Свега за Програм 12:

План за 2018.
годину

Извршено у
2018. години

Разлика

Индекс

9

10

11(9-10)

12(10/9)

20,473,291

20,473,290

1

100

5,502,952
14,970,339
20,473,291

5,502,952
14,970,338
20,473,290

0
1
1

100
100
100

5,502,952
14,970,339
20,473,291

5,502,952
14,970,338
20,473,290

0
1
1

100
100
100

261,856,435
14,970,339

210,593,024
14,970,338

51,263,411
1

80
100

0

0

3,085,448

1,800,000
0
227,363,363

1,285,448
0
52,548,859

58

100,000

100,000

0

100,000
100,000

100,000
100,000

0
0

279,912,222

81

100,000

100,000

0

100,000

100,000

0

42,000,000

39,897,248

2,102,752

95

5,000,000

5,000,000

0

100

47,000,000
47,000,000

44,897,248
44,897,248

2,102,752
2,102,752

96
96

47,000,000
47,000,000

44,897,248
44,897,248

2,102,752
2,102,752

96
96

800,000

719,847

80,153

90

800,000
800,000

719,847
719,847

80,153
80,153

90
90

800,000
800,000

719,847
719,847

80,153
80,153

90
90

47,900,000
47,900,000

45,617,095
45,617,095

2,282,905
2,282,905

95
95
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1
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174

3

4

5

6

7

1201
1201-0003
840
286

481
01

860
287

481

287.1

481
01
07

01
07

1201-0004
830
288

423
01

01

01
07

Опис
8
ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И
ИНФОРМИСАЊА
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:
Приходи из буџета
Функција 840:
Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано
на другом месту
Дотације удружењима грађана
Дотације удружењима грађана (Удружење косача
"Плавинац" Смедерево)
Извори финансирања за функцију 860:
Приходи из буџета
Трансфери од осталих нивоа власти
Функција 860:
Извори финансирања за програмску активност
1201-0003:
Приходи из буџета
Трансфери од осталих нивоа власти
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:
Приходи из буџета
Функција 830:
Извори финансирања за програмску активност
1201-0004:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 1201-0004:
Извори финансирања за Програм 13:
Приходи из буџета
Трансфери од осталих нивоа власти
Свега за Програм 13:

План за 2018.
годину

Извршено у
2018. години

Разлика

Индекс

9

10

11(9-10)

12(10/9)

2,050,000

2,050,000

0

100

2,050,000
2,050,000

2,050,000
2,050,000

0
0

100
100

1,500,000

1,500,000

0

100

1,500,000
1,500,000

1,500,000
1,500,000

0
0
0

100
100

2,050,000
1,500,000
3,550,000

2,050,000
1,500,000
3,550,000

0
0
0

100
100
100

20,000,000

20,000,000

0

100

20,000,000
20,000,000

20,000,000
20,000,000

0
0

100
100

20,000,000
20,000,000

20,000,000
20,000,000

0
0

100
100

22,050,000
1,500,000
23,550,000

22,050,000
1,500,000
23,550,000

0
0
0

100
100
100

110,000,000

101,715,534

8,284,466

92

110,000,000
110,000,000

101,715,534
101,715,534

8,284,466
8,284,466

92
92

110,000,000
110,000,000

101,715,534
101,715,534

8,284,466
8,284,466

92
92

9,500,000

9,500,000

0

100

20,477,795

20,477,794

1

100

29,977,795
29,977,795

29,977,794
29,977,794

1
1

100
100

29,977,795
29,977,795

29,977,794
29,977,794

1
1

100
100

ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

1301
1301-0001
810
289

481
01

01

Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Подршка
локалним спортским организацијама, удружењима
и савезима
Услуге рекреације и спорта
Дотације спортским организацијама и клубовимафизичка култура
Извори финансирања за функцију 810:
Приходи из буџета
Функција 810:
Извори финансирања за програмску активност
1301-0001:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 1301-0001:
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ СПОРТСКИ ЦЕНТАР
СМЕДЕРЕВО
Програмска активност 0004 (ПА 0004) Функционисање локалних спортских установа

1301-0004
810
290

423

291

4511

292

4511
01

01

Услуге рекреације и спорта
Услуге по уговору
Текуће субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама
"СПОРТСКА ХАЛА СМЕДЕРЕВО" д.о.о.
Текуће субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама
Извори финансирања за функцију 810:
Приходи из буџета
Функција 810:
Извори финансирања за програмску активност
1301-0004:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 1301-0004:
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Програмс
ка
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Функција

Позиција

Економ.
Класиф.

Извор
финансир
ања

175

1

2

3

4

5

6

7

1301-0005
860
293

423
01

01

01
0501
0501-0001
620
294

8
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ
Програмска активност 0005 (ПА 0005) Спровођење омладинске политике
Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано
на другом месту
Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 860:
Приходи из буџета
Функција 860:
Извори финансирања за програмску активност
1301-0005:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 1301-0005:
Извори финансирања за Програм 14:
Приходи из буџета
Свега за Програм 14:
ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И
ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ
Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Енергетски
менаџмент
Развој заједнице
Зграде и грађевински објекти -Програм енергетске
ефикасности 2.500.000 динара-Буџетски фонд за
заштиту животне средине;

511

01

01

01

5
0602
0602-0004
330
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304

Опис

411
412
414
415
416
422
423
465
483
485
01

01

01

01

Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета
Функција 620:
Извори финансирања за програмску активност
0501-0001:
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0501-0001:
Извори финансирања за Програм 17:
Приходи из буџета
Свега за Програм 17:
Свега за раздео 4:
ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
Програмска активност 0004 (ПА 0004) - Градско
правобранилаштво
Судови
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Остале дотације и трансфери
Новчане казне и пенали по решењу судова
Остале накнаде штете
Извори финансирања за функцију 330:
Приходи из буџета
Функција 330:
Извори финансирања за програмску активност
0602-0004
Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0602-0004:
Извори финансирања за Програм 15:
Приходи из буџета
Свега за Програм 15:
Извори финансирања за раздео 5:
Приходи из буџета
Свега за раздео 5:
СВЕГА

План за 2018.
годину

Извршено у
2018. години

Разлика

Индекс

9

10

11(9-10)

12(10/9)

200,000

200,000

0

200,000
200,000

200,000
200,000

0
0

200,000
200,000

200,000
200,000

0
0

140,177,795
140,177,795

131,693,328
131,693,328

8,484,467
8,484,467

94
94

3,678,860

1,103,860

2,575,000

30

3,678,860
3,678,860

1,103,860
1,103,860

2,575,000
2,575,000

30
30

3,678,860
3,678,860

1,103,860
1,103,860

2,575,000
2,575,000

30
30

3,678,860
3,678,860
3,791,138,456

1,103,860
1,103,860
3,155,014,939

2,575,000
2,575,000
636,123,517

30
30
83

2,197,349
393,326
170,000
8,160
59,000
10,000

2,150,351
384,913
168,134
8,160
58,251

98
98
99
100
99
0

232,995
25,916,000
7,300,000

212,383
25,835,985
7,138,000

46,999
8,413
1,866
0
749
10,000
0
20,612
80,015
162,000

36,286,830
36,286,830

35,956,175
35,956,175

330,655
330,655

99
99

36,286,830
36,286,830

35,956,175
35,956,175

330,655
330,655

99
99

36,286,830
36,286,830

35,956,175
35,956,175

330,655
330,655

99
99

36,286,830
36,286,830
3,874,000,000

35,956,175
35,956,175
3,233,466,388

330,655
330,655
640,533,612

99
99
83

ЧЛАН ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА ЗАДУЖЕН
ЗА РЕСОР ФИНАНСИЈА

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА
ФИНАНСИЈЕ И ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ
АДМИНИСТРАЦИЈУ

Славиша Стошић дипл. екон.

Дамњан Стајић дипл. екон.

91
100
98
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ОБЈАШЊЕЊЕ
ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА ОДЛУКОМ О БУЏЕТУ ГРАДА
СМЕДЕРЕВА ЗА 2018. ГОДИНУ И ИЗВРШЕЊА

У току 2018. године, није било великих одступања између одобрених средстава Одлуком
о буџету града Смедерева за 2018. годину и извршених средстава.
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ИЗВЕШТАЈ
О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА И КРЕДИТИМА, ДОМАЋИМ И ИНОСТРАНИМ И ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА ДУГОВА У 2018. ГОДИНИ
ДОНАЦИЈЕ
ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА
Током 2018. године на рачун за уплату јавног прихода
– Текуће помоћи од ЕУ у корист нивоа градова број 840732331843-85 у 2018. години уплаћена је донација у укупном износу од 4.062.951 динара.
Поменута средства представљају донацију Европске
уније у оквиру реализације Програма INTERREG IPA за
резализацију Пројекта „Водени спортови-здрава будућност за нашу децу“ у оквиру прекограничне сарадње Румунија-Србија у складу са Subsidy contract form IPA No
57157/02.05.2017. Средства су уплаћена на рачун буџета
града Смедерева, а преко рачуна за уплату јавног прихода
– Текуће помоћи од ЕУ у корист нивоа градова број 840732331843-85 и то:
-25.06.2018. године уплаћен је износ од 1.615.238,11 динара, односно 13.717,16 евра и
-28.12.2018. године уплаћен је износ од 2.447.713,31 динара, односно 20.761,79 евра.
Током 2018. године између града Смедерева и Канцеларије Уједињених Нација за пројектне услуге („УНОПС“)
закључена су три уговора о донацији на основу којих су на
наменске динарске подрачуне уплаћена средства у укупном
износу од 35.217.032 динара и то:
-10.12.2018. године на динарски наменски подрачун
број 840-4667741-19 УНОПС –ЕУ ПРО „Осветлимо индустријски парк“ – Унапређење расвете и електричне инфраструктуре у индустријском парку Смедерево, уплаћен је износ од 26.128.225 динара. Поменута средства представљају
донацију УНОПС-а у циљу пружања подршке за активност
стварања инфраструктурних предуслова за реализацију
инвестиција у индустрији или иницијатива за развој бизниса у граду Смедереву, а на основу Уговора о донацији
број UNOPS-EUPRO-2018-Grant-032 од 17.10.2018. године,
односно наш број 400-9272/2018-08 од 24.10.2018. године;
-11.12.2018. године на динарски наменски подрачун
број 840-4665741-05 УНОПС –ЕУ ПРО „Вода за пословање“ – Израда извођачког пројекта за магистрални водовод
за индустријску зону, уплаћен је износ од 2.219.608 динара. Поменута средства представљају донацију УНОПС-а у
циљу пружања подршке за активност унапређења услова
за изградњу објекта економске инфраструктуре кроз израду техничке документације – извођачки пројекат у граду
Смедереву, а на основу Уговора о донацији број UNOPSEUPRO-2018-Grant-028 од 17.10.2018. године, односно наш
број 400-9269/2018-08 од 24.10.2018. године;
-11.12.2018. године на динарски наменски подрачун
број 840-4668741-26 УНОПС –ЕУ ПРО Побољшање услова
за одрживо, сигурно и ефикасно пословање вртића „Весели
цветови“ Смедерево уплаћен је износ од 6.869.199 динара.
Поменута средства представљају донацију УНОПС-а у
циљу пружања подршке за активност побољшања градске
инфраструктуре уз унапређење доброг управљања у граду
Смедереву, а на основу Уговора о донацији број UNOPSEUPRO-2018-Grant-065 од 17.10.2018. године, односно наш
број 400-9271/2018-08 од 24.10.2018. године.

Током 2018. године на рачун за уплату јавног прихода
– Текући добровољни трансфери од физичких и правних
лица у корист нивоа градова број 840-744141843-14 у 2018.
години уплаћена је донација у укупном износу од 1.456.000
динара.
На основу закључених уговора између града Смедерева
и донатора за 131. Туристичко-привредну манифестацију
„Смедеревска јесен 2018“ уплаћене су донације на рачун
буџета града Смедерева, а преко рачуна за уплату јавног
прихода – Текући добровољни трансфери од физичких и
правних лица у корист нивоа градова број 840-74414184314 у износу од 1.386.000 динара. За манифестацију „Смедеревска јесен 2018“ потписани су уговори о донацији и
наведени износ је уплаћен од следећих донатора:
-09.08.2018. године уплаћен je износ од 118.000 динара
од GRAPPS AD SMEDEREVO, Бранислава Нушића бр.8
Смедерево;
-15.08.2018. године уплаћен је износ од 30.000 динара
од INTER-MEHANIKA DOO SMEDEREVO, Шалиначка
бб, Смедерево;
-17.08.2018. године уплаћен је износ од 12.000 динара
од PROFIWELD DOO SMEDEREVO, Ђуре Салаја бр. 13,
Смедерево;
-20.08.2018. године уплаћен је укупан износ од 20.000
динара и то: од Pivnica BEERLAND износ од 10.000 динара и од МUHAMED ZULFIKARI PR PEKARSKO-POSLASTIČARSKA RADNJA JANA MAH 15, Краља Петра I Смедерево износ од 10.000 динара;
-21.08.2018. године уплаћен је укупан износ од 190.000
динара и то: од „EKO-SAN“ д.о.о. Београд, Батајнички друм
13, Београд износ од 30.000 динара, од STARI GRAD DOO
SMEDEREVO, Радосава Мирковића бр. 4, Смедерево износ од 10.000 динара и од „TOMI-TRADE“ d.o.o. Smederevo
износ од 150.000 динара;
-24.08.2018. године уплаћен је износ од 100.000 динара
од Valman doo Beograd, Господара Вучића бр. 35, Београд;
-27.08.2018. године уплаћен је износ од 50.000 динара
од Raiffeisen banka a.d. Beograd, Ђорђа Станојевића бр. 16,
Нови Београд;
-29.08.2018. године уплаћен је износ од 30.000 динара
од UR од „ŽAR-SD“, Саве Немањића бр. 3, Смедерево;
-30.08.2018. године уплаћен је износ од 10.000 динара
од БИРОТЕХНА ДОО СМЕДЕРЕВО, Карађорђева бр. 21,
Смедерево;
-31.08.2018. године уплаћен је износ од 25.000 динара од
Угоститељске радње Синиша Кривошић пр CAFÉ&CAFE
GAMBINI, Деспота Ђурђа 13, Смедерево;
-03.09.2018. године уплаћен је укупан износ од 380.000
динара и то: од Rosa Catene d.o.o. Smedervo, Ђуре Стругара
бр. 19 Смедрево износ од 30.000 динара, од FM CAFÉ PP,
Трг Републике бр. 13 Смедерево износ од 20.000 динара, од
THE BRIGDE 026, Краља Петра I бр. 3 износ од 20.000 динара, HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. Beograd, Булевар Михајла Пупина бр. 6, Нови Београд износ од 300.000
динара и од DRAGAN JANJIĆ PR UGOSTITELJSKA
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RADNJA M NA RASKRŠĆU SMEDEREVO, Коларски пут
бб, Смедерево износ од 10.000 динара;
-04.09.2018. године уплаћен је укупан износ од 112.000
динара и то: од AS SUR ANDRESKI STOLE, Омладинска бб, Смедерево износ од 15.000 динара, од DJORDJE
MARKOVIC PR POSLASTICARNICA MIMOZA 1967, Слободе бр. 4 износ од 15.000 динара, од DUSAN JOVANOVIC
PR TERRA BAR, Масарикова бб, Смедерево износ од 25.000
динара, од КАТАRINA KOMERC DOO SMEDEREVO,
Виноградска бр. 3, Смедерево износ од 20.000 динара, од
AGENCIJA ZA NEKRETNINE I POSLOVNE USLUGE I
KAFE POSLASTIČARNICA KRALJICA SMEDEREVO,
Краља Петра I бр. 8 износ од 12.000 динара, од UR ATW SD
, Краља Петра I бр. 21 Смедерево износ од 25.000 динара;
-06.09.2018. године уплаћен је укупан износ од 49.000
динара и то: од CAFE BOOK, Његошева бр. 2, Смедерево,
износ од 12.000 динара, од KAFE KLUB AMFORA, Деспота Ђурђа бр. 13, износ од 12.000 динара, од CHARM-SD,
Слободе бр. 1, Смедерево износ од 25.000 динара;
-07.09.2018. године уплаћен је укупан износ од 25.000
динара и то: од FONTANA SD, Слободе бр. 1, Смедерево,
износ од 15.000 динара, од UR SNATCH 026 SMEDEREVO,
Краља Петра I бр. 10/1, износ од 10.000 динара;
-10.09.2018. године уплаћен је износ од 10.000 динара
од STR BOMBONJERA DRAGAN DIMOSKI, Трг Републике бр. 1-3 Смедерево;
-12.09.2018. године уплаћен је износ од 150.000 динара
од КОМПАНИЈЕ „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д.о. Београд,
Македонска бр. 4, Београд;
-13.09.2018. године уплаћен је износ од 15.000 динара
од ЈELENA CVETKOVIC PR PROIZVODNJA I PRODAJA
BUREKA I PECIVA PEKARA SAVA SMEDEREVO, Краља
Петра I бр. 3 Смедерево;
-17.09.2018. године уплаћен је износ од 25.000 динара
од MKS KOMBINAT, Краља Петра I бр. 18, Смедерево;
-24.09.2018. године уплаћен је износ од 15.000 динара
од Poslasičarnica Opera SD, Смедерево;
-26.09.2018. године уплаћен је износ од 10.000 динара
од DOO „VIMEKS“, Сремска бр. 1, Смедерево;
-01.10.2018. године уплаћен је износ од 10.000 динара
од STR BOMBONJERA DRAGAN DIMOSKI, Трг Републике бр. 1-3 Смедерево;
Град Смедерево, као прималац донације, средства добијена од донатора користио је за извршавање расхода за 131.
Туристичко-привредну манифестацију „Смедеревска јесен
2018“, а према Финансијском плану за поменуту манифестацију и Финансијском извештају о извршеним расходима.
Месна заједница Водањ на основу закључених уговора
о донацији остварила је донације које су уплаћене на рачун
буџета града Смедерева, а преко рачуна за уплату јавног
прихода – Текући добровољни трансфери од физичких и
правних лица у корист нивоа градова број 840-74414184314 у износу од 50.000 динара за организацију манифестације „12. Дани брескве“ која је одржана 28.07.2018. године.
У вези са наведеним месна заједница Водањ је закључила
уговоре о донаторству ради помагања у организовању наведене манифестације са следећим донаторима:
-19.07.2018. године уплаћен је износ од 10.000 динара
од VOĆE PROMET DINČIĆ DOO, Краља Петра I бр. 5,
Удовице;
-25.07.2018. године уплаћен је износ од 5.000 динара
Друштва за консалтинг и менаџмент „Агроинвест фонд“
доо Београд;
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-26.07.2018. године уплаћен је износ од 20.000 динара
од NAŠA JABUKA d.o.o Vodanj;
-27.07.2018. године уплаћен је износ од 15.000 динара
од DRAGOVIĆ PETROL, Vodanj;
Средства у износу од 50.000 динара реализована су
преко рачуна месне заједнице Водањ за услуге по уговору
(репрезентацију).
Предшколска установа „Наша радост“ из Смедерева на
основу закљученог уговора о донацији остварила је донацију која је уплаћена на рачун буџета града Смедерева, а
преко рачуна за уплату јавног прихода – Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа
градова број 840-744141843-14 у износу од 20.000 динара,
ради побољшања васпитно-образовног рада од следећег
донатора:
-24.12.2018. године уплаћен је износ од 20.000 динара
од GENERALI OSIGURANJE SRBIJA a.d.о, Владимира Поповића бр. 8, Београд;
Средства у износу од 20.000 динара реализована су преко рачуна Предшколске установе Наша радост за намену
дефинисану Уговором о донацији.
Установа за дневни боравак деце, младих и одраслих
особа са сметњама у развоју „Сунце“ из Смедерева на основу закључених уговора о донацији остварила је донацију у
укупном износу од 112.120 динара, а која је уплаћена нa
рачун корисника донације број 840-852661-35 који се води
код Министарства финансијa, Управе за трезор, ради опремања сензорне собе за терапију деце са сметњама у развоју
од следећих донатора:
-03.09.2018. године уплаћен је износ од 20.000 динара
од MLEKARЕ JTL ZLATIBORAC DOO MIHAJLOVAC,
Тургајевачка бр. 4, Михајловац;
-03.10.2018. године уплаћен је износ од 10.000 динара
од КОМПАНИЈЕ „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ а.д.о. Београд,
Македонска бр. 4, Београд;
-06.11.2018. године уплаћен је износ од 12.120 динара
од добровољног прихода који је прикупљен на хуманитарном концерту духовне музике гитаристе Андреја Грозданова у организацији Центра за културу Смедерево (записник о примопредаји средстава број 75/2018 од 02.11.2018.
године);
-27.11.2018. године уплаћен је износ од 20.000 динара од TOMI TRADE д.о.о. СМЕДЕРЕВО, Шалиначка бб,
Смедерево;
-29.11.2018. године уплаћен је укупан износ од 40.000
динара и то од: износ од 20.000 динара од ПЕТРОВИЋ
ТИМ Д.О.О. СМЕДЕРЕВО, Војводе Путника бб, Смедерево и износ од 20.000 динара од EM DIP PRO TEAM DOO
BEOGRAD, Чубурска бр. 9/л 2, Врача-Београд;
-03.12.2018. године уплаћен је износ од 10.000 динара
од „DDOR Novi Sad“ a.d.o. Novi Sad, Булевар Михајла Пупина бр. 8, Нови Сад;
Добијена средства од донације реализована су преко рачуна Установе за дневни боравак деце, младих и одраслих
особа са сметњама у развоју „Сунце“ из Смедерева за намену дефинисану Уговорима о донацији, односно за опремање сензорне собе за терапију деце са сметњама у развоју.
На подрачун Наменска средства за отклањање последица од елементарних непогода број 840-1926740-41 дана
16.08.2018. године уплаћен је износ од 16.500 динара.
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Наведена средства уплаћена су од TEKNOMAK DOO
SMEDEREVO-U LIKVIDACIJI као уплата целокупног
дуга по рачуну. Средства се и даље налазе на наведеном
подрачуну.
ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ КРЕДИТА
И ПЛАЋАЊЕ КАМАТЕ
У оквиру РАЗДЕЛА 4 – ГРАДСКА УПРАВА - Одлуком
о буџету града Смедерева за 2018. годину („Службени лист
града Смедерева“, број 14/2017, 4/2018 и 7/2018) , Програм
15: Опште услуге локалне самоуправе, програмска класификација 0602-0003 – Сервисирање јавног дуга, функција 112 – Финансијски и фискални послови планирана
су средства у укупном износу од 187.300.000 динара, а извршена су у укупном износу од 185.933.958,02 динара. У
буџетској 2018. години извршена је укупна отплата главнице кредита у износу од 156.145.055,32 динара (позиција
123), као и плаћање камата по основу кредитног задужења
у укупном износу од 29.788.902,70 динара (позиција 121).
Уговор о наменском кредиту закључен је између града
Смедерева као корисника кредита, наш број 400-5287/201408 од 19.08.2014. године и чланица конзорцијума BANCA
INTESA AD BEOGRAD из Новог Београда, број 1848 од
18.08.2014. године и Erste Bank a.d. Novi Sad (број 1107/14
од 28.08.2014. године) на износ до 8.000.000 евра. На основу Уговора о изградњи „Новог постројења“ - производне
хале у Слободној зони Смедерево и испостављених привремених ситуација у току 2014. године повучен је кредит
у износу од 654.128.500,50 динара. Одлуком о буџету града
Смедерева за 2015. годину планирано је и повлачење остатка кредита на основу Одлуке о коришћењу преосталих
новчаних средстава, број 400-8350/2014-04 од 12.12.2014.
године у износу од 283.691.623,20 динара.
Сходно наведеном град Смедерево је са чланицама
конзорцијума закључио и шест анекса уговора. Анексом
бр.1 извршено је прецизирање непокретности које су предмет хипотеке. Анексом бр. 2 продужен је рок повлачења
средстава из кредита до краја марта 2015. године. Анексом
бр. 3 продужен је рок повлачења средстава из кредита до
18.09.2015. године и остатак кредита одобрен је за потребе
финансирања:
-наставка изградње саобраћајне мреже и објеката у
предметном обухвату и то изградња наставка/другог дела
саобраћајнице Iа/б (укључујући и окретницу) у укупној дужини од око 500m; изградња саобраћајнице IIIб
и дела саобраћајнице IIIa у укупној дужини од око 700m
(517m+180m); изградња дела саобраћајнице IIIa (фаза
IIIa/2) у укупној дужини од око 200m; изградња недостајућег дела саобраћајнице фаза III/2a у дужини од 530m; изградња паркинга уз саобраћајницу 2 у дужини око 170m;
изградња царинског терминала за Слободну зону са пратећим објектима на делу кат.парцеле 233/60 укупне оријентационе површине 2.000 m2; изградња трафо станице
10/0.4Kv2X 1000W са приводима;
-изградња поливалентне производне хале на кат.парцели бр. 233/70 у јавној својини града Смедерева површине
3000-3500m2.
Анексом бр. 4 дефинисани су нови месечни датуми отплате главнице. Анексом бр. 5 дефинисана је нижа каматна
стопа, док је Анексом бр. 6 дефинисано је да се плаћање
свих новчаних износа дугованих од стране Корисника кредита по Основном уговору врши у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије:

24. јун 2019. године

- на дан плаћања главнице
- на дан плаћања камате у случају плаћања камате
- на дан плаћања камате за случај доцње, провизија,
накнада и осталих трошкова плативих у вези са Уговором о кредиту.
У складу са члановима наведеног Уговора о наменском кредиту у 2018. години извршено је плаћање главнице
по партијама: BANCA INTESA AD BEOGRAD iz Novog
Beograda кредитна партија број 54-420-1307312.1 и Erste
Bank a.d. Novi Sad кредитна партија број 50000121279 и то:
BANCA INTESA AD BEOGRAD
За кредитну партију број 54-420-1307312.1 на име отплате главнице извршено је плаћање у укупном износу од
66.187.194,57 динара и то:
25.01.2018. године у износу од
26.02.2018. године у износу од
26.03.2018. године у износу од
25.04.2018. године у износу од
25.05.2018 године у износу од
25.06.2018. године у износу од
25.07.2018. године у износу од
24.08.2018. године у износу од
25.09.2018. године у износу од
25.10.2018. године у износу од
26.11.2018. године у износу од
24.12.2018. године у износу од

5.535.241,96 динара,
5.503.638,78 динара,
5.525.375,88 динара,
5.511.625,84 динара,
5.512.730,88 динара,
5.506.888,62 динара,
5.505.331,31 динара,
5.509.140,67 динара,
5.513.416,28 динара,
5.529.707,44 динара,
5.521.767,02 динара,
5.512.329,89 динара.

На основу Плана отплате кредита извршено је плаћање
камате за кредитну партију број 54-420-1307312.1 у укупном износу од 13.494.965,95 динара и то:
05.01.2018. године у износу од
1.368.853,72 динара,
05.02.2018. године у износу од
1.348.227,12 динара,
06.03.2018. године у износу од
1.192.174,65 динара,
10.04.2018. године у износу од
1.297.841,47 динара,
07.05.2018. године у износу од
1.230.718,46 динара,
05.06.2018. године у износу од
1.247.098,37 динара,
05.07.2018. године у износу од
1.185.555,73 динара,
03.08.2018. године у износу од
1.200.016,84 динара,
06.09.2018. године у износу од
1.181.215,74 динарa,
04.10.2018. године у износу од
836.669,83 динара,
05.11.2018. године у износу од
722.279,50 динара,
05.12.2018. године у износу од
686.367,19 динара,
10.12.2018. године у износу од
-2.052,67 динара,

(банка извршила повраћај средстава).
За кредитну партију број 54-420-1307312.1 преостали
износ дуга на дан 31.12.2018. године износи 2.098.174,79
евра, односно 247.992.930,03 динара.
ERSTE BANK a.d. Novi Sad
За кредитну партију број 5000121379 на име отплате главнице извршено је плаћање у укупном износу од
66.188.812,84 динара и то:
25.01.2018. године у износу од
26.02.2018. године у износу од
26.03.2018. године у износу од

5.535.377,30 динара,
5.503.773,35 динара,
5.525.510,97 динара,

24. јун 2019. године
25.04.2018. године у износу од
25.05.2018 године у износу од
25.06.2018. године у износу од
25.07.2018. године у износу од
24.08.2018. године у износу од
25.09.2018. године у износу од
25.10.2018. године у износу од
26.11.2018. године у износу од
24.12.2018. године у износу од
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5.511.760,60 динара,
5.512.865,66 динара,
5.507.023,27 динара,
5.505.465,92 динара,
5.509.275,36 динара,
5.513.551,08 динара,
5.529.842,64 динара,
5.521.902,02 динара,
5.512.464,67 динара.

На основу Плана отплате кредита извршено је плаћање
камате за кредитну партију број 5000121379 у укупном износу од 13.573.531,32 динара и то:
05.01.2018. године у износу од
1.375.010,75 динара,
05.02.2018. године у износу од
1.346.727,52 динара,
06.03.2018. године у износу од
1.191.708,89 динара,
10.04.2018. године у износу од
1.295.203,69 динара,
07.05.2018. године у износу од
1.230.630,13 динара,
05.06.2018. године у износу од
1.246.748,08 динара,
05.07.2018. године у износу од
1.183.238,05 динара,
03.08.2018. године у износу од
1.200.063,79 динара,
06.09.2018. године у износу од
1.176.416,95 динарa,
04.10.2018. године у износу од
921.155,27 динара,
05.11.2018. године у износу од
722.297,25 динара,
05.12.2018. године у износу од
686.383,78 динара,
06.12.2018. године у износу од
-2.052,83 динара,

(банка извршила повраћај средстава).
За кредитну партију број 5000121379 преостали износ
дуга на дан 31.12.2018. године износи 2.098.226,25 евра,
односно 247.999.012,32 динара.
Током 2016. године закључен је Уговор о наменском
кредиту између града Смедерева као корисника кредита, наш број 400-2008/2016-08 од 28.03.2016. године и
BANCA INTESA AD BEOGRAD из Новог Београда број
467 од 25.03.2016. године. Уговор о кредиту је закључен
као вишепројектни програм за финансирање Општинских
пројеката у мере енергетске ефикасности и мере заштите
животне средине у Србији. На основу Одлуке надлежног
органа Банке од 24.03.2016. године, Банка је одобрила кредит граду Смедереву у износу до 900.000 евра у динарској
противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан пуштања кредита у течај. Кредит је искључиво
наменски и одобрава се за потребе финансирања пројеката
побољшања енергетске ефикасности у три јавна објекта,
који испуњавају критеријуме о подобности финансирања и
то: комплекс зграде Градске управе Смедерево, Центар за
културу Смедерево и у делу школе „Димитрије Давидовић“
у Смедереву. У складу са Одлуком о изменама и допунама
Одлуке о задуживању града Смедерева, донетој на 3. седници Скупштине града Смедерева одржаној 22. септембра
2016. године, којом је дефинисана рекапитулација потреб-
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них радова за побољшање енергетске ефикасности за поменута три објекта.
За кредитну партију број 54-420-1511743.6 на име отплате главнице извршено је плаћање у укупном износу од
23.769.047,91 динара и то:
25.01.2018. године у износу од
26.02.2018. године у износу од
26.03.2018. године у износу од
25.04.2018. године у износу од
25.05.2018. године у износу од
25.06.2018. године у износу од
25.07.2018. године у износу од
24.08.2018. године у износу од
25.09.2018. године у износу од
25.10.2018. године у износу од
26.11.2018. године у износу од
24.12.2018. године у износу од

1.987.807,95 динара,
1.976.458,66 динара,
1.984.264,85 динара,
1.979.326,96 динара,
1.979.723,80 динара,
1.977.625,74 динара,
1.977.066,48 динара,
1.978.434,49 динара,
1.979.969,94 динара,
1.985.820,40 динара,
1.982.968,84 динара,
1.979.579,80 динара.

На основу Плана отплате кредита извршено је плаћање
камате за кредитну партију број 54-420-1511743.6 у укупном износу од 2.720.405,43 динара и то:
05.01.2018. године у износу од
268.375,02 динара,
05.02.2018. године у износу од
262.224,47 динара,
06.03.2018. године у износу од
230.129,08 динара,
10.04.2018. године у износу од
248.167,55 динара,
07.05.2018. године у износу од
233.180,15 динара,
05.06.2018. године у износу од
234.020,22 динара,
05.07.2018. године у износу од
219.952,85 динара,
03.08.2018. године у износу од
220.373,72 динара,
06.09.2018. године у износу од
214.469,52 динарa,
04.10.2018. године у износу од
201.025,04 динара,
05.11.2018. године у износу од
200.672,50 динара,
05.12.2018. године у износу од
188.378,68 динара,
10.12.2018. године у износу од
-563,37 динара,

(банка извршила повраћај средстава).
За кредитну партију број 54-420-1511743.6 преостали
износ дуга на дан 31.12.2018. године износи 452.095,95
евра, односно 53.435.299,97 динара.
У току 2018. године буџет града Смедерева извршио
је пренос средстава конзорцијуму банака који чине Banca
Intesa a.d. Beograd и Erste Bank a.d. Novi Sad, по основу
отплате главнице и плаћања камате и то: на рачун Banca
Intesa a.d. Beograd по основу отплате главнице и плаћања
камате извршен је пренос у износу од 79.682.160,52 динара, на рачун Erstebank a.d. Novi Sad по основу отплате
главнице и плаћања камате извршен је пренос у износу од
79.762.344,16 динара. Такође, на рачун Banca Intesa a.d.
Beograd по основу отплате главнице и плаћања камате
извршен је пренос у износу од 26.489.453,34 динара, што
укупно износи 185.933.958,02 динара.

4

4

400-188/2018-07 од
10.01.2018. године

400-2687/2017-07 од
11.01.2018. године

2
0501-0001

0602-0001

620

130

294

28

Одобрена су средства у износу од
959.860,00 динара на име плаћања ПДВ-а
по основу Окончане ситуације 4002687/17-04 за израду техничке
документације и извођење радова на
климатизацији зграде Градске управе
511 Смедерево.

426

За рефундацију ПДВ-а по царинском
рачуну за испоручене мајце, које су биле
предмет донације Предузећа Каизен ДОО
Смедерево, а поводом ораганизовања
Туристичко-привредне манифестације
"Смедеревска јесен 2016", одобрена су
средства у износу од 279.640,00 динара.

Опис

2,500,000.00

19,000,000.00

Средства из
буџета

959,860.00

279,640.00

Промена

3,459,860.00

19,279,640.00

Садашња
апропријација
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17

15

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

1

Редни
број

ПРЕГЛЕД
УПОТРЕБЕ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У ПЕРИОДУ ОД 1.1.2018. ГОДИНЕ ДО 10.08.2018 ГОДИНЕ (ПЛАН 53.365.873 ДИНАРА)

У складу са чланом 69. Закона о буџетском систему у оквиру буџета део планираних прихода не распоређује се унапред, већ се задржава на име текуће буџетске резерве. Средства текуће
буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне. Такође, текућа буџетска
резерва опредељује се највише до 4% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве доноси надлежни
извршни орган локалне власти, на предлог локалног органа управе надлежног за финансије. Средства текуће буџетске резерве распоређују се на директне кориснике буџетских средстава током
фискалне године.
Правилником о садржају и начину финансијског извештавања о планираним и оствареним приходима и примањима и планираним и извршеним расходима и издацима јединица локалне самоуправе
(«Службени гласник Републике Србије», број 79/2011) утврђено је да текућу буџетску резерву треба исказати на местима насталог трошка. У том смислу, на терет средстава текуће буџетске
резерве исплаћен је укупан износ од 95.799.427,27 динара, а по појединим наменама датим у следећим прегледима:

1) Текућа буџетска резерва

ИЗВЕШТАЈ
О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ И СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ЗА 2018. ГОДИНУ
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400-1070/2018-07 од
06.02.2018. године

400-1122/2018-07 од
07.02.2018. године

400-1143/2018-07 од
08.02.2018. године

120-53/2018-07 од
09.02.2018. године

400-1224/2018-07 од
09.02.2018. године
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На име плаћања ПДВ-а за стругану
асфалтну масу је износ од 508.000,00
динара, а по Уговору број 400-1986/201608 од 25.03.2016. године, закљученог
између Града Смедерева и ЈП „Путеви
Србије“.

За измирење обавезе по основу средстава
на име учешћа у финансирању зарада
особа са инвалидитетом, а у складу са
Записником Министарства финансијаПореске управе, филијала Смедерево број
47-03-61/2016-И од 22.01.2018. године,
одобрена су средства у износу од
710.699,00 динара.

На име плаћања услуге превоза 2540 m2
фрезованог асфалта са локације аутопута
Е-75 (локација Водањ) до депоније, а по
Уговору број
4001463/2017-03 од 01.03.2017. године
закључен између Града Смедерева и
Привредног друштва за производњу,
трговину и услуге Т-55 доо Радинац,
одобрена су средства у износу од
423 585.216,00 динара.

425

Одобрена су средства у износу од
934.676,29 динара на име плаћања ПДВ-за
извођење дела радова на изради атлетске
стазе у кругу Тврђаве у Смедереву, на
основу Уговора о донаторству број 4002614/2017-08 од 06.04.2017. године
закљученог између Предузећа за путеве
Пожаревац доо и Града Смедерева.

4,985,216.00

50,000.00

4,400,000.00

16,000,000.00

50,000.00

508,000.00

710,699.00

585,216.00

934,676.29

553,200.00

5,493,216.00

760,699.00

4,985,216.00

16,934,676.29

603,200.00

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

7

15

7

15

15

Накнада трошкова поступка заштите
права по Решењу Реубличке комисије за
заштиту права у поступцима јавних
набавки бр.4-00-1375/2017 од 22.12.2017.
године и Решења број 4-00-1388/2017. од
22.12.2017. године у износу од 553.200,00
485 динара.

24. јун 2019. године
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404-22/2018-07 од
05.03.2018. године

400-544/2018-07 од
08.03.2018. године

400-2176/2018-07 од
16.03.2018. године

400-1683/2018-07 од
21.03.2018. године

400-1521/2018-07 од
27.03.2018. године
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1,822,496.00

3

1,050,000.00

За измиривање обавеза према ЈКП
„Водовод“ Смедерево на име утрошене
воде и ванредних услуга до 31.12.2016.
године градским месним заједницама
Доњи град и Славија, одобрен је износ од
15.666,00 динара.

760,699.00

18,586,464.00

15,000,000.00

На име плаћања преосталих обавеза,
односно расхода насталих поводом
реализације 29. Светосавских свечаности
2018. године, одобрен је износ од
301.664,00 динара Центру за културу
Смедерево код пројекта Центра за културуСветосавске свечаности.

За измирење обавезе по основу камате на
средства на име учешћа у финансирању
зарада особа са инвалидитетом, а у складу
са Опоменом Министарства финансијаПореске управе, филијала Смедерево број
092-433-01-02060/2018-К1В05 од
13.03.2018. године, одобрен је износ од
256.719,00 динара.

На име услуга наплата улазница за
клизалиште и изнајмљивање клизаљки
токим манифестације „Зимска бајка“, ЈП
Смедеревска тврђава на основу Уговора о
пословно техничкој сарадњи број 400544/2018-04 од 22.01.2018. године,
одобрен је износ од 750.000,00 динара.

15,666.00

301,664.00

256,719.00

750,000.00

3,586,464.00

1,838,162.00

1,351,664.00

1,017,418.00

19,336,464.00

18,586,464.00

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

4.1

4.6

15

15

15

Одобрен је износ од 3.586.464,00 динара,
на име набавке и монтаже декоративне
опреме за потребе манифестације „Зимска
бајка“ и демонтаже целокупне опреме за
свечано осветљење, на основу Уговора за
јавну набавку добара 01/18, број 400990/2018-03 од 02.02.2018. године,
закљученог између Града Смедерева и
„Keep Light“ Београд.

Страна 190 – Број 3
24. јун 2019. године

4

4

5

5

400-1521/2018-07 од
27.03.2018.

400-312/2017-07 од
30.03.2018. године

400-2786/2018-07 од
03.04.2018. године

400-3238/2018-07 од
16.04.2018. године
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13

14
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15

15

15

15

0602-0004

0602-0004

0602-0001

0602-0002

330

330

130

160

297

303

23

79

414

483

421

421

За обезбеђење средстава на име
социјалних давања запосленима због
недовољно планираних средстава
Одлуком о буџету Града Смедерева за
2018. годину, одобрена су средства у
износу од 130.000,00 динара.

За обезбеђење средстава на име плаћања
новчаних казни и пенала по решењу
судова због недовољно планираних
средстава Одлуком о буџету Града
Смедерева за 2018. годину, одобрена су
средства у износу од 2.000.000,00 динара.

На име плаћања испорученог природног
гаса, за обрачунски период гасни месец
новембар 2017. године до гасног месеца
марта 2018. године, а по Уговору о
снабдевању природним гасом број 400312/2017-05 од 18.01.2017. године
закљученог између Града Смедерева и ЈП
Србијагас Нови Сад, одобрен је износ од
300.000,00 динара.

За измиривање обавеза према ЈКП
„Водовод“ Смедерево на име утрошене
воде и ванредних услуга до 31.12.2016.
године сеоским месним заједницама
Враново, Ландол, Радинац и Вучак,
одобрен је износ од 661.898,00 динара.

0.00

18,520,000.00

82,897,895.00

5,152,507.00

130,000.00

2,000,000.00

300,000.00

661,898.00

130,000.00

20,520,000.00

83,197,895.00

5,814,405.00

24. јун 2019. године
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4

4

4

400-3325/2018-07 од
18.04.2018. године

400-3379/2018-07 од
19.04.2018. године

400-3559/2018-07 од
04.05.2018. године

16

17

18

4.6

4.2

13

15

2

1201-0001

0602-0002

1102-0006

820

160

620

169

79

212

424

421

511

9,935,000.00

5,814,405.00

12,000,000.00

300,000.00

579,823.00

4,740,428.00

10,235,000.00

6,394,228.00

16,740,428.00

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

5

Центру за културу су одобрена средства у
износу од 300.000,00 динара за
изнајмљивање озвучења, расвете, бине,
конструкције и бинске опреме за озвучење
поводом „Мото скупа“ који се одржавао у
периоду од 27-28.04.2018. године.

Одобрена су средства у износу од
579.823,00 динара сеоским месним
заједницама МЗ Бадљевица, Водањ,
Враново, Врбовац, Вучак, Добри До,
Друговац, Колари, Кулич, Ландол, Липе,
Мала Крсна, Мало Орашје, Осипаоница,
Радинац, Сараорци, Сеоне, Суводол,
Скобаљ, Удовице и Шалинац, за
обезбеђење средстава на име плаћања
обавеза за утрошену електричну енергију
по основу Опомена пред подношење
предлога за извршење упућене од стране
ЈП ЕПС- ОГРАНАК ЕПС СНАБДЕВАЊЕ.

На име извођења радова на изградњи
Централног гробља Шешковац I фаза
(објекат капеле, ограда и део приступног
платоа са саобраћајницом), на основу
Уговора за јавну набавку радова у
отвореном поступку број 01/18 – радови
на изградњи Централног гробља
Шешковац I фаза (објекат капеле, ограда
и део приступног платоа са
саобраћајницом) закљученог између Града
Смедерева и Investment project group doo
са седиштем у Београду, улица Булевар
Арсенија Чарнојевића бр. 68/5, дана
18.04.2018. године и заведеног под бројем
400-3325/2018-03, одобрен је износ од
4.740.728,00 динара.
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400-3904/2018-07 од
08.05.2018. године

400-3936/2018-07 од
09.05.2018. године

400-1887/2018-07 од
21.05.2018. године

400-4437/2018-07 од
23.05.2018. године

400-4372/2018-07 од
25.05.2018. године
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Поводом реализације „ Фестивала
женских тајни “ који је одржан 11.маја
2018. године, Центру за културу Смедрево
одобрена су средства у износу од
602.781,00 динара.

ЈКП Паркинг сервису Смедерево одобрена
су средства у износу од 2.695.680,00
динара, на име редовног одржавања
семафорске сигнализације на територији
града Смедерева, а на основу Анекса I
Уговора о редовном одржавању
семафорске сигнализације на територији
града Смедерева број 400-826/2018-04 од
30.01.2018. године.

На име набавке обавезних средстава и
опреме за личну, узајамну и колективну
заштиту од елементарних непогода и
других несрећа за потребе јединице
локалне самоуправе Смедерево, на основу
Закључка Градоначелнице града
Смедерева број 400-1887/2018-07 од
06.03.2018. године, одобрен је износ од
293.864,00 динара, намењен за S.T.R.
ARISSTOKRAT Vladan Nikolić PR
Смедерево.

Одобрена су средства у износу од
2.000.000 динара за обезбеђење средстава
на име плаћања новчаних казни и пенала
по решењу судова због недовољно
планираних средстава Одлуком о буџету
Града Смедерева за 2018. годину.

7,128,127.00

47,000,000.00

4,000,000.00

20,520,000.00

3,000,000.00

602,781.00

2,695,680.00

293,864.00

2,000,000.00

3,106,873.00

7,730,908.00

49,695,680.00

4,293,864.00

22,520,000.00

6,106,873.00

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

13

7

15

15

13

За плаћање преосталих обавеза насталих
поводом 35. „ Нушићевих дана“ 2018.
године код Пројеката 1201-П5 Центра за
културу – Позоришни фестивал „
Нушићеви дани “, одобрена су средства
Центру за културу у износу од
3.106.873,00 динара.

24. јун 2019. године
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400-4577/2018-07 од
31.05.2018. године

400-5022/2018-07 од
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12.06.2018. године
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На име редовног одржавања јавне расвете
на стубовима НН мреже и канделаберским
стубовима у градском и сеоском подручју
града Смедерева, а на основу Анекса I
Уговора о одржавању јавне расвете број
400-4897/2018-04 од 06.06.2018. године,
одобрена су средства за ЈКП Зеленило и
гробља Смедерево у износу од
2.000.000,00 динара.

15,000,000.00

22,520,000.00

511

За обезбеђење средстава на име плаћања
новчаних казни и пенала по решењу
судова због недовољно планираних
средстава Одлуком о буџету Града
Смедерева за 2018. годину одобрена су
недостајућа средства у износу од
483 2.000.000,00 динара.

9,000,000.00

7,344,173.00

Предшколској установи „Наша Радост“
Смедерево одобрена су додатна средства
у износу од 2.400.000,00 динара за остале
текуће дотације и трансфере.

12,000,000.00

Одобрена су средства Радиши
Аврамовићу ПР Грађевинска Радња СДРАД-ПЛУС Смедерево, у укупном износу
од 154.723,00 динара за извођење радова
на реконструкцији спортског терена
О.Ш.,,Димитрије Давидовић“ у
Удовицама, а по Уговору број 4003623/2018-03 од 26.04.2018.године.

465

472

Одобрена су недостајућа средства у
износу од 2.500.000,00 динара на име
подстицања образовања ученика и
студената на територији града Смедерева.

6,300,000.00

2,000,000.00

2,000,000.00

154,723.00

2,400,000.00

2,500,000.00

2,000,000.00

17,000,000.00

24,520,000.00

7,498,896.00

11,400,000.00

14,500,000.00

8,300,000.00

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

2

15

15

8
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9

На име плаћања за машине и опрему код
Основног образовања, због недовољно
планираних средстава Одлуком о буџету
града Смедерева за 2018. годину,
одобрена су средства у износу од
4632 2.000.000,00 динара.

Страна 194 – Број 3
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400-3605/2018-07 од
29.06.2018. године

400-6369/2018-07 од
23.07.2018. године

29

30

15

17

130

620

УКУПНО:

0602-0001

0501-0001

32

294

ОСТАЛО ОД ПЛАНА
(По Одлуци о буџету града Смедерева
за 2018. годину ПЛАН ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ износио је
25.000.000 динара, Одлукама о
преусмеравању апропријације у корист
текуће буџетске резерве, преусмерена су
средства у износу од 3.106.873 динара, у
износу од 19.669.000, у износу од
690.000 динара и у износу од 4.900.000)

УКУПНО УТРОШЕНО
од 01.01.2018. године до 10.08.2018.
године

603,200.00

Износ од 183.104,00 динара је одобрен на
име накнаде трошкова поступка заштите
права по Решењу Републичке комисије за
заштиту права у поступцима јавних
набавки број 4-00-329/2018 од 26.04.2018.
године.

485

3,459,860.00

Одобрена су средства DRAFT
ARCHITECTS DOO BEOGRAD, у
укупном износу од 144.000,00 динара за
услугу израде сертификата о енергетским
својствима објекта Основне школе у
Бадљевици и објекта Здравствене станице
у Коларима, а у складу са закључком
градоначенице број 400-3605/2018-07 од
511 27.04.2018. године.

15,130,894.71

38,234,978.29

183,104.00
38,234,978.29

144,000.00

786,304.00

3,603,860.00

24. јун 2019. године
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400-6854/2018-07 од
05.09.2018. године

400-7868/2018-07 од
18.09.2018. године

400-7086/2018-07 од
24.09.2018. године

400-8242/2018-07 од
27.09.2018. године

400-8358/2018-07 од
27.09.2018. године
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Раздео

400-6470/2018-07 од
21.08.2018. године

Број решења о
употреби средстава
текуће буџетске
резерве

1

Редни
број

13

13

15

15

15

13

Програм

1201-П1

1201-П4

0602-0001

0602-0002

0602-0002

1201-0003

Програмска
класификација

820

820

950

160

160

840

178

181

92

58

81

286

424

424

416

423

423

481

Функција Позиција Конто
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Центру за културу Смедерево на име
плаћања трошкова поводом Туристичкопривредне манифестације „131.
Смедеревска јесен “, одобрен је износ од
2.087.750,00 динара.

Центру за културу Смедерево у на име
плаћања преосталих обавеза насталих
током реализације Манифестације
„Културно лето 2018“ , одобрена су
средства у износу од 782.273,00 динара.

Регионалном центру за професионални
развој запослених у образовању
Смедерево на име исплате накнаде за
јубиларну награду за запослену радницу
Наташу Максовић, одобрена су средства
у износу од 54.845,00 динара.

Месној заједници Водањ за
организовање манифестације „12. Дани
брескве“ су одобрена средства у износу
од 46.244,00 динара.
Месној заједници „Свети Сава“ на име
измештања водомера у новоизграђену
шахту у дворишту месне заједнице су
одобрена средства у износу од 4.689,00
динара.

Исламској верској заједници Смедерево
поводом организовања празника Курбан
Бајрама 22.08.2018. године, одобрена су
средства у износу од 50.000,00 динара.

Опис

12,000,000.00

1,200,000.00

296,000.00

602,384.00

1,623,772.00

2,000,000.00

Средства из
буџета

2,087,750.00

782,273.00

54,845.00

4,689.00

46,244.00

50,000.00

Промена

14,087,750.00

1,982,273.00

350,845.00

607,073.00

1,670,016.00

2,050,000.00

Садашња
апропријација

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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Глава

ПРЕГЛЕД
УПОТРЕБЕ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У ПЕРИОДУ ОД 10.08.2018. ГОДИНЕ ДО 24.12.2018 ГОДИНЕ (ПЛАН 47.000.000 ДИНАРА)
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156,430,259.00

9,739,547.00

Центру за културу Смедерево за
организовање манифестације „Сајам
зимнице“ одржане 19. и 20. октобра
2018. године на Градском тргу у
Смедереву су одобрена средства у износу
од 300.000,00 динара.

10

5,000,000.00

Одобрена су средства у износу од
2.743.200,00 динара ЈП Урбанизаму
Смедерево за израду Плана детаљне
регулације дела Индустријске зоне
Смедерева-Сектор североисток ( 40% од
укупног ПДР-а).

201,600.00

14,087,750.00

Предузећу Шумадијапут доо Београд, ул.
Авалска бр. 167, 11232 Рипањ, које
заступа директор Стефан Милановић,
одобрена су средства у укупном износу
од 112.258,00 динара на име плаћања
разлике између уговорене и изведене
вредности радована рехабилитацији
коловоза дела локаних путева и улица на
територији града Смедерева у 2018.
години, у складу са Уговором број 4003710/2018-03 од 30.04.2018. године.
Регионалном центру за професионални
развој запослених у образовању
Смедерево на име плаћања трошкова
превоза запослених за долазак и одлазак
са посла за месеце септембар, октобар и
новембар 2018. године су одобрена
средства у износу од 110.000,00 динара.

607,073.00

Центру за културу Смедерево на име
плаћања трошкова поводом Туристичкопривредне манифестације „ 131.
Смедеревска јесен “, одобрен је износ од
5.142.372,00 динара.

300,000.00

2,743,200.00

110,000.00

112,258.00

5,142,372.00

3,000.00

10,039,547.00

7,743,200.00

311,600.00

156,542,517.00

19,230,122.00

610,073.00

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

13

1

15

7

13

15

Месној заједници „Ладна вода“ на име
измирења преузете обавезе по рачуну ПР
Сервис беле технике Фригосистем-СД,
Смедерево, број 23/18 од 17.09.2018.
године, одобрена су средства у износу од
3.000,00 динара.

24. јун 2019. године
Страна 197 – Број 3

4

4

4

4

4

400-8736/2018-07 од
01.11.2018. године

400-9543/2018-07 од
06.11.2018. године

400-9420/2018-07 од
07.11.2018. године

400-9854/2018-07 од
08.11.2018. године

400-9881/2018-07 од
14.11.2018. године

13

14

15

16

17

0401-0006

0701-0002

1502-0001

1102-0001

0602-0001

510

451

473

640

220

246

251

222

204

116

424

425

423

425

424

11

Јавном комуналном предузећу Зеленило
и гробља Смедерево је одобрен износ од
2.900.000,00 динара за уклањање
„дивљих депонија“ и обављање послова
по налогу инспекције у 2018. години.

Средства у износу од 4.200.000,00
динара су одобрена Јавном комуналном
предузећу Паркинг сервис Смедерево, а
на основу Анекса III Уговора о редовном
летњем одржавањем путева на
територији града Смедерева број 400822/2018-04 од 30.01.2018. године.

Средства у износу од 4.000.000,00
динара су одобрена Јавном комуналном
предузећу Зеленило и гробља Смедерево
за релизацију послова редовног
одржавања јавне расвете на стубовима
НН мреже и канделаберским стубовима у
градском и сеоском подручју града
Смедерева.
Одобрена су средства у износу од
5.600.000,00 Јавном предузећу
Смедеревска тврђава за финансирање
обавеза и то: послови чишћења Тврђаве,
информисање туриста, медијска
презентација, водички послови,
пропагандни, информатички и
административни послови, обезбеђење и
видео надзор Тврђаве и неисплаћене
накнаде члановима Надзорног одбора.

27,903,300.00

52,695,680.00

8,000,000.00

24,000,000.00

500,000.00

2,900,000.00

4,200,000.00

5,600,000.00

4,000,000.00

296,150.00

30,803,300.00

56,895,680.00

13,600,000.00

28,000,000.00

796,150.00

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

6

7

4

2

15

Одобрена су средства у износу од
296.150,00 динара ММТ Ракић
Смедерево за набавку делова и поправку
специјалног ватрогасног возила марке
„ФАП 16/16“ регистарске ознаке П 021144, које припада МУП Сектору за
ванредне ситуације, Одељењу за
ванредне ситуације у Смедереву.

Страна 198 – Број 3
24. јун 2019. године

4

4

4

400-9564/2018-07 од
22.11.2018. године

400-9564/2018-07 од
22.11.2018. године

400-10235/2018-07 од
06.12.2018. године

18

18а

19

1

2

2

УКУПНО:

1101-0001

1102-П1

1102-П1

620

620

620

198

215

216

424

421

423

7,743,200.00

100,000.00

7,224,280.00

17,063,187.00

29,936,813.00

472,500.00
29,936,813.00

9,147.00

1,022,385.00

8,215,700.00

109,147.00

8,246,665.00

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

12

УКУПНО УТРОШЕНО
од 10.08.2018. године до 24.12.2018.
године
ОСТАЛО ОД ПЛАНА
(По Одлуци о изменама и допунама
Одлуке о буџету града Смедерева за
2018. годину
ПЛАН ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ износио је 25.000.000 динара,
Одлукoм о преусмеравању
апропријације у корист текуће
буџетске резерве преусмерена су
средства у износу од 22.000.000)

Јавном предузећу Урбанизам Смедерево
одобрена су средства у износу од
472.500,00 динара са ПДВ-ом, за израду
измена и допуна Плана детаљне
регулације „Марина Смедерево“.

Одобрена су додатна средства за
Пројекат „Побољшање инфраструктуре у
једном од највећих ромских насеља у
Србији“ за исплату накнада по основу
Уговора о делу члановима пројектног
тима у износу од 553.185,00 динара и
износ од 469.200,00 динара на име
набавке и уградње IT опреме ради
измештања високонапонског кабла који
се налазио поред вакуумске станице која
је у изградњи у склопу реализације
Пројекта „Побољшање инфраструктуре у
једном од највећих ромских насеља у
Србији“.
Одобрена су додатна средства за
Пројекат „Побољшање инфраструктуре у
једном од највећих ромских насеља у
Србији“ на име искључења подземних
кабловских водова 10 Kv, у износу од
9.147,00 динара.

24. јун 2019. године
Страна 199 – Број 3

4

400-11490/2018-07 од
27.12.2018. године

4

4.6

13

1201-0001
820

169

424

13

9,839,547.00

300,000.00

10,139,547.00

20,473,291.00

36,289,000.00

3,000,000.00

Садашња
апропријација

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Центру за културу Смедерево су одобрена
додатна средства у износу од 300.000,00
динара за програм „Заједнички наступ
младих талената и професионалаца-гитариста
у Центру за културу Смедерево“, у чијем
суфинансирању учествује и Министарство
културе и информисања, Решење број 641-025/2018-03 од 13.12.2018. године.

ПРЕГЛЕД
УПОТРЕБЕ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У ПЕРИОДУ ОД 24.12.2018. ГОДИНЕ ДО 31.12.2018. ГОДИНЕ (ПЛАН 29.300.000 ДИНАРА)
Број решења о
Редни употреби средстава
Програмска
Раздео Глава Програм
Опис
Средства из буџета
Промена
Функција Позиција Конто
број
класификација
текуће буџетске
резерве
Јавном предузећу Градско стамбено,
Смедерево је одобрен износ од 1.500.000,00
404-706/2018-07 од
динара без ПДВ-а, за набавку два половна
24.12.2018. године
1
1101-0005
660
202
4512
1,500,000.00
1,500,000.00
1
4
путничка возила (Pickup).
Средства у износу од 478.000,00 динара
одобрена су Црвеном крсту Смедерево за
наставак рада вртића у Дому Црвеног крста у
Малој Крсни на име Пројекта „ Вртић
Црвеног Крста Смедерево за децу за
укључивање у предшколску установу из
социјално угрожених породица “, којим се
обезбеђује континуирано укључивање ромске
деце и деце из осетљивих група узраста од
037-509/2018-07 од
3,5 до 5 година кроз различите активности у
26.12.2018. године
11
0901-0005
4
35,811,000.00
478,000.00
090
278
472
2
образовни систем.
На име Пројекта „Сервис подршке и услуга у
области социјалне заштите за
маргиновализоване групе грађана са
територије града Смедерева“, одобрена су
средства у износу од 473.291,00 динара и то:
Установи за дневни боравак деце, младих и
одраслих особа са сметњама у развоју
„Сунце“, Центру за самостални живот особа
са инвалидитетом Смедерево и Градској
организацији глувих и наглувих Смедерево,
400-11564/2018-07 од
за извршене услуге за месец новембар 2018.
26.12.2018. године
11
0901-П2
090
281
472
20,000,000.00
473,291.00
3
4
године.

Страна 200 – Број 3
24. јун 2019. године

4

1

3

4

4

4

4

400-10848/2018-07 од
28.12.2018. године

400-10612/2018-07 од
31.12.2018. године

400-10612/2018-07 од
31.12.2018. године

400-10426/2018-07 од
31.12.2018. године

400-9820/2018-07 од
31.12.2018. године

400-11294/2018-07 од
31.12.2018. године

400-11343/2018-07 од
31.12.2018. године

5

6

6a

7

8

9

10

0101-П1

0101-0002

1102-0001

0401-0006

2101-0001

2101-0001

1301-0004

421

421

640

510

111

111

810

224

230

204

246

15

6

292

511

511

425

424

423

423

4511
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Одобрена су средства у износу од 968.000,00
динара без ПДВ-а, односно 1.161.600,00
динара са ПДВ-ом, на основу Анекса II
Уговора за набавку услуге број 08/15-израда
пројектно техничке документације за
изградњу система за наводњавање јужног
дела територије града Смедерева у површини
од 1535 хектара, број 400-11343/18-03 од
20.12.2018. године.

Одобрена су додатна средства за ЈКП
Зеленило и гробља Смедерево за уклањање
„дивљих депонија“ и обављање послова по
налогу инспекције у 2018. години у износу од
2.100.000,00 динара.
Износ од 2.000.000,00 динара одобрен је
Јавном комуналном предузећу Зеленило и
гробља Смедерево за обављање послова на
одржавању јавне расвете у 2018. години.
Групи понуђача коју чине Гат д.о.о. Нови
Сад, Хидроконтрол д.о.о. Ниш и Феррмонт
д.о.о. Пухов-Република Словачка, одобрена
су средства у укупном износу од 2.909.000,00
динара, колико износе вишкови радова, а на
основу Анекса II Уговора за јавну набавку
радова број 09/17- изградња водозахвата и
пумпне станице у оквиру система за
наводњавање Удовичког платоа – I Фаза,
број 400-11294/2018-03 од 19.12.2018.
године.

На име обавезе за исплату накнаде члановима
Градског већа града Смедерева за 2018.
годину, oдобрен је износ од 642.090,00
динара.

На име обавезе за исплату накнаде
одборницима и члановима радних тела
Скупштине града Смедерева за 2018. годину,
oдобрен је износ од 2.035.860,00 динара.

5,610,000.00

29,709,665.00

28,000,000.00

30,803,300.00

7,760,000.00

24,150,000.00

20,000,000.00

1,161,600.00

2,909,000.00

2,000,000.00

2,100,000.00

642,090.00

2,035,860.00

477,795.00

6,771,600.00

32,618,665.00

30,000,000.00

32,903,300.00

8,402,090.00

26,185,860.00

20,477,795.00

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

5

5

2

6

16

16

14

Спортској хали Смедерево су, на основу
Анекса I Уговора о финансирању број 40011730/2018-04 од 28.12.2018. године,
одобрена средства у износу од 477.795,00
динара.

24. јун 2019. године
Страна 201 – Број 3

400-10789/2018-07 од
31.12.2018. године

4

15

0602-0001

421
УКУПНО:

108

482

ОСТАЛО ОД ПЛАНА
(По Одлуци о изменама и допунама
Одлуке о буџету за 2018. годину ПЛАН ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
износио је 10.000.000 динара, Одлуком о
преусмеравању апропријације у корист
текуће буџетске резерве, преусмерена су
средства у износу од 19.300.000)

УКУПНО УТРОШЕНО
од 24.12.2018. године до 31.12.2018. године

74,000,000.00

1,672,364.00

27,627,636.00

13,550,000.00
27,627,636.00

0.00

87,550,000.00

Напомена: Одлуком о буџету града Смедерева за 2018. годину („Службени лист града Смедерева“, број 14/2017, 4/2018 и 7/2018) за текућу буџетску резерву планирана су средства у
укупном износу од 97.471.791,29 динара, а укупно је утрошено 95.799.427,29 динара. Обзиром да су трошкови исказани по местима насталог трошка, не исказује се извршење на позицији
текуће буџетске резерве. На дан 31.12.2018. године од укупно планираног износа текуће буџетске резерве, остао је износ од 1.672.364,00 динара, који није утрошен.

11

На име финансирања обавезе Града
Смедерева по основу накнаде за одводњавање
(главни дуг и камата) по решењима Јавног
водопривредног предузећа „Србијаводе“
Београд Водопривредни центар „ Сава –
Дунав “су одобрена додатна средства у
износу од 13.550.000,00 динара.

Страна 202 – Број 3
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
24. јун 2019. године

Стална буџетска резерва

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
ЗА ФИНАНСИЈЕ И ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ
АДМИНИСТРАЦИЈУ

Дамњан Стајић, дипл. екон.

ЧЛАН ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
ЗАДУЖЕН ЗА РЕСОР ФИНАНСИЈА

Славиша Стошић, дипл. екон.

Одлуком о буџету града Смедерева за 2018. годину („Службени лист града Смедерева“, број 14/2017, 4/2018 и 7/2018 ) за сталну буџетску резерву
планирана су средства у укупном износу од 3.000.000,00 динара. Средства сталне буџетске резерве нису коришћена у 2018. години.

У складу са чланом 70. Закона о буџетском систему у буџету су планирана средства за сталну буџетску резерву, која је исказана као посебна
апропријација. Стална буџетска резерва користи 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 употреби средстава сталне буџетске резерве доноси надлежни извршни орган локалне власти, на предлог локалног органа
управе надлежног за финансије.

2)

24. јун 2019. године
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
Страна 203 – Број 3

Страна 204 – Број 3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

24. јун 2019. године

ИЗВЕШТАЈ
О ГАРАНЦИЈАМА ДАТИM У ТОКУ ФИСКАЛНЕ 2018. ГОДИНЕ
Чланом 34. Закона о јавном дугу („Службени
гласник Републике Србије“, број 61/2005, 107/2009,
78/2011, 68/2015 и 95/2018) дефинисано је да локалне
власти не могу давати гаранције правним лицима чији су

оснивач нити било ком другом правном лицу. У складу са
поменутим чланом Закона, у току 2018. године, буџет града
Смедерева није давао гаранције.

24. јун 2019. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 205 – Број 3

ИЗВЕШТАЈ
О РЕВИЗИЈИ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА
ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА СМЕДЕРЕВА ЗА 2018. ГОДИНУ

Број: 400- 249/2019-04/12
Београд, 6. јун 2019. године

Страна 206 – Број 3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

24. јун 2019. године

Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета
Града Смедерева за 2018. годину

ИЗВЕШТАЈ ДРЖАВНЕ РЕВИЗОРСКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ
ГРАД СМЕДЕРЕВО
Мишљење са резервом о консолидованим финансијским извештајима
Извршили смо ревизију приложених консолидованих финансијских извештаја
завршног рачуна буџета Града Смедерева за 2018. годину, који обухватају Биланс стања –
Образац 1, Биланс прихода и расхода – Образац 2, Извештај о капиталним издацима и
примањима – Образац 3, Извештај о новчаним токовима – Образац 4, Извештај о
извршењу буџета – Образац 5 и остале пратеће извештаје.
По нашем мишљењу, осим за ефекте питања описаних у делу извештаја Основ
за мишљење са резервом о консолидованим финансијским извештајима,
консолидовани финансијски извештаји завршног рачуна буџета Града Смедерева за
2018. годину су припремљени по свим материјално значајним питањима у складу са
Законом о буџетском систему1, Уредбом о буџетском рачуноводству2, Правилником о
начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника
буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално
осигурање и буџетских фондова3 и Правилником о стандардном класификационом
оквиру и Контном плану за буџетски систем4.
Основ за мишљење са резервом о консолидованим финансијским извештајима
У консолидованим финансијским извештајима завршног рачуна буџета Града
Смедерева за 2018. годину утврђене су неправилности у укупном износу од 712.872
хиљаде динара и то:
У консолидованом Билансу стања са стањем на дан 31.12.2018. године – Образац 1
утврђене су неправилности у укупном износу од 686.280 хиљада динара и то: Због
неправилне економске класификације издатака као текућих расхода, мање су исказани
нефинансијска и нематеријална имовина и капитал у износу од најмање 19.443 хиљаде
динара; Није усаглашено стање основног капитала исказаног у финансијским извештајима
јавних предузећа и привредних друштава на дан 31.12.2017. године, чији је оснивач Град
Смедерево, и основног капитала евидентираног у пословним књигама и исказаног у
финансијским извештајима Града Смедерева у износу од 464.623 хиљаде динара; Обавезе
за поједине врсте расхода неправилно су економски класификоване у износу од најмање
1.470 хиљада динара; Више су исказане зграде и грађевински објекти и опрема у износу од
172.440 хиљадa динара; Вредност зграда и грађевинских објеката мање је исказана за
износ од 1.547 хиљада динара; Више су исказана потраживања на име обрачунате плате у
износу од 23.150 хиљада динара; Обавезе за судске и административне забране запослених
код индиректних буџетских корисника у износу од 1.922 хиљаде динара неправилно су
евидентиране и исказане и Неправилно су евидентиране и исказане обавезе за допринос за
1

„Службени гласник РС“, број 54/09……68/2015-и др....103/2015
„Службени гласник РС“, број 125/03 и 06/15
„Службени гласник РС“, број 18/15
4
„Службени гласник РС“, број 44/01…….8/13 и 4/14
2
3
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здравствено осигурање и за обавезе за уплату средстава на прописани рачун јавних
прихода по основу умањења за 10% основице која је утврђена Законом и другим општим и
појединачним актом, код индиректних буџетских корисника у износу од 1.685 хиљада
динара.
У консолидованом Билансу прихода и расхода у периоду од 1.1.2018. до 31.12.2018.
године – Образац 2 утврђене су неправилности у укупном износу од 26.592 хиљаде динара
и то: расходи и издаци у консолидованим финансијским извештајима су укупно исказани:
(1) у већем износу од износа утврђеног налазом ревизије од 26.592 хиљаде динара и (2) у
мањем износу од износа утврђеног налазом ревизије у износу од 26.592 хиљаде динара,
чији се ефекти нису одразили на коначан резултат пословања Града Смедерева за 2018.
годину.
Наведене неправилности не представљају прожимајући ризик, већ специфичан ризик
који се односи на напред наведене финансијске извештаје.
Ревизију смо извршили у складу са Законом о Државној ревизорској институцији5,
Пословником Државне ревизорске институције6 и Међународним стандардима врховних
ревизорских институција (ISSAI). Нашa одговорност, у складу са овим стандардима, је
детаљније описана у делу извештаја Одговорност ревизора за ревизију консолидованих
финансијских извештаја. Независни смо у односу на субјекта ревизије у складу са ISSAI
30 – Етички кодекс врховних ревизорских институција и Етичким кодексом за државне
ревизоре и друге запослене у Државној ревизорској институцији и испунили смо наше
остале етичке одговорности у складу са овим кодексима. Сматрамо да су ревизијски
докази које смо прибавили довољни и адекватни да нам пруже основ за наше мишљење са
резервом.
Одговорност руководства за консолидоване финансијске извештаје
Руководство субјекта ревизије је одговорно за припрему, састављање и подношење
консолидованих финансијских извештаја у складу са Законом о буџетском систему,
Уредбом о буџетском рачуноводству, Правилником о начину припреме, састављања и
подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава
организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова и Правилником о
стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем. Ова
одговорност обухвата и интерне контроле за које одреди да су потребне за припрему,
састављање и подношење консолидованих финансијских извештаја који не садрже
материјално значајне погрешне исказе, настале услед криминалне радње или грешке.
Руководство је одговорно за надгледање процеса финансијског извештавања
субјекта ревизије.
Одговорност ревизора за ревизију консолидованих финансијских извештаја
Наш циљ је стицање уверавања у разумној мери о томе да консолидовани
финансијски извештаји, узети у целини, не садрже материјално значајне погрешне исказе,
настале услед криминалне радње или грешке и издавање извештаја о ревизији који садржи
5
6

„Службени гласник“ РС, бр. 101/05, 54/07 и 36/10
„Службени гласник“ РС, бр. 9/09
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наше мишљење. Уверавање у разумној мери означава висок ниво уверавања, али не
представља гаранцију да ће ревизија спроведена у складу са ISSAI увек открити
материјално погрешне исказе ако такви искази постоје. Погрешни искази могу настати
услед криминалне радње или грешке и сматрају се материјално значајним ако је разумно
очекивати да ће, појединачно или збирно, утицати на економске одлуке корисника донете
на основу ових консолидованих финансијских извештаја.
Као део ревизије у складу са ISSAI, примењујемо професионално просуђивање и
одржавамо професионални скептицизам током ревизије. Такође:
 Идентификујемо и процењујемо ризике од материјално значајних погрешних
исказа у консолидованим финансијским извештајима, насталих услед
криминалне радње или грешке; осмишљавамо и обављамо ревизијске поступке
као одговор на те ризике и прибављамо довољно адекватних ревизијских доказа
да обезбеде основу за мишљење ревизора. Ризик да неће бити идентификовани
материјално значајни погрешни искази који су резултат криминалне радње је
већи него за погрешне исказе настале услед грешке, зато што криминална
радња може да укључи удруживање, фалсификовање, намерне пропусте, лажно
представљање или заобилажење интерне контроле.
 Стичемо разумевање о интерним контролама које су релевантне за ревизију
ради осмишљавања ревизијских поступака који су прикладни у датим
околностима, али не у циљу изражавања мишљења о ефикасности система
интерне контроле субјекта ревизије.
 Процењујемо примењене рачуноводствене политике и у којој мери су разумне
рачуноводствене процене које је извршило руководство.
Саопштавамо лицима овлашћеним за управљање, између осталог, планирани обим и
време ревизије и значајне ревизијске налазе, укључујући све значајне недостатке интерне
контроле које смо идентификовали током ревизије.
Генерални државни ревизор
др Душко Пејовић
Државна ревизорска институција
Макензијева 41
11000 Београд, Србија
6. јун 2019. године
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58.
На основу члана 47. ставова 2. и 3. и члана 63. став 1.
Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије”, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011,
93/2012, 62/2013, 63/2013 – исправка, 108/2013, 142/2014,
68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018
и 31/2019), 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) и члана 19. став 1. тачка 2.
Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева”, број 2/2019 - пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 20. седници одржаној
24. јуна 2019. године, донела jе
ОД Л У КУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ
ГРАДА СМЕДЕРЕВА ЗА 2019. ГОДИНУ
I ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
У Одлуци о буџету града Смедерева за 2019. годину
(„Службени лист града Смедерева”, број 7/2018) члан
1. мења се и гласи:
„Приходи и примања буџета града Смедерева за 2019.
годину процењују се у укупном износу од 4.391.848.754
динара, и то средства буџета града Смедерева у износу од
4.287.985.000 динара и средства из сопствених и других
прихода у износу од 103.863.754 динара.“.
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Члан 2.
Члан 2. мења се и гласи:
"Приходи и расходи буџета града Смедерева за 2019. годину, примања по основу продаје
нефинансијске имовине, издаци и отплата дуга са обрачуном суфицита-дефицита и са рачуном
финансирања утврђени су у следећим износима и то:
ОБРАЧУН СУФИЦИТА / ДЕФИЦИТА СА РАЧУНОМ ФИНАНСИРАЊА
Опис

Износ

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине (кл.
7+8)
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7) у чему:
- буџетска средства и приходи индиректних 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 индиректних корисника буџетских
средстава
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа
5) у чему:
- текући буџетски издаци и издаци индиректних корисника буџетских
средстава
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 ранијих година
Издаци за отплату главнице дуга (61)
Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења
јавних политика (део 62)
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ

4.167.625.589
3.724.877.952
3.724.877.952
442.747.637
4.233.348.754
3.400.858.256
3.400.858.256
832.490.498
832.490.498
-65.723.165

3.000.000
-62.723.165

221.223.165
158.500.000
62.723.165
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Члан 3.
Члан 3. мења се и гласи:
"Буџетски дефицит у износу од 65.723.165 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 62.723.165 динара. За покриће
фискалног дефицита користиће се пренета неутрошена средства из ранијих година.“
Члан 4.
Члан 4. мења се и гласи:
"Укупни приходи и примања буџета и средства из сопствених и других прихода индиректних
корисника буџета града Смедерева процењују се у следећим износима, по годинама и то:

ВРСТЕ ПРИХОДА И
ПРИМАЊА

Економска
Класификација
1

3

321
7

711
712
713
714
716

732
733
741

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
Трансфери од
других нивоа
власти
Приходи од
имовине

Процена за 2019. годину

Процена за 2020. годину

Процена за 2021. годину

Средства из
буџета
3

Сопствени
и други
приходи
4

Средства из
буџета
5

Сопствени
и други
приходи
6

Средства из
буџета
7

Сопствени
и други
приходи
8

168.371.587

52.851.578

50.000.000

4.500.000

37.000.000

3.500.000

3.673.915.776

50.962.176

3.800.817.000

38.650.000

3.945.500.000

37.650.000

1.801.859.394

1.750.000.000

100.000

5.000

440.520.000

480.000.000

500.000.000

255.520.000

250.000.000

250.000.000

67.000.000

80.000.000

90.000.000

75.000.000

83.673.106

9.438.448

45.000.000

602.642.276

2.259.000

687.062.000

79.901.000

110.000.000

1.800.000.000

1.000.000

703.900.000
125.000.000

1.000.000
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742

743

744
745

771

772

781

8

9

9114

9216
8+9
7+8+9

3+7+8+9
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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
задуживања од
пословних
банака у земљи
у корист нивоа
градова
Примања од
отплате кредита
датих физичким
лицима и
домаћинствима
у земљи
СВЕГА
ПРИМАЊА
ТЕКУЋИ
ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА
ПРЕНЕТА
СРЕДСТВА,
ТЕКУЋИ
ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА

284.850.000

33.902.728

42.850.000

2.500.000

325.000.000

24. јун 2019. године

33.000.000

47.000.000

412.000

7.300.000

5.000.000

3.950.000

1.750.000

4.200.000

1.000.000

3.000.000

150.000

4.900.000

50.000

150.000

17.000.000

4.500.000

1.700.000

4.500.000

3.000.000

300.000

300.000

70.000.000

30.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

4.000.000

445.697.637

73.000.000

33.000.000

442.697.637

32.000.000

50.000.000

17.000.000

1.000.000

325.000.000

4.119.613.413

51.012.176

3.873.817.000

38.950.000

3.978.500.000

37.950.000

4.287.985.000

103.863.754

3.923.817.000

43.450.000

4.015.500.000

41.450.000
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Члан 5.
Члан 5. мења се и гласи:
"Укупни расходи и издаци буџета града Смедерева и средства из сопствених и других прихода
индиректних корисника буџета града Смедерева утврђују се у следећим износима, по годинама и то:
Економска
класификација
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 2019.
годину
3

План за 2020.
годину
4

План за 2021.
годину
5

721.341.296

720.000.000

740.000.000

1.333.609.344

1.237.000.000

1.250.000.000

18.005.000

15.000.000

9.000.000

133.350.000

82.000.000

70.000.000

46

Трансфери осталим
нивоима власти

690.597.609

650.000.000

680.000.000

47

Накнаде за социјалну
заштиту из буџета
Остали расходи
Средства резерве

180.942.922

165.000.000

171.500.000

252.977.331

221.817.000

240.000.000

18.000.000

25.000.000

25.000.000

Издаци за нефинансијску
имовину
Издаци за отплату
главнице

780.661.498

650.000.000

680.000.000

158.500.000

158.000.000

150.000.000

4.287.985.000

3.923.817.000

4.015.500.000

103.863.754

43.450.000

41.450.000

4.391.848.754

3.967.267.000

4.056.950.000

48
499
5
6
620
4+5+6

4+5+6
Сред.инд.
корисн.

Набавка финансијске
имовине
СВЕГА РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ
РАСХОДИ И ИЗДАЦИ
ИНДИРЕКТНИХ
КОРИСНИКА БУЏЕТА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА ИЗ
СОПСТВЕНИХ И ДРУГИХ
ПРИХОДА
УКУПНИ РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ

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

6
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Екон.
клас.

ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА

1

Средства из буџета

2

400

ТЕКУЋИ РАСХОДИ

410

3

24. јун 2019. године

Структура
%
4

Средства из
осталих извора
5

Укупна јавна
средства
6

3.348.823.502

78,1%

52.034.754

3.400.858.256

РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

721.341.296

16,8%

5.348.000

726.689.296

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

584.472.425

13,6%

584.472.425

412

Социјални доприноси на терет послодавца

100.074.204

2,3%

100.074.204

413

Накнаде у натури

7.493.524

0,2%

414

Социјална давања запосленима

7.459.058

0,2%

415

Накнаде трошкова за запослене

17.284.080

0,4%

17.284.080

4.558.005

0,1%

4.558.005

411

416

Награде,бонуси и остали посебни расходи

420

КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА

421

1.333.609.344

Стални трошкови

7.493.524
5.348.000

12.807.058

31,1%

45.446.754

1.379.056.098

324.620.787

7,6%

2.420.700

327.041.487

6.483.121

0,2%

1.252.000

7.735.121

422

Трошкови путовања

423

Услуге по уговору

160.678.491

3,7%

8.555.280

169.233.771

424

Специјализоване услуге

293.647.926

6,8%

19.014.180

312.662.106

425

Текуће поправке и одржавање (услуге и мат)

463.699.078

10,8%

9.664.594

473.363.672

426

Материјал

84.479.941

2,0%

4.540.000

89.019.941

440

ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ
ЗАДУЖИВАЊА

18.005.000

0,4%

18.005.000

441

Отплата домаћих камата

17.985.000

0,4%

17.985.000

133.350.000

3,1%

133.350.000

444

20.000

Пратећи трошкови задуживања

20.000

450

СУБВЕНЦИЈЕ

4511

Текуће субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама

95.500.000

2,2%

95.500.000

4512

Капиталне субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама

37.850.000

0,9%

37.850.000

460

ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

690.597.609

16,1%

690.597.609

4631

Текући трансфери осталим нивоима власти

513.750.338

12,0%

513.750.338

4632

Капитални трансфери осталим нивоима власти

39.650.000

0,9%

39.650.000

464

Дотације организацијама за обавезно социјално
осигурање

77.100.000

1,8%

77.100.000

465

Остале дотације и трансфери

60.097.271

1,4%

60.097.271

470

СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА
ЗАШТИТА

180.942.922

4,2%

900.000

181.842.922

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

180.942.922

4,2%

900.000

181.842.922

480

ОСТАЛИ РАСХОДИ

252.977.331

5,9%

340.000

253.317.331

481

Дотације невладиним организацијама

142.459.912

3,3%

Порези, обавезне таксе, казне и пенали

76.428.500

1,8%
0,5%

484

Новчане казне и пенали по решењу судова
Накнада штете за повреде или штету насталу услед
елементарних непогода или других природних
узрока

21.070.000

485

Накнада штете за повреде или штету нанету од
стране државних органа

13.008.919

0,3%

13.008.919

490

АДМИНИСТРАТИВНИ
ТРАНСФЕРИ
БУЏЕТА И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ

18.000.000

0,4%

18.000.000

482
483

49911
49912
500

ИЗ

142.459.912
340.000

76.768.500
21.070.000

10.000

10.000

Стална резерва

3.000.000

0,1%

3.000.000

Текућа резерва

15.000.000

0,3%

15.000.000

780.661.498

18,2%

КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ

51.829.000

832.490.498
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ОСНОВНА СРЕДСТВА

762.911.498

17,8%

51.779.000

Зграде и грађевински објекти

557.293.826

13,0%

36.416.760

593.710.586

512

Машине и опрема

194.611.243

4,5%

14.972.240

209.583.483

515

Нематеријална имовина

11.006.429

0,3%

390.000

11.396.429
50.000
50.000

510
511

814.690.498

520

ЗАЛИХЕ

50.000

523

Залихе робе за даљу продају

50.000

540

ПРИРОДНА ИМОВИНА

17.750.000

0,4%

541

Земљиште;

17.750.000

0,4%

17.750.000

158.500.000

3,7%

158.500.000

610

ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ

611

Отплата главнице домаћим кредиторима

158.500.000

УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

17.750.000

3,7%

4.287.985.000

158.500.000

100,0%

103.863.754

4.391.848.754

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

Функционална класификација

1

2

000

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

020

Старост

040
070
090
100

Породица и деца
Социјална помоћ угроженом
становништву некласификована на
другом месту
Социјална заштита некласификована на
другом месту
ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ

Средства из буџета
3

Структура
%

Средства из
осталих извора

Укупна јавна
средства

4

5

6

308.505.842

7,2%

1.780.000

13.000.000

0,3%

310.285.842

9.372.582

0,2%

105.000.000

2,4%

181.133.260

4,2%

860.715.486

20,1%

860.715.486

47.732.671

1,1%

47.732.671

13.000.000
880.000

10.252.582
105.000.000

900.000

182.033.260

111

Извршни и законодавни органи

130

566.924.780

13,2%

566.924.780

160

Опште услуге
Опште јавне услуге некласификоване на
другом месту

71.153.035

1,7%

71.153.035

170

Трансакције јавног дуга

174.905.000

4,1%

174.905.000

ОДБРАНА

42.847.000

0,9%

42.847.000

220

Цивилна одбрана

42.847.000

0,9%

42.847.000

300

ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ

73.744.712

1,7%

73.744.712

Судови
Јавни ред и безбедност некласификован
на другом месту

33.744.712

0,8%

33.744.712

200

330

40.000.000

0,9%
16,8%

1.359.000

720.671.623

411

ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ
Општи економски и комерцијални
послови

719.312.623
15.000.000

0,3%

1.359.000

16.359.000

421

Пољопривреда

241.341.703

5,6%

241.341.703

Друмски саобраћај

442.948.920

10,3%

442.948.920

20.022.000

0,5%

20.022.000

227.649.777

5,3%

227.649.777

360
400

451
473

Туризам

500

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

40.000.000

Страна 216 – Број 3

510
520
530

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
8

Управљање отпадом
Управљање отпадним водама
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100.871.777

2,4%

100.871.777

17.100.000

0,4%

17.100.000

9.462.000

0,2%

9.462.000

50.000.000

1,2%

50.000.000

50.216.000

1,2%

50.216.000

473.062.322

11,0%

44.655.480

517.717.802

44.655.480

362.597.802

600

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

620

Развој заједнице

317.942.322

7,4%

Водоснабдевање

17.820.000

0,4%

17.820.000

2,9%

124.000.000

660

Улична расвета
Послови становања и заједнице
некласификовани на другом месту

124.000.000
13.300.000

0,3%

13.300.000

700

ЗДРАВСТВО

149.614.788

3,5%

149.614.788

62.000.000

1,4%

62.000.000

800.000

0,01%

800.000

76.714.788

1,8%

76.714.788

10.100.000

0,2%

10.100.000

412.427.510

9,6%

540
560

630
640

720

Ванболничке услуге

721

Опште медицинске услуге

731

800

Опште болничке услуге
Здравство некласификовано на другом
месту
РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И
ВЕРЕ

810

Услуге рекреације и спорта

148.535.000

3,5%

820

Услуге културе

241.392.510

5,6%

830

Услуге емитовања и штампања

840

Верске и остале услуге заједнице

860

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

900

ОБРАЗОВАЊЕ

760

43.489.274

455.916.784
148.535.000

43.489.274

284.881.784

20.000.000

0,5%

20.000.000

2.000.000

0,04%

2.000.000

500.000

0,01%

500.000

1.020.104.940

23,8%

12.580.000

1.032.684.940

12,0%

6.000.000

519.795.941

911

Предшколско образовање

513.795.941

912

Основно образовање

333.119.094

7,8%

333.119.094

Средње образовање
Образовање које није дефинисано
нивоом

157.322.379

3,7%

157.322.379

15.867.526

0,4%

920
950

УКУПНО

4.287.985.000

100,0%

6.580.000

22.447.526

103.863.754

4.391.848.754

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

Програм

1
1101

Програмска
активност/
Пројекат

Назив

2

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
Пројекат-Побољшање
инфраструктуре у једном од
највећих ромских насеља у
Србији
Програм 3. Локални
економски развој
Мере активне политике
запошљавања
Програм 4. Развој туризма
Управљање развојем туризма
Програм 5. Пољопривреда и
рурални развој
Мере подршке руралном развоју
Пројекат - Израда пројектно
техничке документације за
изградњу система за
наводњавање јужног дела
територије града Смедерева
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

1101-0001
1101-0003
1102

1101-0005

1102-0001
1102-0002
1102-0003
1102-0004
1102-0006
1102-0008

1501

1502
0101

1102-П1

1501-0002
1502-0001
0101-0002
0101-П1

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

Средства из
буџета

Структ
ура %

Сопствени
и други
приходи

Укупна
средства

4

5

6

7

48.600.000

1,1%

48.600.000

36.100.000

0,8%

36.100.000

1.500.000

0,03%

1.500.000

11.000.000

0,3%

11.000.000

389.976.057

9,1%

389.976.057

124.000.000

2,9%

124.000.000

50.000.000

1,2%

50.000.000

50.000.000

1,2%

50.000.000

54.200.000

1,3%

54.200.000

12.632.800

0,3%

12.632.800

17.820.000

0,4%

17.820.000

81.323.257

1,9%

81.323.257

15.000.000

0,3%

1.359.000

16.359.000

15.000.000

0,3%

1.359.000

16.359.000

17.900.000
17.900.000

0,4%
0,4%

17.900.000
17.900.000

167.141.703

3,9%

167.141.703

165.392.103

3,9%

165.392.103

1.749.600

0,03%

1.749.600

83.449.777

1,9%

83.449.777

9.000.000

0,2%

9.000.000

5.248.000

0,1%

5.248.000

1.230.000
17.100.000
20.871.777

0,02%
0,4%
0,5%

1.230.000
17.100.000
20.871.777

30.000.000

0,7%

30.000.000
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0701

0701-0002
2001
2001-0001
2002
2003
0901

2002-0001
2003-0001

0901-0001
0901-0002
0901-0003
0901-0004
0901-0005
0901-0006
0901-0007
0901-0008
0901-П1
0901-П2
1801
1801-0001
1801-0002
1801-0003
1201
1201-0001
1201-0002
1201-0003
1201-0004
1201-П1
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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
Програм 9. Основно
образовање и васпитање
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
социјално-едукативне услуге
Подршка реализацији програма
Црвеног крста
Подршка деци и породици са
децом
Подршка рађању и родитељству
Подршка особама са
инвалидитетом
Пројекат "Сунчева башта"
Пројекат "Сервис подршке и
услуга у области социјалне
заштите за маргинализоване
групе грађана са територије града
Смедерева"
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 културноисторијског наслеђа
Остваривање и унапређивање
јавног интереса у области јавног
информисања
Пројекат Центра за културу Смедеревска јесен

24. јун 2019. године

474.483.976

11,1%

474.483.976

474.483.976

11,1%

474.483.976

513.795.941

12,0%

6.000.000

519.795.941

513.795.941

12,0%

6.000.000

519.795.941

333.119.094

7,8%

333.119.094

333.119.094

7,8%

333.119.094

157.322.379

3,7%

157.322.379

157.322.379

3,7%

157.322.379

305.432.920

7,1%

1.780.000

307.212.920

215.510.338

5,0%

900.000

216.410.338

1.500.000

0,03%

1.500.000

13.000.000

0,3%

13.000.000

9.372.582

0,2%

7.000.000

0,2%

7.000.000

21.500.000

0,5%

21.500.000

10.500.000

0,2%

10.500.000

1.500.000

0,03%

1.500.000

780.000

100.000

10.152.582

100.000

25.550.000

0,6%

25.550.000

139.614.788

3,3%

139.614.788

100.000

100.000

800.000

0,01%

800.000

138.714.788

3,2%

138.714.788

263.392.510

6,1%

43.489.274

306.881.784

180.417.343

4,2%

33.358.500

213.775.843

6.000.000

0,1%

6.000.000

2.000.000

0,04%

2.000.000

20.000.000

0,5%

20.000.000

20.000.000

0,5%

20.000.000
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1201-П2
1201-П3
1201-П4
1201-П5
1201-П6
1201-П7
1201-П8

1201-П9

1201-П10

1201-П11

1201-П12

1201-П13

1201-П14

1201-П15

1201-П16

1301
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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 - Реализација
нове сталне поставке Музеја у
Смедереву-Грожђе, гвожђе и
урбане вибрације
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 Статичка санација и
стабилизација Куле 11
Пројекат Регионалног завода за
заштиту споменика културе Израда Пројекта конструкције за
Идејни пројекат обнове
Варошког бедема од Куле 10 до
Куле 11 Смедеревске тврђаве
Пројекат Регионалног завода за
заштиту споменика културе Набавка опреме и програмских
пакета за дигитализацију и
управљање дигитализованом
документацијом непокретних
културних добара
Пројекат Музеја - Годишњи
програм градске галерије
савремене уметности Смедерево
за 2019. годину
Пројекат Музеја - Видљиви
депои: 3Д дигитализација
покретног археолошког
материјала из Музеја у
Смедереву
Пројекат Музеја - Руска уметност
у Смедеревском музеју:
Конзервација и рестаурација
слика и икона
Програм 14. Развој спорта и
омладине
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6.000.000

0,1%

400.000

6.400.000

3.000.000

0,1%

7.000.000

0,2%

250.000

0,005%

250.000

1.054.917

0,02%

1.054.917

6.000.000

0,1%

6.000.000

2.970.250

0,1%

2.970.250

1.000.000

0,02%

1.000.000

3.000.000

0,1%

3.000.000

2.600.000

0,1%

200.000

0,005%

200.000

600.000

0,01%

600.000

600.000

0,01%

600.000

500.000

0,01%

500.000

200.000

0,005%

200.000

149.035.000

3,5%

149.035.000

3.000.000
1.706.180

8.024.594

8.706.180

10.624.594
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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
0602-П4

0602-П5

0602-П6

0602-П7
2101
2101-0001
2101-0002
0501
0501-0001
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Подршка локалним спортским
организацијама, удружењима и
савезима
Функционисање локалних
спортских установа
Спровођење омладинске
политике
Програм 15. Опште услуге
локалне самоуправе
Функционисање локалне
самоуправе и градских општина
Функционисање месних
заједница
Сервисирање јавног дуга
Градско правобранилаштво
Текућа буџетска резерва
Стална буџетска резерва
Пројекат ЈП Дирекција за
изградњу, урбанизам и
грађевинско земљиште
Смедерево у ликвидацији
Пројекат Туристичка
организација града Смедерева у
ликвидацији
Пројекат "Водени спортовиздрава будућност за нашу децу"
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"
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 "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

24. јун 2019. године

110.000.000

2,6%

110.000.000

38.535.000

0,9%

38.535.000

500.000

0,01%

500.000

1.176.594.935

27,4%

51.235.480

1.227.830.415

841.960.128

19,6%

6.580.000

848.540.128

50.459.786

1,2%

50.459.786

174.905.000
33.744.712
15.000.000
3.000.000

4,1%
0,8%
0,3%
0,1%

174.905.000
33.744.712
15.000.000
3.000.000

8.464.944

0,2%

8.464.944

2.122.000

0,04%

2.122.000

20.862.000

0,5%

20.862.000

2.160.490

0,1%

8.710.200

10.870.690

7.117.728

0,2%

33.130.800

40.248.528

593.664

0,01%

2.814.480

3.408.144

16.204.483

0,4%

16.204.483

50.425.920

1,2%

50.425.920

34.638.317

0,8%

34.638.317

15.787.603

0,4%

15.787.603

2.700.000

0,1%

2.700.000

2.700.000

0,1%

2.700.000,00

4.287.985.000

100,0%

103.863.754

4.391.848.754
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Члан 9.
Члан 9. мења се и гласи:
„Капитални издаци буџета града Смедерева класе 500000 - Издаци за нефинансијску имовину у
текућој и наредне две буџетске године према економској класификацији буџетских корисника
планирају се у следећим износима:
Преглед капиталних пројеката у периоду 2019-2021. годинe
Укупно сви
пројекти

ГРАД СМЕДЕРЕВО
Р.б
р

Назив капиталног
пројекта
1

1

2

3

4
5
6
7

8

9

10

Израда пројектно
техничке
документације за
изградњу система за
наводњавање јужног
дела територије града
Смедерева у површини
од 1535 хектара и
техничка контрола
наведене пројектно
техничке
документације
Реконструкција Улице
Револуције
Реконструкција
Кајмакчаланске улице
са пројектном
документацијом
Периодично
одржавање улица на
територији града
Смедерева
Приступни путеви
Набавка земљишта на
локацији Јелен До
Изградња и капитално
одржавање улица на
територији града
Смедерева
Израда пројектнотехничке
документације за
реконструкцију
Карађорђеве улице у
Смедереву
Израда пројектне
документације за
трансфер станицу за
сакупљање комуналног
отпада
Израда пројекта
санације и
рекултивације
несанитарне депоније
комуналног отпада
Годоминско поље у
Смедереву

Година
почетка
финанс.
пројект
а

1.214.424.075

23.218.362
Реализ.
закључно
са
31.12.2017

516.475.066

264.294.215

780.661.498

32.500.000

32.500.000

81.250.000

2019

2020

2021

Након
2021

9

10

11

Година
завршет.
финанс.
пројекта

Укупна
вредност
пројекта

2

3

4

5

6

7

8

2016

2019

25.509.600

18.810.000

6.771.600

4.950.000

1.749.600

2014

2019

6.845.330

2.200.000

4.657.452

2.812.607

1.832.723

2017

2019

19.223.845

18.911.723

2018

2019

48.959.700

48.959.700

2019

2019

20.000.000

2016

2019

3.490.894

2019

2019

70.194.252

2018

2019

3.240.000

2019

2019

5.000.000

5.000.000

2019

2019

4.000.000

4.000.000

2018- план

2018реализација

19.223.845

32.761.284

16.198.416
20.000.000

1.990.894

1.500.000

70.194.252

3.570.000

3.240.000
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12

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
Напојни кабл са
пратећом опремом за
напајање пумпне
станице у оквиру
система за
наводњавање
Удовичког платоа-I
фаза
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2017

2019

124.374.202

2019

2019

5.298.024

5.298.024

12.456.620

217.468

118.838.658

101.494.542

22.662.192

13

Капитална улагања у
сеоским месним
заједницама
(самодопринос)

2019

2019

12.456.620

14

Инфраструктурно
опремање Централног
гробља

2018

2019

34.191.228

22.865.428

21.838.428

12.352.800

15

Прибављање четири
стамбене јединице на
територији Смедерева
потребних за
пресељење лица чије
су куће предвиђене за
рушење ради
реализације ПДР за
изградњу пруге

2017

2019

12.636.888

12.500.000

5.382.427

7.254.461

2017

2019

3.000.000

2017

2019

138.994.742

119.627.800

68.635.036

70.359.706

2018

2019

40.609.423

36.600.000

20.277.423

20.332.000

2019

2019

500.000

500.000

2019

2019

18.400.000

18.400.000

16

17

18

19

20

Прибављање
непокретности у јавну
својину града
Смедерева ради
отклањања последица
елементарне непогодеклизишта у Дунавској
улици
Пројекат Побољшање
инфраструктуре у
једном од највећих
ромских насеља у
Србији-IPA фонд
Пројекат "Водени
спортови-здрава
будућност за нашу
децу-Пројектно
техничка
документација
затвореног базена у
Смедереву-IPA фонд
Пројектна
документација за
Предшколску установу
"Наша радост"
Смедерево
Набавка опреме за
Предшколску установу
"Наша радост"
Смедерево

3.000.000

21

Радови на санацији и
адаптацији дечијег
одмаралишта на Ртњу

2019

2019

24.609.865

24.609.865

22

Набавка опреме и
софтвера за Установу
"Сунце"

2019

2019

10.000

10.000

24. јун 2019. године
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23

Набавка опреме за
кориснике у области
културе

2019

2019

4.260.000

4.260.000

24

Набавка нематеријалне
имовине-књига за
установе културе

2019

2019

1.150.000

1.150.000

Набавка опреме

2019

2019

10.085.000

10.085.000

2018

2019

5.985.000

6.000.000

5.985.000

2018

2019

76.714.788

15.000.000

76.714.788

2019

Након
2021

162.500.000

16.250.000

2019

2019

5.600.000

5.600.000

2018

2019

400.000

400.000

400.000

2018

2019

2.550.000

2.500.000

2.550.000

2018

2019

35.195.228

5.000.000

35.195.228

2018

2019

180.123

7.594.200

180.123

2018

2019

7.363.728

36.981.000

7.363.728

35

Пројекат санације
објекта Основне школе
"Херој Света
Младеновић" у
Сараорцима-учешће
Града и праћење
пројекта од стране ЈП
Урбанизам Смедерево

2018

2019

11.752.974

3.222.469

36

Извођење
грађевинских радова
на санацији Гимназије
Смедерево-учешће
Града и праћење
пројекта од стране ЈП
Урбанизам Смедерево

2018

2019

30.320.410

8.500.000

30.320.410

37

Санација клизишта на
територији Града
Смедерева

2018

2019

1.000.000

7.000.000

1.000.000

38

Набавка система за
јавно обавештавање и
узбуњивање

2018

2019

20.000.000

20.000.000

20.000.000

25
26

27

28

29
30
31
32

33

34

Набавка опреме за
куглану
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
Набавка
противпожарних
апарата
Програм енергетске
ефикасности
Радови на уређењу
зграде "Монопола"
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

3.222.469

8.530.505

32.500.000

32.500.000

81.250.000

Страна 224 – Број 3

39

40
41

42

43

44

45

46

47

48

Набавка две црпне
пумпе са цревима и
прикључцима за пумпу
Набавка две муљне
пумпе за Ватрогасну
јединицу
Ануитети за купљене
објекте
Техничка
документација за
пројектовање новог
котловског постројења
на дрвну биомасусечку, на локацији
Опште болнице "Свети
Лука"
Израда Идејног
пројекта за санацију
дела клизишта на
Старом гробљу у
Смедереву-техничка
документација
Израда Стратешке
процене утицаја
Измена и допуна
Просторног плана
града Смедерева на
животну средину
Израда пројекта
парцелације и
препарцелације за
потребе града
Смедерева
Израда техничке
документације за
изградњу,
реконструкцију,
санацију, адаптацију,
стручни надзор и сл. за
потребе града
Смедерева од стране
ЈП Урбанизам
Смедерево
Информационе
технологије-заштита
података
Опремање Дома
здравља Смедерево за
пружање хитне
медицинске помоћи
приликом
саобраћајних незгода,

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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2018

2019

150.000

150.000

150.000

2018

2019

1.400.000

1.400.000

1.400.000

2019

2019

700.000

700.000

2019

2019

588.000

588.000

2019

2019

596.514

596.514

2019

2019

1.508.685

1.508.685

2019

2019

2.640.000

2.640.000

2019

2019

21.740.586

21.740.586

2019

2019

2.000.000

2.000.000

2019

2019

600.000

600.000

2018

2019

4.436.418

2019

2019

8.183.640

8.183.640

2019

2019

5.000.000

5.000.000

по Програму кор. сред. за фин.
унапређења безбедности
саобраћаја

49

Израда пројекта
пешачких семафора и
постављање брзинских
дисплеја у улици
Црвене армије, по

5.195.368

4.436.418

Програму кор. сред. за фин.
унапређења безбедности
саобраћаја

50

Набавка и уградња
опреме на основу
Пројекта система
видео надзора и
система за аутоматско
препознавање
регистарских таблица,

по Програму кор. сред. за фин.
унапређења безбедности
саобраћаја

51

Набавка и уградња
саобраћајних знакова
са изменљивим
садржајем у улицама у
граду Смедереву, по
Програму кор. сред. за фин.
унапређења безбедности
саобраћаја

24. јун 2019. године

52

Израда пројекта,
набавка и уградња
посебне опреме за
осветљење пешачких
прелаза, по Програму кор.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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2019

2019

600.000

600.000

2019

2019

1.948.000

1.948.000

2018

2019

14.218.651

2019

2019

600.000

600.000

2019

2019

532.850

532.850

2019

2019

312.080

312.080

сред. за фин. унапређења
безбедности саобраћаја

53

Набавка аутомобила за
вршење теренских
истраживања и друге
опреме, по Програму кор.
сред. за фин. унапређења
безбедности саобраћаја

54

Израда пројеката,
изградња и
реконструкција
тротоара, формирање,
изградња и опремање
пешачких коридора,
пешачких зона,
елемената заштите
пешака и сл. у улицама
Петријевској,
Горанској, Кнез
Михајловој, и др.
улицама, набавка и
уградња пешачких
ограда, стубића и др.
опреме пута, као и
израда и реализација
програма којима се
унапређује безбедност
саобраћаја у школским
зонама на територији
града Смедерева по

4.229.668

2.919.999

11.298.652

Програму кор. сред. за фин.
унапређења безбедности
саобраћаја

55

Израда пројекта
светлосне саобраћајне
сигнализације на
раскрсници улица 16.
октобра и Милана
Ракића у школској
зони Економско
трговачке школе у
Смедереву, по Програму

кор. сред. за фин. унапређења
безбедности саобраћаја

56

Израда саобраћајноархитектонског
пројекта побољшања
школске зоне око
Техничке школе у
Смедереву, део Улице
Вука Караџића од
раскрснице са Улицом
Милоша Великог до
раскрснице са Улицом
Бранка Радичевића, са
становишта
безбедности
саобраћаја, по Програму
кор. сред. за фин. унапређења
безбедности саобраћаја

57

Израда техничке
документације за
успостављање
пешачког коридора на
правцу улица Краља
Петра I - Ђуре Јакшића
- Карађорђева у
Смедереву, по Програму
кор. сред. за фин. унапређења
безбедности саобраћаја

Страна 226 – Број 3

58

Израда пројеката и
уградња техничких
средстава за
успоравање саобраћаја
и то: вештачких
избочина, платоа,
шуштећих и
вибрационих трака и
маркера, по Програму кор.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
18
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2019

2019

400.000

400.000

сред. за фин. унапређења
безбедности саобраћаја

59

Капитална улагања у
месне заједнице

2019

2019

8.020.000

8.020.000

60

Израда идејног решења
са хидролошком
студијом за регулацију
Голобочког потока

2019

2019

2.400.000

2.400.000

61

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

2019

2019

4.200.000

4.200.000

62

Изградња фекалне
канализационе и
водоводне мреже у
улицама на територији
града Смедерева

2019

2019

5.520.000

5.520.000

63

Реконструкција
Ђушине улице

2019

2019

9.538.000

9.538.000

64

Пројекат "Управљање
имовином за будуће
кориснике-IPA фонд

2019

2019

9.081.787

9.081.787

2019

2019

108.000.000

2019

2019

520.000

520.000

2019

2019

387.000

387.000

2019

2019

500.000

500.000

2019

2019

1.500.000

1.500.000

65

66

67

68

69

Систем техничке
заштите за град
Смедерево
Пројекат Регионалног
завода за заштиту
споменика културеИстраживање Војних
меморијала на
територији општине
Велика Плана
Пројекат музејаГодишњи програм
градске галерије
уметности Смедерево
за 2019. годину
Пројекат МузејаВидљиви депои: 3Д
дигитализација
покретног
археолошког
материјала из Музеја у
Смедереву
Добијање
грађевинских дозвола
за објекте на
територији града
Смедерева по
обједињеној
процедури-ЈКП
Водовод

108.000.000

24. јун 2019. године
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Преглед капиталних пројеката у периоду 2019-2021. годинe
Капитални пројекти у периоду 2019 – 2021.
године

264.294.215

780.661.498

32.500.000

32.500.000

81.250.000

Назив капиталног пројекта

Конто 3.
ниво

Конто 4.
ниво

Опис конта

Извор

Опис извора

Буџет 2018реализација

2019

2020

2021

Након
2021

9

10

11

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Израда пројектно
техничке
документације за
изградњу система за
наводњавање јужног
дела територије града
Смедерева у површини
од 1535 хектара и
техничка контрола
наведене пројектно
техничке
документације

511

5114

ЗГРАДЕ И
ГРАЋЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ОПШТИ
ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА
БУЏЕТА

4.950.000

1.749.600

2

Реконструкција Улице
Револуције

511

5113

ЗГРАДЕ И
ГРАЋЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ОПШТИ
ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА
БУЏЕТА

2.812.607

1.832.723

ЗГРАДЕ И
ГРАЋЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ОПШТИ
ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА
БУЏЕТА

3

4

Реконструкција
Кајмакчаланске улице
са пројектном
документацијом
Периодично
одржавање улица на
територији града
Смедерева

511

5113
5114

511

5113

ЗГРАДЕ И
ГРАЋЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ОПШТИ
ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА
БУЏЕТА

18.923.845
300.000
32.761.284

16.198.416

5

Приступни путеви

511

5113

ЗГРАДЕ И
ГРАЋЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ОПШТИ
ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА
БУЏЕТА

20.000.000

6

Набавка земљишта на
локацији Јелен До

541

5411

ЗЕМЉИШТЕ

01

ОПШТИ
ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА
БУЏЕТА

1.500.000

7

Изградња и капитално
одржавање улица на
територији града
Смедерева

511

5113

ЗГРАДЕ И
ГРАЋЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ОПШТИ
ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА
БУЏЕТА

70.194.252

07

ТРАНСФЕРИ
ОД ДРУГИХ
НИВОА
ВЛАСТИ

1.620.000

8

Израда пројектнотехничке
документације за
реконструкцију
Карађорђеве улице у
Смедереву

01

ОПШТИ
ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА
БУЏЕТА

1.620.000

01

ОПШТИ
ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА
БУЏЕТА

5.000.000

07

ТРАНСФЕРИ
ОД ДРУГИХ
НИВОА
ВЛАСТИ

3.000.000

01

ОПШТИ
ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА
БУЏЕТА

1.000.000

07

ОПШТИ
ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА
БУЏЕТА

80.447.549

8.705.925

01

ОПШТИ
ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА
БУЏЕТА

21.046.993

11.579.494

01

ОПШТИ
ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА
БУЏЕТА

9

10

11

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
фаза, уз учешће
Републике СрбијеМинистарства
пољопривреде и
праћење пројекта од
стране ЈП Урбанизам
Смедерево

511

511

511

5114

5114

5114

ЗГРАДЕ И
ГРАЋЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

ЗГРАДЕ И
ГРАЋЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

ЗГРАДЕ И
ГРАЋЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

5112
ЗГРАДЕ И
ГРАЋЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

511

5114

2.376.773

Страна 228 – Број 3

12

Напојни кабл са
пратећом опремом за
напајање пумпне
станице у оквиру
система за
наводњавање
Удовичког платоа-I
фаза

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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511

5112

5112

13

Капитална улагања у
сеоским месним
заједницама
(самодопринос)

511

5113
5114

ЗГРАДЕ И
ГРАЋЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ОПШТИ
ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА
БУЏЕТА

5.298.024

ЗГРАДЕ И
ГРАЋЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ОПШТИ
ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА
БУЏЕТА

12.103.425

МАШИНЕ И
ОПРЕМА

01

ОПШТИ
ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА
БУЏЕТА

353.195

5112
512

5129

24. јун 2019. године

14

Инфраструктурно
опремање Централног
гробља

511

5112

ЗГРАДЕ И
ГРАЋЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ОПШТИ
ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА
БУЏЕТА

21.838.428

12.352.800

15

Прибављање четири
стамбене јединице на
територији Смедерева
потребних за
пресељење лица чије
су куће предвиђене за
рушење ради
реализације ПДР за
изградњу пруге

511

5111

ЗГРАДЕ И
ГРАЋЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ОПШТИ
ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА
БУЏЕТА

5.382.427

7.254.461

16

Прибављање
непокретности у јавну
својину града
Смедерева ради
отклањања последица
елементарне непогодеклизишта у Дунавској
улици

511

5111

ЗГРАДЕ И
ГРАЋЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ОПШТИ
ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА
БУЏЕТА

56

ФИНАНСИЈС
КА ПОМОЋ
ЕУ

5112

ЗГРАДЕ И
ГРАЋЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ОПШТИ
ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА
БУЏЕТА

17

Пројекат Побољшање
инфраструктуре у
једном од највећих
ромских насеља у
Србији-IPA фонд

511

512

18

19

20

21

Пројекат "Водени
спортови-здрава
будућност за нашу
децу-Пројектно
техничка
документација
затвореног базена у
Смедереву-IPA фонд
Пројектна
документација за
Предшколску установу
"Наша радост"
Смедерево
Набавка опреме за
Предшколску установу
"Наша радост"
Смедерево
Радови на санацији и
адаптацији дечијег
одмаралишта на Ртњу

511

3.000.000

67.425.766

59.690.950
9.700.000

5112

ЗГРАДЕ И
ГРАЋЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ОПШТИ
ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА
БУЏЕТА

968.755

5112

МАШИНЕ И
ОПРЕМА

01

ОПШТИ
ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА
БУЏЕТА

240.515

56

ФИНАНСИЈС
КА ПОМОЋ
ЕУ

20.277.423

01

ОПШТИ
ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА
БУЏЕТА

432.000

5114

ЗГРАДЕ И
ГРАЋЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

968.756

19.900.000

511

5114

ЗГРАДЕ И
ГРАЋЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ОПШТИ
ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА
БУЏЕТА

500.000

512

5126

МАШИНЕ И
ОПРЕМА

01

ОПШТИ
ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА
БУЏЕТА

18.400.000

07

ТРАНСФЕРИ
ОД ДРУГИХ
НИВОА
ВЛАСТИ

20.918.385

01

ОПШТИ
ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА
БУЏЕТА

3.691.480

511

5112

ЗГРАДЕ И
ГРАЋЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

24. јун 2019. године

22

Набавка опреме и
софтвера за Установу
"Сунце"

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
21

Страна 229 – Број 3

512

5122

МАШИНЕ И
ОПРЕМА

01

ОПШТИ
ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА
БУЏЕТА

5.000

515

5151

НЕМАТЕРИЈАЛНА
ИМОВИНА

01

ОПШТИ
ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА
БУЏЕТА

5.000

МАШИНЕ И
ОПРЕМА

01

ОПШТИ
ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА
БУЏЕТА

4.260.000

Набавка опреме за
кориснике у области
културе

512

24

Набавка нематеријалне
имовине-књига за
установе културе

515

5151

НЕМАТЕРИЈАЛНА
ИМОВИНА

01

ОПШТИ
ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА
БУЏЕТА

1.150.000

25

Набавка опреме

512

5122

МАШИНЕ И
ОПРЕМА

01

ОПШТИ
ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА
БУЏЕТА

10.085.000

26

Набавка опреме за
куглану

512

5126

МАШИНЕ И
ОПРЕМА

01

ОПШТИ
ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА
БУЏЕТА

5.985.000

07

511

ТРАНСФЕРИ
ОД ДРУГИХ
НИВОА
ВЛАСТИ

61.714.788

27

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

01

ОПШТИ
ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА
БУЏЕТА

15.000.000

28

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

541

5411

ЗЕМЉИШТЕ

01

ОПШТИ
ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА
БУЏЕТА

16.250.000 32.500.000 32.500.000

29

Пројектна
документацијасанација клизишта

511

5114

ЗГРАДЕ И
ГРАЋЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ОПШТИ
ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА
БУЏЕТА

5.600.000

30

Набавка
противпожарних
апарата

512

5128

МАШИНЕ И
ОПРЕМА

01

ОПШТИ
ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА
БУЏЕТА

400.000

31

Програм енергетске
ефикасности

511

5114

ЗГРАДЕ И
ГРАЋЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ОПШТИ
ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА
БУЏЕТА

2.550.000

5113

ЗГРАДЕ И
ГРАЋЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ОПШТИ
ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА
БУЏЕТА

34.655.228

5114

ЗГРАДЕ И
ГРАЋЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ОПШТИ
ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА
БУЏЕТА

540.000

511

5114

ЗГРАДЕ И
ГРАЋЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ОПШТИ
ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА
БУЏЕТА

93.723

512

5128

МАШИНЕ И
ОПРЕМА

01

ОПШТИ
ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА
БУЏЕТА

86.400

56

ФИНАНСИЈС
КА ПОМОЋ
ЕУ

1.342.116

01

ОПШТИ
ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА
БУЏЕТА

3.346.380

01

ОПШТИ
ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА
БУЏЕТА

594.000

01

ОПШТИ
ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА
БУЏЕТА

2.081.232

23

32

33

34

Радови на уређењу
зграде "Монопола"

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

5122
5126

5113

5114

ЗГРАДЕ И
ГРАЋЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

511

5112
ЗГРАДЕ И
ГРАЋЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

511

5114

512

5128

МАШИНЕ И
ОПРЕМА

81.250.000

Страна 230 – Број 3

35

Пројекат санације
објекта Основне школе
"Херој Света
Младеновић" у
Сараорцима-учешће
Града и праћење
пројекта од стране ЈП
Урбанизам Смедерево

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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07

ТРАНСФЕРИ
ОД ДРУГИХ
НИВОА
ВЛАСТИ

5114

01

ОПШТИ
ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА
БУЏЕТА

1.011.411

5113

07

ТРАНСФЕРИ
ОД ДРУГИХ
НИВОА
ВЛАСТИ

28.132.379

01

ОПШТИ
ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА
БУЏЕТА

2.188.031

5113
ЗГРАДЕ И
ГРАЋЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

511

3.222.469

7.519.094

Извођење
грађевинских радова
на санацији Гимназије
Смедерево-учешће
Града и праћење
пројекта од стране ЈП
Урбанизам Смедерево

511

37

Санација клизишта на
територији Града
Смедерева

511

5113

ЗГРАДЕ И
ГРАЋЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ОПШТИ
ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА
БУЏЕТА

1.000.000

38

Набавка система за
јавно обавештавање и
узбуњивање

512

5128

МАШИНЕ И
ОПРЕМА

01

ОПШТИ
ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА
БУЏЕТА

20.000.000

39

Набавка две црпне
пумпе са цревима и
прикључцима за пумпу

512

5128

МАШИНЕ И
ОПРЕМА

01

ОПШТИ
ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА
БУЏЕТА

150.000

40

Набавка две муљне
пумпе за Ватрогасну
јединицу

512

5128

МАШИНЕ И
ОПРЕМА

01

ОПШТИ
ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА
БУЏЕТА

1.400.000

41

Ануитети за купљене
објекте

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

588.000

511

5114

ЗГРАДЕ И
ГРАЋЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ОПШТИ
ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА
БУЏЕТА

596.514

511

5114

ЗГРАДЕ И
ГРАЋЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ОПШТИ
ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА
БУЏЕТА

1.508.685

511

5114

ЗГРАДЕ И
ГРАЋЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ОПШТИ
ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА
БУЏЕТА

2.640.000

511

5114

ЗГРАДЕ И
ГРАЋЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ОПШТИ
ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА
БУЏЕТА

21.740.586

515

5151

НЕМАТЕРИЈАЛНА
ИМОВИНА

01

ОПШТИ
ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА
БУЏЕТА

2.000.000

36

42

43

44

45

46

47

Техничка
документација за
пројектовање новог
котловског постројења
на дрвну биомасусечку, на локацији
Опште болнице "Свети
Лука"
Израда Идејног
пројекта за санацију
дела клизишта на
Старом гробљу у
Смедереву-техничка
документација
Израда Стратешке
процене утицаја
Измена и допуна
Просторног плана
града Смедерева на
животну средину
Израда пројекта
парцелације и
препарцелације за
потребе града
Смедерева
Израда техничке
документације за
изградњу,
реконструкцију,
санацију, адаптацију,
стручни надзор и сл. за
потребе града
Смедерева од стране
ЈП Урбанизам
Смедерево
Информационе
технологије-заштита
података

5114

ЗГРАДЕ И
ГРАЋЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

24. јун 2019. године

48

Опремање Дома здравља
Смедерево за пружање
хитне медицинске
помоћи приликом
саобраћајних незгода, по

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
23

512

5125

МАШИНЕ И
ОПРЕМА

01

ОПШТИ
ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА
БУЏЕТА

600.000

512

5128

МАШИНЕ И
ОПРЕМА

01

ОПШТИ
ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА
БУЏЕТА

4.436.418

512

5128

МАШИНЕ И
ОПРЕМА

01

ОПШТИ
ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА
БУЏЕТА

8.183.640

512

5128

МАШИНЕ И
ОПРЕМА

01

ОПШТИ
ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА
БУЏЕТА

5.000.000

512

5128

МАШИНЕ И
ОПРЕМА

01

ОПШТИ
ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА
БУЏЕТА

600.000

01

ОПШТИ
ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА
БУЏЕТА

Програму кор. сред. за фин.
унапређења безбедности
саобраћаја

49

Израда пројекта
пешачких семафора и
постављање брзинских
дисплеја у улици
Црвене армије, по
Програму кор. сред. за фин.
унапређења безбедности
саобраћаја

50

Набавка и уградња
опреме на основу
Пројекта система
видео надзора и
система за аутоматско
препознавање
регистарских таблица,

Страна 231 – Број 3

по Програму кор. сред. за фин.
унапређења безбедности
саобраћаја

51

Набавка и уградња
саобраћајних знакова
са изменљивим
садржајем у улицама у
граду Смедереву, по
Програму кор. сред. за фин.
унапређења безбедности
саобраћаја

52

Израда пројекта,
набавка и уградња
посебне опреме за
осветљење пешачких
прелаза, по Програму кор.
сред. за фин. унапређења
безбедности саобраћаја

53

Набавка аутомобила за
вршење теренских
истраживања и друге
опреме, по Програму кор.

512

сред. за фин. унапређења
безбедности саобраћаја

54

Израда пројеката,
изградња и
реконструкција
тротоара, формирање,
изградња и опремање
пешачких коридора,
пешачких зона,
елемената заштите
пешака и сл. у улицама
Петријевској,
Горанској, Кнез
Михајловој, и др.
улицама, набавка и
уградња пешачких
ограда, стубића и др.
опреме пута, као и
израда и реализација
програма којима се
унапређује безбедност
саобраћаја у школским
зонама на територији
града Смедерева по
Програму кор. сред. за фин.
унапређења безбедности
саобраћаја

1.589.000

5121
5122

МАШИНЕ И
ОПРЕМА

269.000

5128

90.000

5113

8.179.469

ЗГРАДЕ И
ГРАЋЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

511

5114

01

ОПШТИ
ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА
БУЏЕТА

3.119.183

Страна 232 – Број 3

55

Израда пројекта
светлосне саобраћајне
сигнализације на
раскрсници улица 16.
октобра и Милана
Ракића у школској
зони Економско
трговачке школе у
Смедереву, по Програму

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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511

5114

ЗГРАДЕ И
ГРАЋЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ОПШТИ
ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА
БУЏЕТА

600.000

511

5114

ЗГРАДЕ И
ГРАЋЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ОПШТИ
ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА
БУЏЕТА

532.850

511

5114

ЗГРАДЕ И
ГРАЋЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ОПШТИ
ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА
БУЏЕТА

312.080

511

5113

ЗГРАДЕ И
ГРАЋЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ОПШТИ
ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА
БУЏЕТА

400.000

кор. сред. за фин. унапређења
безбедности саобраћаја

56

Израда саобраћајноархитектонског
пројекта побољшања
школске зоне око
Техничке школе у
Смедереву, део Улице
Вука Караџића од
раскрснице са Улицом
Милоша Великог до
раскрснице са Улицом
Бранка Радичевића, са
становишта
безбедности
саобраћаја, по Програму
кор. сред. за фин. унапређења
безбедности саобраћаја

57

Израда техничке
документације за
успостављање
пешачког коридора на
правцу улица Краља
Петра I - Ђуре Јакшића
- Карађорђева у
Смедереву, по Програму
кор. сред. за фин. унапређења
безбедности саобраћаја

58

Израда пројеката и
уградња техничких
средстава за
успоравање саобраћаја
и то: вештачких
избочина, платоа,
шуштећих и
вибрационих трака и
маркера, по Програму кор.
сред. за фин. унапређења
безбедности саобраћаја

59

Капитална улагања у
месне заједнице

511

5113

ЗГРАДЕ И
ГРАЋЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ОПШТИ
ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА
БУЏЕТА

8.020.000

60

Израда идејног решења
са хидролошком
студијом за регулацију
Голобочког потока

511

5114

ЗГРАДЕ И
ГРАЋЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ОПШТИ
ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА
БУЏЕТА

2.400.000

61

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

511

5114

ЗГРАДЕ И
ГРАЋЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ОПШТИ
ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА
БУЏЕТА

4.200.000

62

Изградња фекалне
канализационе и
водоводне мреже у
улицама на територији
града Смедерева

511

5112

ЗГРАДЕ И
ГРАЋЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ОПШТИ
ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА
БУЏЕТА

5.520.000

63

Реконструкција
Ђушине улице

511

5113

ЗГРАДЕ И
ГРАЋЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

01

ОПШТИ
ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА
БУЏЕТА

9.538.000

64

Пројекат "Управљање
имовином за будуће
кориснике-IPA фонд

512

5122

МАШИНЕ И
ОПРЕМА

56

ФИНАНСИЈС
КА ПОМОЋ
ЕУ

1.385.358

24. јун 2019. године

65

Систем техничке
заштите за град
Смедерево

66

Пројекат Регионалног
завода за заштиту
споменика културе Набавка опреме и
програмских пакета за
дигитализацију и
управљање
дигитализованом
документацијом
непокретних
културних добара

67

68

69

Пројекат Музеја Годишњи програм
градске галерије
савремене уметности
Смедерево за 2019.
годину
Пројекат Музеја Видљиви депои: 3Д
дигитализација
покретног
археолошког
материјала из Музеја у
Смедереву
Добијање
грађевинских дозвола
за објекте на
територији града
Смедерева по
обједињеној
процедури-ЈКП
Водовод

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
25

515

5151

НЕМАТЕРИЈАЛНА
ИМОВИНА

512

5128

МАШИНЕ И
ОПРЕМА

512

5122

МАШИНЕ И
ОПРЕМА

7.696.429

01

5151

НЕМАТЕРИЈАЛНА
ИМОВИНА

512

5122

МАШИНЕ И
ОПРЕМА

512

5122

МАШИНЕ И
ОПРЕМА

515

5151

НЕМАТЕРИЈАЛНА
ИМОВИНА

511

5112

ЗГРАДЕ И
ГРАЋЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ

ОПШТИ
ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА
БУЏЕТА

108.000.000

390.000

07

515

Страна 233 – Број 3

ТРАНСФЕРИ
ОД ДРУГИХ
НИВОА
ВЛАСТИ

130.000

07

ТРАНСФЕРИ
ОД ДРУГИХ
НИВОА
ВЛАСТИ

07

ТРАНСФЕРИ
ОД ДРУГИХ
НИВОА
ВЛАСТИ

01

ОПШТИ
ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА
БУЏЕТА

387.000

475.000

25.000

1.500.000

Страна 234 – Број 3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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II ПОСЕБАН ДЕО
Члан 10.

Члан 10. мења се и гласи:
"Средства буџета у износу од 4.287.985.000 динара и средства из сопствених и других прихода индиректних корисника буџета града Смедерева у износу од 103.863.754
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
01

01
01
01
2
2101
2101-0002
111

9
10
11
12
13

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 26.008.000 динара)

01

8

Опис

411
412
422
423
465
01

01
01
01

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
Извори финансирања за функцију 160:
Општи приходи и примања буџета
Функција 160:
Извори финансирања за програмску активност 21010001
Општи приходи и примања буџета
Свега за програмску активност 2101-0001:
Извори финансирања за Програм 16:
Општи приходи и примања буџета
Свега за Програм 16:
Извори финансирања за раздео 1:
Општи приходи и примања буџета
Свега за раздео 1:
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
Програмска активност 0002 (ПА 0002) Функционисање извршних органа
Извршни и законодавни органи
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
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 21010002:
Општи приходи и примања буџета
Свега за програмску активност 2101-0002:
Извори финансирања за Програм 16:
Општи приходи и примања буџета
Свега за Програм 16:
Извори финансирања за раздео 2:
Општи приходи и примања буџета
Свега за раздео 2:

Средства из
буџета

Сопствени и
други
приходи

Укупна
средства

9

10

11

4,392,248
753,270
150,000
63,000
100,000

4,392,248
753,270
150,000
63,000
100,000

26,008,000

26,008,000

478,550

478,550

31,945,068
31,945,068

31,945,068
31,945,068

2,693,249

2,693,249

2,693,249
2,693,249

2,693,249
2,693,249

34,638,317
34,638,317

34,638,317
34,638,317

34,638,317
34,638,317

34,638,317
34,638,317

34,638,317
34,638,317

34,638,317
34,638,317

4,070,476
698,087
400,000
350,000
472,040

4,070,476
698,087
400,000
350,000
472,040

5,990,603
5,990,603

5,990,603
5,990,603

5,990,603
5,990,603

5,990,603
5,990,603

5,990,603
5,990,603

5,990,603
5,990,603

5,990,603
5,990,603

5,990,603
5,990,603

24. јун 2019. године
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Раздео

Глава

Програмс
ка
класиф.

Функција

Позиција

Економ.
Класиф.

Извор
финансир
ања

27

1
3

2

3

4

5

6

7

2101
2101-0002
111

14
15
16

422
423
465
01

01
01
01
4
0602
0602-0001
130

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

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

620

37

423
01

0602-П1
451

38
39
40
41
42
43
44

421
423
425
426
482
483
485
01
01

Опис
8
ГРАДСКО ВЕЋЕ
ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
Програмска активност 0002 (ПА 0002) Функционисање извршних органа
Извршни и законодавни органи
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Остале дотације и трансфери
Извори финансирања за функцију 111:
Општи приходи и примања буџета
Функција 111:
Извори финансирања за програмску активност 21010002:
Општи приходи и примања буџета
Свега за програмску активност 2101-0002:
Извори финансирања за Програм 16:
Општи приходи и примања буџета
Свега за Програм 16:
Извори финансирања за раздео 3:
Општи приходи и примања буџета
Свега за раздео 3:
ГРАДСКА УПРАВА
ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
Програмска активност 0001 (ПА 0001) Функционисање локалне самоуправе и градских
општина
Опште услуге
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Трансфери осталим нивоима власти
Остале дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате
Остале накнаде штете
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Земљиште
Извори финансирања за функцију 130:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 130:
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:

Средства из
буџета

Сопствени и
други
приходи

Укупна
средства

9

10

11

50,000
8,865,000
882,000

50,000
8,865,000
882,000

9,797,000
9,797,000

9,797,000
9,797,000

9,797,000
9,797,000

9,797,000
9,797,000

9,797,000
9,797,000

9,797,000
9,797,000

9,797,000
9,797,000

9,797,000
9,797,000

220,018,452
37,733,164
3,250,000
4,000,000
7,360,000
1,400,000
81,449,375
1,675,000
46,789,000
18,965,000
14,652,000
20,600,000
100,000
23,018,100
7,530,000
500,000
48,049,689
10,085,000
2,000,000
17,750,000

220,018,452
37,733,164
3,250,000
4,000,000
7,360,000
1,400,000
81,449,375
1,675,000
46,789,000
18,965,000
14,652,000
20,600,000
100,000
23,018,100
7,530,000
500,000
48,049,689
10,085,000
2,000,000
17,750,000

530,363,625
36,561,155
566,924,780

530,363,625
36,561,155
566,924,780

6,000,000

6,000,000

6,000,000
6,000,000

6,000,000
6,000,000

890,000
4,454,944
50,000
160,000
900,000
2,000,000
10,000

890,000
4,454,944
50,000
160,000
900,000
2,000,000
10,000

8,464,944
8,464,944

8,464,944
8,464,944

8,464,944
8,464,944

8,464,944
8,464,944

Страна 236 – Број 3
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Позиција

Економ.
Класиф.

Извор
финансир
ања

2

Функција

Глава

1

Програмс
ка
класиф.

Раздео

28

3

4

5

6

7

0602-П2
473

45
46
47
48
49

421
423
426
482
483
01
01

0602-П3
810

50
51
52
52.1
53
54
55
55.1

421
422
423
423
424
426
511
511
01
56
01
56

0602-П4
620

56
57
58
59
60
61
62
63

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

0602-П5
620

64
65
66
67
68
69
70

421
423
426
511
511
512
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 "Водени спортови-здрава будућност за нашу
децу"
Услуге рекреације и спорта
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Услуге по уговору (извор 01)
Специјализоване услуге
Материјал
Зграде и грађевински објекти
Зграде и грађевински објекти (извор 01)
Извори финансирања за функцију 810:
Општи приходи и примања буџета
Финансијска помоћ ЕУ
Функција 620:
Извори финансирања за пројекат 0602-П3:
Општи приходи и примања буџета
Финансијска помоћ ЕУ
Свега за пројекат 0602-П3:
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 и 56)
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-П4:
Општи приходи и примања буџета
Неутрошена средства донација из ранијих година
Финансијска помоћ ЕУ
Свега за пројекат 0602-П4:
Пројекат "Осветлимо индустријски парк побољшање инфраструктуре снабдевања
електричном енергијом и осветљења у индустријском
парку"
Развој заједнице
Стални трошкови (извор 01)
Услуге по уговору (извор 01)
Материјал (извор 01)
Зграде и грађевински објекти (извор 01, 15 и 56)
Зграде и грађевински објекти (извор 01)
Машине и опрема (извор 01)
Машине и опрема (извор 01, 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:

Средства из
буџета

Сопствени и
други
приходи

Укупна
средства

9

10

11

50,000
1,902,000
10,000
10,000
150,000

50,000
1,902,000
10,000
10,000
150,000

2,122,000
2,122,000

2,122,000
2,122,000

2,122,000
2,122,000

2,122,000
2,122,000

100,000
100,000
250,000
75,000
5,000
19,900,000
432,000

100,000
100,000
250,000
75,000
0
5,000
19,900,000
432,000

507,000
20,355,000
20,862,000

507,000
20,355,000
20,862,000

507,000
20,355,000
20,862,000

507,000
20,355,000
20,862,000

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

60,000
158,400
129,600
1,342,116
3,346,380
2,081,232
7,117,728
7,117,728
7,117,728
7,117,728

900,000
7,810,200

1,065,600
900,000
93,723
7,810,200
86,400

6,869,199
1,841,001
8,710,200

2,160,490
6,869,199
1,841,001
10,870,690

6,869,199
1,841,001
8,710,200

2,160,490
6,869,199
1,841,001
10,870,690

7,092,240

60,000
158,400
129,600
27,380,676
3,346,380
2,081,232
7,092,240

26,128,225
7,002,575
33,130,800

7,117,728
26,128,225
7,002,575
40,248,528

26,128,225
7,002,575
33,130,800

7,117,728
26,128,225
7,002,575
40,248,528

26,038,560
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Раздео

Глава

Програмс
ка
класиф.

Функција

Позиција

Економ.
Класиф.

Извор
финансир
ања

29

1

2

3

4

5

6

7

Опис

Средства из
буџета

Сопствени и
други
приходи

Укупна
средства

8

9

10

11

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-П6
620

71
72
73
74
75

421
421
423
423
511
01
15
56
01
15
56

0602-П7
620

75.1
75.2
75.3
75.4
75.5
75.6

421
423
424
426
512
515
01
56
01
56

4.1
0602
0602-0002
160

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-П6:
Општи приходи и примања буџета
Неутрошена средства донација из ранијих година
Финансијска помоћ ЕУ
Свега за пројекат 0602-П6:
Пројекат "Управљање имовином за будуће
кориснике"
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
Финансијска помоћ ЕУ
Функција 620:
Извори финансирања за пројекат 0602-П7:
Општи приходи и примања буџета
Финансијска помоћ ЕУ
Свега за пројекат 0602-П7:
ГРАДСКЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
Програмска активност 0002 (ПА 0002) Функционисање месних заједница

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

100,000
1,876,745
5,032,281
113,670
1,385,358
7,696,429

100,000
1,876,745
5,032,281
113,670
1,385,358
7,696,429

296,638
15,907,845
16,204,483

296,638
15,907,845
16,204,483

296,638
15,907,845
16,204,483

296,638
15,907,845
16,204,483

1,433,256
602,524
235,000
727,300
16,000

1,433,256
602,524
235,000
727,300
16,000

3,014,080
3,014,080

3,014,080
3,014,080

3,014,080
3,014,080

3,014,080
3,014,080

3,014,080
3,014,080

3,014,080
3,014,080

1,592,447

1,592,447

273,105

273,105

433,698
76,000
512,818
45,000
5,402,694
884,219
79,523

433,698
76,000
512,818
45,000
5,402,694
884,219
79,523

1,766,663

1,766,663

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
76
77
78
79
80

421
423
425
426
482
01

01
01
4.2
0602
0602-0002
160

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 06020002:
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

81

411

82

412

83
84
85
86
87
88
89

421
422
423
424
425
426
465

90

481

Плате, додаци и накнаде запослених (самодопринос)
Социјални доприноси на терет послодавца
(самодопринос)
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)
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Функција

3

4

Извор
финансир
ања

Програмс
ка
класиф.

2

Економ.
Класиф.

Глава

1

5

6

7

91

482

92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107

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

Позиција

Раздео

30

01
08
13

01
08
13
01
08
13

Опис
8
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:
Општи приходи и примања буџета
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 160:
Извори финансирања за програмску активност 06020002:
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

Сопствени и
други
приходи

Укупна
средства

9

10

11

100,000

100,000

12,103,425
353,195
4,949,992
675,087
65,204
90,000
178,750
1,464,492
36,000
1,523,318
946,000
6,379,251
6,797,552
234,773
212,500
270,000

12,103,425
353,195
4,949,992
675,087
65,204
90,000
178,750
1,464,492
36,000
1,523,318
946,000
6,379,251
6,797,552
234,773
212,500
270,000

33,702,313
150,000
13,593,393
47,445,706

33,702,313
150,000
13,593,393
47,445,706

33,702,313
150,000
13,593,393
47,445,706

33,702,313
150,000
13,593,393
47,445,706

33,702,313
150,000
13,593,393
47,445,706

33,702,313
150,000
13,593,393
47,445,706

7,445,060
1,276,828
20,000
100,838
434,800

100,000
200,000

7,445,060
1,276,828
20,000
100,838
434,800
0
4,650,000
200,000
4,620,000
1,000,000
250,000
1,400,000
750,000
100,000
200,000

5,085,809
1,494,191
6,580,000

15,867,526
5,085,809
1,494,191
22,447,526

5,085,809
1,494,191
6,580,000

15,867,526
5,085,809
1,494,191
22,447,526

5,085,809
1,494,191
6,580,000

15,867,526
5,085,809
1,494,191
22,447,526

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ
РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ

4.3
0602
0602-0001
950

108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122

411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
465
482
512
01
04
13

01
04
13
01
04
13
0602-0001
620

123

423

ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
Програмска активност 0001 (ПА 0001) Функционисање локалне самоуправе и градских
општина
Образовање које није дефинисано нивоом
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
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
Сопствени приходи буџетских корисника
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 950:
Извори финансирања за програмску активност 06020001:
Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 0602-0001:
Извори финансирања за главу 4.3:
Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за главу 4.3:
Програмска активност 0001 (ПА 0001) Функционисање локалне самоуправе и градских
општина
Развој заједнице
Услуге по уговору

3,840,000
2,000,000

750,000

15,867,526
15,867,526
15,867,526
15,867,526
15,867,526
15,867,526

2,094,000

810,000
200,000
2,620,000
1,000,000
250,000
1,400,000

2,094,000
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Раздео

Глава

Програмс
ка
класиф.

Функција

Позиција

Економ.
Класиф.

Извор
финансир
ања

31

1

2

3

4

5
124
125
126

6
425
482
511

7

126.1

512
01
07
13

660
127
128

441
511
01

421
129

482
01

421

130

425

131

425

421

01
220

132
133

423
424

8
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:
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
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

134

425

Текуће поправке и одржавање

135

426

Материјал
Накнада штете за повреде или штету насталу услед
елементарних непогода или других природних узрока
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 220:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 220:

136

484

137
138

511
512
01
13

090

Средства из
буџета
9
11,739,900
300,000
8,614,000

Сопствени и
други
приходи
10

Укупна
средства
11
11,739,900
300,000
8,614,000

108,000,000

108,000,000

130,747,900
130,747,900

130,747,900
0
0
130,747,900

1,600,000
700,000

1,600,000
700,000

2,300,000
2,300,000

2,300,000
2,300,000

67,000,000

67,000,000

67,000,000
67,000,000

67,000,000
67,000,000

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
594,000

4,403,000
594,000

5,300,000

5,300,000

10,600,000
21,950,000

10,600,000
21,950,000

39,126,250
3,720,750
42,847,000

39,126,250
3,720,750
42,847,000

3,072,922

3,072,922

3,072,922
3,072,922

3,072,922
3,072,922

782,737,775
0
43,354,827
826,092,602

782,737,775
0
43,354,827
826,092,602

16,385,000
20,000
158,500,000

16,385,000
20,000
158,500,000

165,033,413
9,871,587
174,905,000

165,033,413
9,871,587
174,905,000

0

Социјална заштита некласификована на другом месту
139

472
13

01
07
13
0602-0003
170

Опис

140
141
142

441
444
611
01
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 06020001:
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:
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Глава

Програмс
ка
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Функција

Позиција
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Класиф.

Извор
финансир
ања

32

1

2

3

4

5

6

7
01
13

0602-0009
160
143

49912
01

01
0602-0010
160
144

49911
01

01
01
04

158

484

159

485

160
161

511
512

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
Стална резерва
Извори финансирања за функцију 160:
Општи приходи и примања буџета
Функција 160:
Извори финансирања за програмску активност 06020010:
Општи приходи и примања буџета
Свега за програмску активност 0602-0010:
Извори финансирања за Програм 15:
Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
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
Програмска активност 0001(ПА 0001) Функционисање и остваривање предшколског
васпитања и образовања
Предшколско образовање
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале дотације и трансфери
Порези,обавезне таксе, казне, пенали и камате
Накнада штете за повреде или штету насталу услед
елементарних непогода или других природних узрока
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
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Родитељски динар за ваннаставне активности
Функција 911:
Извори финансирања за програмску активност 20010001:
Општи приходи и примања буџета
Социјални доприноси
Трансфери од других нивоа власти
Добровољни трансфери од физичких и правних лица

2001-0001
411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
465
482

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 06020009:
Општи приходи и примања буџета
Свега за програмску активност 0602-0009:
Програмска активност 0010 (ПА 0010) - Стална
буџетска резерва

08

2001

145
146
147
148
148.1
149
150
151
152
153
154
155
156
157

8
Извори финансирања за програмску активност 06020003:
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

07
13
15
56
4.4

911

Опис

01
03
07
08
16

01
03
07
08

Средства из
буџета

Сопствени и
други
приходи

Укупна
средства

9

10

11

165,033,413
9,871,587
174,905,000

165,033,413
9,871,587
174,905,000

15,000,000

15,000,000

15,000,000
15,000,000

15,000,000
15,000,000

15,000,000
15,000,000

15,000,000
15,000,000

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
3,000,000

1,039,617,571

5,085,809

150,000
0
66,819,807
36,262,845
1,142,850,223

262,167,762
44,961,771
4,050,000
2,613,220
6,600,000
1,773,255
47,702,312
3,452,121
4,340,000
3,200,000
21,026,716
41,540,000
25,000,000
350,000

1,039,617,571
5,085,809
150,000

1,494,191
35,217,032
9,438,448
51,235,480

4,500,000

1,500,000

0
68,313,998
35,217,032
45,701,293
1,194,085,703

262,167,762
44,961,771
4,050,000
7,113,220
6,600,000
1,773,255
47,702,312
3,452,121
5,840,000
3,200,000
21,026,716
41,540,000
25,000,000
350,000

10,000

10,000

1,498,919

1,498,919

500,000
18,400,000

500,000
18,400,000

459,105,626
30,080,450

489,186,076
459,105,626
30,080,450
0

4,500,000

1,500,000
6,000,000

4,500,000

459,105,626
4,500,000
30,080,450
0
1,500,000
495,186,076
459,105,626
4,500,000
30,080,450
0
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1

2

3

4

5

6

7
16
01
03
07
08
16

2001
2001-0001
911
161.1

511
01
07

01
07
01
03
07
08
16
4.5

Опис
8
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
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Родитељски динар за ваннаставне активности
Свега за главу 4.4:
ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И
ОБРАЗОВАЊЕ
Програмска активност 0001(ПА 0001) Функционисање и остваривање предшколског
васпитања и образовања
Предшколско образовање
Зграде и грађевински објекти-Радови на санацији и
адаптацији дечијег одмаралишта на Ртњу
Извори финансирања за функцију 911:
Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти
Функција 911:
Извори финансирања за програмску активност 20010001:
Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти
Свега за програмску активност 2001-0001:
Извори финансирања за Програм 8:
Општи приходи и примања буџета
Социјални доприноси
Трансфери од других нивоа власти
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Родитељски динар за ваннаставне активности
Свега за Програм 8:
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА - Установа за дневни
боравак деце и омладинe са сметњама у развоју
"Сунце"

0901

ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА

0901-0004

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

162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
173.1
174
175
176

411
412
413
414
415
421
422
423
424
425
426
465
472
482
512
515
01
13
16

01
13
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
Порези,обавезне таксе, казне, пенали и камате
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Извори финансирања за функцију 040:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Родитељски динар за ваннаставне активности
Функција 040:
Извори финансирања за програмску активност 09010004:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Родитељски динар за ваннаставне активности
Свега за програмску активност 0901-0004:

Средства из
буџета
9
489,186,076
459,105,626
30,080,450
0
489,186,076

Сопствени и
други
приходи
10
1,500,000
6,000,000
4,500,000
1,500,000
6,000,000

Укупна
средства
11
1,500,000
495,186,076
459,105,626
4,500,000
30,080,450
0
1,500,000
495,186,076

24,609,865

24,609,865

3,691,480
20,918,385
24,609,865

3,691,480
20,918,385
24,609,865

3,691,480
20,918,385
24,609,865

3,691,480
20,918,385
24,609,865

462,797,106
50,998,835
0
513,795,941

4,500,000

1,500,000
6,000,000

6,322,334
1,084,280
15,000
280,000
438,645
20,000
190,000
35,000
60,000
80,000
507,323
320,000
10,000
5,000
5,000
9,372,582
9,372,582
9,372,582
9,372,582

50,000
40,000
10,000
390,000
20,000
60,000
110,000

100,000

462,797,106
4,500,000
50,998,835
0
1,500,000
519,795,941

6,322,334
1,084,280
0
65,000
280,000
478,645
30,000
580,000
55,000
120,000
190,000
507,323
320,000
10,000
105,000
5,000

320,372
459,628
780,000

9,372,582
320,372
459,628
10,152,582

320,372
459,628
780,000

9,372,582
320,372
459,628
10,152,582
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34

4

5

6

7

177

426

040

01
08
16
01
08
16
01
08
13
16
4.6
1201
1201-0001
820

178
179
180
181
182
183
184
185
186

411
412
413
414
415
416
421
422
423

187

424

188
189
190
191
192
193
194
195

425
426
465
482
511
512
515
523
01
02
04
07
08
13

01
02
04
07
08
13
1201-П1

820

196

424
01
01

1201-П2
820

197

424
01
04

Опис
8
Пројекат: "Сунчева башта"
Породица и деца
Материјал
Извори финансирања за функцију 040:
Општи приходи и примања буџета
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Родитељски динар за ваннаставне активности
Функција 040:
Извори финансирања за пројекат 0901-П1:
Општи приходи и примања буџета
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Родитељски динар за ваннаставне активности
Свега за пројекат 0901-П1:
Извори финансирања за главу 4.5:
Општи приходи и примања буџета
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Родитељски динар за ваннаставне активности
Свега за главу 4.5:
КУЛТУРА
ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И
ИНФОРМИСАЊА
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
Специјализоване услуге - Програмске активности
установа
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
Нематеријална имовина
Залихе робе за даљу продају
Извори финансирања за функцију 820:
Општи приходи и примања буџета
Трансфери између корисника на истом нивоу
Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од других нивоа власти
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 820:
Извори финансирања за програмску активност 12010001:
Општи приходи и примања буџета
Трансфери између корисника на истом нивоу
Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од других нивоа власти
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 1201-0001:
Пројекат Центра за културу - Смедеревска јесен
Услуге културе
Специјализоване услуге
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
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 820:
Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника

Средства из
буџета

Сопствени и
други
приходи

Укупна
средства

9

10

11

100,000

100,000

50,000
50,000
100,000

50,000
50,000
100,000

50,000
50,000
100,000

50,000
50,000
100,000

50,000
320,372
509,628
880,000

9,372,582
50,000
320,372
509,628
10,252,582

9,372,582

9,372,582

70,727,153
12,129,706
108,320
530,000
2,446,280
1,206,000
38,507,989
100,000
8,140,000

1,527,500
1,042,000
2,503,000

798,000

70,727,153
12,129,706
108,320
1,328,000
2,446,280
1,206,000
40,035,489
1,142,000
10,643,000

21,669,238

15,888,000

37,557,238

10,330,000
687,000
8,425,657

1,330,000
2,030,000
240,000

11,660,000
2,717,000
8,425,657
240,000

4,260,000
1,150,000

7,560,000
390,000
50,000

11,820,000
1,540,000
50,000

179,317,343
1,100,000

180,417,343
179,317,343
1,100,000
0
180,417,343

25,563,111

7,795,389
33,358,500

0
25,563,111
0
7,795,389
33,358,500

179,317,343
0
25,563,111
1,100,000
0
7,795,389
213,775,843
179,317,343
0
25,563,111
1,100,000
0
7,795,389
213,775,843

20,000,000

20,000,000

20,000,000
20,000,000

20,000,000
20,000,000

20,000,000
20,000,000

20,000,000
20,000,000

6,000,000
6,000,000

400,000

6,400,000

400,000

6,000,000
400,000
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1201-П3

8
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П2:
Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Свега за пројекат 1201-П2:

Средства из
буџета
9
6,000,000
6,000,000
6,000,000

Сопствени и
други
приходи

Укупна
средства

10
400,000

11
6,400,000

400,000
400,000

6,000,000
400,000
6,400,000

Пројекат Центра за културу - Културно лето
820

198

424
01
01

1201-П4
820

199

424
01
04
07
08
01
04
07
08

1201-П5
820

200

424
01
01

1201-П6

Услуге културе
Специјализоване услуге
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
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 820:
Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од других нивоа власти
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П4:
Општи приходи и примања буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од других нивоа власти
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Свега за пројекат 1201-П4:
Пројекат Центра за културу - Ликовна колонија
графике
Услуге културе
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:

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

7,000,000
6,000,000
1,000,000
7,000,000
6,000,000
1,000,000
7,000,000

1,706,180
1,344,180
362,000
1,706,180
1,344,180
362,000
1,706,180

250,000

8,706,180
6,000,000
1,344,180
1,000,000
362,000
8,706,180
6,000,000
1,344,180
1,000,000
362,000
8,706,180

250,000

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

201

424
01
01

1201-П7

Опис

820

202

424
01
01

1201-П8
820

203

424
01
07
01
07

Услуге културе
Специјализоване услуге
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
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:
Пројекат Музеја - Реализација нове сталне поставке
Музеја у Смедереву-Грожђе, гвожђе и урбане
вибрације
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:

1,054,917

1,054,917

1,054,917
1,054,917

0

1,054,917
1,054,917

1,054,917
1,054,917

0

1,054,917
1,054,917

6,000,000

6,000,000

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

2,970,250

2,970,250

1,400,000
1,570,250
2,970,250

0

1,400,000
1,570,250
2,970,250

1,400,000
1,570,250
2,970,250

0

1,400,000
1,570,250
2,970,250
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финансир
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1

2

3

4

5

6

7

Опис

Средства из
буџета

Сопствени и
други
приходи

Укупна
средства

8

9

10

11

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

1201-П9
820

204
204.1

422
423
01
07
01
07

Услуге културе
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 820:
Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П9:
Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти
Свега за пројекат 1201-П9:

400,000
600,000

400,000
600,000

1,000,000
1,000,000

0
1,000,000
1,000,000

0
1,000,000
1,000,000

0
1,000,000
1,000,000

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

1201-П10
820

205

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-П10:
Општи приходи и примања буџета
Свега за пројекат 1201-П10:

3,000,000

3,000,000

3,000,000
3,000,000

0

3,000,000
3,000,000

3,000,000
3,000,000

0

3,000,000
3,000,000

2,600,000

8,024,594

10,624,594

Пројекат Регионалног завода за заштиту споменика
културе - Статичка санација и стабилизација Куле 11

1201-П11
820

206

425
01
13
01
13

Услуге културе
Текуће поправке и одржавање
Извори финансирања за функцију 820:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П11:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за пројекат 1201-П11:

2,600,000
2,600,000
2,600,000
2,600,000

8,024,594
8,024,594
8,024,594
8,024,594

2,600,000
8,024,594
10,624,594
0
2,600,000
8,024,594
10,624,594

Пројекат Регионалног завода за заштиту споменика
културе - Израда Пројекта конструкције за Идејни
пројекат обнове Варошког бедема од Куле 10 до Куле
11 Смедеревске тврђаве

1201-П12
820

207

423
01
07
01
07

Услуге културе
Услуге по уговору
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:

200,000

200,000

200,000
200,000

0

200,000
0
200,000

200,000
0
200,000

0

200,000
0
200,000

Пројекат Регионалног завода за заштиту споменика
културе - Набавка опреме и програмских пакета за
дигитализацију и управљање дигитализованом
документацијом непокретних културних добара

1201-П13
820

208
208.1
208.2

423
512
515
01
07
01
07

1201-П14
820

Услуге културе
Услуге по уговору
Машине и опрема
Нематеријална имовина
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 Музеја - Годишњи програм градске
галерије савремене уметности Смедерево за 2019.
годину
Услуге културе

80,000
390,000
130,000

80,000
390,000
130,000

600,000
600,000

0
0

0
600,000
600,000

0
600,000
600,000

0
0
0

0
600,000
600,000
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ања
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1

2

3

4

5
208.3
208.4
208.5
208.6
208.7

6
422
423
424
426
512

7

01
07
01
07
1201-П15
820

208.8
208.9

512
515
01
07
01
07

Опис
8
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 820:
Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П14:
Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти
Свега за пројекат 1201-П14:
Пројекат Музеја - Видљиви депои: 3Д дигитализација
покретног археолошког материјала из Музеја у
Смедереву
Услуге културе
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Извори финансирања за функцију 820:
Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти
Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П15:
Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти
Свега за пројекат 1201-П15:

Средства из
буџета

Сопствени и
други
приходи

Укупна
средства

9

10

11

64,000
39,000
80,000
30,000
387,000

64,000
39,000
80,000
30,000
387,000

100,000
500,000
600,000

100,000
500,000
600,000

100,000
500,000
600,000

100,000
500,000
600,000

475,000
25,000

475,000
25,000

500,000
500,000

500,000
500,000

500,000
500,000

500,000
500,000

200,000

200,000

200,000
200,000

200,000
200,000
0
0
200,000
200,000

Пројекат Музеја - Руска уметност у Смедеревском
музеју: Конзервација и рестаурација слика и икона

1201-П16
820

208.10

01
02
04
07

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-П16:
Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти
Свега за пројекат 1201-П16:
Извори финансирања за Програм 13:
Општи приходи и примања буџета
Трансфери између корисника на истом нивоу
Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од других нивоа власти

08

Добровољни трансфери од физичких и правних лица

13

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
Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од других нивоа власти
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
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
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 620:
Извори финансирања за програмску активност 11010001:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 1101-0001:
Програмска активност 0003 (ПА 0003) - Управљање
грађевинским земљиштем
ЈКП Водовод Смедерево
Развој заједнице

424
01
07
01
07

01
02
04
07
08
13
1101
1101-0001
620

209

424

210

4511

211

511
01
13

01
13
1101-0003
620

200,000
200,000
228,922,260

228,922,260
0
27,307,291
6,470,250

6,470,250

0
27,307,291
0
362,000

362,000

0
235,392,510

15,819,983
43,489,274

15,819,983
278,881,784

0
27,307,291
0
362,000
15,819,983
43,489,274

228,922,260
0
27,307,291
6,470,250
362,000
15,819,983
278,881,784

228,922,260
6,470,250
0
235,392,510

3,600,000

3,600,000

32,500,000

32,500,000

35,440,000
660,000
36,100,000

35,440,000
660,000
36,100,000

35,440,000
660,000
36,100,000

35,440,000
660,000
36,100,000
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38

1

2

3

4

5
212

6
511

7
01

01

1101-0005
660
212.1

4511

213

4512
01
13

01
13
01
13
1102
1102-0001

640

214

421

215

425

216

511
01
13

01
13
1102-0002
540

Опис
8
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 620:
Општи приходи и примања буџета
Функција 620:
Извори финансирања за програмску активност 11010003:
Општи приходи и примања буџета
Свега за програмску активност 1101-0003:
Програмска активност 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
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 660:
Извори финансирања за програмску активност 11010005:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 1101-0005:
Извори финансирања за Програм 1:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 1:
ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Програмска активност 0001 (ПА 0001) Управљање/одржавање јавним осветљењем
Улична расвета
Стални трошкови
Текуће поправке и одржавање-одржавање јавне расвете и
декоративна расвета
Зграде и грађевински објекти - увођење LED расвете на
територији града Смедерева
Извори финансирања за функцију 640:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 640:
Извори финансирања за програмску активност 11020001:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 1102-0001:
Програмска активност 0002 (ПА 0002) - Одржавање
јавних зелених површина

Средства из
буџета
9
1,500,000

Сопствени и
други
приходи
10

Укупна
средства
11
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

6,000,000

6,000,000

5,000,000

5,000,000

5,084,830
5,915,170
11,000,000

5,084,830
5,915,170
11,000,000

5,084,830
5,915,170
11,000,000

5,084,830
5,915,170
11,000,000

42,024,830
6,575,170
48,600,000

42,024,830
6,575,170
48,600,000

97,000,000

97,000,000

27,000,000

27,000,000
0

115,955,181
8,044,819
124,000,000

115,955,181
8,044,819
124,000,000

115,955,181
8,044,819
124,000,000

115,955,181
8,044,819
124,000,000

50,000,000

50,000,000

50,000,000
50,000,000

50,000,000
50,000,000

50,000,000
50,000,000

50,000,000
50,000,000

50,000,000

50,000,000

50,000,000
50,000,000

50,000,000
50,000,000

50,000,000
50,000,000

50,000,000
50,000,000

Заштита биљног и животињског света и крајолика
217

424
01

01

Специјализоване услуге-ЈКП Зеленило и гробља
Извори финансирања за функцију 540:
Општи приходи и примања буџета
Функција 540:
Извори финансирања за програмску активност 11020002:
Општи приходи и примања буџета
Свега за програмску активност 1102-0002:
Програмска активност 0003 (ПА 0003) - Одржавање
чистоће на површинама јавне намене

1102-0003
510
218

421
01

01

Управљање отпадом
Стални трошкови-ЈКП Зеленило и гробља
Извори финансирања за функцију 510:
Општи приходи и примања буџета
Функција 510:
Извори финансирања за програмску активност 11020003:
Општи приходи и примања буџета
Свега за програмску активност 1102-0003:
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ања
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Функција

Глава

1

Програмс
ка
класиф.

Раздео

39

3

4

5

6

7

1102-0004

424

220

4512

221

424

760
424
01

01
1102-0006
620

223
224
225

421
511
541
01

01
1102-0008
630
226

4511

227

4512

227.1

511
01

01
1102-П1
620

228
229
230
231
232

Сопствени и
други
приходи

Укупна
средства

8

9

10

11

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

01

222

Средства из
буџета

Програмска активност 0004 (ПА 0004) - Зоохигијена
Заштита животне средине некласификована на другом
месту
Специјализоване услуге-ЈКП Зеленило и гробља

560
219

Опис

421
423
425
426
511

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 11020004:
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 11020006:
Општи приходи и примања буџета
Свега за програмску активност 1102-0006:
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:
Извори финансирања за програмску активност 11020008:
Општи приходи и примања буџета
Свега за програмску активност 1102-0008:
Пројекат-Побољшање инфраструктуре у једном од
највећих ромских насеља у Србији
Развој заједнице
Стални трошкови
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Зграде и грађевински објекти-трошкови надзора

233

511

Зграде и грађевински објекти (финансијска помоћ ЕУ)

234

511

Зграде и грађевински објекти (учешће града)
Извори финансирања за функцију 620:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Финансијска помоћ ЕУ
Функција 620:
Извори финансирања за пројекат 1102-П1:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Финансијска помоћ ЕУ
Свега за пројекат 1102-П1:
Извори финансирања за Програм 2:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Финансијска помоћ ЕУ
Свега за Програм 2:

01
13
56
01
13
56
01
13
56

28,000,000

28,000,000

16,000,000

16,000,000

200,000

200,000

44,200,000
44,200,000

44,200,000
44,200,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000
10,000,000

10,000,000
10,000,000

54,200,000
54,200,000

54,200,000
54,200,000

280,000
12,352,800

280,000
12,352,800

12,632,800
12,632,800

12,632,800
12,632,800

12,632,800
12,632,800

12,632,800
12,632,800

12,300,000

12,300,000

5,520,000

5,520,000

17,820,000
17,820,000

17,820,000
17,820,000

17,820,000
17,820,000

17,820,000
17,820,000

100,000
3,813,551
5,000,000
2,050,000
968,756

100,000
3,813,551
5,000,000
2,050,000
968,756

59,690,950

59,690,950

9,700,000

9,700,000

30,305,774
3,607,222
47,410,261
81,323,257
30,305,774
3,607,222
47,410,261
81,323,257
330,913,755
11,652,041
47,410,261
389,976,057

0
0
0
0
0
0
0

30,305,774
3,607,222
47,410,261
81,323,257
30,305,774
3,607,222
47,410,261
81,323,257
330,913,755
11,652,041
47,410,261
389,976,057

Страна 248 – Број 3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

24. јун 2019. године

Позиција

Економ.
Класиф.

Извор
финансир
ања

2

Функција

Глава

1

Програмс
ка
класиф.

Раздео

40

3

4

5

6

7

1501

Опис

Средства из
буџета

Сопствени и
други
приходи

Укупна
средства

8

9

10

11

ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

1501-0002
411
235

464

236

423

237

512
01
07

01
07
01
07
1502
1502-0001
473

238

423

239

4511
01
01
01

0101

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:
Извори финансирања за програмску активност 15010002:
Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти
Свега за програмску активност 1501-0002:
Извори финансирања за Програм 3:
Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти
Свега за Програм 3:
ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА
Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Управљање
развојем туризма
ЈП "Смедеревска тврђава"
Туризам
Услуге по уговору
Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима
и организацијама
Извори финансирања за функцију 473:
Општи приходи и примања буџета
Функција 473:
Извори финансирања за програмску активност 1502Општи приходи и примања буџета
Свега за програмску активност 1502-0001:
Извори финансирања за Програм 4:
Општи приходи и примања буџета
Свега за Програм 4:
ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ
РАЗВОЈ

15,000,000

15,000,000
15,000,000
15,000,000
15,000,000
15,000,000
15,000,000

15,000,000
1,339,000

1,339,000

20,000

20,000

1,359,000
1,359,000

15,000,000
1,359,000
16,359,000

1,359,000
1,359,000

15,000,000
1,359,000
16,359,000

1,359,000
1,359,000

15,000,000
1,359,000
16,359,000

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

1,749,600

1,749,600

1,749,600
1,749,600

1,749,600
1,749,600

1,749,600
1,749,600

1,749,600
1,749,600

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

0101-П1
421
240

511

01
01
0101-0002
421

Пољопривреда
Зграде и грађевински објекти - Израда пројектно
техничке документације за изградњу система за
наводњавање јужног дела територије града Смедерева
(1535 хектара)
Извори финансирања за функцију 421:
Општи приходи и примања буџета
Функција 421:
Извори финансирања за пројекат 0101-П1:
Општи приходи и примања буџета
Свега за пројекат 0101-П1:
Програмска активност 0002 (ПА 0002) - Мере
подршке руралном развоју
Пољопривреда

241

4511

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

600,000

600,000

242

4511

Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима
и организацијама - (субвенционисање у пољопривреди,
мере подршке по Програму мера за 2019. годину)

40,000,000

40,000,000

Реализација Програма заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта
243

423

Услуге по уговору

244

425

Текуће поправке и одржавање-уређење атарских путева

0
37,335,000

37,335,000

24. јун 2019. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 249 – Број 3

Раздео

Глава

Програмс
ка
класиф.

Функција

Позиција

Економ.
Класиф.

Извор
финансир
ања

41

1

2

3

4

5

6

7

Опис
8
Уређење атарских путева-учешће Mинистарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике
Србије
Зграде и грађевински објекти - Изградња система за
наводњавање дела територије града Смедерева (учешће
града и ПДВ)

245

425

246

511

247

511

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

247.1

421

Стални трошкови

248

424

249

424

250

424

251

424

252

424

253

424

12

01
07
12

01
07
12

0

345,420

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

13,530,150

13,530,150

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

12,782,210

12,782,210

8,601,000

8,601,000

11,229,400

11,229,400

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

8,743,950

8,743,950

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

6,641,530

6,641,530

123,033,038
39,359,065

123,033,038
39,359,065

Извори финансирања за функцију 421:
Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти
Примања од отплате датих кредита и продаје
финансијске имовине
Функција 421:
Извори финансирања за програмску активност 01010002:
Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти
Примања од отплате датих кредита и продаје
финансијске имовине
Свега за програмску активност 0101-0002:
Извори финансирања за Програм 5:
Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти
Примања од отплате датих кредита и продаје
финансијске имовине
Свега за Програм 5:

Зграде и грађевински објекти-Буџетски фонд за заштиту
животне средине

01
13

11

345,420

Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Управљање
заштитом животне средине
Смањење загађености

01
13

10

8,705,925

0401-0001

511

9

8,705,925

ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

254

Укупна
средства

16,877,518

0401

530

Сопствени и
други
приходи

16,877,518

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

01
07

Средства из
буџета

Извори финансирања за функцију 530:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 530:
Извори финансирања за програмску активност 04010001:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 0401-0001:

3,000,000

3,000,000

165,392,103

165,392,103

123,033,038
39,359,065

123,033,038
39,359,065

3,000,000

3,000,000

165,392,103

165,392,103

124,782,638
39,359,065

124,782,638
39,359,065

3,000,000

3,000,000

167,141,703

167,141,703

9,000,000

9,000,000

6,000,000
3,000,000
9,000,000

6,000,000
3,000,000
9,000,000

6,000,000
3,000,000
9,000,000

6,000,000
3,000,000
9,000,000

Страна 250 – Број 3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

24. јун 2019. године

Позиција

Економ.
Класиф.

Извор
финансир
ања

2

Функција

Глава

1

Програмс
ка
класиф.

Раздео

42

3

4

5

6

7

0401-0002
530
255

424
01

560

256

01

01
0401-0003
560
424

258

424

01
0401-0004
520

01

01
0401-0005
510
424

261

425

262

425

Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 560:
Општи приходи и примања буџета
Функција 560:
Извори финансирања за програмску активност 04010003:
Општи приходи и примања буџета
Свега за програмску активност 0401-0003:
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 16.000.000, остали послови по
налогу комуналне инспекције 1.000.000 и одржавање
јавних чесми 100.000

425

260

Извори финансирања за функцију 560:
Општи приходи и примања буџета
Функција 560:
Извори финансирања за програмску активност 04010002:
Општи приходи и примања буџета
Свега за програмску активност 0401-0002:
Програмска активност 0003 (ПА 0003) - Заштита
природе
Заштита животне средине некласификована на другом
месту
Специјализоване услуге - управљање заштићеним
подручјем (Буџетски фонд за заштиту животне средине)

01

259

8
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

257

Опис

01
13

01
13

Извори финансирања за функцију 520:
Општи приходи и примања буџета
Функција 520:
Извори финансирања за програмску активност 04010004:
Општи приходи и примања буџета
Свега за програмску активност 0401-0004:
Програмска активност 0005 (ПА 0005) - Управљање
комуналним отпадом
Управљање отпадом
Специјализоване услуге - Локални план управљања
отпадом на територији града Смедерева
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
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 510:
Извори финансирања за програмску активност 04010005:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за програмску активност 0401-0005:

Средства из
буџета

Сопствени и
други
приходи

Укупна
средства

9

10

11

462,000

462,000

462,000
462,000

462,000
462,000

4,786,000

4,786,000

4,786,000
4,786,000

4,786,000
4,786,000

5,248,000
5,248,000

5,248,000
5,248,000

500,000

500,000

730,000

730,000

1,230,000
1,230,000

1,230,000
1,230,000

1,230,000
1,230,000

1,230,000
1,230,000

17,100,000

17,100,000

17,100,000
17,100,000

17,100,000
17,100,000

17,100,000
17,100,000

17,100,000
17,100,000

5,000,000

5,000,000

871,777

871,777

15,000,000

15,000,000

20,000,000
871,777
20,871,777

20,000,000
871,777
20,871,777

20,000,000
871,777
20,871,777

20,000,000
871,777
20,871,777
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Програмска активност 0006 (ПА 0006) - Управљање
осталим врстама отпада
Управљање отпадом
Специјализоване услуге - Уклањање "Дивљих депонија"

01

01
01
13
0701

Извори финансирања за функцију 510:
Општи приходи и примања буџета
Функција 510:
Извори финансирања за програмску активност 04010006:
Општи приходи и примања буџета
Свега за програмску активност 0401-0006:
Извори финансирања за Програм 6:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 6:
ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И
САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

Средства из
буџета

Сопствени и
други
приходи

Укупна
средства

9

10

11

30,000,000

30,000,000

30,000,000
30,000,000

30,000,000
30,000,000

30,000,000
30,000,000

30,000,000
30,000,000

79,578,000
3,871,777
83,449,777

79,578,000
3,871,777
83,449,777

2,740,000
1,000,000
181,516,740
140,227,236

2,740,000
1,000,000
181,516,740
140,227,236

9,000,000
97,000,000

9,000,000
97,000,000

3,000,000

3,000,000

384,170,762
50,313,214
434,483,976

384,170,762
50,313,214
434,483,976

380,000
1,208,360
200,000

380,000
1,208,360
200,000

580,000

580,000

Програмска активност 0002 (ПА 0002) - Управљање и
одржавање саобраћајне инфраструктуре

0701-0002
451

264
265
266
267

423
424
425
511

268
269

423
425

269.1

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

360
270
271
272

421
423
425

273

426

Извори финансирања за функцију 451:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 451:
Савет за безбедност саобраћаја града Смедерева
Јавни ред и безбедност некласификован на другом
месту
Стални трошкови
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал (спровођење набавке наставних средстава,
учила и едукативног материјала и превентивнопромотивног материјала за извођење промотивних
активности и друго)

274

426

Материјал (набавка ауто-седишта за новорођене бебе)

3,720,000

3,720,000

275

511

Зграде и грађевински објекти

13,143,582

13,143,582

276

512

Машине и опрема (набавка и уградња опреме пута,
аутомобила, камера, саобраћајних знакова са
изменљивим садржајем, посебна опрема за осветљавање
пешачких прелаза, семафори и друга опрема)

20,768,058

20,768,058

33,564,801
6,435,199
40,000,000
40,000,000

33,564,801
6,435,199
40,000,000
40,000,000

417,735,563
56,748,413
474,483,976

417,735,563
56,748,413
474,483,976

417,735,563
56,748,413
474,483,976

417,735,563
56,748,413
474,483,976

01
13

01
13

01
13

Извори финансирања за функцију 360:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 360:
Укупно за Савет за безбедност саобраћаја
Извори финансирања за програмску активност 07010002:
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:
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2002
2002-0001
912

277

4631

278

4632

279

511
01
07

01
07
01
07
2003
2003-0001
920

280

4631

281

4632

282

511
01
07

01
07
01
07

Опис
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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 17.100.000
-социјална давања запосленима 4.500.000
-накнаде трошкова за запослене 44.400.000
-награде запосленима и остали посебни расходи
7.000.000
-сталне трошкове 127.890.000
-трошкове путовања ученика 42.000.000
-услуге по уговору 5.985.000
-специјализоване услуге 960.000
-текуће поправке и одржавање 49.900.000
-материјал 10.165.000
-накнаде за социјалну заштиту из буџета 2.500.000
-новчане казне и пенали по решењу судова 200.000
Капитални трансфери осталим нивоима власти
Ова апропријација намењена је за:
-зграде и грађевински објекти 2.000.000
-машине и опрема 11.000.000
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 912:
Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти
Функција 912:
Извори финансирања за програмску активност 20020001:
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:
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 8.300.000
-социјална давања запосленима 1.150.000
-накнаде трошкова за запослене 17.400.000
-награде запосленима и остали посебни расходи
4.540.000
-сталне трошкове 45.120.000
-услуге по уговору 3.600.000
-специјализоване услуге 1.860.000
-текуће поправке и одржавање 14.630.000
-материјал 9.090.000
Капитални трансфери осталим нивоима власти
Ова апропријација намењена је за:
-зграде и грађевински објекти 9.000.000
-машине и опрема 8.400.000
-остале некретнине и опрема 6.100.000
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 920:
Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти
Функција 920:
Извори финансирања за програмску активност 20030001:
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:

Средства из
буџета

Сопствени и
други
приходи

Укупна
средства

9

10

11

312,600,000

312,600,000

13,000,000

13,000,000

7,519,094

7,519,094

325,600,000
7,519,094
333,119,094

325,600,000
7,519,094
333,119,094

325,600,000
7,519,094
333,119,094

325,600,000
7,519,094
333,119,094

325,600,000
7,519,094
333,119,094

325,600,000
7,519,094
333,119,094

105,690,000

105,690,000

23,500,000

23,500,000

28,132,379

28,132,379

129,190,000
28,132,379
157,322,379

129,190,000
28,132,379
157,322,379

129,190,000
28,132,379
157,322,379

129,190,000
28,132,379
157,322,379

129,190,000
28,132,379
157,322,379

129,190,000
28,132,379
157,322,379
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Средства из
буџета

Сопствени и
други
приходи

Укупна
средства

8

9

10

11

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
283

472
01

070
284

472

285

472

286

472

287

472
01

01
0901-0006
070
288
289
290

472
472
4631
01

01
0901-0007
070
291
292

472
472
01

01
0901-0008
070
293

472
01

01

13,000,000

13,000,000

Општи приходи и примања буџета

13,000,000

13,000,000

Функција 020:
Социјална помоћ угроженом становништву
некласификована на другом месту
Накнаде за социјалну заштиту из буџета - Народна
кухиња
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:
Извори финансирања за програмску активност 09010001:
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 09010006:
Општи приходи и примања буџета
Свега за програмску активност 0901-0006:
Програмска активност 0007 (ПА 0007) - Подршка
рађању и родитељству
Социјална помоћ угроженом становништву
некласификована на другом месту
Финансијска помоћ трудницама
Популациона политика - вантелесна оплодња
Извори финансирања за функцију 070:
Општи приходи и примања буџета
Функција 070:
Извори финансирања за програмску активност 09010007:
Општи приходи и примања буџета
Свега за програмску активност 0901-0007:
Програмска активност 0008 (ПА 0008) - Подршка
особама са инвалидитетом
Социјална помоћ угроженом становништву
некласификована на другом месту
Накнада за социјалну заштиту из буџета - превоз
социјално хуманитарних организација и удружења
грађана
Извори финансирања за функцију 070:
Општи приходи и примања буџета
Функција 070:
Извори финансирања за програмску активност 09010008:
Општи приходи и примања буџета
Свега за програмску активност 0901-0008:

13,000,000

13,000,000

40,000,000

40,000,000

16,000,000

16,000,000

4,000,000

4,000,000

11,500,000

11,500,000

71,500,000
71,500,000

71,500,000
71,500,000

84,500,000
84,500,000

84,500,000
84,500,000

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

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
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СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА - Накнаде за социјалну
заштиту из буџета
Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Једнократне
помоћи и други облици помоћи

Средства из
буџета

Сопствени и
други
приходи

Укупна
средства

9

10

11

Социјална заштита некласификована на другом месту

294

4631

Текући трансфери осталим нивоима власти
- Једнократна помоћ 24.000.000
- 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 900.000
- 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
Смедерева 50.000

295

472

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

01
07

Извори финансирања за функцију 090:
Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти
Функција 090:
Извори финансирања за програмску активност 09010001:
Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти
Свега за програмску активност 0901-0001:

53,950,000

53,950,000
53,950,000
53,950,000
53,950,000

53,950,000

900,000

900,000

900,000
900,000

53,950,000
900,000
54,850,000

900,000
900,000

53,950,000
900,000
54,850,000

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

296

4631

297

4632
01

01

Текући трансфери осталим нивоима власти
- плата запослених 13.217.514
- социјални доприноси на терет послодавца 2.266.804
- накнаде трошкова за запослене 700.000
- стални трошкови 6.060.000
- услуге по уговору 9.039.000
- специјализоване услуге 100.000
- текуће поправке и одржавање 1.445.000
- материјал 3.450.000
- новчане казне и пенали по решењу судова 132.020
Капитални трансфери осталим нивоима власти
- капитално одржавање зграда и објеката 550.000
- машине и опрема 2.600.000
Извори финансирања за функцију 090:
Општи приходи и примања буџета
Функција 090:
Извори финансирања за програмску активност 09010001:
Општи приходи и примања буџета
Свега за програмску активност 0901-0001:

36,410,338

36,410,338

3,150,000

3,150,000

39,560,338
39,560,338

39,560,338
39,560,338

39,560,338
39,560,338

39,560,338
39,560,338

13,000,000

13,000,000

13,000,000
13,000,000

13,000,000
13,000,000

13,000,000
13,000,000

13,000,000
13,000,000

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

0901-0003
090

Социјална заштита некласификована на другом месту
298

481
01

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 09010003:
Општи приходи и примања буџета
Свега за програмску активност 0901-0003:
ЦРВЕНИ КРСТ
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Програмска активност 0005 (ПА 0005) - Подршка
реализацији Програма Црвеног Крста

Средства из
буџета

Сопствени и
други
приходи

Укупна
средства

9

10

11

Социјална заштита некласификована на другом месту
299

481
01

01
0901-0002
090

Дотације невладиним организацијама
Извори финансирања за функцију 090:
Општи приходи и примања буџета
Функција 090:
Извори финансирања за програмску активност 09010005:
Општи приходи и примања буџета
Свега за програмску активност 0901-0005:
Програмска активност 0002 (ПА 0002) - Породични и
домски смештај, прихватилишта и друге врсте
смештаја

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

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

37,500,000

37,500,000

14,833,328
22,666,672
37,500,000

14,833,328
22,666,672
37,500,000

14,833,328
22,666,672
37,500,000

14,833,328
22,666,672
37,500,000

25,550,000

25,550,000

9,012,293
16,500,000
37,707
25,550,000

9,012,293
16,500,000
37,707
25,550,000

9,012,293
16,500,000
37,707
25,550,000

9,012,293
16,500,000
37,707
25,550,000

Социјална заштита некласификована на другом месту
300

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

472
01

01
0901-0001
090

Извори финансирања за функцију 090:
Општи приходи и примања буџета
Функција 090:
Извори финансирања за програмску активност 09010002:
Општи приходи и примања буџета
Свега за програмску активност 0901-0002:
Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Једнократне
помоћи и други облици помоћи
Социјална заштита некласификована на другом месту

301

Накнаде за социјалну заштиту из буџета
-Локални акциони план за Роме 2.500.000
-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
-Имплементација акционих планова за интерно расељена лица
(учешће Града у грађ. материјалу за интерно расељена лица по
Уговорима са Комесаријатом за повраћај) 100.000
-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 2.520.000; Учешће Града у новом уг.са
Комес.-Сеоске куће 280.000
- Сеоске куће "Кров 2017" 2.300.000
-Уч. Града у новом уг.са Ком.-Доходовне активности-повраћај
300.000
- Пројекат "LSG 4 LAP" - Трајна решења за интерно расељена лица и
повратнике кроз партнерство" - Европска унија и партнери, град
Смедерево предфинансира 6.000.000

472

01
13

01
13

0901-П2
090

Извори финансирања за функцију 090:
Општи приходи и примања буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 090:
Извори финансирања за програмску активност 09010001:
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"
Социјална заштита некласификована на другом месту

302

472

01
07
13
01
07
13

Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Све услуге - учешће града Смедерева 9.012.293
Све услуге - Републичка средства 16.500.000
Средства из ранијих година 37.707
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:
Извори финансирања за Програм 11:
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1801-0001
760
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01
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1801-0003
720
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305

464

01
731
306

511
01
07

01
07
1801-0002
721
307

8
Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Родитељски динар за ваннаставне активности
Свега за Програм 11:
ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Апотекарска установа
Програмска активност 0001 (ПА 0001) Функционисање установа примарне здравствене
заштите
Здравство некласификовано на другом месту
Текуће дотације организацијама за обавезно социјално
осигурање

464

304

Опис

424
01

01
01
07

Извори финансирања за функцију 760:
Општи приходи и примања буџета
Функција 760:
Извори финансирања за програмску активност 18010001:
Општи приходи и примања буџета
Свега за програмску активност 1801-0001:
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА - Дом Здравља
Програмска активност 0003 (ПА 0003) - Спровођење
активности из области друштвене бриге за јавно
здравље
Ванболничке услуге
Текуће дотације организацијама за обавезно социјално
осигурање
-Плате, додаци и накнаде запослених 47.801.963
-Социјални доприноси на терет послодавца 8.198.037
- Медицинске услуге 1.000.000
Капиталне дотације организацијама за обавезно
социјално осигурање
-Зграде и грађевински објекти 1.000.000
-Медицинска опрема 4.000.000
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:
Извори финансирања за програмску активност 18010003:
Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти
Свега за програмску активност 1801-0003:
Програмска активност 0002 (ПА 0002) Мртвозорство
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 18010002:
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:

Средства из
буџета
9
266,228,541
16,500,000
22,704,379
305,432,920

Сопствени и
други
приходи
10
900,000
50,000
320,372
509,628
1,780,000

Укупна
средства
11
266,228,541
17,400,000
50,000
23,024,751
509,628
307,212,920

100,000

100,000

100,000
100,000

100,000
100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

57,000,000

57,000,000

5,000,000

5,000,000

62,000,000
62,000,000

62,000,000
62,000,000

76,714,788

76,714,788

15,000,000
61,714,788
76,714,788

15,000,000
61,714,788
76,714,788

77,000,000
61,714,788
138,714,788

77,000,000
61,714,788
138,714,788

800,000

800,000

800,000
800,000

800,000
800,000

800,000
800,000

800,000
800,000

77,900,000
61,714,788
139,614,788

77,900,000
61,714,788
139,614,788
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820
308
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840

309
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310

481
01
07

01
07
1201-0004
830

311

423
01

01
01
07
1301
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8
ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И
ИНФОРМИСАЊА
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 12010002:
Општи приходи и примања буџета
Свега за програмску активност 1201-0002:
Програмска активност 0003 (ПА 0003) - Унапређење
система очувања и представљања културноисторијског наслеђа
Верске и остале услуге заједнице
Дотације верским заједницама
Извори финансирања за функцију 840:
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
Трансфери од других нивоа власти
Функција 860:
Извори финансирања за програмску активност 12010003:
Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти
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:
Извори финансирања за програмску активност 12010004:
Општи приходи и примања буџета
Свега за програмску активност 1201-0004:
Извори финансирања за Програм 13:
Општи приходи и примања буџета
Трансфери од других нивоа власти
Свега за Програм 13:

Средства из
буџета

Сопствени и
други
приходи

Укупна
средства

9

10

11

6,000,000

6,000,000

6,000,000
6,000,000

6,000,000
6,000,000

6,000,000
6,000,000

6,000,000
6,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000
2,000,000

2,000,000
2,000,000
0

0

0
0

2,000,000
0
2,000,000

2,000,000
0
2,000,000

20,000,000

20,000,000

20,000,000
20,000,000

20,000,000
20,000,000

20,000,000
20,000,000

20,000,000
20,000,000

28,000,000
0
28,000,000

28,000,000
0
28,000,000

110,000,000

110,000,000

110,000,000
110,000,000

110,000,000
110,000,000

110,000,000
110,000,000

110,000,000
110,000,000

ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

1301-0001
810
312

481
01

01

Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Подршка
локалним спортским организацијама, удружењима и
савезима
Услуге рекреације и спорта
Дотације спортским организацијама и клубовимафизичка култура
Извори финансирања за функцију 810:
Општи приходи и примања буџета
Функција 810:
Извори финансирања за програмску активност 13010001:
Општи приходи и примања буџета
Свега за програмску активност 1301-0001:
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ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ СПОРТСКИ ЦЕНТАР
СМЕДЕРЕВО

Средства из
буџета

Сопствени и
други
приходи

Укупна
средства

9

10

11

Програмска активност 0004 (ПА 0004) Функционисање локалних спортских установа

1301-0004
810

313

423

314

4511

315

4512

316

4511

316.1

4512
01

810

317

512
01

01

1301-0005
860
318

423
01

01
01
0501
0501-0001
620
319

511

01

01
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:
Услуге рекреације и спорта
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 810:
Општи приходи и примања буџета
Функција 810:
Извори финансирања за програмску активност 13010004:
Општи приходи и примања буџета
Свега за програмску активност 1301-0004:
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 13010005:
Општи приходи и примања буџета
Свега за програмску активност 1301-0005:
Извори финансирања за Програм 14:
Општи приходи и примања буџета
Свега за Програм 14:
ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И
ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ
Програмска активност 0001 (ПА 0001) - Енергетски
менаџмент
Развој заједнице
Зграде и грађевински објекти
-Програм енергетске ефикасности 2.500.000 динараБуџетски фонд за заштиту животне средине
-сертификати о енергетским својствима објеката 200.000
динара
Извори финансирања за функцију 620:
Општи приходи и примања буџета
Функција 620:
Извори финансирања за програмску активност 05010001:
Општи приходи и примања буџета
Свега за програмску активност 0501-0001:
Извори финансирања за Програм 17:
Општи приходи и примања буџета
Свега за Програм 17:
Свега за раздео 4:

8,000,000

8,000,000

2,000,000

2,000,000

20,000,000

20,000,000

2,550,000

2,550,000

32,550,000
32,550,000

32,550,000
32,550,000

5,985,000

5,985,000

5,985,000
5,985,000

0
0

5,985,000
5,985,000

38,535,000
38,535,000

38,535,000
38,535,000

500,000

500,000

500,000
500,000

500,000
500,000

500,000
500,000

500,000
500,000

149,035,000
149,035,000

149,035,000
149,035,000

2,700,000

2,700,000

2,700,000
2,700,000

2,700,000
2,700,000

2,700,000
2,700,000

2,700,000
2,700,000

2,700,000

2,700,000

2,700,000

2,700,000

4,203,814,368

103,863,754

4,307,678,122
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Раздео

Глава

Програмс
ка
класиф.

Функција

Позиција

Економ.
Класиф.

Извор
финансир
ања

51

1
5

2

3

4

5

6

7

0602
0602-0004
330

320
321
322
323
324
325
326
327
328

411
412
414
415
422
423
465
483
485
01

01
01
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:
Извори финансирања за програмску активност 06020004
Општи приходи и примања буџета
Свега за програмску активност 0602-0004:
Извори финансирања за Програм 15:
Општи приходи и примања буџета
Свега за Програм 15:
Извори финансирања за раздео 5:
Општи приходи и примања буџета
Свега за раздео 5:
СВЕГА

Средства из
буџета

Сопствени и
други
приходи

Укупна
средства

9

10

11

2,786,501
488,906
50,000
10,000
10,000
500,000
249,305
18,650,000
11,000,000

2,786,501
488,906
50,000
10,000
10,000
500,000
249,305
18,650,000
11,000,000

33,744,712
33,744,712

33,744,712
33,744,712

33,744,712
33,744,712

33,744,712
33,744,712

33,744,712
33,744,712

33,744,712
33,744,712

33,744,712
33,744,712
4,287,985,000

33,744,712
33,744,712
4,391,848,754

103,863,754
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III ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 11.
После члана 12. додаје се нови члан који гласи:
„Члан 12а.
Салдо готовине у износу од 168.371.587 динара распоређен је за намене у складу са овом Одлуком и то:
-неутрошена средства у износу од 36.561.155 динара
планирана су у оквиру раздела 4 - Градска управа, програмскe класификацијe 0602 – Програмa 15: Опште услуге локалне самоуправе, програмске активности 0001 (ПА 0001)
–Функционисање локалне самоуправе и градских општина,
функције 130 – Опште услуге;
-неутрошена средства самодоприноса остварених на територији сеоских месних заједница у износу од 13.593.393
динара планирана су у оквиру раздела 4 - Градска управа,
главе 4.2 – Сеоске месне заједнице, програмскe класификацијe 0602 - Програмa 15: Опште услуге локалне самоуправе, програмске активности 0002 (ПА 0002) – Функционисање месних заједница, функције 160 – Опште јавне услуге
некласификоване на другом месту;
-неутрошена средства на име новчане помоћи за ублажавање последица елементарних непогода у износу од
3.720.750 динара планирана су у оквиру раздела 4 – Градска управа, програмскe класификацијe 0602 – Програмa 15:
Опште услуге локалне самоуправе, програмске активности
0001 (ПА 0001) – Функционисање локалне самоуправе и
градских општина, функције 220 – Цивилна одбрана;
-неутрошена средства у износу од 3.072.922 динара на
име примене института опортунитета планирана су у оквиру раздела 4 - Градска управа, програмскe класификацијe
0602 – Програмa 15: Опште услуге локалне самоуправе,
програмске активности 0001 (ПА 0001) –Функционисање
локалне самоуправе и градских општина, функције 090 –
Социјална заштита некласификована на другом месту;
-неутрошена средства у износу од 9.871.587 динара
планирана су у оквиру раздела 4 - Градска управа, програмскe класификацијe 0602 – Програмa 15: Опште услуге локалне самоуправе, програмске активности 0003 (ПА 0003)
– Сервисирање јавног дуга, функције 170 – Трансакције
јавног дуга;
-неутрошена средства Министарства грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре на основу Уговора о суфинансирању израде планског документа ПДР стари пут за
Шалинац кроз Индустријску зону у износу од 660.000 динара планирана су у оквиру раздела 4 – Градска управа,
програмскe класификацијe 1101 – Програмa 1: Становање,
урбанизам и просторно планирање, програмске активности
0001 (ПА 0001) – Просторно и урбанистичко планирање,
функције 620 – Развој заједнице;
-неутрошена средства у износу од 5.915.170 динара планирана су у оквиру раздела 4 – Градска управа, програмскe
класификацијe 1101 – Програмa 1: Становање, урбанизам
и просторно планирање, програмске активности 0005 (ПА
0005) – Остваривање јавног интереса у одржавању зграда,
функције 660 – Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту;
-неутрошена средства у износу од 8.044.819 динара планирана су у оквиру раздела 4 – Градска управа, програмскe
класификацијe 1102 – Програмa 2: Комуналне делатности,
програмске активности 0001 (ПА 0001) – Управљање/одржавање јавним осветљењем, функције 640 – Улична расвета;
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-неутрошена средства у износу од 3.607.222 динара на
име Пројекта-Побољшање инфраструктуре у једном од
највећих ромских насеља у Србији планирана су у оквиру раздела 4 – Градска управа, програмскe класификацијe
1102, Програма 2: Комуналне делатности, програмске класификације 1102-П1-Пројекат-Побољшање инфраструктуре у једном од највећих ромских насеља у Србији, функције
620-Развој заједнице;
-неутрошена средства Министарства заштите животне
средине, средства Зеленог фонда РС, за израду пројекта санације и рекултивације несанитарне депоније комуналног
отпада Годоминско поље у Смедереву у износу од 3.000.000
динара планирана су у оквиру раздела 4 – Градска управа, програмскe класификацијe 0401, Програма 6: Заштита
животне средине, програмске активности 0001 (ПА 0001) –
Управљање заштитом животне средине, функције 530-Смањење загађености;
-неутрошена средства у износу од 871.777 динара за
суфинансирање уклањања дивље депоније „Дуго поље“ у
Радинцу и за уређење локације планирана су у оквиру раздела 4 - Градска управа, програмске класификације 0401,
Програма 6: Заштита животне средине, програмске активности 0005 (ПА 0005) – Управљање комуналним отпадом,
функције 510 – Управљање отпадом;
-неутрошена средства у износу од 50.313.214 динара
планирана су у оквиру раздела 4 - Градска управа, програмске класификације 0701, Програма 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, програмске активности
0002 (ПА 0002) –Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре, функције 451 – Друмски саобраћај;
-неутрошена средства у износу од 6.435.199 динара
планирана су у оквиру раздела 4 - Градска управа, програмске класификације 0701, Програма 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, програмске активности
0002 (ПА 0002) –Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре, функције 360 – Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту;
-неутрошена средства у износу од 22.666.672 динара
на име побољшања услова становања породица избеглица
планирана су у оквиру раздела 4– Градска управа, програмске класификације 0901, Програма 11: Социјална и дечија
заштита, програмске активности 0001 (ПА 0001) – Једнократне помоћи и други облици помоћи, функције 090 - Социјална заштита некласификована на другом месту.
-неутрошена средства у износу од 37.707 динара на
име финансирања услуга социјалне заштите планирана су
у оквиру раздела 4 – Градска управа, програмске класификације 0901, Програма 11: Социјална и дечија заштита,
програмске класификације 0901-П2-Пројекат „Сервис подршке и услуга у области социјалне заштите за маргинализоване групе грађана са територије града Смедерева“,
функције 090 - Социјална заштита некласификована на
другом месту.
Неутрошена средства индиректних корисника буџетских средстава и средства са наменских подрачуна у укупном износу од 52.851.578 динара користиће се за намене
утврђене у члану 10. ове Одлуке.“
Члан 12.
Члан 14. мења се и гласи:
„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,
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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 13.
Члан 15. мења се и гласи:
„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 14.
Члан 31. мења се и гласи:
„У оквиру броја утврђеног Законом о начину одређивања максималног бројa запослених у јавном сектору планирано је укупно 790 запослених, од чега је на неодређено
време планирано 537 запослених, а на одређено време планирано је 253 запослених и то:
-код органа града Смедерева 250 на неодређено време и
45 на одређено време;
-код установа културе 70 на неодређено време и 22 на
одређено време;
-код осталих установа из јавних служби 16 на неодређено време и 2 на одређено време;
-код месних заједница 9 на неодређено време и 1 на
одређено време;
-код предшколске установе 192 на неодређено време и
183 на одређено време.“
Члан 15.
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 16.
Термини који су употребљени у Одлуци о изменама и
допунама Одлуке о буџету града Смедерева за 2019. годину
у граматичком мушком роду подразумевају природни мушки и женски род лица на која се односе.
Члан 17.
Ову Одлуку доставити Министарству финансија Републике Србије.
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Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу града Смедерева“.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Чланом 47. став 2. и 3. и чланом 63. став 1. Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС” број
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 и
63/2013-исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. Закон,
103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018 и 31/2019) утврђено је
да ако у току фискалне године дође до повећања расхода и
издатака или смањења прихода, буџет се уравнотежује смањењем планираних расхода и издатака или увођењем нових
прихода, да се уравнотежење буџета врши путем ребаланса
буџета, који се доноси по поступку за доношење буџета и
да се ребалансом буџета који, на предлог извршног органа локалне власти, усваја скупштина локалне власти, врши
усклађивање прихода и примања и расхода и издатака буџета на нижем, вишем или истом нивоу.
Чланом 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007,
83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018) утврђено
је да Скупштина града у складу са законом доноси буџет
града, а чланом 66. став 3. да се одредбе овог закона које
се односе на Скупштину општине примењују и на Градску
скупштину.
Чланом 19. став 1. тачка 2. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 2/2019 - пречишћен текст) дефинисано је да Скупштина града доноси
буџет града.
ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА
Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету града Смедерева за 2019. годину-Ребалансом I, процењују се
укупни приходи и примања буџета града Смедерева у износу од 4.287.985.000 динара и средства из сопствених и
других прихода корисника буџетских средстава у износу
од 103.863.754 динара, што укупно износи 4.391.848.754
динара.
Приходи од пореза на доходак, добит и капиталне
добитке планирани су у укупном износу од 1.801.859.394
динара и то: износ од 1.489.000.000 динара се односи на
порез на зараде и чини највећи износ прихода од пореза.
У оквиру поменуте групе планирани су и: порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно
оствареном приходу у износу од 1.000.000 динара, порез
на приходе од самосталних делатности који се плаћа према
паушално одређеном приходу, по Решењу Пореске управе
у износу од 30.000.000 динара, порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем у износу од 65.000.000
динара, порез на приходе од давања у закуп покретних
ствари у износу од 2.500.000 динара, порез на приход од пољопривреде и шумарства у износу од 30.000 динара, порез
на земљиште у износу од 100.000 динара, самодопринос
према зарадама запослених на територији месне заједнице
и општине у износу од 10.029.394 динара, порез на остале
приходе у износу од 200.000.000 динара, порез на приходе спортиста и спортских стручњака у износу од 4.000.000
динара и порез на приходе остварене по основу сезонских
послова сагласно члану 16. Закона о поједностављеном
радном ангажовању на сезонским пословима у одређеним
делатностима 200.000 динара.
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Порез на фонд зарада планиран је у износу од 100.000
динара.
Порези на имовину планирани су за 2019. годину у
укупном износу од 440.520.000 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 оквиру ове групе прихода порез
на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе планиран
је износ од 15.000.000 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 255.520.000 динара. Приходе у оквиру ове групе чини комунална такса за држање моторних,
друмских и прикључних возила, осим пољопривредних
возила и машина у износу од 55.000.000 динара, накнада
за заштиту и унапређивање животне средине у износу од
110.000.000 динара, накнада oд емисије SO2, NO2, прашкасте материје и произведени или одложени отпад у износу
од 55.000.000 динара, накнада за коришћење простора на
јавној површини у пословне сврхе и друге сврхе, осим
ради продаје штампе, књига и других публикација производа старих и уметничких заната и домаћих радиности у
износу од 25.000.000 динара, накнада за коришћење јавне
површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе
других лица у износу од 6.500.000 динара, накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу
у износу од 700.000 динара, боравишна такса у износу од
1.500.000 динара, комунална такса за држање средстава за
игру („забавне игре“) у износу од 200.000 динара, накнада
за промену намене пољопривредног земљишта у износу од
1.000.000 динара, као и друге накнаде и таксе у укупном
износу од 620.000 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 83.673.106 динара.
Износ од 47.410.261 односи се на капиталне помоћи од
Европске уније у корист нивоа градова – „Пројекат обезбеђење трајних стамбених решења и унапређење физичке инфраструктуре у ромским насељима“ референтни
број EuropeAid/138222/ID/ACT/RS, а на основу потписаног
уговора између града Смедерева и Министарства финансија Републике Србије за добијање бесповратних средстава
од Европске уније ИПА 2013. Град Смедерево је 06. јуна
2017. године, потписао Уговор број 48-00-00207/2014-28-5
са Министарством финансија Републике Србије за финансирање пројекта „Побољшање инфраструктуре у
једном од највећих ромских насеља у Србији“. Планирани
износ од 36.262.845 динара односи се на текуће помоћи

24. јун 2019. године

од Европске уније у корист нивоа градова за Пројекат
водени спортови – здрава будућност за нашу децу, као и
за Пројекат „Управљање имовином за будуће кориснике“.
Трансфери од других нивоа власти планирани су у
укупном износу од 602.642.276 динара.
Ненаменски трансфери од Републике Србије у корист
нивоа градова у 2019. години планирани су у износу од
391.947.865 динара.
Текући наменски трансфери, у ужем смислу од Републике Србије у корист нивоа градова планирани су у укупном износу од 175.042.938 динара. Капитални наменски
трансфери планирани су у укупном износу од 35.651.473
динара.
Други приходи – приходи од имовине планирани су
у укупном износу од 79.901.000 динара. Наведену групу
прихода чине: допринос за уређивање грађевинског земљишта у износу од 42.000.000 динара, накнада за коришћење грађевинског земљишта у износу од 20.000.000 динара, средства остварена од давања у закуп пољопривредног
земљишта, односно пољопривредног објекта у државној
својини у износу од 15.000.000 динара, комунална такса
за коришћење простора на јавним површинама или испред
пословног простора у пословне сврхе 2.000.000 као и други
приходи у укупном износу од 901.000 динара.
Приходи од продаје добара и услуга планирани су
у укупном износу од 284.850.000 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 155.000.000 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 17.000.000 динара, накнаду за
уређивање грађевинског земљишта у износу од 10.000.000
динара, приходе од закупнине за грађевинско земљиште у
корист нивоа градова у износу од 16.000.000 динара, градске административне таксе у износу од 6.500.000 динара,
накнада по основу конверзије права коришћења у право
својине у корист нивоа градова у износу од 150.000 динара, накнада по основу конверзије права коришћења у право
својине у корист Републике у износу од 200.000 динара.
Новчане казне и одузета имовинска корист планиране су у износу од 42.850.000 динара, а чине их приходи од
новчаних казни за прекршаје и привредне преступе предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима
у износу од 35.000.000 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 4.000.000 динара, као и трошкови принудне наплате изворних јавних прихода градова у износу од 850.000
динара.
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
планирани су у износу од 2.500.000 динара, а односе се на
текуће добровољне трансфере.
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Мешовити и неодређени приходи планирана су средства у износу од 7.300.000 динара.

Примања од продаје непокретности планирана су
средства у износу од 600.000 динара.

Меморандумске ставке за рефундацију расхода планиране су у износу од 1.000.000 динара.

Примања од продаје нефинансијске имовине планирана су средства у износу од 442.097.637 динара.

Меморандумске ставке за рефундацију расхода из
претходне године планиране су у износу од 4.200.000
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.

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА
Законом о локалној самоуправи и Законом о буџетском
систему утврђене су основе за израду Одлуке о изменама
и допунама Одлуке о буџету локалне самоуправе. У складу са наведеним, Ребалансом I за 2019. годину утврђени су
расходи и издаци из буџета града Смедерева у износу од
4.287.985.000 динара, као и износ од 103.863.754 динара на
име расхода и издатака који се финансирају из сопствених

Ред.
број

ОПИС

средстава корисника буџетских средстава. Укупно утврђени расходи и издаци за 2019. годину износе 4.391.848.754
динара.
Расходи и издаци буџета града Смедерева за 2019. годину посматрано по разделима исказани су следећом табелом:

Предлог плана
средстава из буџета за
2019. годину

Предлог плана
средстава из других
извора за 2019.
годину

Укупно планирана
средства за 2019.
годину

34.638.317

34.638.317

Раздео 2 – ГРАДОНАЧЕЛНИК

5.990.603

5.990.603

3.

Раздео 3 – ГРАДСКО ВЕЋЕ

9.797.000

9.797.000

4.

Раздео 4 – ГРАДСКА УПРАВА

5.

Раздео 5 – ГРАДСКО
ПРАВОБРАНИЛАШТВО

1.

Раздео 1 –СКУПШТИНА ГРАДА

2.

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

4.203.814.368

103.863.754

33.744.712
4.287.985.000

4.307.678.122
33.744.712

103.863.754

4.391.848.754

3

752
2
17
733

10
341
1
340

10

586.472.505

247.366.995

6.199.525

786
3
17
766

10
375
1
374

10

11
1
10

7.212.716

11
1
10

291
3
9
279
92
5
87

7
1
6

9

5.507.658

8

7
1
6

7

18
2
16

6

12.720.374

72.303.818

247.881.793

5

18
2
16

294
2
9
283
89
5
84

4

Укупан
планиран број
зап. у децембру
2019. године из
извора 01

684.546.629

307.129.533

7.490.631

8.721.888

7.406.614

16.128.502

82.856.859

270.941.104

10

Маса
средстава
за плате на
извору 01

11

Укупан
планиран број
зап. у децембру
2019. године из
извора 04

12

Маса
средстава
за плате
на извору
04

13

Укупан
планиран број
зап. у децембру
2019. године из
извора 05-08

14

Маса
средстава за
плате на
извору 0508
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8

7

6

5

4

3

2

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

2

1

1

Директни и индиректни корисници буџетских
средстава локалне власти

Маса средстава за плате планирана за 2019. годину на економским класификацијама 411 и 412

МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ ИСПЛАЋЕНА У 2018. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНА У 2019. ГОДИНИ

61

Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2018. године и планирана пројекција за
период XI-XII према Одлуци о буџету ЈЛС за 2018. 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 2018.
октобру
2018. године
за плате на
за плате на
на извору
године из
2018. године
из извора 05извору 01
извору 04
извора 01
из извора 04
08
05-08

Град Смедерево

Редни
број

Табела 2.

Назив локалне власти
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1101-0003

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

Проценат површине територије
планском документацијом
Усвојен просторни план града
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
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
Проценат површине 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

Покривеност територије
планском документацијом

ИНДИКАТОР

22
(100%)

19
(100%)

85%

10.195.000

11.961.300
80%

1.000

7,5

12

1.271

75
(100%)

65
(95%)

22.985

26

26

23.018

2

100%
да

да

Очекивана
вредност
(2018

2

100%
да

да

Вредност у
базној
години
(2017)

20
(100%)

95%

11.400.000

4.397

21.985

6,5

85
(100%)

26

2

100%
да

да

Циљана
вредност
(2019)

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТА - индикатори

62

21
(100%)

100%

11.700.000

4.397

17.588

5,5

100
(100%)

26

2

100%
да

да

Циљана
вредност
(2020)

20
(100%)

100%

11.900.000

4.397

13.191

5

115
(100%)

26

2

100%
да

да

Циљана
вредност
(2021)

1.500.000

36.100.000

48.600.000

Укупна буџетска
средства

Укупни сопствени
и остали приходи
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Зоохигијена

Уређивање,
одржавање и
коришћење пијаца

1102-0004

1102-0005

1102-0003

Одржавање
чистоће на
површинама јавне
намене

Одржавање јавних
зелених површина

Управљање/одржа
вање јавним
осветљењем

1102-0001

1102-0002

2. Комуналнe
делатности

Остваривање
јавног интереса у
одржавању зграда

1102

1101-0005

90%

Степен покривености
територије услугама хватања и
збрињавања паса луталица

Број опремљених пијачних
места

658

303

248,4
км2/481,7
км2

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

Број ухваћених и збринутих
паса луталица

21 000 ha

Третиране површине за
сузбијање глодара и инсеката

Набавка хидрауличне дизалице
за пражњење подземних
контејнера са уградњом

Набавка булдозера
Набавка аутосмећара са
хидрауличном дизалицом

112

100%

500

95%

75%

да

758

336

95%

248,4
км2/481,7
км2

28 900 ha

100%

100%

117

100%

700

100%

85%

да

908

340

95%

248,4
км2/481,7
км2

28 900 ha

100%

120

100%

1.000

100%

87%

да

920

345

97%

248,4
км2/481,7
км2

28 900 ha

126

100%

1.200

100%

90%

да

930

350

97%

248,4
км2/481,7
км2

28 900 ha

127

100%

1.300

100%

95%

да

54.200.000

50.000.000

50.000.000

124.000.000

389.976.057

11.000.000

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Адекватан квалитет
пружених услуга уређивања,
одржавања коришћења
пијаца

Унапређење заштите од
заразних и других болести
које преносе животиње

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

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

Степен уређења јавних зелених
површина

Укупан број светиљки које су
замењене савременијим

Проценат замена светиљки
након пуцања лампи (на
годишњој бази)

1. Адекватно управљање
јавним осветљењем

2. Ефикасно и рационално
спровођење јавног
осветљења и минималан
негативан утицај на животну
средину
Максимална могућа
покривеност насеља и
територије услугама уређења
и одржавања зеленила

Степен наплате комуналних
услуга

Активности везане за
инвестиционо одржавање и
унапређење својстава зграда

Ефикасно и рационално
спровођење комуналне
делатности

Очување и унапређење
стамбеног фонда
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1102-0008

1102-П1

Управљање и
снабдевање
водом за пиће

Обезбеђивање услова за
задовољење комуналних
потреба грађања

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

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

Адекватан квалитет
пружених услуга одржавања
гробаља и погребних услуга

Изградња канализационог
система – побољшање
инфраструктуре насеља и
локалне заједнице,
побољшање перформанси
индустријске зоне

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)

1,35km

1,16m

да

Од 38
месних
заједница
у 24 је
изграђена
јавна
водоводна
мрежа

Од 38
месних
заједница
у 22је
изграђена
јавна
водоводна
мрежа

да

81%

8,18

22%

60

78%

7,87

21,87%

813.863,79
m³

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

270

258

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

70

5.000

4.896

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

14,01%

14,01%

811.900,56
m³

15.180

14.920

да

1,24km

Од 38
месних
заједница
у 26 је
изграђена
јавна
водоводна
мрежа

84%

9,76

22,05%

55

812.100,56
m³

290

5.100

14,01%

15.450

1,24km

Од 38
месних
заједница
у 28 је
изграђена
јавна
водоводна
мрежа

87%

9,76

23%

50

812.205 m³

300

5.150

14,02%

16.990

1,24km

Од 38
месних
заједница
у 28 је
изграђена
јавна
водоводна
мрежа

87%

9,76

24,45%

45

815.282
m³

330

5.200

14,04%

17.100

81.323.257

17.820.000

12.632.800

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

ПројекатПобољшање
инфраструктуре
у једном од
највећих

Производња и
дистрибуција
топлотне енергије

Одржавање
гробаља и
погребне услуге

1102-0007

1102-0006

64

Покривеност територије
услугама одржавања гробаља и
погребним услугама – број
уређених гробних места на
територији града Смедерева
1. Степен покривености
корисника услугом даљинског
грејања
2. Број корисника услуге
даљинског грејања
(домаћинстава)
3. Број корисника услуге
даљинског грејања (локала)
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1501-0002

1501-0001

1501

Успостављање
функционалне пословне
инфраструктуре

Успостављање
механизама за
финансијску подршку
запошљавању

Мере активне
политике
запошљавања

Отварање нових
предузећа и
предузетничких радњи на
територији града

Повећање запослености
на територији града

Унапређење
привредног и
инвестиционог
амбијента

3. Локални
економски
развој

ромских насеља
у Србији

Број новозапослених жена
уз помоћ успостављених
механизама за финансијску
подршку за запошљавање

Број
евидентираних
8.134
незапослених
(од тога
лица на
жене
евиденцији
4.259)
НСЗ/жена
Број
предузетника
2.949
Број активних
привредних
1.079
друштава
Побољшање
перформанси
Слободне зонеброј
иностраних
7
предузећа која
послују у
Слободној зони
Побољшање
перформанси
Слободне зоне8
број домаћих
предузећа која
послују у
Слободној зони
Успостављање механизама
за финансијску подршку
запошљавању

Реализација пројекта
проценатуално исказана у
кумулативном облику

8

7

55

104 лицa

55

104 лицa

10

1.122

1.079

9

3.238

5.276 (од
тога жене
2.953)

58,30%

3.134

6.541 (од
тога жене
3.480)

3,40%

65

55

104 лицa

10

8

1.140

3.238

5.276 (од
тога жене
2.953)

100%

55

104 лицa

10

8

1.140

3.238

5.276 (од
тога жене
2.953)

55

104 лицa

10

8

1.140

3.238

5.276 (од
тога жене
2.953)

15.000.000

15.000.000

1.359.000

1.359.000
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0101-П1

0101-0002

0101-0001

0101

1502-0001

1502

Раст производње и
стабилностдохотка
произвођача

Управљање
развојем туризма

5.
Пољопривреда
и рурални
развој

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

Мере подршке
руралном
развоју

Подршка за
спровођење
пољопривредне
политике у
локалној
заједници

Раст производње и
стабилност дохотка
произвођача

Ефикасно управљање
пољопривредним
земљиштем у државној
својини

Стварање услова за
развој и унапређење
пољопривредне
производње

Повећање прихода од
туризма
Повећање квалитета
туристичкe услугe на
територији града

4. Развој
туризма

Површина пољопривредног
земљишта обухваћеног
пројектом у односу на
укупну површину
пољопривредног земљишта

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

Број едукација намењених
пољопривредним
произвођачима на
територији града

Број туристичких посета
„Смедеревској тврђави“
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

1535 ha

7,95%

1535 ha

7,19%

7

5,2

7,3

2

3,886

79,40%

79,40%
3.628

39.000

1.204.890

31.000

942.940

66

1535 ha

7,19%

6

6,5

3,886

79,40%

41.000

1.250.000

1535 ha

7,19%

6

7,0

3,886

79,40%

44.500

1.300.000

1535 ha

7,19%

6

7,0

3,886

79,40%

45.000

1.350.000

1.749.600

165.392.103

167.141.703

17.900.000

17.900.000
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Унапређење квалитета
животне средине
Усвојен План квалитета
ваздуха
Усвојен ЛЕАП

Број подручја која су
проглашена заштићеним

Испуњење обавеза у складу
Управљање
са законима у домену
Ажурирана карта акустичног
0401-0001 заштитом животне постојања стратешких и
зонирања
средине
оперативних планова као и
Израда пројектне
мера заштите
документације за трансфер
станицу
Праћење у складу са
1. Број извршених мерења
прописаним законским
квалитета ваздуха у локалној
обавезама
мрежи
Праћење у складу са
1. Број урађених мониторинга
прописаним законским
(мониторинг стања нивоа
обавезама
буке)
Праћење у складу са
1. Број урађених мониторинга
прописаним законским
(контрола квалитета
Праћење
обавезама
земљишта)
квалитета
0401-0002
Праћење у складу са
1. Број урађених мониторинга
елемената животне
прописаним законским
(повремене циљане контроле
средине
обавезама
загађења животне средине)
1. Број урађених мониторинга
(контрола квалитета
Праћење у складу са
процедних вода и земљишта
прописаним законским
на 3 мерна
обавезама
места: хала, саобраћајница,
Дуго поље)
Број подручја која су
Унапређење заштите
0401-0003 Заштита природе
проглашена заштићеним
природних вредности
подручјем III категорије
Израда пројекта
“Санација и
рекултивација
несанитарне
Испуњење обавеза у складу
депоније
са законима у домену
комуналног отпада
постојања стратешких и
Израђен пројекат
„Годоминско
оперативних планова као и
поље“ у
мера заштите
Смедереву “
(суфинансирање
са Зеленим
фондом)

0401

6. Заштита
животне средине

24
15
1
8
8
/
4

12
15
1
8
8
8
5

да

4

12

12

12

1

15

24

677

4

12

12

12

1

15

24

677

да

да
312

да

да

да

да

да

4

да

да

4

да

да

4

312

да

да

5

67

4

12

12

12

1

15

24

677

да

да

да

да

4

1.230.000

5.248.000

9.000.000

83.449.777
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Спровођење акције санирања одржавање градског
сметлишта у ,,Годоминском
пољу"

Одрживо управљање осталим
врстама отпада

Управљање
комуналним
отпадом

Управљање
осталим врстама
отпада

0401-0005

0401-0006

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 очишћених „дивљих“ депонија

Одржавање постојећих и трасирање
нових интерних саобраћајница на
самом одлагалишту

Постављање биотрнова 20 до 25
комада по 3м дужна годишње

Разастирање земље за покривање и
неутрализацију комуналног отпада

Број интервениција на мрежи фекалне
канализације

Адекватан квалитет пружених
услуга одвођења отпадних
Број интервенција на атмосферској и
вода
мешовитој канализацији по налогу
Одељења за инспекцијске послове

Управљање
отпадним водама

0401-0004

Максимална могућа
покривеност корисника и
територије услугама
уклањања отпадних вода

68

300

30

55

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

320

35

57

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

350

40

59

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

40

350

59

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

до 25

до 25

до 25

до 25

4

4

4

4

4

200
200 m³
200m³мате 200m³
200 m³
m³материј
материјала
ријала материјала материјала
ала

до 25

1о.ооо m³ 1о.ооо m³ 1о.ооо m³ 1о.ооо m³ 1о.ооо m³

280

20

50

Од укупно
38 месних
заједница
које чине
територију
града у 14
је
изграђена
канализациона
мрежа

30.000.000

20.871.777

17.100.000

24. јун 2019. године
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7. Организација
саобраћаја и
саобраћајна
инфраструктура

Управљање и
одржавање
саобраћајне
инфраструктуре

0701

0701-0002

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

Повећање безбедности
учесника у саобраћају

Повећање безбедности
учесника у саобраћају и
смањење броја саобраћајних
незгода

69

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)
Укупан број паркинг места на
којима се наплаћује паркинг услуга
на 11 паркиралишта у I зони (општа
паркиралишта)
Укупан број паркинг места на
којима се наплаћује паркинг услуга
на 18 паркиралишта у II зони
(општа паркиралишта)
Укупан број паркинг места на
којима се наплаћује паркинг услуга
на 10 паркиралишта у III зони
(општа и посебна паркиралишта)

Број километара санираних и/или
реконструисаних деоница путева
улица

Број саобраћајних
незгода/инцидената
Број смртних исхода
Број повређених људи
Набавка и уградња аутоматских
система за идентификовање
саобраћајних прекршаја
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

2

1

1.356

430

565

361

430

565

361

80

60
1.356

250

20

да

250

14,4

да

1000

6
188

7
315

1000

329

393

506

595

450

1.531

80

250

20

да

1000

1

138

261

506

595

450

1.531

80

250

20

да

1000

1

130

260

474.483.976

474.483.976
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506

595

450

1.531

80

250

20

да

1000

1

163

295
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Повећање обухвата
средњошколског образовања

Процентуални обухват деце
средњим образовањем по полу
(девојчице)

48%

52%

Процентуални обухват деце
средњим образовањем по полу
(дечаци)

2003

12,43%

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

Повећање доступности и
приступачности основног
образовања деци

10. Средње
образовање и
васпитање

652

48%

Број радника путника

2002-0001

Процентуални обухват деце
основним образовањем по полу
(девојчице)

Унапређење квалитета
образовања и васпитања
услова у основним школама

Функционисање
основних школа

2002

52%

8

20

Функционисање основних
школа

9. Основно
образовање и
васпитање

Процентуални обухват деце
основним образовањем по полу
(дечаци)

Број објеката Вртића
(новоотворени објекти)

131

Обезбеђени прописани услови
за васпитно -образовни рад са Просечан број ученика по одељењу
децом у основним школама

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

2001-0001

Број уписаних група деце

50,80%

2.836

Број деце која су уписана у
предшколске установе

Повећање обухвата деце
предшколским васпитањем и Проценат уписане деце у односу на
број укупно пријављене деце
образовањем

Функционисање и
остваривање
предшколског
васпитања и
образовања

2001

8. Предшколско
васпитање и
образовање

42

70
Број паркинг места прилагођених за
инвалиде

48%

52%

12,95%

652

21

48%

52%

10
(2)

143

57,30%

3.200

42

48%

52%

13,13%

652

20

48%

52%

12
(2)

150

60,00%

3.350

47

48%

52%

13,15%

652

20

48%

52%

14

157

62,70%

3.500

47

48%

52%

13,15%

652

20

48%

52%

17

175

68,10%

3.800

47

157.322.379

333.119.094

333.119.094

513.795.941

513.795.941

6.000.000

6.000.000
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11. Социјална и
дечија заштита

0901

Једнократне помоћи
0901-0001
и други облици
помоћи

Функционисање
средњих школа

2003-0001

2. Унапређење квалитета
услуге социјалне заштите

3,00%

6,30%

1. Проценат грађана који добијају
новчане накнаде и помоћи у натури
у складу са Одлуком о социјалној
заштити у односу на укупан број
грађана

66,50%

1. Проценат корисника финансијске
подршке и подршке у натури у
односу на укупан број корисника
социјалне заштите

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

6,60%

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

Повећање доступности права
и услуга социјалне заштите

1. Повећање доступности
права и услуга социјалне
заштите

348

Број радника путника

Унапређење квалитета
образовања и васпитања
услова у средњим школама

4,5%

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

26

Повећање доступности и
приступачности средњег
образовања деци

Обезбеђени прописани услови
за васпитно-образовни рад са Просечан број ученика по одељењу
децом у средњим школама

71

6,50%

3,50%

60,00%

6,60%

363

4,5%

27

6,50%

3,50%

60,00%

6,80%

363

4,5%

27

6,50%

3,50%

60,00%

6,80%

363

4,5%

27

6,50%

3,50%

60,00%

6,80%

363

4,5%

27

215.510.338

305.432.920

157.322.379

900.000

1.780.000
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Једнократне помоћи
0901-0001
и други облици
помоћи

5. Развијање компетенција и
знања деце обухваћене мерама
заштите деце без родитељског
старања –
хранитељством,ради лакше
интеграције у заједницу након
изласка из система социјалне
заштите
Број полазника едукативних
програма (школа рачунара и
енглеског језика)
45

53,00%

52,20%

61

2

8

0,50%

11

3,50%

3,00%

1

8

0,30%

5. Број корисника услуга у
заједници у односу на укупан број
грађана
1. Број мера материјалне подршке

11

4. Број услуга социјалне заштите
предвиђених Одлуком о социјалној
заштити

3,20%

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

1. Број услуга намењених женама
са искуством насиља у породици
4. Повећање доступности
или у партнерском односу
права и механизма социјалне
заштите за жене у локалној 2. Удео жена корисница социјалних
заједници
помоћи у укупном броју корисника
социјалне помоћи

3. Унапређење ефикасности
пружених услуга

2. Унапређење квалитета
услуге социјалне заштите

3,10%

72
2. Број корисника једнократне
новчане помоћи у односу на укупан
број грађана

50

53,00%

2

9

1,00%

13

3,50%

3,00%

50

53,00%

2

9

1,00%

14

3,50%

3,00%

50

53,00%

2

9

1,00%

14

3,50%

3,00%
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Број полазника курсева и
акредитованих програма

73

Саветодавнотерапијске и
социјалноедукативне услуге

1.500

1.705

15.000

15.000

31.000

3

3

26.041

1,00%

12

0,20%

10

1. Број услуга социјалне заштите
предвиђених одлуком о социјалној
заштити

18

25

25

17

400

366

Број удружења/ хуманитарних
Подстицање развоја
организација које добијају средства
разноврсних социјалних и
из буџета града (на основу јавног
других услуга у заједници
конкурса)

Подршка развоју мрежа
услуга социјалне заштите 2.Број корисника услуга у заједници
у односу на укупан број грађана
предвиђене Одлуком о
социјалној заштити и Законом
о социјалној заштити
3. Број услуга које припадају
категорији саветодавно-терапијских
и социјално-едукативних услуга
предвиђених Одлуком о социјалној
заштити
Социјално деловање Подршка
олакшавање људске патње
1. Број корисника народне кухиње
реализацији
пружањем неопходне
програма Црвеног
ургентне помоћи лицима у
крста
2. Број месечно подељених оброка у
невољи, развијањем
народној кухињи
солидарности међу људима
Износ давања предвиђен као мера
Подршка деци и
подршке за децу и породицу, на име
Обезбеђивање финансијске
породици са децом
посебаног родитељског додатака,
подршке за децу и породицу
по једном новорођеном детету

Дневне услуге у
заједници

60

75

44

/

15.000

31.000

1.500

3

1,50%

13

19

25

400

60

80

15.000

31.000

1.500

3

1,50%

14

20

25

400

60

80

15.000

31.000

1.500

3

1,50%

15

20

25

400

60

80

21.500.000

7.000.000

9.372.582

13.000.000

1.500.000

780.000

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

0901-0006

0901-0005

0901-0004

0901-0003

Број корисника услуге смештаја
1.Обезбеђење услуге смештаја
прихватилишта
Породични и домски
смештај,
1.Број пријава насиља у породици
0901-0002
прихватилишта и
2.Унапређење заштите жена 2.Број корисника услуге смештаја у
друге врсте смештаја
од насиља у породици
Прихватилиште за жртве насиља
''Сигурна кућа''

Развијање компетенција и
знања деце, младих и
одраслих лица из
маргинализованих група у
систему социјалне заштите,
путем оспособљавања
тј.преквалификације кроз
похађање курсева и
акредитованих програма у
циљу интеграције у заједницу
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12. Здравствена
заштита

1801-0003

1801-0002

Активност стручног
утврђивања времена и узрока
смрти ван здравствене
установе
Стручно утврђивање времена и
узрока смрти ван здравствене
установе

1. Покривеност територије града
апотекарским јединицама
2. Број дипломираних фармацеута
3. Број дипломираних фармацеута
који похађају стручна предавања и
курсеве континуиране едукације

Проценат реализованих у односу на
планиране посебне програме и
1. Стварање услова за очување пројекте из области јавног здравља
и унапређење здравља
Набавка новог санитетског возила
становништва
Спровођење
са пратећом опремом
активности из
Набавка 9 ЕКГ апарата за амбуланте
области друштвене
бриге за јавно
здравље
Број објеката здравствених установа
2.Унапређење доступности и
са адекватним приступом за ОСИ у
правичности здравствене
односу на укупан број објеката
заштите (ПЗЗ)
здравствених установа

Мртвозорство

Унапређивање квалитета
Функционисање
снабдевања становништва
1801-0001 установа примарне
лековима, медицинским
здравствене заштите средствима и фармацеутским
услугама

1801

Број здравствених радника
финансираних из буџета града

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

Унапређење здравља
становништва

Број корисника финансираних из
наменских средстава

Унапређење квалитета услуге
социјалне заштите

0901-П1

0901-П2

Повећање квалитета живота
корисника социјалне заштите –
штићеника Установе за дневни
боравак деце и омладинe са
сметњама у развоју "Сунце"

Пројекат: „Сунчева
башта“

Помоћ опредељена за старије и
угрожено становништво

Подшка породицама да
остваре жељени број деце

Подршка особама са Социјална помоћ за старије и
инвалидитетом
угрожено становништво

Подршка рађању и
родитељству

0901-0008

0901-0007

74

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

29

28

7

100 %

11

100 %

да

30

30

22

60

8

100%

да

200.000

12

100 %

да

30

30

22

60

8

да

200.000

13

100 %

да

30

30

22

60

8

да

200.000

138.714.788

800.000

100.000

139.614.788

25.550.000

1.500.000

10.500.000

100.000

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

10

100%

100%

100 %

да

29

да

21

28

50

8

да

200.000

20

50

7

да

200.000
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75

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

51

12

21

16

25

9

25

9

14

55

13%

20.000.000

20.000.000

2.000.000

6.000.000

180.417.343

263.392.510

мушког
пола)

мушког
пола)

4.800 (око 4.500 (око
2.500 особа 2.300 особа

пола)

4.500 (око
2.300 особа

пола)

4.500(око
2.300 особа

4.500(око
2.300 особа

3.000.000

25

9

15

55

14%

87%

84.675

Пројекат Центра за Обогаћивање културне понуде Број посетилаца манифестације(по
женског
женског женског пола женског пола женског пола
културу - Културно
слободној процени организатора пола и 2.300 пола и 2.200 и 2.200 особа и 2.200 особа и 2.200 особа
града у летњим месецима
особа
особа
лето
манифестације)
мушког пола)
мушког
мушког

25

9

13

55

15,20%

86%

84.325

6.000.000

21

15,84%

13,70%

84,80%

81.900

350(око 180 400(око 210
особа
особа
450(око 230 450(око 230
450(око 230
женског
женског
особа
особа
особа женског
пола и 170 пола и 190 женског пола женског пола
пола и 220
особа
особа
и 220 мушког и 220 мушког
мушког пола)
мушког
мушког
пола)
пола)
пола)
пола)

Промовисање града и његових
потенцијала, популаризација
културно,привредне и
Пројекат Центра за
Број пољопоривредних и
туристичке манифестације,
културу привредних изложби
повећање туристичке
Смедеревска јесен
посећености града, промоција
привреде и пољопривреде у
граду
Представљање и афирмација
домаћег и иностраног
Пројекат Центра за
позоришног стваралаштва,
културу Број учесника(по слободној
промоција Смедеревске
Позоришни фестивал
процени организатора фестивала)
тврђаве, обогаћивање
Театар у Тврђави
културне понуде града у
летњим месецима

Остваривање и
Квалитетно информисање
унапређивање јавног суфинансирањем пројеката за
интереса у области остваривање јавног интереса у
јавног информисања области јавног информисања

84,16%

86,30%

да

81.606

75.156

400.000

33.358.500

43.489.274

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

1201-П3

1201-П2

1201-П1

1201-0004

Укупан број посетилаца на свим
културним програмима (на
основу евиденције продатих
Подстицање развоја
13. Развој културе и
1201
карата и процене броја
информисања
културе
посетилаца од стране
организатора културних
дешавања)
1. Приход из буџета за реализацију
Функционисање
Подстицање развоја културе
програмских активности
1201-0001 локалних установа
кроз јачање капацитета
2. Сопствени приход за реализацију
културе
установа културе
програмских активности
Јачање културне
продукције и
Повећање интересовања
Број субјекта у култури (по основу
1201-0002
уметничког
грађана за развој културе
спроведеног јавног конкурса)
стваралаштва
Број корисника одобрених
Унапређење система
средстава по основу популаризације
очувања и
Очување и заштита културног културно-историјског наслеђа на
1201-0003
представљања
нивоу локалне заједнице
наслеђа
културноУдружење косача "Плавинац"
историјског наслеђа
Смедерево)

Страна 278 – Број 3
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Пројекат Центра за Повећање интресовања
културу - Дунав
јавности за филмску уметност
филм фест

Пројекат Регионалног
завода за заштиту
споменика културеСанација и
рестаурација Капеле
Дине Манчића на
Старом гробљу друга
фаза

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

Проценат истражених површина у
односу на предвиђени обим
истраживања

10

13

10

10

38%

75%

38%

43%

100%

30

30

100%

5.600

5.600

45%

11

30

5.600

49%

20

30

5.600

8
8
8
8
(5 особа
(5 особа
(5 особа
(5 особа
женског
женског
женског
женског
пола и 3
пола и 3
пола и 3
пола и три
особе
особе
особе
особе
мушког
мушког
мушког
мушког
пола)
пола)
пола)
пола)
2.020(око
1.010
2.100(око 2.000(око
1.600 (oko
2.000(око
особа
1.050 особа 1.000 особа
800 особа
1.000 особа
мушког
мушког
мушког
мушког
мушког пола
пола и
пола и
пола и 800 пола и
и 1.000 особа
особа
1.010
1.050 особа 1.000 особа
женског
женског
женског
женског
особа
пола)
пола)
пола)
пола)
женског
пола)
30
30
30
30

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

11

3.000.000

1.000.000

2.970.250

6.000.000

1.054.917

250.000

7.000.000

1.706.180

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

1201-П10

1201-П9

1201-П8

% урађених радова у односу на
главни пројекат реконструкције
Музеја

1.Број филмских наслова
2.Укупан број посетилаца на
филмским пројекцијама
3.Број филмских пројекција

Пројекат Центра за
културу Светосавске
свечаности

1201-П6

Повећање интересовања
грађана за развој културе

Број посетилаца(по слободној
процени организатора)

Очување светосавског
духовног и просветитељског
наслеђа

Пројекат Центра за
културу - Ликовна
колонија графике

1201-П5

Пројекат Музеја Реализација нове
сталне поставке
Музеја у СмедеревуГрожђе, гвожђе и
урбане вибрације
Пројекат
Регионалног завода
за заштиту
споменика културеПета фаза
систематских
археолошких
истраживања тврђаве
Рам у оквиру
реализације главног
пројекта обнове
Тврђаве Рам

Број учесника(евиденција
организатора ликовне колоније
графике)

Популаризација графичке
уметности и подршка
уметницима који се овом
техником баве

1201-П7

Број позоришта којa се
представљају смедеревској публици

1201-П4

76

Упознавање публике са
стваралачком личношћу и
делом Бранислава Нушића

Пројекат Центра за
културу Позоришни фестивал
"Нушићеви дани"

24. јун 2019. године
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Санација и стабилизација
Куле 11

Повећањеинтересовања
грађана за развој културе

Повећањеинтересовања
грађана за развој културе

Пројекат Музеја Годишњи програм
градске галерије
1201-П14
савремене уметности
Смедерево за 2019.
годину

Пројекат Музеја Видљиви депои:3Д
дигитализација
1201-П15
покретног
археолошког
материјала из Музеја
у Смедереву

Пројекат
Регионалног завода
за заштиту
споменика културе Израда Пројекта
Израда целокупне пројектно1201-П12
конструкције за
техничке документације
Идејни пројекат
обнове Варошког
бедема од Куле 10 до
Куле 11 Смедеревске
тврђаве
Пројекат
Регионалног завода
за заштиту
споменика културе Набавка опреме и
Набавка опреме и
програмских пакета за
програмских пакета
1201-П13
за дигитализацију и
потребe дигитализације
управљање
културног наслеђа
дигитализованом
документацијом
непокретних
културних добара

1201-П11

Пројекат
Регионалног завода
за заштиту
споменика културеСтатичка санација и
стабилизација куле
11

Број обрађених предмета

Број организованих изложби

Број посетилаца

Дуготрајно чување
дигитализованог културног
наслеђа

Број лица ангажованих на изради
пројекта

Проценат реализације
планираног пројекта

77

14

9.413

5

14

9.500

5

100%

70

6

2.346

100%

7

100%

3.000
(од тога
1500 жена и
1500
мушкараца)
4
(од тога 2
мушкарца и
2 жене)

4.000
(од тога 2000
мушкарци и
2000 жене)
5
(од тога 2
мушкарца и
3 жене)

500.000

600.000

600.000

200.000

2.600.000

8.024.594
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Унапређење предшколског,
школског и рекреативног
спорта

Обезбеђивање услова за рад
из области спорта

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

Подршка локалним
спортским
организацијама,
удружењима и
савезима

Функционисање
локалних спортских
установа

Спровођење
омладинске
политике

15. Опште услуге
локалне
самоуправе

1301-0001

1301-0004

1301-0005

0602

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

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

14. Развој спорта и
омладине

Повећањеинтересовања
грађана за развој културе

1301

Пројекат Музеја Руска уметност у
Смедеревском
1201-П16
Музеју:Конзервација
и рестаурација слика
и икона

6.000

6.000

3.750
(сати)

100 %

6.000

45.000

45

77

100 %

6.000

50.000

45

77

3.820 (сати) 3.840 (сати) 3.840 (сати)

100 %

6.000

40.000

45

77

2

да

603

61.466
хиљ.дин.

да

603

-62.723
хиљ.дин.

да

603

65.000
хиљ.дин.

да

603

75.000
хиљ.дин.

да

3 женска и 3 женска и 3 женска и 3 женска и
3 женска и 4
4 мушка 4 мушка
4 мушка
4 мушка
мушка клуба
клуба
клуба
клуба
клуба

3.700
(сати)

100 %

34.800

56.000

97%

45

77

45

77

1.Суфицит или дефицит
140.987
консолидованог трезора
хиљ.дин.
2. Број запослених у органима града
и код индиректних корисника града
у складу са Одлуком о максималном
603
броју запослених на неодређено
време за сваки облик у систему
локалне самоуправе града
Смедерева за 2017. годину

Планирана средства за подршку
активном укључивању младих у
различите друштвене активности

Број клубова који тренирају у
спорском објекту

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
Степен завршености и
функционалности објекта
Број спроведених акција, програма
и пројеката који подржавају активно
и рекреативно бављење спортом

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

Број конзервираних и
рестаутираних слика и икона

78

1.176.594.935

500.000

38.535.000

110.000.000

149.035.000

200.000

51.235.480

24. јун 2019. године
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Функционисање града у
Функционисање локалне
складу надлежностима и
самоуправе и градских
пословима локалне
општина
самоуправе

Функционисање месних
заједница

6,42%

7,49%

1

180

570

176

Број захтева месних заједница према
граду за реализацију програмске
активности дефинисане планом 11
градских месних заједница

178

51

569

119

103

15

/

4,68%

400

3

180

150

102

22

190

100

52

125

4,18%

420

3

200

150

102

25

190

100

52

125

174.905.000

50.459.786

841.960.128

6.580.000

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

5,10%

550

4

190

150

102

20

180

90

80
180

59
115

52

50

48

125

120

120

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

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

Обезбеђено
Број иницијатива месних заједница
задовољавање потреба и
према граду у вези са питањима од
0602-0002
интереса локалног
интереса за локално становништво –
становништва деловањем
иницјативе за увођење месног
месних заједница
самодоприноса
Број захтева месних заједница према
граду за реализацију програмске
активности дефинисане планом
27сеоских месних заједница
Одржавање финансијске
Учешће расхода и издатака за
стабилности града и
сервисирање дугова у текућим
0602-0003 Сервисирање јавног дуга
финансирање капиталних
приходима < 15%
инвестиционих расхода

0602-0001

79

Број решених предмета по
запосленом
1. Број семинара за стручно
усавршавање наставника, васпитача
и стручних сарадника
2. Број организованих обука/курсева
за неформално образовање одраслих
Функционисање локалне
Регионални центар за
самоуправе и градских
3. Број ноћења
професионални
развој
општина
4.
Број
учесника
приликом учешћа у
запослених у образовању
обележавању европске
манифестације Ноћ истраживача“ у
сарадњи са Центром за промоцију
науке у Београду, промовисањем
науке путем радионица, трибина и
предавања

Функционисање управе
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0602-П6

0602-П5

0602-П4

0602-П3

0602-П2

0602-П1

0602-0009
0602-0010

0602-0004

Заштита имовинских
права и интереса града

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

Пројекат израде техничке
документације за затворени базен у
Смедереву и изградње воденог
Обезбеђивање услова за
центра за децу у Ghiladu, у оквиру
Пројекат "Водени
изградњу инфраструктуре прекограничне сарадње, повезивања
спортови-здрава
у области спорта и за
Подунавског округа и округа Тимиш
будућност за нашу децу" прекограничну сарадњу
у Румунији и промовисања
спортских активности
Србије и Румуније
Реализација пројекта процентуално
исказана у кумулативном облику
Пројекат "Побољшање
услова за одрживо,
Побољшање услова за
Побољшање услова за одрживо,
безбедније и ефикасно
одрживо, безбедније и
безбедније и ефикасно пословање
пословање објекта
ефикасно пословање
објекта
"Весели Цветови"
објекта
Смедерево
Пројекат "Осветлимо
индустријски парк Побољшање
Побољшање инфраструктуре
побољшање
инфраструктуре
инфраструктуре
снабдевања електричном снабдевања електричном енергијом и
снабдевања електричном енергијом и осветљења у осветљења у индустријском парку
енергијом и осветљења у
индустријском парку
индустријском парку"

Пројекат Туристичка
организација града
Смедерева у ликвидацији

Текућа буџетска резерва
Стална буџетска резерва
Пројекат ЈП Дирекција за
изградњу, урбанизам и
грађевинско земљиште
Смедерево у ликвидацији

Градско
правобранилаштво

80
Број решених предмета у односу на
укупан број (пренетих из претходне
године и нових)предмета на
годишњем нивоу

26,32%

да

107/369

50,74%

да

173/382

да

да

да

100%

да

50/249

50/239

50/299

593.664

7.117.278

2.160.490

20.862.000

2.122.000

8.464.944

15.000.000
3.000.000

33.744.712

2.814.480

33.130.800

8.710.200
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0501-0001

0501

2101-0002

2101-0001

2101

0602-П7

81

да

да

да

да

да

600

696

да

да

53

2.100

1990
63

160
5
36

209
6
36

да

да

да

да

да

да

600

50

1.800

180
6
40

да

да

да

да

да

да

да

600

50

1.800

200
6
40

да

да

да

да

да

да

да

650

55

2.000

200
6
40

4.287.985.000

2.700.000

2.700.000

15.787.603

34.638.317

50.425.920

16.204.483

103.863.754
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УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:

Побољшање ефикасности управљања
Побољшање капацитета јавном својином у три партнерске
рада локалних
локалне самоуправе (град Смедерево,
Пројекат "Управљање
самоуправа, а у циљу
општина Мало Црниће и општина
имовином за будуће
успешније подршке
Жабари), а кроз унапређење
кориснике"
економском развоју
административних, организационих
и техничких капацитета локалних
самоуправа
Ефикасно и ефективно
16. Политички систем функционисање органа
политичког система
локалне самоуправе
локалне самоуправе
Број усвојених аката
Функционисање
Функционисање локалне
Број седница скупштине
скупштине
СКУПШТИНЕ
Број седница сталних радних тела
Функционисање
извршних органа Број донетих аката
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Функционисање
извршних органа
Функционисање
Број седница извршних органа
извршних органа Број донетих аката
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Предузимање активности за смањење
потрошње у јавним зградама
Смањење потрошње израдом
изолације, реконструкцијом фасаде
са заменом столарије, уградњом
котла на биомасу у циљу побољшања
17. Енергетска
енергетских својстава и ефикасности
Смањење расхода за
ефикасност и
зграде Градске управе
енергију
обновљиви извори
Сертификат о енергетским
енергије
својствима објекта Основне школе у
Бадљевици и објекта Здравствене
станице у Коларима
Сертификат о енергетским
својствима објекта основну школу у
Сараорцима и за Гимназију
Успостављање система
Постојање енергетског менаџера
енергетског менаџмента
Енергетски менаџмент Функционисање система
Усвојен Програм енергетске
активности у области
ефикасности
енергетског менаџмента
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Утврђени расходи и издаци буџета распоређени су по
организационој класификацији у оквиру 5 раздела и то:
Скупштина града, Градоначелник, Градско веће, Градска
управа и Градско правобранилаштво.
СКУПШТИНА ГРАДА, као орган града и директни
корисник буџетских средстава, планирана је у оквиру раздела 1, ПРОГРАМА 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, Програмска класификација 2101-0001,
Програмска активност 0001-Функционисање Скупштине, ФУНКЦИЈА 111 – Извршни и законодавни органи.
Планирана средства укупно износе 34.638.317 динара, што је у односу на Одлуку о буџету града Смедерева
за 2019. годину („Службени лист града Смедерева“ , број
7/2018) повећање у укупном износу од 2.080.283 динара.
Повећање планских износа извршено је на позицији услуге по уговору за накнаду одборницима, на позицији остале
дотације и трансфере и на позицији која се односи на дотације политичким субјектима.
ГРАДОНАЧЕЛНИК, као орган града и директни корисник буџетских средстава, планиран је у оквиру раздела 2, ПРОГРАМА 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ, Програмске класификације 2101-0002,
Програмска активност 0002-Функционисање извршних
органа, ФУНКЦИЈА 111 – Извршни и законодавни органи.
Планирана средства укупно износе 5.990.603 динара, што је у односу на Одлуку о буџету града Смедерева
за 2019. годину („Службени лист града Смедерева“, број
7/2018) повећање у укупном износу од 424.593 динара.
ГРАДСКО ВЕЋЕ, као орган града и директни корисник буџетских средстава, планиран је у оквиру раздела
3, ПРОГРАМА 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ, Програмске класификације 2101-0002,
Програмска активност 0002-Функционисање извршних
органа, ФУНКЦИЈА 111 – Извршни и законодавни органи.
Планирана средства укупно износе 9.797.000 динара, што је у односу на Одлуку о буџету града Смедерева
за 2019. годину („Службени лист града Смедерева“, број
7/2018) повећање у укупном износу од 707.000 динара на
позицији услуге по уговору за накнаду члановима Градског
већа града Смедерева.
ГРАДСКА УПРАВА, као орган града и директни корисник буџетских средстава, планирана је у оквиру раздела
4, по програмима, програмским активностима, пројектима,
функцијама, позицијама и економској класификацији са
средствима из буџета у укупном износу од 4.203.814.368
динара и са сопственим средствима корисника буџетских
средстава града у износу од 103.863.754 динара, што укупно износи 4.307.678.122 динара.
ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, Програмска класификација 0602-0001, Програмска активност 0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина, ФУНКЦИЈА 130 – Опште
услуге, планиран је износ од 566.924.780 динара, што је у
односу на Одлуку о буџету града Смедерева за 2019. годину
(„Службени лист града Смедерева“, број 7/2018) смањење
у укупном износу од 18.890.433 динара, а промена у структури односи се на смањења и то код следећих позиција:
- зграде и грађевински објекти у износу од 10.950.311
динара,
- земљиште у износу од 16.250.000 динара и
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- услуге по уговору у износу од 738.297 динара,
док је до повећања средстава у износу од 9.048.175 динара дошло у структури на позицијама:
- накнаде трошкова за запослене у износу од 860.000
динара, стални трошкови у износу од 3.541.175 динара, специјализоване услуге у износу од 965.000 динара, материјал
у износу од 2.600.000 динара и других трошкова потребних
за рад Градске управе у износу од 1.082.000 динара.
ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, Програмска класификација 0602-П1, ФУНКЦИЈА
451 – Друмски саобраћај – Пројекат ЈП Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево
у ликвидацији
Планирана средства укупно износе 8.464.944 динара, што је у односу на Одлуку о буџету града Смедерева
за 2019. годину („Службени лист града Смедерева“ , број
7/2018) повећање у укупном износу од 100.000 динара.
ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, Програмска класификација 0602-П3, ФУНКЦИЈА 810 – Услуге рекреације и спорта – Пројекат „Водени
спортови-здрава будућност за нашу децу“
Планирана средства укупно износе 20.862.000 динара, што је у односу на Одлуку о буџету града Смедерева
за 2019. годину („Службени лист града Смедерева“ , број
7/2018) укупно смањење у износу од 2.157.400 динара. На
позицији услуга по уговору и зграде и грађевински објекти
извршено је смањење у износу од 2.669.400 динара-средства из финансијске помоћи ЕУ. У оквиру поменутог пројекта извршено је и повећање појединих позиција у износу
од 507.000 динара (услуге по уговору и зграде и грађевински објекти-средства буџета) и повећање од 5.000 динара на
позицији материјал-средства ЕУ.
ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, Програмска класификација 0602-П4, ФУНКЦИЈА
620 – Развој заједнице– Пројекат „Побољшање услова за
одрживо, безбедније и ефикасно пословање објекта „Весели цветови“ Смедерево“
Планирана средства укупно износе 10.870.690 динара, што је у односу на Одлуку о буџету града Смедерева
за 2019. годину („Службени лист града Смедерева“ , број
7/2018) повећање у укупном износу од 355.282 динара на
позицији зграде и грађевински објекти у износу од 86.400
динара-средства из финансијске помоћи ЕУ, а повећање у
износу од 268.882 динара на појединим позицијама - средства буџета.
ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, Програмска класификација 0602-П5, ФУНКЦИЈА
620 – Развој заједнице–Пројекат „Осветлимо индустријски парк-побољшање инфраструктуре снабдевања
електричном енергијом и осветљења у индустријском
парку“
Планирана средства укупно износе 40.248.528 динара, што је у односу на Одлуку о буџету града Смедерева
за 2019. годину („Службени лист града Смедерева“ , број
7/2018) повећање у укупном износу од 1.176.288 динара на позицији зграде и грађевински објекти у износу од
1.342.116 динара-средства из финансијске помоћи ЕУ, а
смањење у износу од 165.828 динара на појединим позицијама - средства буџета.
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ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, Програмска класификација 0602-П6, ФУНКЦИЈА
620 – Развој заједнице– Пројекат „Вода за пословање-развој пројектаза извођење за магистрални цевовод за водоснабдевање индустријске зоне дуж старог Шалиначког пута и пута М-24 ДО Ковинског моста“
Планирана средства укупно износе 3.408.144 динара, што је у односу на Одлуку о буџету града Смедерева
за 2019. годину („Службени лист града Смедерева“ , број
7/2018) повећање у укупном износу од 2.814.480 динара на
позицији стални трошкови, услуге по уговору и зграде и
грађевински објекти -средства из финансијске помоћи ЕУ.
ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, Програмска класификација 0602-П7, ФУНКЦИЈА
620 – Развој заједнице – Пројекат „Управљање имовином
за будуће кориснике“
Пројекат „Управљање имовином за будуће кориснике“ је пројекат који град Смедерево спроводи у сарадњи са
општином Мало Црниће, општином Жабари и са Владом
Републике Србије – Министарство Финансија (Сектор за
уговарање и финансирање програма из средстава Европске
уније (средства из ИПА 2014)).
Финансирање пројекта:
Укупан буџет пројекта је 21.396.080 динара, од чега
учешће града Смедерева износи 1.935.000 динара, учешће општина Мало Црниће и општине Жабари износи
1.107.000 динара док је донација Владе Републике Србије
– Министарства финансија (средства из ИПА 2014) износи
18.354.080 динара.
Општи циљ пројекта: побољшање капацитета рада
локалних самоуправа, а у циљу успешније подршке економском развоју.
Специфични циљ пројекта: 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.
Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету града
Смедерева за 2019. годину планирана су средства за нови
Пројекат „Управљање имовином за будуће кориснике“.
Укупно планирана средства износе 16.204.483 динара и распоређена су код следећих позиција:
-стални трошкови у износу од 100.000 динара,
-услуге по уговору у износу од 1.876.745 динара,
-специјализоване услуге у износу од 5.032.281 динара,
-материјал у износу од 113.670 динара,
-машине и опрема у износу од 1.385.358 динара и
-нематеријална имовина у износу од 7.696.429 динара.
Глава 4.2 СЕОСКЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, Програмска класификација 0602-0002, Програмска активност 0002 – Функционисање месних заједница,
ФУНКЦИЈА 160 – Опште јавне услуге некласификоване
на другом месту, планиран је износ од 47.445.706 динара, што је у односу на Одлуку о буџету града Смедерева
за 2019. годину („Службени лист града Смедерева“ , број
7/2018) повећање у укупном износу од 2.484.446 динара.
Наведено повећање односи се на материјал и специјализоване услуге.
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Глава 4.3 РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ
ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, Програмска класификација 0602-0001-Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција
950 – Образовање које није дефинисано нивоом
Планирана средства износе укупно 22.447.526 динара
и то: из буџета града Смедерева у износу од 15.867.526 динара и средства из осталих извора - сопствених прихода у
износу од 6.580.000 динара.
Планирана средства из буџета града Смедерева износе 15.867.526 динара, што је у односу на Одлуку о буџету
града Смедерева за 2019. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 7/2018) повећање у износу од 2.085.330
динара, а промена у структури односи се на смањења и то
код следећих позиција:
- социјални доприноси на терет послодавца у износу од
55.838 динара,
- накнаде за трошковe за запослене у износу од 20.000
динара,
- награде запосленима и остали посебни расходи у износу од 45.000 динара,
док је до повећања средстава дошло у структури на позицијама:
- накнаде у натури у износу од 20.000 динара,
- социјална давања запосленима у износу од 100.838
динара,
- стални трошкови у износу од 85.330 динара и
- услуге по уговору у износу од 2.000.000 динара.
ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, Програмска класификација 0602-0001, Програмска активност 0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина, ФУНКЦИЈА 620 – Развој
заједнице, на позицији 123-Услуге по уговору планирана су
средства у укупном износу од 2.094.000 динара, што је у
односу на Одлуку о буџету града Смедерева за 2019. годину („Службени лист града Смедерева“, број 7/2018) повећање за 794.000 динара и односи се на расходе за планове
превентивних мера и координације при извођењу радова и
трошкове комисија за пријем објеката у јавну својину.
Код позиције 124-Текуће поправке и одржавање планирано је смањење средстава у износу од 7.175.549 динара, а односи се на текуће поправке и одржавање за месне
заједнице. Повећање плана у износу од 7.000.000 динара
извршено је на позицији 126, економска класификација
511-Зграде и грађевински објекти за радове у месним заједницама (преусмеравање планског износа, промена конта).
Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету града
Смедерева за 2019. годину уведена је нова позиција 126.1,
економска класификација 512-Машине и опрема у износу
од 108.000.000 динара, за Систем техничке заштите за град
Смедерево.
ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, Програмска класификација 0602-0001, Програмска активност 0001 – Функционисање локалне самоуправе
и градских општина, ФУНКЦИЈА 220 – Цивилна одбрана,
планиран је укупан износ од 42.847.000 динара. На позицији 137, економска класификација 511-Зграде и грађевински
објекти планиран је укупан износ од 10.600.000 динара, од
поменутог износа 1.000.000 динара односи се на планирана средства за санацију клизишта. На основу Закључка
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Градског већа града Смедерева број 320-69/2019-07 од 20.
маја 2019. године планирани су следећи износи: 2.400.000
динара за Идејно решење са хидролошком студијом за регулацију Голобочког потока и 4.200.000 динара за Пројекат
за грађевинску дозволу и Пројекат за извођење радова за
регулацију Голобочког потока.
ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, Програмска класификација 0602-0009, Програмска активност 0009 – Текућа буџетска средства, ФУНКЦИЈА 160 – Опште јавне услуге класификоване на другом
месту, економска класификација 49912 – Текућа резерва
планирана су средства у износу од 15.000.000 динара.
Глава 4.4 ДРУШТВЕНА БРИГА О ДЕЦИ
ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ, Програмска класификација 2001-0001-Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања, функција 911- Предшколско образовање
Укупно планирана средства износе 495.186.076 динара
и то из: буџета града Смедерева 489.186.076 динара и средства из сопствених прихода 6.000.000 динара.
Планирана средства из буџета града Смедерева износе 489.186.076 динара што је смањење у односу на Одлуку о буџету града Смедерева за 2019. годину („Службени
лист града Смедерева“, број 7/2018) у укупном износу од
200.000 динара, а промена у структури односи се на смањења и то код следећих позиција:
- социјални доприноси на терет послодавца у износу од
1.966.258 динара,
- трошкови путовања у износу од 6.600.000 динара
(промена конта за превоз),
- зграде и грађевински објекти у износу од 2.000.000
динара,
док је до повећања средстава дошло у структури на позицијама:
- накнадe трошкова за запослене у износу од 6.600.000
динара,
- стални трошкови у износу од 2.996.258 динара,
- услуге по уговору у износу од 370.000 динара,
- текуће поправке и одржавање у износу од 300.000 динара,
- машине и опрема у износу од 100.000 динара.
Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету града
Смедерева за 2019. годину уведена је нова позиција 161.1,
економска класификација 511-Зграде и грађевински објекти – Радови на санацији и адаптацији дечијег одмаралишта
на Ртњу у укупном износу од 24.609.865 динара, од чега
је учешће буџета Републике Србије (Кабинет министра без
портфеља задуженог за демографију и популациону политику) у износу од 20.918.385 динара.
Глава 4.5 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА - Установа за
дневни боравак деце и омладинe са сметњама у развоју
“Сунце”
ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА,
Програмска класификација 0901-0004-Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге, функција 040-Породица и деца
Укупно планирана средства износе 10.252.582 динара и
то из: буџета града Смедерева 9.372.582 динара и средства
из сопствених прихода 880.000 динара.
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Планирана средства из буџета града Смедерева износе 9.372.582 динара што представља повећање у односу на
Одлуку о буџету града Смедерева за 2019. годину („Службени лист града Смедерева“, број 7/2018) у укупном износу од 272.582 динара. Kод позиције која се односи на
социјалне доприносе на терет послодавца извршено је смањење у износу од 47.418 динара. Повећање планске величине извршено је увођењем нове позиције 173.1-Накнаде за
социјалну заштиту из буџета, економска класификација 472
са планским износом од 320.000 динара.
Глава 4.6 КУЛТУРA
ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА, Програмска класификација 1201-0001-Функционисање локалних установа културе и Пројекти у култури, функција 820 - Услуге културе.
Планирана средства за културу износе укупно
278.881.784 динара и то: из буџета града Смедерева
235.392.510 динара, а средства из сопствених прихода у износу од 43.489.274 динара.
Средства из буџета града смањена су у укупном износу од 8.870.038 динара. Промена се односи на Програмску
активност 1201-0001 - Функционисање локалних установа
културе и поједине пројекте у култури. Средства из осталих
извора су повећана у укупном износу од 9.835.774 динара.
Средства из буџета града Смедерева смањена су код
Програмске активности 1201-0001- Функционисање локалних установа културе и то:
- социјални доприноси на терет послодавца у износу од
530.454 динара.
Средства из буџета града Смедерева код Програмске
активности 1201-0001- Функционисање локалних установа
културе повећана су на следећим позицијама:
- стални трошкови у износу од 292.011 динара,
- трошкови путовања у износу од 100.000 динара,
- услуге по уговору у износу од 1.007.000 динара,
- специјализоване услуге – Програмске активности
установа у износу од 429.238 динара,
- текуће поправке и одржавање у износу од 1.000.000
динара,
- материјал у износу од 147.000 динара,
- машине и опрема у износу од 1.360.000 динара,
- нематеријална имовина у износу од 100.000 динара.
Смањења су извршена код следећих Пројеката из области културе и то:
- Пројекат Центра за културу Светосавске свечаности у
износу од 345.083 динара,
- Пројекти Музеја-учешће града у пројектима које подржава Министарство културе и информисања у износу
од 3.500.000 динара (Одлуком о буџету града Смедерева
за 2019. годину „Службени лист града Смедерева“, број
7/2018), планирано је учешће у износу од 5.000.000 динара
за два пројекта Музеја у Смедереву којим су учествовали
на конкурсу Министарства културе и информисања и то за:
Пројекат-Грожђе, гвожђе и урбане вибрације и за пројекат
Годишњи програм Градске галерије савремене уметности
Смедерево за 2019. годину).
Повећања су извршена код појединих Пројеката из
области културе и то:
- Пројекат Центра за културу – Смедеревска јесен у износу од 5.000.000 динара,
- Пројекат Центра за културу – Позоришни фестивал
″Нушићеви дани″ у износу од 1.000.000 динара (на основу
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одобрених средстава на конкурсу Министарства културе и
информисања Републике Србије),
- Пројекат Музеја – Реализација нове сталне поставке
Музеја у Смедереву - Грожђе, гвожђе и урбане вибрације у
износу од 1.570.250 динара (на основу одобрених средстава
на конкурсу Министарства културе и информисања Републике Србије), тако да укупан план за наведени пројекат
износи 2.970.250 динара (1.570.250 динара су средства из
Министарства културе и информисања одобрених на конкурсу и 1.400.000 динара је учешће града),
- Пројекат Музеја-Годишњи програм градске галерије
савремене уметности Смедерево за 2019. годину у износу
од 500.000 динара (на основу одобрених средстава на конкурсу Министарства културе и информисања Републике
Србије), тако да укупан план за наведени пројекат износи 600.000 динара (500.000 динара су средства из Министарства културе и информисања одобрених на конкурсу и
100.000 динара је учешће града),
- Пројекат Музеја-Видљиви депои: 3Д дигитализација
покретног археолошког материјала из Музеја у Смедереву
у износу од 500.000 динара (на основу одобрених средстава
на конкурсу Министарства културе и информисања Републике Србије) и
- Пројекат Музеја – Руска уметност у Смедеревском музеју: конверзација и рестаурација слика и икона у износу
од 200.000 динара (на основу одобрених средстава на конкурсу Министарства културе и информисања Републике
Србије).
Пројекат П-9 Регионалног завода за заштиту споменика културе Конзерваторско-рестаураторски радови на санацији и конзервацији надземног дела Куле 11 Смедеревске
тврђаве који је био предвиђен Одлуком о буџету града Смедерева за 2019. годину („Службени лист града Смедерева“, број 7/2018) из средстава буџета града и Министарства
културе и информисања (преко буџета града Смедерева) у
укупном износу од 13.500.000 динара неће бити реализован
јер Министарство културе и информисања није подржало
пројекат .На поменутој позицији у буџету града Смедерева
планирана су средства за Пројекат Регионалног завода за
заштиту споменика културе Пета фаза систематских археолошких истраживања Тврђаве Рам у оквиру реализације
Главног пројекта обнове Тврђаве Рам у износу од 1.000.000
динара (на основу одобрених средстава Министарства културе и информисања Републике Србије).
Пројекат П-11 Регионалног завода за заштиту споменика културе – Санација фасаде цркве Светог Георгија на
Тргу Републике у Смедереву који је био предвиђен Одлуком о буџету града Смедерева за 2019. годину („Службени
лист града Смедерева“, број 7/2018) из средстава буџета
града у износу од 8.400.000 динара неће бити реализован.
На поменутој позицији у буџету града Смедерева планирана су средства за Пројекат Регионалног завода за заштиту
споменика културе Статичка санација и стабилизација куле
11 у укупном у износу од 10.624.594 динара (2.600.000 динара из буџета града и средства у износу од 8.024.594 динара у колони 10 која се односи на сопствене и друге приходе-из осталих извора, а односи се на пренета средства из
претходне године.
Пројекат П-13 Регионалног завода за заштиту споменика културе „Истраживање војних меморијала на територији
општине Велика Плана“ који је био предвиђен Одлуком о
буџету града Смедерева за 2019. годину („Службени лист
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града Смедерева“, број 7/2018) у колони 10 која се односи
на сопствене и друге приходе (из осталих извора) у износу
од 200.000 динара неће бити реализован. На поменутој позицији у буџету града Смедерева планирана су средства за
Пројекат Регионалног завода за заштиту споменика културе
-Набавка опреме и програмских пакета за дигитализацију и
управљање дигитализованом документацијом непокретних
културних добара у износу од 600.000 динара (на основу
одобрених средстава Министарства културе и информисања Републике Србије) .
У колони 10 која се односи на сопствене и друге приходе (из осталих извора) код Програмске класификације која
се односи на функционисање локалних установа културе,
поједине позиције су смањене и то:
- накнаде у натури у износу од 100.000 динара,
- накнаде трошкова за запослене у износу од 50.000 динара,
- специјализоване услуге – програмске активности у износу од 330.000 динара,
- нематеријална имовина у износу од 100.000 динара.
У колони 10 која се односи на сопствене и друге приходе (из осталих извора) код Програмске класификације која
се односи на функционисање локалних установа културе,
поједине позиције су повећане и то у следећој структури по
економским класификацијама:
- социјална давања запосленима у износу од 50.000 динара,
- стални трошкови у износу од 117.000 динара,
- трошкови путовања у износу од 15.000 динара,
- услуге по уговору у износу од 33.000 динара,
- текуће поправке и одржавање у износу од 100.000 динара,
- материјал у износу од 30.000 динара,
- порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате у износу од 10.000 динара,
- машине и опрема у износу од 1.930.000 динара.
Повећање из колоне 10 која се односи на сопствене и
друге приходе (из осталих извора) је извршенo код следећег Пројекта из области културе и то:
- Пројекат Центра за културу – Позоришни фестивал
″Нушићеви дани″ у износу од 306.180 динара.
ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, Програмска активност 1101-0001
– Просторно и урбанистичко планирање, ФУНКЦИЈА 620
– Развој заједнице, планирана су средства у укупном износу од 36.100.000 динара, непромењено у односу на Одлуку
о буџету града Смедерева за 2019. годину („Службени лист
града Смедерева“, број 7/2018). На позицији 209-Специјализоване услуге, економска класификација 424, смањен
је износ за 24.100.000 динара и преусмерен на позицију
211-Зграде и грађевински објекти, економска класификација 511, за пројектно планирање које ће се реализовати према
ЈП Урбанизам Смедерево, а на основу закључених уговора
(промена конта).
ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, Програмска активност 11010005 – Остваривање јавног интереса у одржавању зграда,
ФУНКЦИЈА 660 - Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту. Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету града Смедерева за 2019. годину
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уведена је нова позиција 212.1 за ЈП Градско стамбено Смедерево са планираним износом од 6.000.000 динара, на име
текућих субвенција јавним нефинансијским предузећима и
организацијама, економска класификација 4511.
ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, Програмска активност 1102-0006 – Одржавање гробаља и погребне услуге, ФУНКЦИЈА 620 – Развој заједнице, извршено је повећање планираног износа у односу на Одлуку
о буџету града Смедерева за 2019. годину („Службени
лист града Смедерева“, број 7/2018) у укупном износу од
6.452.800 динара. Износ од 6.352.800 динара односи се на
радове за унутрашње саобраћајнице и плато за сахрањивање на Централном гробљу на локацији Шешковац и износ
од 100.000 динара односи се на сталне трошкове.
ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, Програмска активност 1102-0008 – Управљање и снабдевање
водом за пиће, ФУНКЦИЈА 630 – Водоснабдевање, извршено је повећање планираног износа у укупном износу од
920.000 динара у односу на Одлуку о буџету града Смедерева за 2019. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 7/2018) према ЈКП Водовод Смедерево. На позицији
227-Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, смањен је плански износ за
4.600.000 динара. Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету града Смедерева за 2019. годину на позицији
227.1-Зграде и грађевински објекти, економска класификација 511 планиран је износ од 5.520.000 динара (преусмеравање планираних буџетских средстава, промена
конта).
ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА, Програмска класификација 1502-0001-Управљање развојем туризма, функција 473 - Туризам
Планирана трансферна средства из буџета града Смедерева за развој туризма износе укупно 17.900.000 динара,
што је повећање у односу на Одлуку о буџету града Смедерева за 2019. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 7/2018) за укупан износ од 3.300.000 динара и то за
текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и
организацијама.
ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ, ПРОЈЕКАТ 0101-П1 – Израда пројектно техничке
документације за изградњу система за наводњавање јужног
дела територије града Смедерева, ФУНКЦИЈА 421– Пољопривреда, извршено је смањење планираног износа за
792.000 динара у односу на Одлуку о буџету града Смедерева за 2019. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 7/2018), на позицији 240-економска класификација
511-Зграде и грађевински објекти.
ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ, Програмска активност 0101-0002 – Мере подршке
руралном развоју, ФУНКЦИЈА 421- Пољопривреда, извршено је смањење планираног износа за 6.250.000 динара у
односу на Одлуку о буџету града Смедерева за 2019. годину („Службени лист града Смедерева“, број 7/2018), на позицији 245-Уређење атарских путева-учешће Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике
Србије, економска класификација 425-Текуће поправке и
одржавање.
На позицији 246 – Изградња система за наводњавање
дела територије града Смедерева (учешће града и ПДВ),
економска класификација 511 – Зграде и грађевински
објекти, извршено је смањење планираног износа за износ од 33.248.243 динара у односу на Одлуку о буџету
града Смедерева за 2019. годину („Службени лист града
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Смедерева“, број 7/2018). Уредбом о утврђивању програма
извођења радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта за 2019. годину („Службени гласник Републике Србије“, број 18/2019) нису предвиђена
средства којима би била финансирана изградња система
за наводњавање и то за нове радове, изградња система за
наводњавање Удовичког платоа II фаза).
На позицији 247 – Изградња система за наводњавање
дела територије града Смедерева – средства Министарства, пољопривреде, шумарства и водопривреде-Управе за
пољопривредно земљиште РС, економска класификација
511 – Зграде и грађевински објекти извршено је смањење
планираног износа у износу од 142.868.571 динара у односу на Одлуку о буџету града Смедерева за 2019. годину
(„Службени лист града Смедерева“, број 7/2018), Уредбом о утврђивању програма извођења радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта за
2019. годину („Службени гласник Републике Србије“, број
18/2019) нису предвиђена средства којима би била финансирана изградња система за наводњавање и то за нове радове, изградња система за наводњавање Удовичког платоа
II фаза).
Ребалансом I за 2019. годину уведена је нова позиција
247.1 – Стални трошкови, економска класификација 421 –
Закуп опреме за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема, а за испитивање функционалности система
за наводњавање и планиран је износ од 345.420 динара.
На позицији 248 – Специјализоване услуге – Комасација за подручје које обухвата делове катастарских општина Шалинац, Кулич и Смедерево (учешће града Смедерева) извршено је повећање планског износа за 9.668.550
динара, на позицији 249- Специјализоване услуге-Комасација за подручје које обухвата делове катастарских општина Шалинац, Кулич и Смедерево (учешће Министарства) извршено је повећање планског износа за износ од
8.215.970 динара.
ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, Програмска класификација 0401-0001, Програмска активност
0001 – Управљање заштитом животне средине, ФУНКЦИЈА 530 – Смањење загађености, извршено је смањење у
укупном износу од 1.000.000 динара у односу на Одлуку о
буџету града Смедерева за 2019. годину („Службени лист
града Смедерева“, број 7/2018), на позицији 254-Зграде
и грађевински објекти –Буџетски фонд за заштиту животне средине. Средства Зеленог фонда Републике Србије уплаћена су децембра месеца 2018. године у износу од
3.000.000 динара, на име израде пројекта ,,Санација и рекултивација несанитарне депоније комуналног отпада ,,Годоминско поље“ у Смедереву. Основном Одлуком о буџету
града Смедерева за 2019. годину планирано је учешће поменутог фонда у износу од 4.000.000 динара.
ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, Програмска класификација 0401-0002, Програмска активност
0002 – Праћење квалитета елемената животне средине,
ФУНКЦИЈА 560 – Заштита животне средине некласификована на другом месту, извршено је повећање у износу од
346.000 динара у односу на Одлуку о буџету града Смедерева за 2019. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 7/2018), на позицији 256-Специјализоване услуге–Буџетски фонд за заштиту животне средине, економска класификација 424, за мониторинг буке.
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ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, Програмска класификација 0401-0004, Програмска активност
0004 – Управљање отпадним водама, ФУНКЦИЈА 520 –
Управљање отпадним водама, извршено је повећање у износу од 700.000 динара у односу на Одлуку о буџету града
Смедерева за 2019. годину („Службени лист града Смедерева“, број 7/2018), на позицији 259-Текуће поправке и
одржавање, економска класификација 425, према ЈКП Водовод Смедерево, за остале послове по налогу комуналне
инспекције.
ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА, Програмска класификација 0701-0002, Програмска активност 0002 – Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре, ФУНКЦИЈА
451 – Друмски саобраћај, планиран је укупан износ од
181.516.740 динара, што је планирано повећање за износ
од 104.351.140 динара у односу на Одлуку о буџету града
Смедерева за 2019. годину („Службени лист града Смедерева“, број 7/2018), на позицији 266-Текуће поправке и
одржавање. Средства су додата за зимску службу, рехабилитацију путева у сеоским месним заједницама и за железничке пружне прелазе од 2016. до 2019. године.
ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА, Програмска класификација 0701-0002, Програмска активност 0002 – Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре, ФУНКЦИЈА
451 – Друмски саобраћај, Одлуком о изменама и допунама
Одлуке о буџету града за 2019. годину планирано је повећање за износ од 9.538.000 динара. Средства су додата за
реконструкцију Ђушине улице у Смедереву, а наведени
износ је учешће града Смедерева.
ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА, Програмска класификација 0701-0002, Програмска активност 0002 – Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре, ФУНКЦИЈА
451 – Друмски саобраћај, Одлуком о изменама и допунама
Одлуке о буџету града за 2019. годину планирано је повећање за износ од 20.000.000 динара за чишћење канала за
одводњавање.
ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И
САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА, Програмска класификација 0701-0002, Програмска активност 0002 – Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре, Савет за
безбедност саобраћаја града Смедерева, ФУНКЦИЈА 360
– Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту,
Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету града за
2019. годину планирано је повећање за укупан износ од
5.000.000 динара.
ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ, Програмска класификација 2002-0001-Функционисање основних школа, функција 912-Основно образовање
Планирана средства из буџета града Смедерева за
основно образовање износе укупно 325.600.000 динара,
што је повећање у односу на Одлуку о буџету града Смедерева за 2019. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 7/2018) за укупан износ од 15.430.000 динара.
У оквиру поменутог програма извршено је смањење и
то код следећих расхода и издатака:
- накнаде у натури у износу од 3.100.000 динара,
- награде запосленима и остали посебни расходи у износу од 500.000 динара,
- услуге по уговору у износу од 55.000 динара,
- специјализоване услуге у износу од 220.000 динара,
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- материјал у износу од 865.000 динара,
- новчане казне и пенали по решењу судова у износу од
500.000 динара,
- машине и опрема у износу од 20.500 динара.
Извршено је повећање код следећих расхода и издатака:
- накнаде трошкова за запослене у износу од 4.970.000
динара,
- стални трошкови у износу од 7.403.000 динара,
- трошкови путовања ученика у износу од 8.167.500 динара,
- текуће поправке и одржавање у износу од 150.000 динара.
ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ, Програмска класификација 2003-0001-Функционисање средњих школа, функција 920 – Средње образовање
Планирана средства из буџета града Смедерева износе 129.190.000 динара, што је повећање у односу на Одлуку о буџету града Смедерева за 2019. годину („Службени
лист града Смедерева“, број 7/2018) у укупном износу од
7.950.000 динара.
У оквиру поменутог програма извршено је и смањење и
то код следећих расхода и издатака:
- накнаде у натури у износу од 400.000 динара,
- социјална давања запосленима у износу од 5.000 динара и
- материјал у износу од 2.552.000 динара.
Извршено је повећање код следећих расхода и издатака:
- накнаде трошкова за запослене у износу од 1.900.000
динара,
- награде запосленима и остали посебни расходи у износу од 163.000 динара,
- стални трошкови у износу од 35.000 динара,
- услуге по уговору у износу од 575.000 динара,
- текуће поправке и одржавање у износу од 2.034.000
динара,
- машине и опрема у износу од 3.200.000 динара и
- зграде и грађевински објекти у износу од 3.000.000
динара.
- текуће поправке и одржавање у износу од 2.034.000
динара,
- зграде и грађевински објекти у износу од 3.000.000
динара.
ТА

ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИ-

СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ УГРОЖЕНОМ СТАНОВНИШТВУ
ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА,
Програмска класификација 0901-0001 – Једнократне помоћи и други облици помоћи, функција 070 – Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом
месту
Планирана средства из буџета града Смедерева износе
71.500.000 динара, што је смањење у односу на Одлуку о
буџету града Смедерева за 2019. годину („Службени лист
града Смедерева“, број 7/2018) у износу од 2.500.000 динара.
Извршено је смањење у структури и то за подстицање образовања ученика и студената на територији града
Смедерева у износу од 5.000.000 динара, док је повећање
извршено за превоз ученика средњих школа у износу од
2.500.000 динара.

24. јун 2019. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СМЕДЕРЕВО
ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА-Центар за социјални рад, Програмска класификација
0901-0001-Једнократне помоћи и други облици помоћи,
функција 090-Социјална заштита некласификована на другом месту
Планирана средства из буџета града Смедерева износе 39.560.338 динара, што је повећање у односу на Одлуку о буџету града Смедерева за 2019. годину („Службени
лист града Смедерева“, број 7/2018) у укупном износу од
1.181.339 динара.
У оквиру поменутог програма дошло је до смањења код
следећег расхода:
- социјални доприноси на терет послодавца у износу од
681 динар.
У оквиру поменутог програма дошло је до повећања
код следећих расхода и издатака:
- плате и додаци запослених у износу од 550.000 динара,
- услуге по уговору у износу од 250.000 динара,
- текуће поправке и одржавање у износу од 150.000 динара,
- новчане казне и пенали по решењу судова у износу од
132.020 динара,
- машине и опрема у износу од 100.000 динара.
ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА,
Програмска класификација 0901-0001-Једнократне помоћи
и други облици помоћи, функција 090-Социјална заштита
некласификована на другом месту
Планирана средства из буџета града Смедерева износе 37.500.000 динара, што је повећање у односу на Одлуку о буџету града Смедерева за 2019. годину („Службени
лист града Смедерева“, број 7/2018) у укупном износу од
11.300.000 динара и то за:
- обезбеђење инфраструктуре ради изградње стамбених
објеката, израда техничке документације по Уговору 400758/2018-07 са Комесаријатом за избеглице и миграције Републике Србије у износу од 3.000.000 динара (приходи из
буџета – учешће града Смедерева),
- сеоске куће ″Кров 2017″ у износу од 2.300.000 динара
(трансфери од других нивоа власти - републичка средства)
и
- Пројекат ‹›ЛСЏ 4 ЛАП›› – Трајна решења за интерно
расељене и повратнике – Европска унија и партнери, град
Смедерево предфинансирање у износу од 6.000.000 динара.
ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА,
Програмска класификација 0901-П2 – Пројекат „Сервис
подршке и услуга у области социјалне заштите за маргинализоване групе грађана са територије града Смедерева“,
функција 090 – Социјална заштита некласификована на
другом месту
Планирана средства из буџета града Смедерева износе 25.550.000 динара, што је повећање у односу на Одлуку о буџету града Смедерева за 2019. годину („Службени
лист града Смедерева“, број 7/2018) у укупном износу од
4.100.000 динара и то за накнаде за социјалну заштиту из
буџета – учешће града Смедерева.
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ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА - ДОМ ЗДРАВЉА, Програмска класификација 1801-0003- Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље, функција
720-Ванболничке услуге
Планирана средства из буџета града Смедерева износе
62.000.000 динара, што је повећање у односу на Одлуку о
буџету града Смедерева за 2019. годину („Службени лист
града Смедерева“, број 7/2018) у износу од 1.000.000 динара и то за медицинске услуге (услуге хитне медицинске
помоћи неосигураним лицима).
ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА, Програмска класификација 1801-0003- Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље, функција
731-Опште болничке услуге, позиција 306, економска класификација 511-Зграде и грађевински објекти извршено је
повећање планског износа за износ од 31.714.788 динара
на име пдв-а за Општу болницу преко Канцеларије за јавна
улагања Републике Србије по Одлуци о доделу Уговора.
ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО, као орган града и директни корисник буџетских средстава, планиран
је у оквиру раздела 5, ПРОГРАМА 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, Програмска класификација
0602-0004, Програмска активност 0004-Градско правобранилаштво, функција 330-Судови, у укупном износу од
33.744.712 динара, што је повећање у односу на Одлуку о
буџету града Смедерева за 2019. годину („Службени лист
града Смедерева“, број 7/2018) за износ од 3.075.407 динара.
На основу свега наведеног, Скупштина града Смедерева донела је Одлуку о изменама и допунама Одлуке о буџету града Смедерева за 2019. годину.
Број 400-5032/2019-07
У Смедереву, 24. јуна 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.

59.
На основу члана 2. став 3. тачка 4), члана 3. став 1. тачка
4), члана 4. став 3. и члана 5. став 1. Закона о комуналним
делатностима („Службени гласник Републике Србије“, број
88/2011, 104/2016 и 95/2018), члана 20. став 1. тачака 2. и
14., члана 23. став 4. и члана 32. став 1. тачка 6), а у вези
са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018), члана 35. став 2.
и члана 39. ставова 2. и 3. Закона о прекршајима („Службени гласник Републике Србије“, број 65/2013, 13/2016 и
98/2016-одлука УС), члана 14. став 1. тачака 2. и 14. и члана
19. став 1. тачка 6) Статута града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 2/2019 - пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 20. седници одржаној
24. јуна 2019. године, донела jе
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОД Л У КУ

О УПРАВЉАЊУ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком се, у складу са законом, уређују услови
и начин обављања комуналне делатности – управљање комуналним отпадом (у даљем тексту: комунална делатност)
на територији града Смедерева (у даљем тексту: Град), изношење комуналног отпада и поступање са отпадним материјама, права и обавезе привредног субјекта који обавља
комуналну делатност и корисника услуга, начин наплате
цене за изношење и депоновање отпада, обавезе вршиоца
комуналне делатности у случају непланираних и планираних прекида у обављању комуналне делатности, надзор, казнене одредбе, као и друга питања од значаја за обављање
комуналне делатности.
Члан 2.
Комунална делатност из члана 1. ове Одлуке обухвата
сакупљање комуналног отпада, његово одвожење, третман
и безбедно одлагање укључујући управљање, одржавање,
санирање и затварање депонија, као и селекцију секундарних сировина и одржавање, њихово складиштење и третман.
Члан 3.
Комуналну делатност на територији Града обавља јавно
предузеће које је Град основао за обављање ове делатности, у складу са законом, подзаконским актима, Одлуком о
оснивању, Статутом и овом Одлуком, а исту може да обавља и друго привредно друштво, предузетник или други
привредни субјект, у складу са законом (у даљем тексту:
Предузеће).
Члан 4.
Комунална делатност врши се на начин којим се обезбеђује најмањи ризик по угрожавање живота и здравља људи
и животне средине, контролом и мерама смањења:
1. загађења вода, ваздуха и земљишта;
2. опасности по људе, биљни и животињски свет;
3. опасности од настајања удеса, експлозија или пожара;
4. негативних утицаја на пределе и природна добра посебних вредности;
5. нивоа буке и непријатних мириса.
Врсте отпада
Члан 5.
Врсте отпада, у смислу ове Одлуке, су:
1. комунални отпад - отпад из домаћинстава (кућни отпад), као и други отпад који је због своје природе или састава сличан отпаду из домаћинства;
2. комерцијални отпад - отпад који настаје у предузећима, установама и другим институцијама које се у целини
или делимично баве трговином, услугама, канцеларијским
пословима, спортом, рекреацијом или забавом, осим отпада из домаћинстава и индустријског отпада;
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3. индуструјски отпад - отпад из било које индустрије
или са локације на којој се налази индустрија, осим јаловине и пратећих минералних сировина из рудника и каменолома;
4. неопасан отпад - отпад који нема карактеристике опасног отпада;
5. опасан отпад - отпад који по свом пореклу, саставу
или концентрацији опасних материја може проузроковати
опасност по животну средину и здравље људи и има најмање једну од опасних карактеристика утврђених посебним
прописима, укључујући и амбалажу у коју је опасан отпад
био или јесте упакован;
6. кабасти отпад - отпад из домаћинства који се по својој величини не може одлагати у посуде за сакупљање отпада (апарати беле технике, намештај, делови санитарне
опреме и друго);
7. отпад од грађења и рушења (у даљем тексту: грађевински отпад) - отпад који настаје у току обављања грађевинских радова на градилиштима или припремних радова
који претходе грађењу објеката, као и отпад настао услед
рушења или реконструкције објеката, а обухвата неопасан
и опасан отпад од грађења и рушења и то:
1) н
 еопасан отпад од грађења и рушења који не садржи
опасне материје, а који је по свом саставу сличан комуналном отпаду,
2) о пасан отпад од грађења и рушења који захтева посебно поступање, односно који има једну или више
опасних карактеристика које га чине опасним отпадом, а на које се примењују посебни прописи;
8. баштенски отпад - биоразградиви отпад (трава, суво
лишће и ситно грање, слама и сено, иглице четинара,
струготине, опиљци дрвета, остаци од цвећа и разног
баштенског биља).
II ИЗНОШЕЊЕ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА И
ПОСТУПАЊЕ СА ОТПАДНИМ МАТЕРИЈАМА
Члан 6.
Изношење и одлагање комуналног и комерцијалног отпада (у даљем тексту: комунални отпад) који настаје код корисника стамбеног и пословног простора врши Предузеће.
Предузеће је дужно да:
1. износи комунални отпад из стамбеног и пословног
простора;
2. обнавља, одржава и замењује посуде за одлагање комуналног отпада набављене из буџетских или средстава Предузећа;
3. уклања кабасти и баштенски отпад у складу са налозима одељења Градске управе надлежног за послове
комуналне инспекције, као и по позиву корисника
услуга уз новчану накнаду.
Члан 7.
Сви власници и корисници стамбеног или пословног
простора (отвореног или затвореног), физичка лица, правна лица, предузетници, организације, установе и др. (у даљем тексту: корисници услуга) дужни су да сакупљају и
одлажу комунални отпад на прописан начин и без изузетка
подлежу обавези организованог изношења комуналног отпада, без обзира да ли су о томе склопили посебан уговор
са Предузећем и да ли поседују типску посуду за одлагање
комуналног отпада, уз плаћање новчане накнаде за извршене услуге.
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Члан 8.

Члан 13.

Корисници услуга у насељеним местима сеоског карактера имају обавезу плаћања новчане накнаде за извршене
услуге након обезбеђивања организованог изношења и депоновања комуналног отпада од стране Предузећа.

Предузеће је дужно да посебно планира начин изношења комуналног, кабастог и баштенског отпада и да у сарадњи са месним заједницама и на њихов захтев, организује
периодичне акције његовог изношења.
Предузеће је дужно да распоред изношења отпада из
става 1. овог члана благовремено објави на својој интернет
страници.
Корисник услуга може сопственим превозом извршити
одвожење комуналног, кабастог, баштенског и грађевинског отпада на депонију, уз плаћање накнаде за депоновање
утврђене ценовником Предузећа.

Члан 9.
Корисници услуга су обавезни да прибаве типске посуде за одлагање комуналног отпада, о свом трошку.
Корисници услуга могу бити ослобођени обавезе из
става 1. овог члана у случајевима када у поступку инспекцијског надзора буде утврђено:
1. да специјализовано возило за изношење комуналног
отпада не може да приђе месту са којег се односи комунални отпад;
2. да није могуће поставити посуду за одлагање комуналног отпада на било које место у близини корисника услуга;
3. да се постављањем посуде за одлагање комуналног
отпада омета пешачки и други саобраћај и ружи
естетски изглед Града;
4. да је из других оправданих разлога најцелисходније
да се комунални отпад износи у пластичним врећама,
типским врећама, или на други погоднији начин прописан овом Одлуком.
У случајевима из става 2. овог члана, решење о начину одлагања комуналног отпада доноси одељење Градске
управе надлежно за послове комуналне инспекције, по
претходно прибављеном мишљењу Предузећа.
Члан 10.
Комунални отпад, као и остале врсте отпада, не смеју се
уништавати, спаљивати, закопавати, износити, разбацивати
и одлагати на поседима у приватној својини, површинама
јавне намене и површинама у јавном коришћењу.
Члан 11.
Забрањено је одлагати све врсте отпада осим комуналног, у посуде за одлагање комуналног отпада.
Остале врсте отпада осим комуналног, морају се чувати
у свом поседу све до његовог одношења, на трошак власника.
Корисник услуга не сме у посуду за одлагање комуналног отпада сипати течност, жар, палити ватру или посуду
држати у близини ватре.
Забрањено је одлагати комунални отпад у корпе за отпатке – ђубријере.
Члан 12.
Привредни субјекти и физичка лица код којих у обављању привредне и друге делатности настаје отпад који има
употребну вредност и који може да се користи као секундарна сировина, дужни су да са тим отпадом поступају у
складу са законом којим се уређује управљање отпадом и
подзаконским актима.
Привредни субјекти и физичка лица код којих у обављању привредне и друге делатности настаје опасан отпад, дужни су да са тим отпадом поступају у складу са законом којим се уређује управљање отпадом и подзаконским актима.
Забрањено је мешати опасан отпад са комуналним отпадом.

Постављање посуда за одлагање комуналног отпада
Члан 14.
Посуде за одлагање комуналног отпада морају бити типизиране по изгледу и запремини и подесне за изношење
отпада специјализованим возилом.
У типизиране посуде спадају:
1. канте;
2. контејнери запремине 1,1 м³;
3. посуде запремине 5 м³;
4. посуде за прикупљање грађевинског, кабастог и баштенског отпада;
5. друге посуде чији тип утврди Предузеће према конкретним потребама;
6. посуде за селективно одлагање комуналног отпада;
7. подземне посуде за одлагање комуналног отпада.
За правна лица и предузетнике који обављају одређену
делатност, тип посуде се одређује и на основу те врсте делатности, као и на основу количине отпада која се јавља у
процесу рада.
У случајевима извођења грађевинских радова на изградњи, реконструкцији, доградњи, санацији или адаптацији објекта, инвеститор је дужан да са Предузећем склопи
уговор о постављању посуде за отпад одговарајућег габарита, ради изношења грађевинског и сличног отпада, уз
одговарајућу накнаду.
Тип и број посуда за одлагање комуналног отпада одређује Предузеће.
Локација посуда за одлагање комуналног отпада које се
постављају на површине јавне намене и површине у јавном
коришћењу, одређује се на основу мишљења Јавног предузећа Урбанизам Смедерево, Смедерево (у даљем тексту: ЈП
Урбанизам).
Домаћинства и други произвођачи комуналног отпада
су у обавези да врше селекцију комуналног отпада ради рециклаже, након обезбеђивања услова за пријем селектованог отпада од стране Предузећа.
Члан 15.
У случају оштећења посуда за одлагање комуналног
отпада које су у власништву корисника услуге, а која настану приликом пражњења посуда, кривицом Предузећа, као
даваоца услуге, Предузеће је дужно да изврши поправку
посуда, а ако то није могуће, набавку нове посуде.
Након истека рока од две године, рачунајући од дана набавке за канте за индивидуална домаћинства, а након четири године за остале посуде за одлагање отпада, Предузеће
се ослобађа обавезе из става 1. овог члана.
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Члан 16.

Комунални отпад се може одлагати и у пластичним
врећама или типским врећама одговарајуће запремине, на
основу мишљења Предузећа и одобрења одељења Градске
управе надлежног за послове комуналне инспекције.
Предузеће утврђује време и место изношења, сабирања
и одношења комуналног отпада, о чему је дужно да благовремено обавести кориснике услуга.
Комунални отпад из централних делова насељеног места Смедерево који се одлаже у пластичним врећама, или
типским врећама одговарајуће запремине, износи се у периоду који одреди Предузеће, уз сагласност одељења Градске управе надлежног за послове комуналне инспекције и
не сме се задржавати на површини јавне намене и површини у јавном коришћењу ван утврђеног временског периода.
Корисници услуга из става 3. овог члана обавезни су да
поседују прописану врсту врећа одговарајуће запремине,
да их уредно вежу и спакују и до изношења обезбеде од
оштећења и расипања садржаја.
Забрањено је корисницима услуга из става 3. овог члана
изношење комуналног отпада на површину јавне намене и
површину у јавном коришћењу ван утврђеног времена за
централне делове насељеног места Смедерево из става 3.
овог члана и у другачијој амбалажи од оне прописане у ставу 1. овог члана.
Комунални отпад из осталих делова насељеног места
Смедерево који се, по одобрењу одељења Градске управе надлежног за послове комуналне инспекције, одлаже у
пластичним врећама, или типским врећама одговарајуће
запремине, износи се на начин и по поступку утврђеном за
изношење из типизираних посуда.
Члан 17.
Приликом изградње нових објеката, место за одлагање
комуналног отпада треба обезбедити на начин предвиђен
пројектно-техничком документацијом, у склопу грађевинске парцеле.
За новоизграђене објекте, као и код постављања привремених објеката, набавку типизираних посуда за одлагање комуналног отпада врши инвеститор на свој трошак.
Члан 18.
Уколико комунални инспектор, на лицу места, утврди
да објекти у функцији поседују одговарајући простор, а
посуде за одлагање комуналног отпада нису постављене,
наложиће постављање истих на трошак инвеститора, односно власника или корисника објекта, на место које је за то
предвиђено пројектно-техничком документацијом.
Ако место за постављање посуда није одређено, комунални инспектор ће одредити такво место, уз претходно
прибављено мишљење Предузећа и ЈП Урбанизам.
Члан 19.
Када постојеће место за постављање посуда за одлагање комуналног отпада није функционално (смећаре и простори којима није омогућен прилаз за пражњење комуналног отпада и слично) или ако се у поступку инспекцијског
надзора утврди да постављене посуде естетски руже изглед
Града, ометају пешачки и други саобраћај, заклањају саобраћајну сигнализацију, проузрокују формирање ‘’дивљих
депонија’’ или на појединим местима постоји потреба за
повећањем броја посуда, као и из других важних разлога,
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одељење Градске управе надлежно за послове комуналне
инспекције ће решењем утврдити место, начин и рок у коме
ће ове посуде бити измештене, по претходно прибављеном
мишљењу Предузећа и ЈП Урбанизам.
Забрањено је премештати посуде за одлагање комуналног отпада на друго место без одобрења одељења Градске
управе надлежног за послове комуналне инспекције.
Члан 20.
Изузетно, у случајевима када у непосредној близини
пословног, привременог и сличног објекта није могуће
обезбедити место за постављање нове посуде за одлагање
комуналног отпада или комуналног отпада у врећама, власнику или кориснику тог објекта одељење Градске управе
надлежно за послове комуналне инспекције може одобрити да комунални отпад одлаже на други начин, у складу са
прописима, а по прибављеном мишљењу Предузећа.
Члан 21.
У случају потребе да се места на површинама јавне намене и површинама у јавном коришћењу на којима су постављене посуде за одлагање комуналног отпада, уреде и
ограде (боксевима, ‘’живом оградом’’, оградама од другог
материјала, стубовима, ланцима и др.) како се не би ружио
естетски изглед Града, разносио комунални отпад, ометао
саобраћај, заузимао паркинг простор и слично, одељење
Градске управе надлежно за послове комуналне инспекције
ће наложити Предузећу да, на трошак Града, изврши уређење места по претходно прибављеном мишљењу ЈП Урбанизам.
Уређење места се врши тако да се обезбеди погодан
приступ возилима за изношење комуналног отпада (нивелација терена у нивоу приступног пута, онемогућавање
паркирања возила трећих лица и сл.).
Члан 22.
Нови корисници услуга, као и власници, односно инвеститори стамбених, стамбено-пословних, пословних и
других објеката, дужни су да набаве одговарајуће посуде за
одлагање комуналног отпада, да исте одржавају и замењују
на свој трошак.
Ако нови корисник услуге не поступи у складу са
одредбом става 1. овог члана, Предузеће може, по налогу
одељења Градске управе надлежног за послове комуналне
инспекције, да набави одговарајућу посуду и постави је на
одговарајуће место на трошак корисника услуге.
Прање и дезинфекцију посуда за одлагање комуналног
отпада врши Предузеће, на свој трошак.
Изношење и пренос комуналног отпада
Члан 23.
Уколико се посуде налазе на местима где њихово пражњење изазива ометање или застој у саобраћају Предузеће
је дужно да њихово пражњење организује у времену ван
вршних сати саобраћаја.
Сви корисници услуга изношења комуналног отпада
дужни су да у данима и времену одређеном за његово изношење изнесу посуде испред својих стамбених или пословних објеката на површину јавне намене или површину у
јавном коришћењу, тако да не угрожавају безбедно и несметано одвијање пешачког и колског саобраћаја.
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Члан 24.

Приликом изношења комуналног отпада, Предузеће је
дужно да води рачуна да се исти не расипа, да се не подиже
прашина, да се непотребно не шире непријатни мириси, да
се не прљају и не оштећују просторије и површине на којима су смештене посуде, или се кроз њих износе, као и да се
саме посуде не оштећују.
По изношењу комуналног отпада из затворених смећара, Предузеће је дужно да просторије очисти, опере и
дезинфикује, а спољне просторе (боксеве, платое, места за
посуде и др.) очисти и уреди.
По пражњењу, Предузеће је дужно да посуде врати на
своја места.
Поступање са изнетим комуналним отпадом и
отпадним материјама
Члан 25.
Начин даљег поступања са изнетим комуналним отпадом утврђује својим одлукама Скупштина града Смедерева
(у даљем тексту: Скупштина града) у складу са законом и
опредељеном стратегијом управљања комуналним отпадом.
Члан 26.
Уколико се комунални отпад уклања депоновањем
(одлагањем), његово изношење се врши на места (у даљем
тексту: депонија) која су, на основу плана, програма и одлуке Скупштине града, одређена за ту намену.
Коришћење, одржавање, уређивање и чување депонија,
као и прилаза и улаза у исту, обезбеђује Предузеће.
Предузеће је дужно да редовно одржава прилазни пут
и улаз у депонију, да га редовно чисти и пере најмање једном недељно и да води рачуна да возило приликом изласка
са депоније буде темељно очишћено, како не би разносило
нечистоћу по површинама јавне намене и површинама у
јавном коришћењу.
Место на којем се врши одлагање комуналног отпада
мора бити снабдевено инсталацијама (опремом) за прање и
дезинфиковање возила и уређено на начин којим се спречава расипање садржаја и ширење непријатних мириса.
Члан 27.
Одлагање земље и сличног материјала (али не и отпада)
се привремено може вршити на терене који се равнају и
нивелишу док за тим постоји потреба (привремене депоније земље и шута) или поред депоније ради коришћења у
поступку санације депоније, на основу одобрења одељења
Градске управе надлежног за послове комуналне инспекције и уз претходно прибављено мишљење одељења Градске
управе надлежног за послове урбанизма.
Одлуком Скупштине града може се формирати депонија земље и грађевинског отпада.
У случају поступања супротно одредби става 1. овог
члана, извршење ће спровести одељење Градске управе
надлежно за послове комуналне инспекције преко другог
лица, на трошак извршеника.
Члан 28.
Сва домаћинства, као и лица која у насељеним местима
сеоског карактера обављају привредну и другу делатност,
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дужна су да комунални отпад, до организованог изношења
од стране даваоца услуга, одлажу на простор који се у сваком насељеном месту сеоског карактера, привремено користи за одлагање комуналног отпада.
До простора дефинисаног у ставу 1. овог члана, комунални отпад се може превозити личним превозом, а превозник је дужан да садржај обезбеди од расипања.
По формирању нове градске депоније и њеног стављања у функцију, простор дефинисан у ставу 1. овог члана у
насељеним местима сеоског карактера ставља се ван функције, а Предузеће ће комунални отпад из ових места износити на градску депонију.
Забрањено је уништавање, спаљивање, разбацивање и
закопавање комуналног отпада у приватним поседима, као
и на површинама јавне намене и површинама у јавном коришћењу.
III НАЧИН НАПЛАТЕ ЦЕНЕ ЗА ИЗНОШЕЊЕ И
ДЕПОНОВАЊЕ ОТПАДА
Члан 29.
Предузећу припада накнада на име извршених услуга
која се утврђује на основу:
1. врсте корисника услуга (домаћинства, предузетници,
правна лица и други привредни субјекти);
2. површине стамбеног објекта (за домаћинства);
3. врсте делатности, површине отвореног и затвореног
простора, броја запослених (предузетници, правна
лица и други привредни субјекти).
У циљу ефикасније наплате услуга два или више давалаца услуга или јавних предузећа, може се организовати
јединствена наплата.
Члан 30.
Обавези плаћања накнаде на име организованог изношења и депоновања комуналног отпада као општој обавези
подлежу сви корисници услуга организованог изношења
комуналног отпада на територији Града, без обзира да ли
су о томе закључили посебан уговор са даваоцем услуга.
Корисник услуге плаћа утврђену накнаду на основу достављеног месечног рачуна. Рок за рекламацију рачуна је
до 30. у месецу у ком је примљен рачун.
Корисник услуге – физичко лице има право да привремено откаже коришћење услуге изношења комуналног отпада, под условом да стамбени простор не користи дуже од
месец дана, најкасније 15 дана пре привременог престанка
коришћења услуга, искључиво писменим путем.
Корисник услуге – привредни субјект има право да
привремено откаже коришћење услуге изношења комуналног отпада, под условом да приложи решење Агенције за
привредне регистре о привременом прекиду делатности,
најкасније 10 дана пре привременог престанка коришћења
услуга, искључиво писаним путем.
Уколико се инспекцијским надзором утврди да физичко
лице, односно привредни субјект, иако је отказао коришћење услуге, користи стамбени простор односно обавља привредну делатност, исти је дужан да плати услугу изношења
комуналног отпада за месец у коме је утврђено коришћење
услуге.
Корисник услуге који није одјавио коришћење стана,
стамбеног или пословног објекта или просторије, остаје
носилац обавеза и дужан је да редовно плаћа накнаду.
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Члан 31.

Члан 35.

Предузеће и корисник услуге могу закључити уговор
о међусобним правима и обавезама у вршењу услуге
изношења комуналног отпада, у складу са законом и овом
Одлуком.
Уколико Предузеће не закључи појединачне уговоре са
корисницима услуге, сматра се да је уговорни однос настао
почетком пружања комуналне услуге, када настаје обавеза
корисника да плаћа накнаду за пружену услугу.

У случају наступања непланираних или неочекиваних
поремећаја или прекида у пружању комуналних услуга,
односно обављању комуналне делатности, Предузеће
је дужно да одмах о томе обавести Градско веће града
Смедерева (у даљем тексту: Градско веће) и да истовремено
предузме све потребне мере за отклањање узрока
поремећаја, и то:
1. радно ангажује запослене у Предузећу на отклањању
узрока поремећаја, односно разлога због којих је
дошло до прекида у вршењу комуналне делатности;
2. изврши хитну поправку и замену инсталација и
уређаја којима се обезбеђује обављање послова, као
и заштиту комуналних објеката и уређаја од даљих
кварова или хаварија;
3. одреди ред првенства и начин пружања комуналних
услуга оним корисницима код којих би услед прекида
настала опасност по живот и рад или би настала
значајна, односно ненадокнадива штета;
4. предузме и друге мере које утврди одељење Градске
управе надлежно за послове комуналне инспекције.
Уколико Предузеће не предузме мере из става 1. овог
члана у року од 24 сата, Градско веће ће предузети мере
прописане законом и прописима Скупштине града.
Предузеће је дужно да у средствима јавног
информисања или на други погодан начин обавести
кориснике о планираним или очекиваним сметњама и
прекидима који ће настати или могу настати у пружању
комуналних услуга, најкасније 24 сата пре очекиваног
прекида у пружању тих услуга.

Члан 32.
Корисник стана, стамбеног или пословног објекта,
просторије или простора где настаје отпад, дужан је да
Предузећу поднесе пријаву за коришћење услуга у року од
10 дана од дана:
1. закључења уговора о купопродаји или закупу;
2. стицања наслеђем или поклоном;
3. заснивања државине, тј. фактичког коришћења.
Обавеза корисника услуге настаје даном почетка
коришћења стана, стамбеног или пословног објекта,
просторије или простора.
Корисник услуге је дужан да Предузећу у року од 10
дана од настанка промене, пријави:
1. промену корисника по основу из става 1. овог члана;
2. промену намене стамбеног или пословног простора;
3. промену површине објекта;
4. промену пословног имена или адресе;
5. престанак коришћења објекта по другом правном
основу.
Власник пословног односно стамбеног простора,
на чије се име врши фактурисање услуге изношења и
депоновања комуналног отпада је у обавези да под истим
условима, односно критеријумима, настави да плаћа услугу
све док као корисника ове услуге не пријави субјекта коме
је тај простор издао у закуп, односно дао на коришћење.
IV ФИНАНСИРАЊЕ ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНЕ
ДЕЛАТНОСТИ
Члан 33.
Извори средстава за обављање и развој комуналне
делатности обезбеђују се из:
1. прихода од пружања комуналних услуга;
2. прихода буџета Града;
3. наменских средстава других нивоа власти;
4. других извора, у складу са законом.
V ОБАВЕЗЕ ВРШИОЦА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
У СЛУЧАЈУ НЕПЛАНИРАНИХ И ПЛАНИРАНИХ
ПРЕКИДА У ОБАВЉАЊУ КОМУНАЛНЕ
ДЕЛАТНОСТИ
Члан 34.
Предузеће је дужно да свој рад и пословање организује
тако да кроз реализацију годишњег програма пословања,
обезбеди одговарајући обим, врсту и квалитет комуналне
делатности, у складу са законом и позитивно-правним
прописима.

Члан 36.
У Предузећу право на штрајк остварује се у складу са
законом.
У случају штрајка, Предузеће је дужно да обезбеди
минимум процеса рада у обављању комуналне делатности,
у складу са законом, и то:
1. изношење комуналног отпада из контејнера на ужој
територији насељеног места Смедерево, минимум
два пута недељно;
2. изношење комуналног отпада из посуда за отпад,
минимум једном у 20 дана.
У случајевима из става 2. овог члана, Предузеће је дужно
да обезбеди заштиту здравља грађана, посебно у деловима
Града који су од виталног значаја за функционисање живота
и рада (здравствене, предшколске, школске и геронтолошке
установе, пијаце и слично).
Уколико Предузеће не изврши обавезу из става 3.
овог члана, исту ће, по налогу одељења Градске управе
надлежног за послове комуналне инспекције, извршити
други субјекат, а на терет Предузећа.
VI НАДЗОР
Члан 37.
Надзор над применом одредаба ове Одлуке врши
одељење Градске управе надлежно за комуналне послове.
Инспекцијски надзор над применом одредаба ове
Одлуке врши одељење Градске управе надлежно за послове
комуналне инспекције, у складу са законом, подзаконским
актима, овом Одлуком и другим позитивно-правним
прописима.
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Комунално-полицијске и друге послове, као и контролу
примене одредаба ове Одлуке врши Комунална полиција,
у складу са Законом о комуналној полицији и другим
прописима.
Уколико комунални полицајац у обављању комунално полицијских послова уочи повреду прописа из надлежности
другог органа, обавестиће одмах о томе, писаним путем,
надлежни орган.
Члан 38.
Физичка лица, правна лица и предузетници дужни су да
службеним лицима из члана 37. ставова 2. и 3. ове Одлуке,
у вршењу надзора над применом одредаба ове Одлуке,
омогуће несметано вршење прегледа објеката, просторија и
уређаја, да пруже потребна обавештења, као и да поступају
по налогу надлежних инспектора и комуналних полицајаца.
У свим случајевима поступања или непоступања,
супротно одредбама ове Одлуке, као и у случајевима када
се актом надлежног одељења, односно службених лица
из члана 37. ставова 2. и 3. ове Одлуке, налаже испуњење
одређене обавезе, па носилац обавезе не изврши дати налог,
те радње ће се извршити преко другог лица, на трошак
извршеника.
VII НАДЛЕЖНОСТ ОРГАНА ЗА РЕШАВАЊЕ ПО
ЖАЛБИ
Члан 39.
За решавање у другом степену по жалби на правне
акте одељења Градске управе као првостепеног органа
у спровођењу одредаба ове Одлуке, надлежно је Градско
веће, осим ако је законом другачије прописано.
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Члан 42.

Новчаном казном у фиксном износу казниће се за
прекршај издавањем прекршајног налога, ако не поступи
или поступи супротно одредбама чланова: 6.; 15. став 1.;
16.; 17.; 21.; 22. став 3.; 23. став 1.; 24. и члана 26. ставова
2., 3. и 4. ове Одлуке, и то:
- правно лице у износу од 70.000 динара;
- одговорно лице у правном лицу у износу од 20.000
динара;
- предузетник у износу од 40.000 динара.
Члан 43.
Лице против кога је издат прекршајни налог прихвата
одговорност за прекршај плаћањем половине изречене казне,
у року од осам дана од дана пријема прекршајног налога,
чиме се ослобађа плаћања друге половине изречене казне.
IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 44.
Вршилац комуналне делатности је дужан да своје
пословање усклади са законом, подзаконским актима и
одредбама ове Одлуке у року од 60 дана од дана ступања
на снагу ове Одлуке.
Члан 45.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 020-3/2019-07
У Смедереву, 24. јуна 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.

VIII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 40.
Новчаном казном у фиксном износу казниће се за
прекршај издавањем прекршајног налога, ако не поступи
или поступи супротно одредбама чланова: 9.; 10.; 11.; 14.;
19.; 22. став 1.; 23. став 2.; 27. ставова 1. и 3.; 28. и члана 32.
ове Одлуке, и то:
- правно лице у износу од 70.000 динара;
- одговорно лице у правном лицу у износу од 20.000
динара;
- предузетник у износу од 40.000 динара;
- физичко лице у износу од 20.000 динара.
Члан 41.
Новчаном казном у фиксном износу казниће се за
прекршај издавањем прекршајног налога, ако не поступи
или поступи супротно одредбама члана 12. ове Одлуке, и
то:
- правно лице у износу од 100.000 динара;
- одговорно лице у правном лицу у износу од 25.000
динара;
- предузетник у износу од 50.000 динара;
- физичко лице у износу од 25.000 динара.

60.
На основу члана 1. Закона о сахрањивању и гробљима
(„Службени гласник СРС“, број 20/77, 24/85 и 6/89 и „Службени гласник Републике Србије“, број 53/93, 67/93, 48/94,
101/2005 – др. закон, 120/2012-одлука УС и 84/2013-одлука УС), члана 2. став 3. тачка 6), члана 3. став 1. тачка 6),
члана 4. став 3. и члана 5. став 1. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник Републике Србије“, број
88/2011, 104/2016 и 95/2018), члана 20. став 1. тачака 2. и
14., члана 23. став 4., члана 32. став 1. тачка 6), а у вези
са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018), члана 35. став 2.
и члана 39. ставова 2. и 3. Закона о прекршајима („Службени гласник Републике Србије“, број 65/2013, 13/2016 и
98/2016-одлука УС), чланова 2., 7., 8. и 9. Уредбе о начину
и условима за отпочињање обављања комуналних делатности („Службени гласник Републике Србије“, број 13/2018 и
66/2018), члана 14. став 1. тачака 2. и 14. и члана 19. став
1. тачка 6) Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 2/2019-пречишћен текст),
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Скупштина града Смедерева, на 20. седници одржаној
24. јуна 2019. године, донела jе
ОД Л У КУ
О УПРАВЉАЊУ ГРОБЉИМА И САХРАЊИВАЊУ
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком се, у складу са законом, уређују услови и начин обављања комуналне делатности управљање
гробљима и сахрањивање (у даљем тексту: комунална делатност) на територији града Смедерева (у даљем тексту:
Град).
Комунална делатност из става 1. овог члана обухвата:
управљање и одржавање гробља; одржавање гробног места
и наплату накнаде за одржавање гробног места; обезбеђивање, давање у закуп и продају уређених гробних места;
покопавање и ексхумацију посмртних остатака, кремирање
и остављање пепела покојника; одржавање објеката који се
налазе у склопу гробља (мртвачница, капела, розаријум, колумбаријум, крематоријум); одржавање пасивних гробаља
и спомен-обележја.
Сви појмови који су употребљени у овој Одлуци у мушком граматичком роду, обухватају мушки и женски род
лица на која се односе.
Члан 2.
Комуналну делатност на територији Града обавља јавно
предузеће које је Град основао за обављање ове делатности у складу са законом, подзаконским актима, Одлуком о
оснивању, Статутом и овом Одлуком, а исту може да обавља и друго привредно друштво, предузетник или други
привредни субјект, у складу са законом (у даљем тексту:
Предузеће).
Члан 3.
Под гробљем се, у смислу ове Одлуке, подразумева
земљиште које је, у складу са законом, одређено одговарајућим планским документом и уређено за сахрањивање
посмртних остатака преминулих лица, као и сви објекти и
уређаји који се налазе на том земљишту, а неопходни су за
обављање сахрањивања.
За сахрањивање преминулих лица на територији Града,
у употреби су следећа гробља:
1. у насељеном месту Смедерево: Старо гробље у улици Народног фронта, Ново гробље у улици Коларски
пут бб и Централно гробље Шешковац;
2. гробље у насељеном месту Бадљевица;
3. гробље у насељеном месту Биновац;
4. гробље у насељеном месту Водањ;
5. гробље у насељеном месту Враново;
6. гробље у насељеном месту Врбовац;
7. гробље у насељеном месту Вучак;
8. гробље у насељеном месту Добри До;
9. гробље у насељеном месту Друговац;
10. гробље у насељеном месту Колари;
11. гробље у насељеном месту Кулич;
12. гробље у насељеном месту Липе;
13. гробље у насељеном месту Лугавчина;
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14. гробље у насељеном месту Луњевац;
15. гробље у насељеном месту Мала Крсна;
16. гробље у насељеном месту Мало Орашје;
17. гробље у насељеном месту Михајловац;
18. гробље у насељеном месту Осипаоница;
19. гробље у насељеном месту Петријево;
20. гробље у насељеном месту Радинац;
21. гробље у насељеном месту Раља;
22. гробље у насељеном месту Сараорци;
23. гробље у насељеном месту Сеоне;
24. гробље у насељеном месту Скобаљ;
25. гробље у насељеном месту Суводол;
26. гробље у насељеном месту Удовице;
27. гробље у насељеном месту Шалинац.
Забрањено је сахрањивање преминулих лица на Старом
гробљу и Новом гробљу у насељеном месту Смедерево,
осим преминулих лица која имају слободно гробно место.
Под слободним гробним местом из става 3. овог члана,
подразумева се оно место у коме је од последње сахране
протекао рок почивања од 10 година (осим у случајевима
прописаним чланом 13. ове Одлуке), као и место где није
било сахрањивања.
Предузеће је дужно да успостави и води гробну
евиденцију.
Гробна евиденција се води о:
1. гробним местима;
2. свим преминулим лицима сахрањеним на гробљу;
3. именима сахрањених лица са назнаком места на коме
су сахрањени.
Члан 4.
Гробље или део гробља може се, у складу са законом,
ставити ван употребе одлуком Скупштине града Смедерева
(у даљем тексту: Скупштина града), у складу са одговарајућим урбанистичким планом.
Гробље, или део гробља, стављено ван употребе може
се користити за друге намене у складу са одговарајућим
урбанистичким планом, после истека обавезног рока почивања за сва гробна места или после извршеног преноса посмртних остатака из оних гробних места за која још
није истекао рок којим је продужено почивање посмртних
остатака.
Трошкове преноса посмртних остатака преминулог
лица, као и споменика или скулптуре у ново гробно место
сноси Град.
II НАЧИН И УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА
ГРОБНИХ МЕСТА
Члан 5.
Под гробним местом у смислу ове Одлуке подразумева
се гроб, гробница, розаријум и колумбаријум.
Гроб и гробница се могу обележити само спомеником
или скулптуром.
Дужина обележја из става 2. овог члана може бити максимално у ширини гроба, односно гробнице и висини максимално 1,80м. Уз ово обележје може се у ширини гроба,
односно гробнице, поред обележја поставити једна или две
вазе за цвеће и постоље за свеће.
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Члан 6.

Приликом пријаве сахране право коришћења гробног
места стиче се давањем гробног места на коришћење од
стране Предузећа.
Гроб се даје на коришћење искључиво у случају смрти,
односно подношења пријаве сахрањивања.
Гробно место даје се на коришћење по следећем редоследу: лице које је обавезу сахрањивања преузело уговором
о доживотном издржавању, брачни друг преминулог лица,
дете преминулог лица (брачно, ванбрачно, усвојено), родитељи преминулог лица.
У случају да нема лица из става 3. овог члана гробно
место се даје на коришћење лицу по редоследу сродства са
преминулим лицем по крви у правој, односно побочној линији до IV степена сродства и њиховим брачним друговима.
Изузетно, ако нема лица из ставова 3. и 4. овог члана,
гробно место се даје на коришћење лицу које обезбеди сахрањивање посмртних остатака преминулог лица.
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У случају да корисник гробног места нема наследника или они у року од 10 година од последње сахране нису
захтевали да се на њих изврши пренос права коришћења,
Предузеће може закључити уговор о преносу права коришћења са лицем чији је сродник у првом наследном реду
или до IV степена побочне линије, сахрањен у предметном
гробном месту.
Уколико је корисник гробног места оставио уговор о
доживотном издржавању, у ком је наведена обавеза даваоца издржавања да корисника сахрани, а наследници у року
од 5 година од смрти корисника гробног места не донесу
решење о наслеђивању које садржи и предметно право
коришћења гробног места, пренос права коришћења ће
се извршити на даваоца издржавања. Уколико преминули
корисник гробног места нема наследника, пренос права коришћења се може одмах извршити на даваоца издржавања.
У случају спора у вези са гробним местом, Предузеће
не може дозволити сахрањивање у то гробно место до правноснажног окончања спора.

Члан 7.
Гробно место дато на коришћење се не може стављати
у правни промет.
Лице које је стекло право коришћења гробног места,
не може то право за живота пренети на друго лице, нити у
случају одрицања од овог права тражити повраћај плаћене
накнаде.
Лице које је стекло право коришћења може се одрећи
тог права, у ком случају Предузеће може право коришћења
пренети на лице које докаже да су његови сродници, у правој линији или до IV степена побочне линије сахрањени у
том гробном месту.
Члан 8.
Права и обавезе између лица коме се даје гробно место
на коришћење и Предузећа уређују се уговором, у складу
са законом и овом Одлуком.
Члан 9.
Гробница се може дати на коришћење за живота, независно од чињенице смрти, односно пријаве сахрањивања.
Коришћење гробнице уређује се уговором о преносу
права коришћења којим се регулишу: период коришћења,
накнада за коришћење, накнада за одржавање гробља, обавезан рок почивања, истек рока почивања, права и обавезе
носиоца и даваоца права коришћења.
Члан 10.
Гробно место, осим гробнице, се даје на коришћење на
време од најмање 10 година, с тим што се исти рок може
продужити под условима утврђеним овом Одлуком.
Гробница се даје на коришћење на неодређено време.
Члан 11.
У случају смрти корисника гробног места, право коришћења припада лицу које је од стране надлежног суда оглашено за његовог наследника.
Ако има више наследника који су се прихватили наслеђа, исти су дужни да између себе одреде заједничког пуномоћника за закључивање уговора о преносу права коришћења, који ће бити овлашћен да даје дозволу за будуће сахрањивање, ексхумацију, извођење радова и пријем рачуна.

III УСЛОВИ ЗА ПРОДУЖЕЊЕ ПОЧИВАЊА
ПОСМРТНИХ ОСТАТАКА ПРЕМИНУЛОГ ЛИЦА
Члан 12.
Обавезни рок почивања је 10 година од дана
сахрањивања.
Носилац права коришћења, односно породица, сродници и друга лица која за то имају интерес стичу право да
по истеку обавезног рока почивања из става 1. овог члана,
продуже рок почивања под следећим условима:
1. да је гробно место уређено према утврђеном плану о
уређењу гробља;
2. да је плаћена накнада за протекло време почивања и
за одржавање гробља.
Члан 13.
У исто гробно место не може се извршити сахрањивање, ако од претходне сахране није протекао рок из члана 12.
став 1. ове Одлуке, осим у случајевима:
1. ако је умрли, брачни друг сахрањеног лица;
2. ако је умрли сродник по крви у правој линији или
сродник у побочној линији до IV степена сродства
закључно сахрањеног лица;
3. ако је умрли брачни друг лица из тачке 2. овог члана.
Члан 14.
Ако по протеку обавезног рока почивања, носилац
права коришћења, односно наследници носиоца права коришћења не продуже рок почивања или у писаној форми
изјаве да не желе да продуже рок почивања, а гробно место
нема карактер спомен-обележја, Предузеће ће посмртне
остатке сахрањеног лица пренети у заједничко гробно место и трајно чувати документацију о сахрањеним лицима,
гробно место ослободити за будуће сахране, а надгробна
обележја уклонити уз обавезу њиховог чувања у нaредном
року од 6 месеци.
Пре преноса посмртних остатака у смислу става 1. овог
члана, Предузеће је дужно да писаним путем опомене корисника гробног места односно његове наследнике (у случају
да није извршен пренос права коришћења) да ће, уколико
у року од 15 дана не плате накнаду из члана 50. односно
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51. ове Одлуке и на тај начин не продуже рок почивања,
извршити пренос посмртних остатака у заједничко гробно
место и одредити другог корисника тог гробног места.
У случају да се опомена није могла уручити из било
којих разлога, Предузеће ће позвати путем обавештења у
средствима јавног информисања, као и на својој интернет
страници, корисника гробног места, односно наследнике,
да поступе у складу са одредбама ставова 1. и 2. овог члана
указујући на последице пропуштања.
Сматра се да је обавезни рок почивања продужен све
док се уредно измирују годишњи рачуни за коришћење и
одржавање гробног места.
IV САХРАЊИВАЊЕ
Члан 15.
Под сахрањивањем у смислу ове Одлуке сматра се покопавање посмртних остатака преминулог лица и друге
радње које се у том циљу предузимају.
Сахрањивање се врши у складу са одговарајућим санитарним прописима са пијететом према преминулом лицу,
достојанству места на којем он почива и уз поштовање
осећања сродника преминулог лица и других особа које су
биле блиске са преминулим лицем.
Сахрањивање преминулог лица може се извршити само
на гробљу које је у употреби, најраније по истеку 24 часа од
момента наступања смрти.
Сахрањивање преминулог лица, сходно члану 6. ставова 3, 4. и 5. ове Одлуке, дужни су да обезбеде његови сродници, односно лица која би према важећим прописима била
обавезна да га издржавају, односно да се о њему старају
или друга физичка и правна лица која преузму обавезу да
обезбеде сахрањивање, односно која су дужна да се о томе
старају.
Ако не постоје лица из става 4. овог члана или ако лица
која су дужна да изврше сахрањивање то одбију или нису
у могућности да обезбеде сахрањивање, сахрањивање ће
извршити Предузеће.
Члан 16.
Предузеће одређује гробно место за сахрањивање преминулог лица на одређеном гробљу, ако се преминуло лице
сахрањује у новом гробном месту.
Ако се преминуло лице сахрањује у гробном месту на
коме друго лице има право коришћења, неопходна је сагласност носиоца права коришћења тог гробног места.
Изузетно од става 2. овог члана, уколико пренос права
коришћења није извршен на законске наследнике, сахрана
ће се обавити уз писану сагласност једног или више наследника носиоца права коришћења.
Члан 17.
Трошкове сахрањивања сносе лица из члана 6. ставова
3, 4. и 5. ове Одлуке, а ако не постоје лица која су дужна да
обезбеде сахрањивање, трошкове сахрањивања сноси град
или општина на чијој је територији умрли имао последње
пребивалиште, а ако се не може утврдити последње пребивалиште умрлог, трошкове сноси град или општина на
чијој је територији умрло сахрањено лице, односно на чијој
територији су нађени посмртни остаци умрлог.
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Град или општина која обезбеди сахрањивање умрлог
лица има право на накнаду трошкова од лица из става 1.
овог члана.
Члан 18.
Сахрањивање посмртних остатака неидентификованог
преминулог лица Предузеће обавља у року од 24 сата од
момента смештаја преминулог лица у градску мртвачницу.
Сахрањивање лица из става 1. овог члана, врши се на
основу акта надлежног органа којим је утврђена чињеница
да је лице неидентификовано.
Члан 19.
На гробљу се могу предвидети посебна гробна места за
сахрањивање посмртних остатака заслужних лица.
О гробним местима заслужних лица стара се Предузеће, а трошкове за њихово одржавање сноси Град.
Заслужно лице, у смислу ове Одлуке, је лице које је за
живота добило највиши степен одликовања Републике Србије, лице које је стекло звање академика Српске академије
наука и уметности и лице коме је додељено звање почасни
грађанин Града.
Градско веће града Смедерева може, изузетно, одлучити да, осим лица из става 3. овог члана, у посебно гробно
место могу бити сахрањена и друга лица која су за живота
била истакнута у области у којој су деловала.
Предлог да се посмртни остаци заслужног лица сахране у посебно гробно место даје инстутуција чији је члан
било преминуло лице, уз претходну сагласност брачног
друга или чланова уже породице преминулог лица (дете
преминулог лица - брачно, ванбрачно, усвојено; родитељи
преминулог лица).
V ЕКСХУМАЦИЈА ПОСМРТНИХ ОСТАТАКА
Члан 20.
Ископавање посмртних остатака врши се у складу са
законом, подзаконским актима, овом Одлуком и другим позитивно-правним прописима.
Посмртни остаци се ископавају и преносе на начин и
под условима којима се спречава појава и преношење заразних болести.
Члан 21.
Ексхумација је ископавање посмртних остатака сахрањених лица.
Ексхумација се врши уз поштовање пијетета и потребних санитарних мера.
Посмртни остаци сахрањеног могу се ископати и пренети на друго гробље, по претходно прибављеном одобрењу одељења Градске управе надлежног за комуналне
послове (у даљем тексту: надлежно Одељење) и одобрењу
органа надлежног за послове санитарне инспекције, ако је
на другом гробљу обезбеђено гробно место за сахрану.
Ископавање посмртних остатака умрлог лица се врши
у присуству санитарног инспектора који утврђује да ли се
ископавање и преношење посмртних остатака умрлог лица
обавља на начин прописан законом и подзаконским актима.

24. јун 2019. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 301 – Број 3

Члан 22.

Члан 24.

Ископавање посмртних остатака може се вршити у следећим случајевима:
1. на захтев брачног или ванбрачног друга умрлог (уз
одговарајући доказ о постојању ванбрачне заједнице), детета (брачног, ванбрачног, усвојеног), сродника, наследника или корисника гробног места;
2. на захтев надлежног органа.
Лица из става 1. тачка 1. овог члана подносе захтев надлежном Одељењу, у смислу члана 21. става 3. ове Одлуке.
Ексхумација се не може вршити у периоду од годину
дана од дана сахрањивања, изузев ради судског увиђаја.

Ексхумацију врши Предузеће, уз обавезно присуство
подносиоца захтева, санитарног инспектора и овлашћеног
радника Предузећа.
Трошкове ексхумације сноси подносилац захтева.

Члан 23.
За издавање одобрења, поред захтева из члана 22. став
2. ове Одлуке, потребна је следећа документација:
1. извод из матичне књиге умрлих за сахрањено лице;
2. доказ о сродству подносиоца захтева и других законских наследника са сахрањеним лицем (извод из матичне књиге рођених, венчаних, правноснажно оставинско решење и сл.);
3. фотокопије личних карата за подносиоца захтева и
друге законске наследнике;
4. пуномоћје, оверено код надлежног органа (ако се
овлашћује друго лице да поднесе захтев);
5. потврда предузећа које управља гробљем са подацима о гробном месту на коме је сахрањен покојник
(број гробног места и парцеле, као и да ли је у истом
гробном месту и парцели сахрањено још неко лице)
са именом корисника гробног места;
6. потврда предузећа које управља гробљем да је за
сахрањено лице обезбеђено друго гробно место, са
подацима о обезбеђеном гробном месту и именом корисника гробног места;
7. сагласност корисника гробног места из кога се врши
ексхумација (ако исти није подносилац захтева) оверена код надлежног органа;
8. сагласност корисника гробног места које је обезбеђено за сахрањивање ексхумираних посмртних остатака (ако исти није подносилац захтева) оверена код
надлежног органа;
9. правноснажно решење о наслеђивању за сахрањено
лице, а уколико исто не постоји, изјава подносиоца
захтева (дата под кривичном и материјалном одговорношћу и оверена код надлежног органа) о томе
која лица су законски наследници сахрањеног лица;
10. сагласност свих законских наследника сахрањеног
лица да се може извршити ексхумација (дата под
кривичном и материјалном одговорношћу и оверена
код надлежног органа).
Уколико су испуњени сви услови утврђени законом,
овом Одлуком и другим позитивно-правним прописима,
надлежно Одељење доноси решење.
Уколико надлежно Одељење утврди да нису испуњени
сви услови утврђени законом, овом Одлуком и другим позитивно-правним прописима, донеће одговарајуће решење.
Против решења из ставова 2. и 3. овог члана може се изјавити жалба Градском већу града Смедерева (у даљем тексту: Градско веће), у року од 15 дана од дана када је странка
обавештена о доношењу решења, у складу са законом.

VI КРЕМИРАЊЕ
Члан 25.
Кремирање посмртних остатака преминулог лица врши
се у крематоријуму.
Приликом кремирања Предузеће је дужно да предузме
одговарајуће санитарно-техничке мере ради заштите животне средине.
Кремирање се може извршити ако је такву жељу за живота изјавило преминуло лице или по налогу лица које је
дужно да сахрани преминуло лице, у складу са законом.
Кремирање није дозвољено ако постоји изричита изјава преминулог лица дата за живота или се на други несумњив начин може утврдити да се преминуло лице противило
кремирању.
Члан 26.
Посмртни остаци који се кремирају морају бити смештени у лаки дрвени сандук без металних делова.
Пепео кремираних посмртних остатака преминулог
лица ставља се у урну одмах по извршеном кремирању.
Урна мора бити херметички затворена и направљена од
чврстог материјала.
Члан 27.
Лица из члана 6. ставова 3, 4. и 5. ове Одлуке подносе
захтев за кремирање Предузећу.
Предузеће одређује садржину захтева из става 1. овог
члана и доказе који се прилажу уз захтев.
Трошкове кремирања сноси подносилац захтева.
Члан 28.
Предузеће одређује дан кремирања, као и дан и време
похрањивања урне и о томе обавештава подносиоца захтева
из члана 27. ове Одлуке, уз истовремено обавештење да ће
се похрањивање урне извршити и без његовог присуства.
Ако се подносилац захтева не појави ради похрањивања
урне, Предузеће је дужно да урну чува најдуже шест месеци од дана кремирања.
По истеку рока из става 2. овог члана, Предузеће ће пепео из урне расути на посебно одређено место на гробљу, а
име лица чији је пепео расут ће урезати на посебној плочи
на том делу гробља.
После завршене церемоније расипања пепела, породица преминулог лица нема обавезу плаћања даљих трошкова
у смислу закупа или одржавања.
Члан 29.
Предузеће је дужно да води посебну евиденцију о преминулим лицима чији су посмртни остаци кремирани.
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Члан 30.

Члан 36.

Сахрањивање кремираних посмртних остатака преминулог лица врши се остављањем урне у гробно место, розаријум или колумбаријум.
Розаријум је посебно уређена зелена површина са касетама које служе за смештај урни.
Колумбаријум је зид са нишама у које се стављају урне
стандардног облика и величине са подацима преминулог
лица чији се пепео налази у урни (име и презиме, година
рођења и година смрти).

Приступ гробљу дозвољен је сваког дана укључујући
недељу и дане државних и верских празника, и то:
1. од 01. априла до 30. септембра у времену од 07.00 до
19.00 часова;
2. од 01. октобра до 31. марта у времену од 07.00 до
17.00 часова.

Члан 31.
Кремирање посмртних остатака лица која нису умрла
природном смрћу, може се извршити само по одобрењу органа надлежног за покретање или вођење кривичног поступка.
VII УРЕЂИВАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ГРОБЉА
Члан 32.
Под одржавањем гробља, у смислу ове Одлуке, подразумева се одржавање објеката на гробљу који служе за
обављање комуналне делатности (мртвачница, капеле, чуварске кућице, јавни тоалет, чесме и сл.), одржавање путева
и стаза унутар гробља, гробних места, зеленила и чистоће
на гробљу.
Одржавање гробног места Предузеће врши уколико уређивање и одржавање не изврши корисник гробног
места.
У случају из става 2. овог члана, Предузеће је дужно да
изврши само кошење траве на гробном месту.
Члан 33.
Предузеће је дужно да редовно одржава стазе, украсно
шибље поред стаза, травњаке ван гробног места, дрвеће и
остале објекте на гробљу.
Уклањање снега и леда унутар гробља врши Предузеће.
Предузеће може да обави садњу зеленила на појединим
гробним местима уз одговарајућу накнаду од корисника
гробног места.
Члан 34.
О одржавању надгробних обележја, опсега и тротоара
око гробног места старају се искључиво корисници гробних места.
Члан 35.
Најкасније један сат по завршетку погребне свечаности, Предузеће је дужно да затвори гробно место, односно
обликује гробну хумку, постави надгробна обележја - дрвене симболе (крст, табла, пирамида и сл.) и распореди цвеће
и венце.
Венци и цвеће стављени на гробно место приликом сахрањивања могу остати на гробном месту 40 дана од дана
сахране умрлог.
На сваком гробљу мора бити одређен посебан простор
за одлагање остатака венаца, цвећа и другог отпада унутар
гробља.
Уклањање венаца са гробних места може вршити Предузеће уз одређену надокнаду чија ће висина бити дефинисана ценовником.

Члан 37.
Посетиоци гробља, запослени на гробљу, извођачи
занатских радова и друга лица која се затекну на гробљу,
дужна су да се понашају на начин који одговара пијетету
према умрлим лицима, којим се одржава ред, мир и чистоћа
на гробљу, као и да се придржавају упутстава службених
лица Предузећа у погледу реда на гробљу.
Деци испод 7 година старости без пратње одраслих забрањен је приступ гробљу.
Члан 38.
На посебан захтев корисника гробног места или породице, сродника умрлог и других лица, Предузеће може да
одобри да се у знак сећања на умрлог засади спомен дрво,
засад или постави неко друго обележје (нпр. клупа), на месту које одреди Предузеће, у складу са пројектом гробља.
Предузеће може да уклони спомен дрво, засаде и друга
обележја постављена без одобрења Предузећа на трошак
корисника гробног места или породице, сродника умрлог
и других лица.
Члан 39.
На гробљу мора да постоји јавни тоалет са две кабине,
а на гробљима у насељеном месту Смедерево и јавна чесма
са водом за пиће.
Сва гробља морају бити ограђена оградом која онемогућава пролаз животиња на гробљу.
За улаз на гробље мора постојати најмање једна капија,
а у зависности од величине гробља мора се поставити више
капија у складу са пројектом гробља.
Члан 40.
Улаз теретним возилима на гробље дозвољен је само у
случајевима када се врши превоз грађевинског материјала
потребан за изградњу објеката на гробљу.
За превоз грађевинског и другог материјала потребног
за извођење радова на гробљу могу се користити само путеви и стазе унутар гробља које одреди Предузеће.
Лица са посебним потребама, лица која су немоћна и
старија, као и лица лошег здравственог стања могу улазити
моторним возилом на гробље уз дозволу издату од стране
Предузећа, а на основу достављене лекарске документације.
Члан 41.
Под одржавањем пасивног гробља (на коме нема простора за нова гробна места), у смислу ове Одлуке, подразумева се:
1. уређивање и одржавање стаза унутар гробља, као и
простора између гробних места;
2. уклањање снега и леда са путева и стаза унутар
гробља;
3. уређивање и одржавање зеленила;
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Уколико извођач у току извођења радова пронађе предмете од вредности дужан је да исте одмах преда Предузећу.

Члан 42.

Члан 46.

Споменици који су проглашени за културно добро и
спомен-обележја уређују се и одржавају по претходно прибављеној сагласности надлежног завода за заштиту споменика културе, у складу са законом.

Предузеће може извођачу радова да забрани даље извођење радова на гробљу уколико се извођач радова не придржава одредаба чланова 43. и 44. ове Одлуке.
Члан 47.

VIII РАДОВИ НА ГРОБЉУ
Члан 43.
На гробљу се могу, у складу са законом, изводити грађевински, занатски и други радови у вези са подизањем,
уклањањем или поправком гробног места, надгробних споменика и других спомен обележја.
Изградњу гробница, опсега и тротоара око гробних места врши Предузеће.
Каменорезачки радови на изградњи, уклањању или
поправци надгробних обележја и других спомен обележја
могу се изводити само уз претходно одобрење Предузећа.
За извођење радова неопходна је сагласност корисника
гробног места.
Каменорезачке радове могу изводити искључиво правна лица и предузетници регистровани за извођење радова
из става 3. овог члана, при чему су исти дужни да прибаве
одобрење Предузећа и плате накнаду за издавање одобрења
по важећем ценовнику.
Предузеће је дужно да без одлагања обавести комуналног инспектора о извођењу радова без одобрења из става 3.
овог члана.
Радови на гробљу се могу изводити радним данима, у
летњем периоду у времену од 7.00 до 17.00 часова, а у зимском периоду у времену од 7.00 до 15.00 часова, на начин да
се у највећој мери очува ред и мир на гробљу.
Радови који су започети на гробљу морају се завршити
у што краћем временском периоду и без прекида.
Предузеће може да забрани извођење радова на гробљу
или делу гробља у одређене дане, одређено доба дана, или
одређено доба године.
Корисник гробног места не сме да ограђује гробно
место зидовима са кровним конструкцијама од било ког
материјала.
Члан 44.
Грађевински материјал (шљунак, песак, цигла, цемент,
креч) може се држати на гробљу само за време које је потребно за извођење радова и под условом да се не омета
саобраћај на гробљу.
По завршетку грађевинских радова на гробљу, извођач
је дужан да градилиште без икаквог одлагања чишћењем
доведе у првобитно стање.
Уколико извођач радова не поступи у складу са одредбом става 2. овог члана, Предузеће ће о томе обавестити
комуналног инспектора.
Члан 45.
Ако се приликом извођења радова на гробљу пронађу
делови ковчега, кости и друго, извођач је у обавези да одмах обустави даље радове и о томе без одлагања обавести
Предузеће.

За штету која евентуално проистекне из радова који су
изведени од стране извођача радова (урушавање и пад споменика, оштећења и сл.) одговара извођач радова, а уколико
нема његове кривице, одговара корисник гробног места.
Предузеће није одговорно за штету коју на надгробним
споменицима изврше трећа лица.
Члан 48.
Надгробни споменик је споменик који се налази непосредно на гробу или гробници и који садржи податке о лицу
које је сахрањено у гробном месту (име и презиме, година
рођења и смрти).
Надгробни споменик, поред података из става 1. овог
члана, може да садржи и имена чланова породице који подижу споменик, пригодан натпис, слику и сл.
Забрањен је натпис којим се вређају преминула лица
или други чланови породице, као и речи које су у нескладу
са моралним начелима.
Надгробни споменик подиже корисник гробног места,
а исти мора бити направљен од чврстог материјала (камен,
мермер, гранит, бетон и сл.).
Лице које је подигло споменик или његови наследници
могу споменик уклонити и поставити други или преузети
исти у случају ексхумације.
Уколико постављени надгробни споменик својим изгледом, знацима или натписом вређа патриотска, верска,
национална или друга осећања грађана, корисник гробног
места је дужан да исти одмах уклони о свом трошку или
да Предузећу надокнади трошкове уклањања надгробног
споменика.
IX ФИНАНСИРАЊЕ ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНЕ
ДЕЛАТНОСТИ
Члан 49.
Извори средстава за обављање и развој комуналне делатности обезбеђују се из:
1. прихода од пружања комуналних услуга;
2. прихода буџета Града;
3. наменских средстава других нивоа власти;
4. других извора, у складу са законом.
Члан 50.
За коришћење гробног места, одржавање гробља и сахрањивање плаћа се накнада Предузећу по ценовнику који
доноси Надзорни одбор Предузећа уз сагласност Градског
већа града Смедерева (у даљем тексту: Градско веће), осим
ако другим законом није предвиђено да ту сагласност даје
други државни орган.
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Члан 51.

Накнаду за коришћење гробног места и одржавање гробља утврђује Предузеће у годишњем износу.
Уколико се годишњи рачун за коришћење и одржавање
гробног места не може уручити јер је прималац непознат
на датој адреси, а Предузеће не пронађе нову адресу корисника гробног места или у случају да је исти преминуо,
адресу законских наследника, Предузеће има право да заустави даље фактурисање права коришћења и одржавања
гробног места.
Предузеће може да продужи рок почивања и у случају
када корисник гробног места није уредно плаћао прописане накнаде, уколико исплати сва заостала потраживања за
коришћење и одржавање гробног места за период обавезног односно продуженог рока почивања.
Накнада из става 2. овог члана исплаћује се према важећем ценовнику на дан уплате.
X МЕРЕ ЗАБРАНЕ
Члан 52.
На гробљима је забрањено:
1. постављање надгробних споменика, спомен обележја
и других ознака које нису у вези са сахрањеним лицима на
гробљу;
2. постављање ознака и натписа на гробницама, надгробним споменицима и другим спомен обележјима, које
изгледом, знацима или натписом вређају патриотска, верска, национална или друга осећања грађана;
3. оштећење надгробних споменика и других спомен
обележја, као и других предмета на гробним местима;
4. оштећење гробних места, уређених парцела и објеката који служе за одржавање и коришћење гробља;
5. нарушавање јавног реда и мира;
6. спаљивање хартије, суве траве, корова, увелог цвећа,
венаца, или других неупотребљивих предмета;
7. приступ гробљу деци млађој од 7 година без пратње
одраслог лица;
8. монтирање жардињера, клупа, кандила, кућишта
за свеће, ограда и сл. на патосу гроба, односно гробнице,
уколико то није предвиђено нацртом - скицом надгробних
споменика;
9. сађење око гробних места свих дрвенастих врста лишћара, четинара, шибља и другог растиња без одобрења
Предузећа;
10. прескакање ограде, гажење зелених површина, ломљење дрвећа, кидање цвећа и других засада;
11. гажење, прљање и скрнављење гробних места;
12. увођење животиња, изузев увођења животиња
у складу са одредбама прописа о кретању уз помоћ пса
водича;
13. вожење бицикла са помоћним мотором, мотоцикла
и другог моторног возила, уколико за то није издато посебно одобрење Предузећа;
14. стварање нечистоће на саобраћајним и зеленим површинама и бацање увелог цвећа и других предмета ван за
то одређеног места;
15. фотографисање и снимање у виду заната без одобрења Предузећа или корисника гробног места;
16. рекламирање, односно истицање рекламе, продавање робе и вршење услуга на гробљу;
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17. извођење радова који нису у складу са пројектом
гробља и одобрењем Предузећа;
18. улажење у капелу ван времена одређеног за сахрану;
19. остављање хране на гробним местима и другим местима на гробљу;
20. паљење свећа на гробном месту изван кућишта за
свеће;
21. улажење и задржавање на гробљу ван радног
времена;
22. улажење у гробље моторним возилима, осим у случајевима из члана 40. став 3. ове Одлуке.
XI ОБАВЕЗЕ ВРШИОЦА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
У СЛУЧАЈУ НЕПЛАНИРАНИХ И ПЛАНИРАНИХ
ПРЕКИДА У ОБАВЉАЊУ КОМУНАЛНЕ
ДЕЛАТНОСТИ
Члан 53.
У случају наступања непланираних или неочекиваних
поремећаја или прекида у пружању комуналних услуга,
односно обављању комуналне делатности, Предузеће је
дужно да одмах о томе обавести Градско веће и да истовремено предузме све потребне мере за отклањање узрока
поремећаја, и то:
1. радно ангажује запослене у Предузећу на отклањању узрока поремећаја, односно разлога због којих је
дошло до прекида у вршењу комуналне делатности;
2. изврши хитну поправку и замену инсталација и уређаја којима се обезбеђује обављање послова, као и
заштиту комуналних објеката и уређаја од даљих
кварова или хаварија;
3. предузме и друге мере које утврди одељење Градске
управе надлежно за послове комуналне инспекције.
Уколико Предузеће не предузме мере из става 1. овог
члана у року од 24 сата, Градско веће ће предузети мере
прописане законом и прописима Скупштине града.
Предузеће је дужно да у средствима јавног информисања или на други погодан начин обавести кориснике о планираним или очекиваним сметњама и прекидима који ће
настати или могу настати у пружању комуналних услуга,
најкасније 24 сата пре очекиваног прекида у пружању тих
услуга.
Члан 54.
У Предузећу право на штрајк остварује се у складу са
законом.
У случају штрајка, Предузеће је дужно да обезбеди минимум процеса рада, у складу са законом, а нарочито:
1. копање гробног места;
2. сахрањивање;
3. уређење гробног места након сахрањивања.
XII НАДЗОР
Члан 55.
Надзор над применом одредаба ове Одлуке врши одељење Градске управе надлежно за комуналне послове.
Инспекцијски надзор над применом одредаба ове
Одлуке врши одељење Градске управе надлежно за послове
комуналне инспекције, у складу са законом, подзаконским
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актима, овом Одлуком и другим позитивно-правним
прописима.
Комунално-полицијске и друге послове, као и контролу
примене одредаба ове Одлуке врши Комунална полиција, у складу са Законом о комуналној полицији и другим
прописима.
Уколико комунални полицајац у обављању комунално
- полицијских послова уочи повреду прописа из надлежности другог органа, обавестиће одмах о томе, писаним путем, надлежни орган.
Члан 56.
Физичка лица, правна лица и предузетници дужни су
да службеним лицима из члана 55. ставова 2. и 3. ове Одлуке, у вршењу надзора над применом одредаба ове Одлуке,
омогуће несметано вршење прегледа објеката, просторија и
уређаја, да пруже потребна обавештења, као и да поступају
по налогу надлежних инспектора и комуналних полицајаца.
У свим случајевима поступања или непоступања, супротно одредбама ове Одлуке, као и у случајевима када
се актом надлежног одељења, односно службених лица
из члана 55. ставова 2. и 3. ове Одлуке, налаже испуњење
одређене обавезе, па носилац обавезе не изврши дати налог, те радње ће се извршити преко другог лица, на трошак
извршеника.
XIII НАДЛЕЖНОСТ ОРГАНА ЗА РЕШАВАЊЕ ПО
ЖАЛБИ
Члан 57.

Члан 60.
Лице против кога је издат прекршајни налог прихвата одговорност за прекршај плаћањем половине изречене
казне, у року од осам дана од дана пријема прекршајног
налога, чиме се ослобађа плаћања друге половине изречене
казне.
XV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 61.
Вршилац комуналне делатности је дужан да своје пословање усклади са законом, подзаконским актима и одредбама ове Одлуке у року од 60 дана од дана ступања на снагу
ове Одлуке.
Вршилац комуналне делатности ће послове из чланова
25-31. ове Одлуке обављати када се за то стекну услови.
Члан 62.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи
Одлука о уређивању и одржавању гробља и сахрањивању
(„Службени лист општине Смедерево”, број 18/2006).
Члан 63.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева”.
Број 020-157/2018-07
У Смедереву, 24. јуна 2019. године

За решавање у другом степену по жалби на правне акте
одељења Градске управе као првостепеног органа у спровођењу одредаба ове Одлуке, надлежно је Градско веће, осим
ако је законом другачије прописано.
XIV КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 58.
Новчаном казном у фиксном износу казниће се за прекршај издавањем прекршајног налога, због непоступања
или поступања супротно одредбама чланова: 3. став 5.; 22.
ставова 1. и 3.; 25. став 2.; 26.; 28. ставова 2. и 3; 29.; 31.; 32.
став 3.; 33. ставова 1. и 2.; 35. став 1.; 37. став 1.; 40. ставова
1. и 2.; 43. ставова 3., 4., 5., 6. и 7.; 44. ставова 1. и 2.; 45. и
члана 52. став 1. тачака 1., 2., 3., 4., 5., 8., 15., 16. и 17. ове
Одлуке, и то:
1. правно лице у износу од 50.000 динара;
2. о дговорно лице у правном лицу у износу од 10.000
динара;
3. предузетник у износу од 30.000 динара.
Члан 59.
Новчаном казном у фиксном износу казниће се за прекршај издавањем прекршајног налога, због непоступања
или поступања супротно одредбама чланова: 34.; 37.; 43.
став 10.; 48. ставова 3. и 6. и члана 52. став 1. тачака 1., 2.,
3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 18., 19., 20., 21.
и 22. ове Одлуке, и то:
физичко лице у износу од 5.000 динара.
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61.
На основу члана 1. Закона о сахрањивању и гробљима
(„Службени гласник СРС“, број 20/77, 24/85 и 6/89 и „Службени гласник Републике Србије“, број 53/93, 67/93, 48/94,
101/2005 - др. закон, 120/2012-одлука УС и 84/2013-одлука
УС), члана 2. став 3. тачка 6а), члана 3. став 1. тачка 6а),
члана 4. став 3., члана 5. став 1. и члана 9. став 2. Закона
о комуналним делатностима („Службени гласник Републике Србије“, број 88/2011, 104/2016 и 95/2018), члана 20.
став 1. тачака 2. и 14., члана 23. став 4., 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 35. став 2. и члана 39. ставова 2. и 3. Закона о прекршајима („Службени гласник Републике Србије“, број
65/2013, 13/2016 и 98/2016-одлука УС), чланова 2., 10., 11.
и 12. Уредбе о начину и условима за отпочињање обављања комуналних делатности („Службени гласник Републике
Србије“, број 13/2018 и 66/2018), члана 14. став 1. тачака
2. и 14. и члана 19. став 1. тачка 6) Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2019-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 20. седници одржаној
24. јуна 2019. године, донела jе
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ОД Л У КУ

Члан 5.

О ОБАВЉАЊУ ПОГРЕБНЕ ДЕЛАТНОСТИ
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА

Посмртни остаци сахрањеног могу се ископати и пренети на друго гробље, по претходно прибављеном одобрењу одељења Градске управе надлежног за комуналне
послове (у даљем тексту: надлежно Одељење) и одобрењу
органа надлежног за послове санитарне инспекције, ако је
на другом гробљу обезбеђено гробно место за сахрану.
Превоз преминулог лица из једног места ради сахране
у друго место на територији Републике Србије или из Републике Србије у иностранство, обавља се на основу спроводнице коју издаје територијално надлежни санитарни
инспектор.
Превоз урне преминулих лица обавља се са спроводницом, у складу са законом.

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком се, у складу са законом, уређују услови
и начин обављања погребне делатности као комуналне делатности (у даљем тексту: комунална делатност) на територији града Смедерева (у даљем тексту: Град), преузимање
и превоз посмртних остатака преминулог лица, чување посмртних остатака и припрема покојника за сахрањивање,
организација сахране, финансирање, обавезе вршиоца комуналне делатности у случају непланираних и планираних
прекида у обављању комуналне делатности, надзор, казнене одредбе и друга питања од значаја за обављање комуналне делатности.
Сви појмови који су употребљени у овој Одлуци у мушком граматичком роду, обухватају мушки и женски род
лица на која се односе.
Члан 2.
Комунална делатност из члана 1. ове Одлуке обухвата:
преузимање и превоз посмртних остатака од места смрти,
односно места на коме се налази умрла особа (стан, здравствена установа, институти за судску медицину и патологију, установе социјалне заштите и друга места) и превоз
до места одређеног посебним прописом (патологије, судске
медицине, гробља, крематоријума, аеродрома, пословног
простора погребног предузећа у ком постоје прописани
услови за смештај и чување покојника), организацију сахране и испраћаја са прибављањем потребне документације за организацију превоза и сахрањивања, чување посмртних остатака у расхладном уређају и припремање покојника за сахрањивање.
Члан 3.
Комуналну делатност на територији Града обавља јавно
предузеће које је Град основао за обављање ове делатности, у складу са законом, подзаконским актима, Одлуком о
оснивању, Статутом и овом Одлуком, а исту може да обавља и друго привредно друштво, предузетник или други
привредни субјект, у складу са законом, подзаконским актима и овом Одлуком (у даљем тексту: Предузеће).
II ПРЕУЗИМАЊЕ И ПРЕВОЗ ПОСМРТНИХ ОСТАТАКА
ПРЕМИНУЛОГ ЛИЦА
Члан 4.
По утврђеној смрти, посмртни остаци преминулог лица
се преузимају, превозе и смештају у мртвачницу.
Превоз посмртних остатака преминулог лица у мртвачницу или у просторију одређену за испраћај на гробљу
ради сахране, врши се специјалним погребним возилом.
На превоз посмртних остатака преминулог лица у погледу заштите од заразних болести примењују се посебни
прописи.

Члан 6.
Здравствене установе на територији Града дужне су да
пријаве породици и Предузећу, сваки случај смрти лица
који се десио у установи.
Ако лице умре у болници на територији Града, посмртни остаци се два часа после утврђивања смрти преузимају
од стране Предузећа и погребним возилом превозе у мртвачницу где се чувају до сахрањивања или евентуалног
даљег транспорта.
У случају удеса или другог несрећног случаја где је
смрт констатована од стране лекара на месту удеса, без обзира на пребивалиште преминулог лица, присутни лекар
је у обавези да случај смрти пријави Предузећу које је у
обавези да одмах изврши преузимање и превоз посмртних
остатака.
Члан 7.
Ако лице умре у стану, сродник преминулог лица, односно власник или корисник стана у коме је смрт наступила
дужан је да смрт пријави Предузећу у року од 4 часа од
момента када је смрт утврђена, са назначењем тачне адресе
стана. У том случају, преминуло лице се може држати у
стану највише 6 часова рачунајући време од момента када
је смрт наступила.
Уколико је смрт наступила ноћу, пријављивање ће се извршити најкасније до 7 часова и у том случају преминуло
лице се може држати у стану најдуже 11 часова.
Истеком времена из ставова 1. и 2. овог члана Предузеће је дужно да преузме и превезе посмртне остатке преминулог лица у мртвачницу.
Предузеће је дужно да превоз посмртних остатака преминулог лица у мртвачницу обезбеди у времену од 00,00
до 24,00 часа.
Члан 8.
За сахрањивање преминулих лица на гробљима у насељеним местима сеоског карактера неће се примењивати
одредбе члана 7. ове Одлуке.
Ако лице са пребивалиштем у насељеном месту сеоског карактера на територији Града, умре у кући, сродници
преминулог лица могу позвати Предузеће ради превоза посмртних остатака у мртвачницу, а преминуло лице у складу
са обичајима, може све до сахрањивања остати и у породичној кући.
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Члан 9.

Члан 15.

Ако се сахрана преминулог лица које је смештено у мртвачницу, обавља на гробљу у насељеном месту сеоског карактера на територији Града, Предузеће ће извршити превоз посмртних остатака преминулог лица из мртвачнице до
наведеног гробља, на захтев лица које је дужно да обезбеди
сахрањивање преминулог лица.

Приликом сахрањивања може се организовати погребна свечаност, при чему се у погледу врсте и обима свечаности уважава воља преминулог лица, његове породице,
сродника и других лица, а према утврђеном дневном распореду сахрана.
Верски обреди, као део погребне свечаности, обављају
се уколико је то по жељи преминулог лица, његове породице, сродника или других лица, у складу са правилима и
обичајима верских заједница.
Опроштај од преминулог лица може се обавити уз учешће хора, оркестра, рецитатора, говорника и друге пригодне садржаје који изражавају жељу преминулог лица, његове
породице, сродника или других лица и одговарају личности
преминулог лица и пијетету чина сахрањивања.
Део погребне свечаности може се извршити поред
гробног места.

Члан 10.
Превозна средства за превожење посмртних остатака
преминулих лица су погребно возило, авион, брод и железнички вагон.
Превожење посмртних остатака преминулог лица превозним средствима из става 1. овог члана врши се у складу
са законом којим се уређује заштита становништва од заразних болести и подзаконским актима.
Сва саобраћајна средства, односно простор који је одређен за преношење посмртних остатака преминулог лица морају се након обављеног превоза опрати и дезинфиковати.
III ЧУВАЊЕ ПОСМРТНИХ ОСТАТАКА И ПРИПРЕМА
ПОКОЈНИКА ЗА САХРАЊИВАЊЕ
Члан 11.
Посмртни остаци преминулог лица се до сахране чувају у мртвачници, осим у случајевима прописаним чланом
8. ове Одлуке.
Под мртвачницом се, у смислу ове Одлуке, подразумева
посебна просторија са расхладним уређајима у којој се посмртни остаци преминулог лица чувају до сахране.
Члан 12.
Након утврђене смрти, врши се збрињавање преминулог лица, односно припрема за сахрањивање.
Припрема преминулог лица за сахрањивање је опремање посмртних остатака преминулог лица у смислу хигијенске обраде, облачења и смештања у сандук.
Опремање посмртних остатака преминулог лица врши
се у складу са законом којим се уређује заштита становништва од заразних болести и подзаконским актима.
IV ОРГАНИЗАЦИЈА САХРАНЕ И ПРИБАВЉАЊЕ ПОТРЕБНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Члан 13.
Да би се приступило организацији сахране потребно је
Предузећу доставити извод из матичне књиге умрлих или
потврду о пријави смртног случаја, које издаје матична служба Града.
Члан 14.
Посмртни остаци преминулог лица се најкасније 1 сат
пре сахране из мртвачнице смештају у капелу, односно посебну просторију одређену за испраћај.
Приликом смештаја, лице које обезбеђује сахрану врши
потврду идентитета посмртних остатака преминулог лица.

Члан 16.
Пренос посмртних остатака преминулог лица од капеле
до одређеног гробног места врши се на уобичајен начин,
превозом на колицима.
У насељеном месту Смедерево није дозвољено организовање и кретање погребне поворке ван гробља.
Члан 17.
Сахрана траје, по правилу, један сат, према утврђеном
термину и распореду сахрана, за које време се морају обавити све радње везане за сахрањивање (погребна свечаност, верски обред и сл.).
Члан 18.
Приликом спровођења сахране и верских обреда води
се рачуна о пијетету према преминулом лицу, његовој породици, сродницима и другим лицима.
Члан 19.
Сахрањивање се може вршити сваког дана, осим недељом, на дан Васкрса и Божића, и то: од 01. априла до 30.
септембра у времену од 11.30 до 16.30 часова и од 01. октобра до 31. марта у времену од 11.30 до 15.30 часова.
Термин сахране одређује Предузеће.
Заказивање сахране за текући дан може се извршити до
8.30 часова.
Сахрана се може заказати најраније 24 сата од тренутка
наступања смрти.
Члан 20.
Предузеће је дужно да води евиденцију о извршеном
превозу посмртних остатака преминулог лица и чувању посмртних остатака у мртвачници.
Члан 21.
Организација сахране на гробљима у насељеним местима сеоског карактера на територији Града врши се у
складу са месним обичајима.

Страна 308 – Број 3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

24. јун 2019. године

Члан 22.

VII НАДЗОР

Трошкове преузимања и превоза посмртних остатака,
организације сахране и испраћаја са прибављањем потребне документације за организацију преноса и сахрањивања,
чувања посмртних остатака у мртвачници и припремања
покојника за сахрањивање, сносе лица која обезбеђују сахрањивање посмртних остатака преминулог лица, у складу
са законом и подзаконским актима.

Члан 26.

V ФИНАНСИРАЊЕ ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНЕ
ДЕЛАТНОСТИ
Члан 23.
Извори средстава за обављање и развој комуналне делатности обезбеђују се из:
1. прихода од пружања комуналних услуга;
2. других извора, у складу са законом.

VI ОБАВЕЗЕ ВРШИОЦА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
У СЛУЧАЈУ НЕПЛАНИРАНИХ И ПЛАНИРАНИХ
ПРЕКИДА У ОБАВЉАЊУ КОМУНАЛНЕ
ДЕЛАТНОСТИ
Члан 24.
У случају наступања непланираних или неочекиваних
поремећаја или прекида у пружању комуналних услуга,
односно обављању комуналне делатности, Предузеће је
дужно да одмах о томе обавести Градско веће града Смедерева (у даљем тексту: Градско веће) и да истовремено предузме све потребне мере за отклањање узрока поремећаја,
и то:
1. радно ангажује запослене у Предузећу на отклањању узрока поремећаја, односно разлога због којих је
дошло до прекида у вршењу комуналне делатности;
2. изврши хитну поправку и замену инсталација и уређаја којима се обезбеђује обављање послова, као и
заштиту комуналних објеката и уређаја од даљих
кварова или хаварија;
3. предузме и друге мере које утврди одељење Градске
управе надлежно за послове комуналне инспекције.
Уколико Предузеће не предузме мере из става 1. овог
члана у року од 24 сата, Градско веће ће предузети мере
прописане законом и прописима Скупштине града.
Предузеће је дужно да у средствима јавног информисања или на други погодан начин обавести кориснике о планираним или очекиваним сметњама и прекидима који ће
настати или могу настати у пружању комуналних услуга,
најкасније 24 сата пре очекиваног прекида у пружању тих
услуга.
Члан 25.
У Предузећу право на штрајк остварује се у складу са
законом.
У случају штрајка, Предузеће је дужно да обезбеди минимум процеса рада, у складу са законом.

Надзор над применом одредаба ове Одлуке врши одељење Градске управе надлежно за комуналне послове.
Инспекцијски надзор над применом одредаба ове
Одлуке врши одељење Градске управе надлежно за послове комуналне инспекције, у складу са законом, подзаконским актима, овом Одлуком и другим позитивно-правним
прописима.
Комунално-полицијске и друге послове, као и контролу
примене одредаба ове Одлуке врши Комунална полиција, у складу са Законом о комуналној полицији и другим
прописима.
Уколико комунални полицајац у обављању комунално
- полицијских послова уочи повреду прописа из надлежности другог органа, обавестиће одмах о томе, писаним путем, надлежни орган.
Члан 27.
Физичка лица, правна лица и предузетници дужни су
да службеним лицима из члана 26. ставова 2. и 3. ове Одлуке, у вршењу надзора над применом одредаба ове Одлуке,
омогуће несметано вршење прегледа објеката, просторија и
уређаја, да пруже потребна обавештења, као и да поступају
по налогу надлежних инспектора и комуналних полицајаца.
У свим случајевима поступања или непоступања, супротно одредбама ове Одлуке, као и у случајевима када
се актом надлежног Одељења, односно службених лица
из члана 26. ставова 2. и 3. ове Одлуке, налаже испуњење
одређене обавезе, па носилац обавезе не изврши дати налог, те радње ће се извршити преко другог лица, на трошак
извршеника.
VIII НАДЛЕЖНОСТ ОРГАНА ЗА РЕШАВАЊЕ ПО
ЖАЛБИ
Члан 28.
За решавање у другом степену по жалби на правне акте
одељења Градске управе као првостепеног органа у спровођењу одредаба ове Одлуке, надлежно је Градско веће, осим
ако је законом другачије прописано.
IX КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 29.
Новчаном казном у фиксном износу казниће се за прекршај издавањем прекршајног налога, због непоступања
или поступања супротно одредбама члана 6. став 1. ове
Одлуке, и то:
1. правно лице у износу од 50.000 динара;
2. одговорно лице у правном лицу у износу од 10.000
динара.
Члан 30.
Новчаном казном у фиксном износу казниће се за прекршај издавањем прекршајног налога, због непоступања
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или поступања супротно одредби члана 7. ставова 1. и 2.
ове Одлуке, и то:
1. физичко лице у износу од 5.000 динара.
Члан 31.
Новчаном казном у фиксном износу казниће се за прекршај издавањем прекршајног налога, због непоступања
или поступања супротно одредбама чланова: 7. и 20. ове
Одлуке, и то:
1. правно лице у износу од 50.000 динара;
2. одговорно лице у правном лицу у износу од 10.000
динара;
3. предузетник у износу од 30.000 динара.
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14., члана 23. став 4. и члана 32. став 1. тачка 6), а у вези
са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018), члана 35. став 2.
и члана 39. ставова 2. и 3. Закона о прекршајима („Службени гласник Републике Србије“, број 65/2013, 13/2016 и
98/2016-одлука УС), чланова 2., 13. и 14. Уредбе о начину
и условима за отпочињање обављања комуналних делатности („Службени гласник Републике Србије“, број 13/2018 и
66/2018), члана 14. став 1. тачака 2. и 14. и члана 19. став
1. тачка 6) Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 2/2019 - пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 20. седници одржаној
24. јуна 2019. године, донела jе

Члан 32.
Новчаном казном у фиксном износу казниће се за прекршај издавањем прекршајног налога, због непоступања
или поступања супротно одредби члана 16. став 2. ове
Одлуке, и то:
1. правно лице у износу од 50.000 динара;
2. одговорно лице у правном лицу у износу од 10.000
динара;
3. предузетник у износу од 30.000 динара;
4. физичко лице у износу од 5.000 динара.
Члан 33.
Лице против кога је издат прекршајни налог прихвата одговорност за прекршај плаћањем половине изречене
казне, у року од осам дана од дана пријема прекршајног
налога, чиме се ослобађа плаћања друге половине изречене
казне.
X ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 34.
Вршилац комуналне делатности је дужан да своје пословање усклади са законом, подзаконским актима и одредбама ове Одлуке у року од 60 дана од дана ступања на снагу
ове Одлуке.
Члан 35.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева”.
Број 020-156/2018-07
У Смедереву, 24. јуна 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.

ОД Л У КУ
О ОБЕЗБЕЂИВАЊУ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком се, у складу са законом, уређују услови
и начин обављања комуналне делатности - обезбеђивање
јавног осветљења (у даљем тексту: комунална делатност)
на територији града Смедерева (у даљем тексту: Град), финансирање, обавезе вршиоца комуналне делатности у случају непланираних и планираних прекида у обављању комуналне делатности, мере забране, надзор, казнене одредбе и друга питања од значаја за обављање ове комуналне
делатности.
Члан 2.
Комунална делатност из члана 1. ове Одлуке обухвата
одржавање, адаптацију и унапређење објеката и инсталација јавног осветљења којима се осветљавају саобраћајне и
друге површине јавне намене.
Члан 3.
Комуналну делатност на територији Града обавља јавно
предузеће које је Град основао за обављање ове делатности у складу са законом, подзаконским актима, Одлуком о
оснивању, Статутом и овом Одлуком, а исту може да обавља и друго привредно друштво, предузетник или други
привредни субјект, у складу са законом (у даљем тексту:
Предузеће).
Члан 4.
Под јавним осветљењем подразумева се систем објеката, уређаја и инсталација за осветљавање саобраћајних и
других површина јавне намене.
Члан 5.

62.
На основу члана 2. став 3. тачка 8), члана 3. став 1. тачка
8), члана 4. став 3. и члана 5. став 1. Закона о комуналним
делатностима („Службени гласник Републике Србије“, број
88/2011, 104/2016 и 95/2018), члана 20. став 1. тачака 2. и

Под површинама јавне намене, у смислу ове Одлуке,
подразумева се простор утврђен планским документом за
уређење или изградњу јавних објеката или јавних површина и то:
1. јавне саобраћајне површине: коловози, тротоари, разделне и заштитне траке и појасеви, пешачке и бициклистичке стазе, пешачка острва, тргови и платои као комуникације
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пешачког саобраћаја, надвожњаци, подвожњаци, мостови,
пасареле, јавна паркиралишта и др.;
2. јавне зелене површине: паркови, спомен паркови, зелене површине на скверовима, трговима, зелене површине
дуж и у оквиру пута (разделне и заштитне траке и појасеви), травњаци, дрвореди и други засади, зелене површине
Смедеревске тврђаве (зеленило унутар и непосредно око
Смедеревске тврђаве), зелене површине дуж обала река и
других водених површина, зелене површине поред и око
стамбених и пословних зграда, у оквиру и између блокова
стамбених и пословних зграда, пошумљени терени, рекреационе површине и др.;
3. површине око објекта јавне намене (просветних, културних, научних, здравствених, социјалних установа и организација, као и других објеката за чију изградњу се може
утврдити јавни интерес у складу са законом);
4. неизграђено грађевинско земљиште намењено за
уређење или изградњу објеката јавне намене или јавних
површина.
II УСЛОВИ И НАЧИН ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНЕ
ДЕЛАТНОСТИ
Члан 6.
Под редовним одржавањем јавног осветљења подразумева се одржавање објеката, инсталација и уређаја за јавно осветљење у исправном стању за њено функционисање
(редовна замена светлећих тела, редовно чишћење, бојење
и прање стубова и светлећих тела и сл., као и радови на другим уређајима и инсталацијама јавног осветљења).
Под одржавањем објеката и инсталација јавног осветљења подразумевају се и радови којима се врши замена
постојећих светлећих тела савременијим.
Објекти и инсталације јавног осветљења могу се користити само у сврху за коју су намењени.
Члан 7.
Предузеће је дужно да објекте, уређаје и инсталације
јавног осветљења одржава у стању функционалне исправности и оспособљености, ради трајног и континуираног
обезбеђивања јавног осветљења.
Предузеће је дужно да комуналну делатност обавља
тако да обезбеди да:
1. све улице на територији Града буду осветљене, а расветна тела у исправном стању;
2. сијалична места за јавно осветљење буду распоређена и постављена тако да омогућавају потпуно осветљавање површина јавне намене;
3. јавно осветљење не буде постављено на начин којим
се омета безбедно одвијање саобраћаја.
Члан 8.
Предузеће у оквиру комуналне делатности врши:
1. изградњу и реконструкцију објеката и инсталација;
2. редовно одржавање објеката и инсталација;
3. радове на замени светлећих тела и других дотрајалих
или оштећених елемената;
4. чишћење, антикорозивну заштиту, фарбање и прање
стубова и заштитних облога светлећих тела.
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Члан 9.

Редовно снабдевање електричном енергијом за јавно
осветљење обезбеђује Град, о чему закључује уговор са испоручиоцем електричне енергије, у складу са законом.
Члан 10.
Обављање послова из члана 8. ове Одлуке регулише се
уговором који Предузеће закључује са Градом.
Члан 11.
Ради истицања изгледа објеката и амбијенталних целина које имају историјски, културни, архитектонски, привредни и други значај, као и свечаног изгледа насељеног
места Смедерево, врши се стално или повремено осветљавање појединих објеката спољашњим декоративним светлом, на основу посебног Програма и пројектне документације коју прибавља Предузеће.
Програм из става 1. овог члана припрема одељење
Градске управе надлежно за послове урбанизма, по претходно прибављеном мишљењу главног урбанисте Града и
надлежног Завода за заштиту споменика културе, а сагласност на исти даје Градско веће града Смедерева (у даљем
тексту: Градско веће).
Програмом из става 1. овог члана се нарочито утврђује:
1. који објекти, у ком трајању и обиму се морају
осветлити;
2. обим и динамика обављања послова из става 1. овог
члана;
3. износ средстава потребних за реализацију Програма
и др.
Радови на реализацији активности из става 1. овог члана врше се на основу одобрења одељења Градске управе
надлежног за послове комуналне инспекције.
Осветљењем улица и одржавањем расветне мреже у
исправном и функционалном стању управља Предузеће у
оквиру Програма из става 1. овог члана и уговорених обавеза, у складу са годишњим програмом пословања Предузећа.
Члан 12.
У време одржавања државних и верских празника и
градских манифестација, организатор може да, преко Предузећа из члана 3. ове Одлуке и Предузећа за дистрибуцију електричне енергије, корисницима привремено заузете
површине јавне намене и површине у јавном коришћењу,
који врше њено заузеће на основу одобрења одељења Градске управе надлежног за послове комуналне инспекције,
омогући прописан и безбедан привремени прикључак на
извор електричне енергије за све време трајања одобрења,
а на основу услова Предузећа за дистрибуцију електричне
енергије.
III ФИНАНСИРАЊЕ ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Члан 13.
Извори средстава за обављање и развој комуналне делатности обезбеђују се из:
1. прихода буџета Града;
2. наменских средстава других нивоа власти;
3. других извора, у складу са законом.
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IV МЕРЕ ЗАБРАНЕ

Члан 17.

Члан 14.

У Предузећу право на штрајк остварује се у складу са
законом.
У случају штрајка, Предузеће је дужно да обезбеди минимум процеса рада, у складу са законом, а нарочито:
1. редовно одржавање објеката и инсталација;
2. радове на замени светлећих тела и других дотрајалих
или оштећених елемената;
3. јавно осветљење главних саобраћајница, улица, тргова и објеката од посебног значаја.

Забрањено је неовлашћено:
1. уклањање и рушење објеката и инсталација јавног
осветљења;
2. прикључивање на објекте и инсталације јавног
осветљења;
3. отварање стубова уличне расвете, канделабера, разводних ормара и сличних уређаја;
4. постављање огласних средстава, рекламних паноа,
причвршћивање објеката и ствари и лепљење плаката
на објекте и инсталације јавног осветљења;
5. преусмеравање светала;
6. развлачење оштећених разводних каблова и утичница из било ког извора електричне енергије до места
привременог заузећа дела површине јавне намене,
као и
7. било какво прљање и на други начин оштећивање
објеката и инсталација јавног осветљења.
V ОБАВЕЗЕ ВРШИОЦА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
У СЛУЧАЈУ НЕПЛАНИРАНИХ И ПЛАНИРАНИХ
ПРЕКИДА У ОБАВЉАЊУ КОМУНАЛНЕ
ДЕЛАТНОСТИ
Члан 15.
Предузеће је дужно да свој рад и пословање организује
тако да кроз реализацију годишњег Програма пословања
обезбеди одговарајући обим, врсту и квалитет комуналне делатности, у складу са законом и позитивноправним
прописима.
Члан 16.
У случају наступања непланираних или неочекиваних
поремећаја или прекида у пружању комуналних услуга,
односно обављању комуналне делатности, Предузеће је
дужно да одмах о томе обавести Градско веће и да истовремено предузме све потребне мере за отклањање узрока
поремећаја, и то:
1. радно ангажује запослене у Предузећу на отклањању узрока поремећаја, односно разлога због којих је
дошло до прекида у вршењу комуналне делатности;
2. изврши хитну поправку и замену инсталација и уређаја којима се обезбеђује обављање послова, као и
заштиту комуналних објеката и уређаја од даљих
кварова или хаварија;
3. одреди ред првенства и начин пружања комуналних
услуга оним корисницима код којих би услед прекида настала опасност по живот и рад, или би настала
значајна, односно ненадокнадива штета;
4. предузме и друге мере које утврди одељење Градске
управе надлежно за послове комуналне инспекције.
Уколико Предузеће не предузме мере из става 1. овог
члана у року од 24 сата, Градско веће ће предузети мере
прописане законом и прописима Скупштине града.
Предузеће је дужно да у средствима јавног информисања или на други погодан начин обавести кориснике о планираним или очекиваним сметњама и прекидима који ће
настати или могу настати у пружању комуналних услуга,
најкасније 24 сата пре очекиваног прекида у пружању тих
услуга.

VI НАДЗОР
Члан 18.
Надзор над применом одредаба ове Одлуке врши одељење Градске управе надлежно за комуналне послове.
Инспекцијски надзор над применом одредаба ове
Одлуке врши одељење Градске управе надлежно за послове
комуналне инспекције, у складу са законом, овом Одлуком
и другим позитивно-правним прописима.
Комунално-полицијске и друге послове, као и контролу
примене одредаба ове Одлуке врши Комунална полиција, у
складу са Законом о комуналној полицији и другим позитивно-правним прописима.
Уколико комунални полицајац у обављању комунално
- полицијских послова уочи повреду прописа из надлежности другог органа, обавестиће одмах о томе, писаним путем, надлежни орган.
Члан 19.
Физичка лица, правна лица и предузетници дужни су
да службеним лицима из члана 18. ставова 2. и 3. ове Одлуке, у вршењу надзора над применом одредаба ове Одлуке,
омогуће несметано вршење прегледа објеката, просторија и
уређаја, да пруже потребна обавештења, као и да поступају
по налогу надлежних инспектора и комуналних полицајаца.
У свим случајевима поступања или непоступања супротно одредбама ове Одлуке, као и у случајевима када
се актом надлежног одељења, односно службених лица
из члана 18. ставова 2. и 3. ове Одлуке, налаже испуњење
одређене обавезе, па носилац обавезе не изврши дати налог, те радње ће се извршити преко другог лица, на трошак
извршеника.
VII НАДЛЕЖНОСТ ОРГАНА ЗА РЕШАВАЊЕ
ПО ЖАЛБИ
Члан 20.
За решавање у другом степену по жалби на правне акте
одељења Градске управе као првостепеног органа у спровођењу одредаба ове Одлуке надлежно је Градско веће, осим
ако је законом другачије прописано.
VIII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 21.
Новчаном казном у фиксном износу казниће се за прекршај издавањем прекршајног налога, ако не поступи или
поступи супротно одредби члана 7. ове Одлуке, и то:
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- правно лице у износу од 50.000 динара;
- одговорно лице у правном лицу у износу од 10.000
динара;
- предузетник у износу од 30.000 динара.

24. јун 2019. године
ОД Л У КУ

О ОДРЖАВАЊУ ЧИСТОЋЕ НА ЈАВНИМ
ПОВРШИНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
СМЕДЕРЕВА

Члан 22.

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Новчаном казном у фиксном износу казниће се за прекршај издавањем прекршајног налога, ако не поступи или
поступи супротно одредби члана 14. ове Одлуке, и то:
- правно лице у износу од 50.000 динара;
- одговорно лице у правном лицу у износу од 10.000
динара;
- предузетник у износу од 30.000 динара;
- физичко лице у износу од 5.000 динара.

Члан 1.

Члан 23.
Лице против кога је издат прекршајни налог прихвата одговорност за прекршај плаћањем половине изречене
казне, у року од осам дана од дана пријема прекршајног
налога, чиме се ослобађа плаћања друге половине изречене
казне.
IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 24.
Вршилац комуналне делатности је дужан да своје пословање усклади са законом, подзаконским актима и одредбама ове Одлуке у року од 60 дана од дана ступања на снагу
ове Одлуке.
Члан 25.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 020-160/2018-07
У Смедереву, 24. јуна 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.

63.
На основу члана 2. став 3. тачка 11), члана 3. став 1. тачка 11), члана 4. став 3. и члана 5. став 1. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник Републике Србије“,
број 88/2011, 104/2016 и 95/2018), члана 20. став 1. тачака 2.
и 14., члана 23. став 4. и члана 32. став 1. тачка 6), а у вези
са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018), члана 35. став 2.
и члана 39. ставова 2. и 3. Закона о прекршајима („Службени гласник Републике Србије“, број 65/2013, 13/2016 и
98/2016-одлука УС), члана 14. став 1. тачака 2. и 14. и члана
19. став 1. тачка 6) Статута града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 2/2019 - пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 20. седници одржаној
24. јуна 2019. године, донела jе

Овом Одлуком се, у складу са законом, уређују услови
и начин обављања комуналне делатности – одржавање чистоће на јавним површинама (у даљем тексту: комунална
делатност) на територији града Смедерева (у даљем тексту:
Град), права и обавезе привредног субјекта који обавља комуналну делатност и корисника услуга, обавезе вршиоца
комуналне делатности у случају непланираних и планираних прекида у обављању комуналне делатности, надзор, казнене одредбе, као и друга питања од значаја за обављање
комуналне делатности.
Члан 2.
Комунална делатност из члана 1. ове Одлуке обухвата
чишћење и прање асфалтираних, бетонских, поплочаних и
других јавних површина, прикупљање и одвожење комуналног отпада са тих површина, одржавање и пражњење
посуда за отпатке на јавним површинама, као и одржавање
јавних чесми, бунара, фонтана, купалишта, плажа и тоалета као комуналних објеката.
Члан 3.
Комуналну делатност на територији Града обавља јавно
предузеће које је Град основао за обављање ове делатности у складу са законом, подзаконским актима, Одлуком о
оснивању, Статутом и овом Одлуком, а исту може да обавља и друго привредно друштво, предузетник или други
привредни субјект, у складу са законом (у даљем тексту:
Предузеће).
Члан 4.
Јавне површине, у смислу одредаба ове Одлуке, су површине јавне намене и површине у јавном коришћењу.
Површина јавне намене је простор утврђен планским
документом за уређење или изградњу јавних објеката или
јавних површина, и то:
1. јавне саобраћајне површине: коловози (осим државних путева I и II реда), тротоари, разделне и заштитне траке
и појасеви, пешачке и бициклистичке стазе, пешачка острва, тргови и платои као комуникације пешачког саобраћаја, надвожњаци, подвожњаци, мостови, пасареле, јавна
паркиралишта;
2. површина око објекaта јавне намене (просветних,
културних, научних, здравствених, социјалних установа
и организација, као и других објеката за чију изградњу се
може утврдити јавни интерес у складу са законом);
3. неизграђено грађевинско земљиште намењено за
уређење или изградњу објеката јавне намене или јавних
површина.
Површине у јавном коришћењу су површине које планским документом нису одређене као површине јавне намене, а доступне су већем броју грађана, као што су изграђене
и уређене саобраћајне и зелене површине унутар и између
блокова зграда, између зграда, унутар отворених тржних
центара, колонаде, пасажи и сл.
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II МЕРЕ ЗАБРАНЕ
Члан 5.

Забрањено је на површини јавне намене и површини у
јавном коришћењу:
1. стварати нечистоћу на било који начин (одлагањем
кабастог отпада, бацањем отпадака ван посуда за комунални отпад и корпи за отпатке, са тераса и прозора стамбених и других објеката изливати воду, бацати
отпад, друге предмете и сл.);
2. избацивати отпад у врећама ван термина који су одређени за овакав начин одношења отпада у случајевима
установљавања обавезе изношења отпада у типизираним врећама, избацивање отпада у неодговарајућим врећама;
3. остављати разне предмете и ствари;
4. бацати у корпе за отпатке кућни отпад, запаљив и
други неприпадајући садржај, као и отпад из пословних објеката;
5. смештати и складиштити амбалажу, робу и картонске
кутије, осим по одобрењу одељења Градске управе
надлежног за послове комуналне инспекције;
6. разбацивати и разбијати стакло и стаклену амбалажу;
7. палити ватру, емитовати дим и друге загушљиве
материје;
8. ломити или на други начин оштетити или уништити
посуде за комунални отпад или ђубријере;
9. оправљати, прати возила, испуштати уље из возила и
обављати занатске и сличне радове;
10. цепати и тестерисати дрва, истоваривати угаљ и
складиштити га дуже од 24 сата;
11. вршити истовар, утовар у пешачким зонама, на делу
тротоара који није обележен за паркирање, а омета безбедно кретање пешака, на стајалишту јавног
превоза којим се омета коришћење стајалишта и на
местима на којима се налазе улични хидранти, сливници, посуде за отпад, корпе за отпатке и слични
комунални објекти;
12. изливати воду, отпадне и друге течности, воду из
ауто-перионица, из спољних јединица клима-уређаја, течности из цистерни за хемијску заштиту биља,
усмеравати олучну и другу воду из својих дворишта
или објеката ка површинама јавне намене и површинама у јавном коришћењу;
13. изливати садржаје септичких јама, отпадне и друге
течности, помије и комину у канализационе и друге
уличне отворе;
14. изливати фекалне и друге отпадне воде у водотокове, јавну канализацију или било који други
део површина јавне намене и површина у јавном
коришћењу;
15. растурати отпатке из посуда за отпад и корпи за отпатке, сипати у њих пепео и други запаљив садржај,
као и спаљивати отпад у њима;
16. истезати и исправљати грађевинску арматуру;
17. држати хаварисана и нерегистрована возила или
остављати возила која су регистрована, али неупотребљива за саобраћај;
18. избацивати отпатке који имају својства опасних
материја, као и споредних производа животињског
порекла;
19. предузимати друге радње којима се површине јавне
намене и површине у јавном коришћењу прљају и
остављају у неуредном стању.
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III ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ЈАВНИМ
ПОВРШИНАМА
Члан 6.
Послове одржавања чистоће на површинама јавне намене на територији Града, осим на површинама из члана
4. став 2. тачака 2. и 3. и става 3. ове Одлуке и површини
Смедеревске тврђаве, обавља Предузеће.
Одржавање чистоће на простору око Смедеревске тврђаве обавља Предузеће.
За обављање послова из става 1. овог члана Предузеће
закључује годишње уговоре са Градом.
Надзор над одржавањем чистоће на површинама јавне
намене и површинама у јавном коришћењу на територији
Града у надлежности је Града.
Члан 7.
О чишћењу површина из члана 4. став 2. тачка 2. ове
Одлуке (површине око објеката јавне намене), уклањању
отпада, наноса, снега, блата, воде и друге нечистоће, дужни
су да се старају субјекти који њима управљају, власници
или корисници:
1. привремених објеката на површини у ширини од 4м
око објеката;
2. јавних паркиралишта, на унутрашњем простору и непосредно око њега;
3. бензинских пумпи, на платоу испред објеката, на прилазним путевима до ивице главног пута, око објекта
и на зеленим површинама које окружују објекат;
4. аутобуских и железничких станица и пристаништа,
на платоима унутар станица и око њих, као и на прилазним путевима до ивице главног пута;
5. пијаца, градске кафилерије и гробаља, унутар, на улазима, излазима и око ограде у ширини од 4м, односно
у Граду од ограда до ивице тротоара са путем;
6. спортских и забавно-рекреативних терена, базена,
унутар и око ових терена, као и улаза и излаза;
7. површина за постављање забавних радњи, игара и
слично;
8. површина на којима се организују позоришне представе, приказивање филмова, концерти, забаве и
слични догађаји;
9. површина на којима се изводе грађевински и комунални радови и на површинама непосредно око њих;
10. површина око трговинских, угоститељских, занатских објеката, башти уз објекте и слично;
11. површина око стоваришта, отпада и депонија, од
ограде до ивице пута;
12. позоришних и филмских сала и сличних објеката,
на улазима и излазима;
13. спортских хала и дворана, на улазима и излазима.
Кориснику површине из става 1. тачка 7. овог члана
одељење Градске управе надлежно за послове комуналне
инспекције одобриће привремено коришћење површине,
уколико уз поднети захтев достави и писани доказ о поседовању посуде за комунални отпад прописане запремине
на утврђеној локацији и доказ о плаћању накнаде за њено
изношење и пражњење.
Члан 8.
О уредном стању јавних површина из члана 4. став 2.
тачка 3. ове Одлуке (неизграђеног грађевинског земљишта
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намењеног за уређење или изградњу објеката јавне намене
или јавних површина), дужан је да се стара власник, односно корисник, односно непосредни држалац тог земљишта.
Члан 9.
Површине у јавном коришћењу морају се држати у
уредном стању.
О уредном стању површина из става 1. овог члана које
се налазе унутар отвореног тржног центра, дужан је да се
стара корисник тржног центра, односно сви корисници пословних простора у том центру.
О уредном стању површина из става 1. овог члана које
представљају део зграде (колонаде, пасажи), дужан је да се
стара корисник зграде, односно корисници посебних делова зграде.
О уредном стању површина из става 1. овог члана које
се налазе унутар или између стамбеног, односно пословног
блока или између зграда, дужни су да се старају корисници
зграде, односно корисници посебних делова зграде.
Члан 10.
У одржавање чистоће на јавним површинама спада:
1. чишћење и прочишћавање површине;
2. чишћење површина јавног саобраћаја, осим улица и
путева без застора (асфалта, бетона, коцке и слично);
3. прање и поливање површина јавног саобраћаја, осим
улица и путева без застора (асфалта, бетона, коцке и
слично);
4. пражњење, прање и одржавање корпи за отпатке и
посуда за одлагање отпада;
5. сакупљање, сабирање и уклањање отпада;
6. изношење и одлагање отпада;
7. послови на превенцији настанка „дивљих депонија”;
8. чишћење и уклањање снега посипањем одговарајућим средствима у зимском периоду (Зимска служба),
као и других наноса од атмосферских падавина;
9. други слични послови на одржавању чистоће утврђени уговором између Предузећа и Града;
10. послови на одржавању чистоће по налогу одељења
Градске управе надлежног за послове комуналне
инспекције.
Члан 11.
Превоз огревног, грађевинског и другог расутог материјала, његов утовар и истовар, превоз фекалног садржаја и
комуналног отпада, нафте и нафтних деривата, течног гаса,
медицинског и другог опасног отпада, може се вршити искључиво специјализованим возилима, уз законом прописане мере заштите, на начин којим се спречава растурање
или изливање садржаја на путеве и друге делове површина
јавне намене и површина у јавном коришћењу.
Ако при превозу терета из става 1. овог члана, дође до
расипања материјала или изливања течности на јавну саобраћајну површину и путни појас, превозник је дужан да о
свом трошку угрожену површину одмах обезбеди, заштити, очисти и врати у пређашње стање.
Уколико превозник то не изврши по налогу комуналног
инспектора, одељење Градске управе надлежно за послове
комуналне инспекције спровешће извршење радова преко
другог лица на трошак извршеника.
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Члан 12.

Уколико се пословни и други објекти налазе на трговима, платоима и сличним површинама веће ширине, власници, односно корисници објеката су дужни да одржавају чистоћу целом дужином регулационе линије, односно
грађевинске линије свог објекта према тргу у ширини од 4
метра од улаза у објекат, укључујући и захваћени део јавне
зелене површине, односно до замишљене средишње линије
ако се два објекта на тргу налазе један наспрам другог, а
раздаљина између њих не прелази 4 метра.
О чишћењу површина око објеката јавне намене и површина културних добара и њихове заштићене околине
старају се субјекти који имају право управљања или коришћења тих површина.
Члан 13.
При спровођењу организованих акција на уређењу
Града, грађани који учествују у акцији су обавезни да се
пре предузимања радњи на чишћењу и уређењу делова
површина јавне намене и површина у јавном коришћењу,
а најмање 48 сати унапред, договоре са носиоцем акције
о начину смештаја прикупљеног материјала до његовог
одношења.
Носилац акције из става 1. овог члана је дужан да пре
почетка акције обавести грађане о термину и начину њеног
извођења, а прикупљени материјал транспортује на место
депоновања, у складу са постигнутим договором и техничким могућностима.
Ако није другачије одређено, грађани су дужни да прикупљени отпад одлажу у посуду за отпад, а кабасти и баштенски отпад на начин описан у ставу 1. и 2. овог члана.
По завршетку акције уређења, отпад се одлаже на начин
и по поступку предвиђеном овом Одлуком.
Члан 14.
При извођењу радова на изградњи, уређењу или реконструкцији површине јавне намене и површине у јавном коришћењу, инвеститор је дужан да о свом трошку постави
посуде за грађевински отпад у складу са пројектом.
Изузетно, када се у поступку инспекцијског надзора
утврди да на појединим местима постоји потреба за постављањем нових или заменом оштећених корпи за отпатке
и посуда за комунални отпад, исте се могу постављати и
на основу решења одељења Градске управе надлежног за
послове комуналне инспекције, на трошак лица из става 1.
овог члана.
У случајевима из става 1. и 2. овог члана када се посуде
за комунални отпад и корпе за отпатке постављају на површинама културних добара и њихове заштићене површине,
постављање се врши на основу прибављеног мишљења Завода за заштиту споменика.
Простор око посуда за комунални отпад и корпи за отпатке, као и подлога на коју су ове постављене, мора се одржавати у уредном и чистом стању, а исте се морају редовно
празнити и одржавати у исправном стању.
Члан 15.
Чишћење јавних саобраћајних површина се врши у времену од 0-24 сата.
Прање улица се врши у периоду од 0-24 сата.
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Приликом прања улица морају се претходно очистити
сви отвори и решетке за прикупљање атмосферских и других вода, да би се омогућило њено несметано отицање.
Забрањено је при прању и поливању улица поливати возила, друге објекте и лица и таложити нечистоћу уз ограде,
грађевинске објекте и слично.

План Зимске службе доноси Градско веће, на предлог
управљача пута.
Чланове Штаба Зимске службе који прате реализацију
Плана Зимске службе, именује Градоначелник града Смедерева (у даљем тексту: Градоначелник).

Члан 16.

Почетак рада Зимске службе је 1. новембар текуће године, а завршетак 31. март наредне године.

Предузеће је дужно да комунални отпад износи према
одредбама уговора закљученим са Градом, као и да примерак уговора достави одељењу Градске управе надлежном за
послове комуналне инспекције.
Члан 17.
Уколико се укаже оправдана потреба за обављањем послова ван уговорених обавеза на изношењу отпада, уклањању тзв. ‘’дивљих депонија’’ или на основу одлуке Градског
већа, одељење Градске управе надлежно за послове комуналне инспекције наложиће њихово обављање Предузећу,
а накнада за вршење тих послова и начин плаћања биће
предмет посебних одлука и уговора између Предузећа и
Града.
IV УКЛАЊАЊЕ СНЕГА СА ЈАВНИХ ПОВРШИНА
Члан 18.
Сви власници, корисници или закупци стамбених
или пословних објеката и простора који се граниче са површинама јавне намене и површинама у јавном коришћењу,
дужни су да редовно чисте и уклањају снег са површина непосредно око својих објеката и да их посипају сољу, осим
са делова површина застртих грађевинским елементима
неотпорним на агресивне хемијске агенсе и механичке утицаје (бетонски елементи застора, тзв. кулије-плоче и сл.),
до ивице тротоара са коловозом или јавним паркиралиштем и да га гомилају на ову линију до одношења на места
предвиђена Планом Зимске службе на локалним путевима,
улицама и трговима града Смедерева (у даљем тексту: План
Зимске службе).
Забрањено је приликом чишћења површина из става 1.
овог члана избацивати снег и лед на коловоз, затрпавати
олуке и сливнике, ометати саобраћај на коловозу и пролаз
пешака тротоаром, као и приступ стамбеним зградама и пословним просторима.
Снег се може уклањати са тргова и већих површина јавне намене и површина у јавном коришћењу и формирањем
стаза између нагомиланог снега.
Чишћење и уклањање снега врши се у складу са Планом Зимске службе и налозима надзорног органа Града као
наручиоца посла.
Чишћење и уклањање снега мора се започети истовремено са почетком падавина и окончати у року од 24 часа по
престанку падавина.
Обавезе из става 5. овог члана трају сваког дана у зимском периоду.
Члан 19.
Начин поступања са снегом и ледом на путевима у току
трајања зимске сезоне утврђује се Планом Зимске службе.

Члан 20.

Члан 21.
Третирање површина јавне намене и површина у јавном коришћењу на територији насељеног места Смедерево
у зимском периоду се врши индустријском сољу и другим
прописаним средствима.
Забрањено је третирање површина из става 1. овог члана средствима која могу изазвати загушење уличних отвора
и одвода.
У насељеним местима сеоског карактера у којима није
изграђена канализациона мрежа, третирање путева и површина из става 1. овог члана врши се свим дозвољеним
средствима, у зависности од потреба.
Са површина из става 1. овог члана које су осетљиве на
употребу агресивних хемијских агенаса и механичке утицаје, снег се уклања на начин који утврђује Предузеће.
Члан 22.
Са крова и других спољних делова зграде, без обзира
на намену и власништво, која се граничи са јавном саобраћајном површином, власник, корисник или закупац зграде
дужан је да уклања леденице ради спречавања и отклањања
опасности за живот и здравље људи и безбедност добара и
околине.
За уклањање леденица са кровова стамбене зграде колективног становања и других заједничких спољних делова зграде, одговоран је управник стамбене заједнице.
За уклањање леденица са спољњег дела зграде који је у
саставу одређеног стана или другог посебног дела зграде, а
који је доступан за уклањање, одговоран је власник, корисник или закупац тог дела зграде.
Власници, корисници и закупци зграде дужни су да
по налогу одељења Градске управе надлежног за послове
комуналне инспекције одмах уклоне леденице са крова и
других делова зграде.
У случају да није могуће уклањање леденица са зграде,
лица из ставова 1, 2. и 3. овог члана дужна су да благовремено поставе ознаке упозорења на опасност од обрушавања леденица, као и одговарајуће запреке ради обилажења
угрожених делова површине из става 1. овог члана.
V ПРИКУПЉАЊЕ И ОДВОЖЕЊЕ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА СА ЈАВНИХ ПОВРШИНА
Члан 23.
Приликом прикупљања и одвожења комуналног отпада
са површина јавне намене и површина у јавном коришћењу
на територији Града, Предузеће је дужно да:
1. износи комунални отпад у складу са законом и одредбама ове Одлуке;
2. обнавља, одржава и замењује посуде набављене из
буџетских или средстава Предузећа;
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3. постави корпе за отпатке (ђубријере), на начин којим
је омогућено њихово лако пражњење, прање и одржавање, редовно их празни и чисти простор око њих.
Члан 24.
Приликом прикупљања и одвожења комуналног отпада,
Предузеће је дужно да води рачуна да се исто не расипа,
да се не подиже прашина, непотребно не шире непријатни
мириси, да се не прљају и не оштећују површине на којима
су смештене посуде.
По пражњењу, Предузеће је дужно да посуде врати на
своја места.
VI ИЗГЛЕД И ОДРЖАВАЊЕ КОМУНАЛНИХ И ДРУГИХ
ОБЈЕКАТА
Комунални објекти
Члан 25.
Комуналним објектима, у смислу ове Одлуке, сматрају се: грађевински објекти са уређајима, инсталацијама и
опремом, сама постројења, уређаји и инсталације и други
објекти који служе за пружање комуналних услуга корисницима, као и уређено грађевинско земљиште и добра у
општој употреби која се користе за обављање комуналне
делатности.
Члан 26.
Комунални објекти се граде и постављају у складу са
законом и одлукама Скупштине града Смедерева (у даљем
тексту: Скупштина града) и предају се на управљање и коришћење Предузећу, у складу са законом.
О текућем одржавању комуналних објеката из става
1. овог члана стара се привредни субјект из става 1. овог
члана.
Јавни тоалети
Члан 27.
Јавни тоалет је комунални објекат који се поставља на
површинама јавне намене или се налази у оквиру пословног објекта (тржни, спортски, пословни центри и сл.).
Јавни тоалет мора да буде прикључен на градски водовод и градску канализацију, осим мобилних тоалета који се
постављају на површинама јавне намене, на захтев организатора јавних манифестација или других скупова.
Члан 28.
О одржавању у функционалном стању и одржавању чистоће у јавним тоалетима, осим тоалета у пословним објектима намењеним за јавно коришћење стара се Предузеће.
О одржавању чистоће у тоалетима у пословним објектима намењеним за јавно коришћење, старају се власници,
односно закупци тих објеката.
О одржавању чистоће мобилних тоалета стара се организатор јавне манифестације или другог скупа.
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Одржавање јавних чесама и фонтана
Члан 29.

Јавне чесме и фонтане морају се одржавати у функционалном и хигијенски исправном стању.
О одржавању чистоће око јавних чесама и фонтана стара се Предузеће.
О одржавању исправности и функционисању јавних
чесама и фонтана, као и о одвођењу отпадних вода, стара
се привредни субјект коме је Град поверио послове снабдевања водом за пиће и пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода са површина јавне намене.
Одржавање јавних купалишта
Члан 30.
О одржавању јавних купалишта стара се привредни субјект коме је Град поверио управљање овим комуналним
објектом.
У случају закупа јавних купалишта о њиховом одржавању старају се њихови закупци о свом трошку.
Члан 31.
Забрањено је на јавним чесмама, фонтанама и јавним
купалиштима и у њиховој непосредној близини изливати
отпадне и фекалне садржаје, чистити и прати возила, прикључне машине (цистерне, атомизере, прскалице и друге
уређаје који се користе за хемијску заштиту засада и земљишта), тепихе и друге предмете.
Члан 32.
Контролу исправности воде за пиће са јавних чесама
и воде на јавним купалиштима врши овлашћена стручна
установа, а надзор врши одељење Градске управе надлежно
за инспекцијске послове.
У случају утврђене хемијске или бактериолошке неисправности воде за пиће са јавних чесама и јавних купалишта, одељење из става 1. овог члана ће, по достављеном извештају о неисправности воде за људску употребу, наложити субјекту из члана 30. става 3. ове Одлуке да на критична
места одмах постави табле са упозорењем о неисправности
воде за пиће и купање, обавести јавност путем медија, а
надлежној здравственој служби ће наложити дезинфекцију
воде са неисправних јавних чесми.
VII ФИНАНСИРАЊЕ ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНЕ
ДЕЛАТНОСТИ
Члан 33.
Извори средстава за обављање и развој комуналне делатности обезбеђују се из:
1. прихода од пружања комуналних услуга;
2. прихода буџета Града;
3. наменских средстава других нивоа власти;
4. других извора, у складу са законом.
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VIII ОБАВЕЗЕ ВРШИОЦА КОМУНАЛНЕ
ДЕЛАТНОСТИ У СЛУЧАЈУ НЕПЛАНИРАНИХ
И ПЛАНИРАНИХ ПРЕКИДА У ОБАВЉАЊУ
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Члан 34.
Предузеће је дужно да свој рад и пословање организује тако да кроз реализацију годишњег програма пословања
обезбеди одговарајући обим, врсту и квалитет комуналне делатности, у складу са законом и позитивно-правним
прописима.
Члан 35.
У случају наступања непланираних или неочекиваних
поремећаја или прекида у пружању комуналних услуга,
односно обављању комуналне делатности, Предузеће је
дужно да одмах о томе обавести Градско веће и да истовремено предузме све потребне мере за отклањање узрока
поремећаја, и то:
1. радно ангажује запослене у Предузећу на отклањању узрока поремећаја, односно разлога због којих је
дошло до прекида у вршењу комуналне делатности;
2. изврши хитну поправку и замену средстава за рад којима се обезбеђује обављање послова, као и заштиту
комуналних објеката и уређаја од даљих кварова или
хаварија;
3. одреди ред првенства и начин пружања комуналних
услуга услед чијег необављања би настала опасност
по живот и рад, или значајна, односно ненадокнадива
штета;
4. предузме и друге мере које утврди одељење Градске
управе надлежно за послове комуналне инспекције.
Уколико Предузеће не предузме мере из става 1. овог
члана у року од 24 сата, Градско веће ће предузети мере
прописане законом и прописима Скупштине града.
Предузеће је дужно да у средствима јавног информисања или на други погодан начин обавести кориснике о планираним или очекиваним сметњама и прекидима који ће
настати или могу настати у пружању комуналних услуга,
најкасније 24 сата пре очекиваног прекида у пружању тих
услуга.
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IX НАДЗОР
Члан 37.

Надзор над применом одредаба ове Одлуке врши одељење Градске управе надлежно за комуналне послове.
Инспекцијски надзор над применом одредаба ове
Одлуке врши одељење Градске управе надлежно за послове комуналне инспекције, у складу са законом, подзаконским актима, овом Одлуком и другим позитивно-правним
прописима.
Комунално-полицијске и друге послове, као и контролу
примене одредаба ове Одлуке врши Комунална полиција, у складу са Законом о комуналној полицији и другим
прописима.
Уколико комунални полицајац у обављању комунално
- полицијских послова уочи повреду прописа из надлежности другог органа, обавестиће одмах о томе, писаним путем, надлежни орган.
Члан 38.
Физичка лица, правна лица и предузетници дужни су
да службеним лицима из члана 37. ставова 2. и 3. ове Одлуке, у вршењу надзора над применом одредаба ове Одлуке,
омогуће несметано вршење прегледа објеката, просторија и
уређаја, да пруже потребна обавештења, као и да поступају
по налогу надлежних инспектора и комуналних полицајаца.
У свим случајевима поступања или непоступања супротно одредбама ове Одлуке, као и у случајевима када
се актом надлежног одељења, односно службених лица
из члана 37. ставова 2. и 3. ове Одлуке, налаже испуњење
одређене обавезе, па носилац обавезе не изврши дати налог, те радње ће се извршити преко другог лица, на трошак
извршеника.
X НАДЛЕЖНОСТ ОРГАНА ЗА РЕШАВАЊЕ ПО ЖАЛБИ
Члан 39.
За решавање у другом степену по жалби на правне акте
одељења Градске управе као првостепеног органа у спровођењу одредаба ове Одлуке, надлежно је Градско веће, осим
ако је законом другачије прописано.

Члан 36.
У Предузећу право на штрајк остварује се у складу са
законом.
У случају штрајка, Предузеће је дужно да обезбеди минимум процеса рада у обављању комуналне делатности, у
складу са законом, и то:
1. одржавање чистоће на површинама јавне намене и
површинама у јавном коришћењу ангажовањем 20%
запослених за редовно обављање тих послова;
2. рад Зимске службе у складу са донетим Планом.
У случајевима из става 2. овог члана, Предузеће је дужно да обезбеди заштиту здравља грађана, посебно у деловима Града који су од виталног значаја за функционисање
живота и рада (здравствене, предшколске, школске и геронтолошке установе, пијаце и слично).
Уколико Предузеће не изврши обавезу из става 3. овог
члана, исту ће, по налогу одељења Градске управе надлежног за послове комуналне инспекције, извршити други
субјекат, а на терет Предузећа.

XI КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 40.
Новчаном казном у фиксном износу казниће се за прекршај издавањем прекршајног налога, ако не поступи или
поступи супротно одредбама члана: 5. става 1. тачака 2., 5.,
6., 7., 8., 10., 11. и 17. и чланова 8., 9., и 12. ове Одлуке, и то:
- правно лице у износу од 60.000 динара;
- одговорно лице у правном лицу у износу од 10.000
динара;
- предузетник у износу од 30.000 динара;
- физичко лице у износу од 10.000 динара.
Члан 41.
Новчаном казном у фиксном износу казниће се за прекршај издавањем прекршајног налога, ако не поступи или
поступи супротно одредбама члана: 5. става 1. тачака 3., 9.,
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12., 14., 18., 19. и 20. и чланова 7., 18., 21. и 22. ставова 1.,
3., 4. и 5. ове Одлуке, и то:
- правно лице у износу од 70.000 динара;
- одговорно лице у правном лицу у износу од 20.000
динара;
- предузетник у износу од 40.000 динара;
- физичко лице у износу од 20.000 динара.

Члан 48.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 020-2/2019-07
У Смедереву, 24. јуна 2019. године

Члан 42.
Новчаном казном у фиксном износу казниће се за прекршај издавањем прекршајног налога, ако не поступи или
поступи супротно одредбама члана: 5. става 1. тачака 1., 4.,
15. и 16. и чланова 11., 28. став 2. и 31. ове Одлуке, и то:
- правно лице у износу од 100.000 динара;
- одговорно лице у правном лицу у износу од 25.000
динара;
- предузетник у износу од 50.000 динара;
- физичко лице у износу од 25.000 динара.
Члан 43.
Новчаном казном у фиксном износу казниће се за прекршај издавањем прекршајног налога, ако не поступи или
поступи супротно одредбама чланова: 14., 15., 23. и 24. ове
Одлуке, и то:
- правно лице у износу од 70.000 динара;
- одговорно лице у правном лицу у износу од 20.000
динара;
- предузетник у износу од 40.000 динара.
Члан 44.
Новчаном казном у фиксном износу казниће се за прекршај издавањем прекршајног налога, ако не поступи или
поступи супротно одредби чланова: 17., 26., 28. ставова 1.
и 3., 29. и 30. ове Одлуке, и то:
- правно лице у износу од 100.000 динара;
- одговорно лице у правном лицу у износу од 25.000
динара;
- предузетник у износу од 50.000 динара.

24. јун 2019. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.

64.
На основу члана 2. став 3. тачка 12), члана 3. став 1. тачка 12), члана 4. став 3. и члана 5. став 1. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник Републике Србије“,
број 88/2011, 104/2016 и 95/2018), члана 20. став 1. тачака 2.
и 14., члана 23. став 4. и члана 32. став 1. тачка 6), а у вези
са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018), члана 35. став 2.
и члана 39. ставова 2. и 3. Закона о прекршајима („Службени гласник Републике Србије“, број 65/2013, 13/2016 и
98/2016-одлука УС), члана 14. став 1. тачака 2. и 14. и члана
19. став 1. тачка 6) Статута града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 2/2019 - пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 20. седници одржаној
24. јуна 2019. године, донела jе
ОД Л У КУ
О ОДРЖАВАЊУ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 45.

Члан 1.

Новчаном казном у фиксном износу казниће се за прекршај издавањем прекршајног налога, ако не поступи или
поступи супротно одредби члана 22. став 2. ове Одлуке, и
то:
- одговорно лице у правном лицу у износу од 25.000
динара.

Овом Одлуком се, у складу са законом, уређују услови и начин обављања комуналне делатности – одржавање
јавних зелених површина (у даљем тексту: комунална делатност) на територији града Смедерева (у даљем тексту:
Град), обавезе привредног субјекта који обавља комуналну делатност и корисника услуге, заштита јавних зелених
површина, финансирање, обавезе вршиоца комуналне делатности у случају непланираних и планираних прекида у
обављању комуналне делатности, надзор, казнене одредбе, као и друга питања од значаја за обављање комуналне
делатности.

Члан 46.
Лице против кога је издат прекршајни налог прихвата одговорност за прекршај плаћањем половине изречене казне,
у року од осам дана од дана пријема прекршајног налога,
чиме се ослобађа плаћања друге половине изречене казне.
XII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 47.
Вршилац комуналне делатности је дужан да своје пословање усклади са законом, подзаконским актима и одредбама ове Одлуке у року од 60 дана од дана ступања на снагу
ове Одлуке.

Члан 2.
Комунална делатност из члана 1. ове Одлуке обухвата
уређење, текуће и инвестиционо одржавање, реконструкцију и санацију зелених, рекреативних површина и приобаља.
Члан 3.
Комуналну делатност на територији Града обавља јавно
предузеће које је Град основао за обављање ове делатности у складу са законом, подзаконским актима, Одлуком о
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оснивању, Статутом и овом Одлуком, а исту може да обавља и друго привредно друштво, предузетник или други
привредни субјект, у складу са законом (у даљем тексту:
Предузеће).
Члан 4.
Јавне зелене површине, у смислу одредаба ове Одлуке,
чије је одржавање у надлежности Предузећа, су све зелене површине на територији Града на којима је извршено
озелењавање, садња садница, подизање травњака, цветњака, ружичњака и другог зеленила и на којима су изграђене
пешачке комуникације, дечја игралишта и други елементи
који служе употреби тих површина, земљишта која су у
складу са планском документацијом намењена за подизање
јавних зелених површина, као и неуређене јавне зелене површине под парложном травом у јавној својини Града, и то:
1. зеленило поред путева, улични травњаци, паркови,
спомен обележја, скверови, тргови, дрвореди, парк-шуме,
кружни токови и друге зелене површине;
2. зеленило између и око зграда (блоковско зеленило);
3. зеленило рекреационих површина (спортских, забавних терена, излетишта и сл.);
4. зеленило које служи за заштиту од буке, ветра, издувних гасова и прашине (заштитно зеленило);
5. зелене површине у јавној својини Града дуж обала
река и других водених површина;
6. зелене површине Смедеревске тврђаве (зеленило
унутар и непосредно око Смедеревске тврђаве);
7. урбанистичким плановима предвиђени зелени
појасеви.
Члан 5.
Уређење и текуће одржавање јавних зелених површина,
у смислу одредаба ове Одлуке, обухвата:
1. одржавање елемената зеленила (дрвећа, шибља, живе
ограде, травњака, цветних партера, жардинијера и др.), а
нарочито:
1) континуирано кошење постојећих травњака и сечу
зеленила са одвожењем отпада;
2) подизање травних површина од одговарајућих
смеша трава за дате услове, уз редовно наводњавање и
прихрањивање;
3) формирање ружичњака или цветњака од перeна и сезонског цвећа уз смену сезонског цвећа;
4) прихрањивање, заливање и попуњавање предвиђеним биљним материјалом, замена оштећеног или осушеног
материјала у жардинијерама;
5) вишекратно орезивање живе ограде и пузавица, у
складу са минимално-техничким и технолошким условима
одржавања;
6) нега дрворедних садница;
7) уклањање отпалог грања, лишћа и отпадака;
8) друге неопходне радње (орезивање, уклањање, односно вађење дрвећа и сл.) ради заштите елемената зеленила,
са циљем обезбеђивања основних функција озелењавања;
9) одржавање платоа и стаза у парковима (бехатон плоче, штампани бетон и сл.) и њихово третирање, тј. чишћење
и одношење снега и посипање одговарајућим средствима у
зимском периоду;
2. одржавање елемената уређивања и опремања јавних
зелених површина (клупа, жардинијера и другог урбаног
мобилијара);

Страна 319 – Број 3

3. предузимање мера за заштиту биља, у складу са прописима којима се уређује област заштите биља;
4. одржавање јавних зелених површина у складу са прописима о безбедности саобраћаја и заштити ПТТ и електричних водова (по налогу и за рачун налогодавца);
5. довођење јавних зелених површина у првобитно стање као и њихова заштита, у случају њиховог нарушавања
из било ког разлога.
Инвестиционо одржавање, реконструкција и санацијa
јавних зелених површина, у смислу одредаба ове Одлуке,
обухвата пројектовање и изградњу нових, као и реконструкцију и санацију постојећих јавних зелених и рекреационих површина.
II НАЧИН И УСЛОВИ ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНЕ
ДЕЛАТНОСТИ
Члан 6.
Постојеће јавне зелене површине се могу користити искључиво у складу са наменом одређеном планским
документом.
Изузетно, јавне зелене површине могу се привремено
или повремено користити и на други начин, на основу Програма привременог и повременог коришћења.
Програм из става 2. овог члана припрема одељење
Градске управе надлежно за послове урбанизма, на предлог
Јавног предузећа Урбанизам, Смедерево, Смедерево (у даљем тексту: Јавно предузеће Урбанизам), а доноси га Градско веће града Смедерева (у даљем тексту: Градско веће).
Промена намене трајног карактера врши се на основу
планског документа.
Члан 7.
Уређење и текуће одржавање јавних зелених површина
врши се према закљученим уговорима између Града и Предузећа и одлукама Скупштине града Смедерева (у даљем
тексту: Скупштина града).
Члан 8.
Инвестиционо одржавање, реконструкција и санација
јавних зелених површина врши се у складу са планским документом на основу пројектне документације и одобрења
одељења Градске управе надлежног за послове урбанизма
и изградње.
Члан 9.
Град као инвеститор, за обављање послова из члана 5.
ове Одлуке закључује годишње уговоре са Предузећем.
Предузеће може, по налогу комуналне инспекције,
обављати послове за којима се укаже потреба, а који нису
уговорени.
Члан 10.
Надзор над обављеним радовима из члана 5. ове Одлуке у надлежности је Града.
Члан 11.
Текуће одржавање јавних зелених површина око културних добара и зелених површина Смедеревске тврђаве
(зеленило унутар и непосредно око Смедеревске тврђаве)
обавља Предузеће.
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Члан 12.

О одржавању зелених површина у кругу привредних
субјеката старају се сами привредни субјекти.
Послове из става 1. овог члана привредни субјекти могу
поверити Предузећу, о чему закључују уговор.
Члан 13.
Јавне зелене површине могу се користити само у сврхе
за које су намењене.
Изузетно, на јавним зеленим површинама на територији Града могу се одржавати спортске приредбе, вежбе, изложбе и слично, на основу одобрења комуналне инспекције.
По завршетку приредбе или друге манифестације, организатор је дужан да доведе јавну зелену површину у првобитно стање.
Ако се јавна зелена површина користи противно одобрењу из става 2. овог члана, комунални инспектор забраниће коришћење те површине.
Члан 14.
Јавне зелене површине или друге површине предвиђене за ту сврху забрањено је користити за складиштење или
смештај грађевинског и другог материјала.
Комунални инспектор наредиће лицу, које јавну зелену
површину користи за складиштење и смештај грађевинског
и другог материјала, да исти уклони о свом трошку и површину врати у првобитно стање.
Члан 15.
На јавним зеленим површинама, као и површинама на
којима се планира подизање и уређење нових јавних зелених површина, инсталације (ТТ водови, електро-водови,
топловод, гасовод, водовод, канализација и слично) се могу
полагати само подземно.
Ако на јавним зеленим површинама из става 1. овог
члана већ постоје саднице, инсталације се постављају на
прописној удаљености, како не би ометале њихов раст.
Изузетно, ако не постоје друге техничке могућности
или из других важних разлога, у парковима, шумама и на
пошумљеним теренима могу се постављати надземни водови, на основу плана и програма, сагласности дистрибутивних предузећа и организација које управљају појединим
инсталацијама и одобрења одељења Градске управе надлежног за послове урбанизма и изградње, с тим да засад не
сме ометати коришћење тих водова.
Члан 16.
Забрањено је постављање дрворедних садница на начин
који може проузроковати оштећење на зградама, угрозити
или ометати коришћење подземних и надземних инсталација, нарушавати видик, заклањати светло и ометати пролаз
пешака и моторних возила.
Уколико се садница поставља на тротоарима на којима
већ постоји дрворед, иста се поставља у већ постојеће садно место са одговарајућом заштитом, како би се спречило
њено ломљење, савијање и друго оштећење.
Ако се планира постављање новог дрвореда, у подлози
је потребно оставити отворе пречника најмање 1,20 метара
који ће бити изложени сунцу, ради окопавања и заливања
садница и исте заштитити одговарајућом решетком.
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Уколико у поступку инспекцијског надзора одељење
Градске управе надлежно за послове комуналне инспекције
уочи неправилности у смислу става 1. овог члана, наложиће уклањање овако постављене саднице.
Члан 17.
Предузеће је дужно да редовно одржавање стабала
врши по налогу комуналне инспекције, као и да без посебног налога комуналне инспекције, уклања стабла, гране, делове стабала и другог растиња које је оштећено услед елементарних непогода или других непредвиђених догађаја.
Члан 18.
Уклањање здравих стабала са јавних зелених површина
која угрожавају живот људи, одвијање саобраћаја, које својим кореном угрожавају водоводне и канализационе инсталације, врше издигнуће тротоара и угрожавају стабилност
грађевинских објеката, врши се на основу налога одељења
Градске управе надлежног за послове комуналне инспекције, уз прибављено мишљење стручне комисије.
Комисију из става 1. овог члана образује градоначелник, а чине је запослени у Предузећу, Градској управи града Смедерева и Јавном предузећу ‘’Србијашуме’’.
Уколико се уклањање стабала са јавних зелених површина врши по захтеву странке, у случају да се здрава стабла морају уклонити ради изградње грађевинских објеката
или извођења других радова, странка је дужна да уплати
накнаду за набавку три нове саднице уместо сваке посечене
у корист буџета Града, по важећем ценовнику Предузећа.
Одобрење за сечу стабала из става 3. овог члана издаје
одељење Градске управе надлежно за послове комуналне
инспекције, уз прибављено мишљење стручне комисије из
става 1. овог члана и доказа о извршеној уплати накнаде.
Нове саднице се постављају по плану и програму
Предузећа.
III ОБАВЕЗЕ ВРШИОЦА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
И КОРИСНИКА УСЛУГЕ
Члан 19.
Предузеће је дужно да:
1. одржавање јавних зелених површина обавља према
уговору закљученом са Градом;
2. приликом сече и орезивања дрвореда, обликовања
круна, уређења травњака и сличних радова, прикупљени материјал и отпатке одмах уклони, а јавну зелену површину врати у пређашње стање;
3. изврши сечу грана, ако исте представљају опасност
по живот, здравље или имовину корисника јавне зелене површине, као и на основу поднетих и евидентираних пријава, уз одобрење комуналне инспекције;
4. изврши сечу грана или стабала, односно вађење стабала са јавних зелених површина уколико су иста болесна, сува, оштећена елементарном непогодом, саобраћајним удесом, односно заражена штеточинама и
болестима, а не могу се спасити другим заштитним
мерама;
5. јавне зелене површине доведе у исправно стање по
налогу комуналне инспекције када као последица
прекршајне или друге радње наступи промена или
оштећење на јавној површини;
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6. врши постављање и одржавање жардинијера и клупа,
по претходно прибављеном урбанистичком мишљењу Јавног предузећа Урбанизам Смедерево;
7. поступа по налозима комуналне инспекције.
Члан 20.
Предузеће је дужно да израђује и води Катастар зеленила на јавним зеленим површинама који обухвата евиденцију о неуређеним и уређеним јавним зеленим површинама, стању, броју и врстама биљног материјала, објектима
и уређајима на јавним зеленим површинама, као и о свим
променама на истим.
Члан 21.
Корисник јавне зелене површине дужан је да:
1. јавне зелене површине користи у складу са њиховом
наменом и одредбама ове Одлуке;
2. у писаној форми обавести комуналну инспекцију да
дрво или друго зеленило представља опасност по живот,
здравље или имовину;
3. одржава зеленило, у складу са одредбама ове Одлуке;
4. не омета друге кориснике и не угрожава животну средину и
5. не угрожава објекте и опрему који су у функцији обављања комуналне делатности.
IV ЗАШТИТА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА
Члан 22.
На јавним зеленим површинама забрањено је:
1. коришћење јавних зелених површина ван оквира
њихове планиране намене, без одобрења надлежног
органа;
2. кретање ван обележених стаза, седење и лежање
на уређеним травњацима, осим у парк-шумама и
излетиштима;
3. кретање, заустављање, паркирање, прање и поправка возила, цистерни, атомизера, прскалица и других
прикључних машина;
4. употреба отвореног пламена без посебног одобрења
надлежног органа;
5. стајање и лежање на клупама, столицама и столовима;
6. пењање на дрвеће и ограде, као и седење на њима;
7. премештање, оштећење и одношење постављеног
урбаног мобилијара (клупа, столица, столова, жардинијера, корпи за отпатке, табли са обавештењима и
упозорењима, справа за дечју игру и слично);
8. оштећење засада јавних зелених површина (сечом,
ломљењем садница, дрвећа, грања, чупањем лишћа,
украсног и другог шибља, брањем цвећа, истезањем
арматуре и слично);
9. оштећење ограда, стубова, површине изграђених стаза, инсталација и других објеката;
10. истовар и смештај ствари без одобрења надлежног
органа;
11. изливање отпадних и других течности, осим
заливања;
12. излагање робе продаји без одобрења надлежног
органа;
13. копање и насипање земље и другог сличног материјала без одобрења надлежног органа;
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14. уништавање птица, птичијих станишта, гнезда и
хранилица за птице и другу дивљач;
15. постављање покретних објеката и уређаја (кошница,
паноа, столова, клупа, колица, приколица, камп-приколица и слично) без одобрења надлежног органа;
16. шетња и слободно кретање паса без одговарајућих
заштитних средстава (корпи, поводника и слично) и
без надзора власника, осим на јавним зеленим површинама које су одређене, обележене и обезбеђене
за ту сврху, као и остављање непочишћеног измета;
17. напасање, пуштање и чување домаћих животиња;
18. неовлашћено засађивање и подизање засада;
19. предузимање других радњи којима се наноси штета
јавним зеленим површинама.
Члан 23.
Надзор над спровођењем одредаба из члана 22. ове
Одлуке врши одељење Градске управе надлежно за послове
комуналне инспекције и послове комуналне полиције.
У случају неовлашћеног коришћења јавних зелених површина из члана 22. став 1. тачака 3, 7, 10, 12, 13. и 15.,
одељење Градске управе надлежно за послове комуналне
инспекције и послове комуналне полиције наложиће принудно уклањање предмета, уређаја и објеката са заузетих
делова јавних зелених површина.
Уколико извршеник не поступи по датом налогу,
уклањање ће се извршити преко другог лица, на трошак
извршеника.
V ФИНАНСИРАЊЕ ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНЕ
ДЕЛАТНОСТИ
Члан 24.
Извори средстава за обављање и развој комуналне делатности обезбеђују се из:
1. прихода од пружања комуналних услуга;
2. прихода буџета Града;
3. наменских средстава других нивоа власти;
4. других извора, у складу са законом.
VI ОБАВЕЗЕ ВРШИОЦА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
У СЛУЧАЈУ НЕПЛАНИРАНИХ И ПЛАНИРАНИХ ПРЕКИДА У ОБАВЉАЊУ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Члан 25.
Предузеће је дужно да свој рад и пословање организује
тако да кроз реализацију годишњег програма пословања обезбеди одговарајући обим, врсту и квалитет комуналне делатности, у складу са законом и позитивноправним прописима.
Члан 26.
У случају наступања непланираних или неочекиваних
поремећаја или прекида у пружању комуналних услуга,
односно обављању комуналне делатности, Предузеће је
дужно да одмах о томе обавести Градско веће и да истовремено предузме све потребне мере за отклањање узрока
поремећаја, и то:
1. радно ангажује запослене у Предузећу на отклањању узрока поремећаја, односно разлога због којих је
дошло до прекида у вршењу комуналне делатности;
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2. изврши хитну поправку и замену средстава за рад којима се обезбеђује обављање послова, као и заштиту
комуналних објеката и уређаја од даљих кварова или
хаварија;
3. одреди ред првенства и начин пружања комуналних
услуга услед чијег необављања би настала опасност
по живот и рад, или значајна, односно ненадокнадива
штета;
4. предузме и друге мере које утврди одељење Градске
управе надлежно за послове комуналне инспекције.
Уколико Предузеће не предузме мере из става 1. овог
члана у року од 24 сата, Градско веће ће предузети мере
прописане законом и прописима Скупштине града.
Предузеће је дужно да у средствима јавног информисања или на други погодан начин обавести кориснике о планираним или очекиваним сметњама и прекидима који ће
настати или могу настати у пружању комуналних услуга,
најкасније 24 сата пре очекиваног прекида у пружању тих
услуга.
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се актом надлежног одељења, односно службених лица
из члана 28. ставова 2. и 3. ове Одлуке, налаже испуњење
одређене обавезе, па носилац обавезе не изврши дати налог, те радње ће се извршити преко другог лица, на трошак
извршеника.
VIII НАДЛЕЖНОСТ ОРГАНА ЗА РЕШАВАЊЕ ПО
ЖАЛБИ
Члан 30.
За решавање у другом степену по жалби на правне акте
одељења Градске управе као првостепеног органа у спровођењу одредаба ове Одлуке надлежно је Градско веће, сем
ако је законом друкчије предвиђено.
IX КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 27.

Члан 31.

У Предузећу право на штрајк остварује се у складу са
законом.
У случају штрајка, Предузеће је дужно да обезбеди минимум процеса рада у обављању комуналне делатности, у
складу са законом, и то:
1. обављање послова и задатака на одржавању јавних
зелених површина који се односе на интервентно уклањање или орезивање стабала, заливање и хемијску заштиту
зеленила;
2. одржавање платоа и стаза у парковима и њихово третирање, тј. чишћење и одношење снега и посипање одговарајућим средствима у зимском периоду.

Новчаном казном у фиксном износу казниће се за прекршај издавањем прекршајног налога, због непоступања
или поступања супротно одредбама чланова: 13. став 1., 14.
став 1., 21. и члана 22. став 1. тачака 2., 4., 7., 8., 10., 12. и
16. ове Одлуке, и то:
- правно лице у износу од 60.000 динара;
- одговорно лице у правном лицу у износу од 10.000
динара;
- предузетник у износу од 30.000 динара;
- физичко лице у износу од 10.000 динара.

VII НАДЗОР

Новчаном казном у фиксном износу казниће се за прекршај издавањем прекршајног налога, због непоступања
или поступања супротно одредбама чланова: 6., 15., 16., 18.
и члана 22. став 1. тачака 1., 3., 9., 11., 13., 14., 15., 17., 18. и
19. ове Одлуке, и то:
- правно лице у износу од 70.000 динара;
- одговорно лице у правном лицу у износу од 20.000
динара;
- предузетник у износу од 40.000 динара;
- физичко лице у износу од 20.000 динара.

Члан 28.
Надзор над применом одредаба ове Одлуке врши одељење Градске управе надлежно за комуналне послове.
Инспекцијски надзор над применом одредаба ове
Одлуке врши одељење Градске управе надлежно за послове комуналне инспекције, у складу са законом, подзаконским актима, овом Одлуком и другим позитивно-правним
прописима.
Комунално-полицијске и друге послове, као и контролу
примене одредаба ове Одлуке врши Комунална полиција, у складу са Законом о комуналној полицији и другим
прописима.
Уколико комунални полицајац у обављању комунално
- полицијских послова уочи повреду прописа из надлежности другог органа, обавестиће одмах о томе, писаним путем, надлежни орган.
Члан 29.
Физичка лица, правна лица и предузетници дужни су
да службеним лицима из члана 28. ставова 2. и 3. ове Одлуке, у вршењу надзора над применом одредаба ове Одлуке,
омогуће несметано вршење прегледа објеката, просторија и
уређаја, да пруже потребна обавештења, као и да поступају
по налогу надлежних инспектора и комуналних полицајаца.
У свим случајевима поступања или непоступања супротно одредбама ове Одлуке, као и у случајевима када

Члан 32.

Члан 33.
Новчаном казном у фиксном износу казниће се за прекршај издавањем прекршајног налога, због непоступања
или поступања супротно одредбама члана: 12. став 1., 13.
став 3., 17., 19. и 20. ове Одлуке, и то:
- правно лице у износу од 70.000 динара;
- одговорно лице у правном лицу у износу од 20.000
динара;
- предузетник у износу од 40.000 динара.
Члан 34.
Новчаном казном у фиксном износу казниће се за прекршај издавањем прекршајног налога, због непоступања
или поступања супротно одредбама члана 22. став 1. тачака
5. и 6. ове Одлуке, и то:
- физичко лице у износу од 10.000 динара.
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Члан 35.

Лице против кога је издат прекршајни налог прихвата одговорност за прекршај плаћањем половине изречене
казне, у року од осам дана од дана пријема прекршајног
налога, чиме се ослобађа плаћања друге половине изречене
казне.
X ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 36.
Вршилац комуналне делатности је дужан да своје пословање усклади са законом, подзаконским актима и одредбама ове Одлуке у року од 60 дана од дана ступања на снагу
ове Одлуке.
Члан 37.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 020-4/2019-07
У Смедереву, 24. јуна 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.

65.
На основу члана 13. став 2. и члана 203. Закона о здравственој заштити („Службени гласник Републике Србије“,
број 25/2019), 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. став 1. тачка 6.
Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2019 - пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 20. седници одржаној
24. јуна 2019. године, донела jе
ОД Л У КУ
О РАДУ МРТВОЗОРСКЕ СЛУЖБЕ
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком уређује се организација, начин и поступaк стручног утврђивања времена и узрока смрти лица умрлих изван здравствене установе на територији града Смедерева, начин утврђивања накнаде за обављени посао, као
и друга питања од значаја за стручно утврђивање времена
и узрока смрти лица умрлих изван здравствене установе.
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II НАЧИН ОДРЕЂИВАЊА И ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА
МРТВОЗОРНИКА
Члан 2.
Стручно утврђивање времена смрти лица умрлих изван здравствене установе и издавање потврде о смрти на
територији града Смедерева обављају доктори медицине-Службе опште медицине за подручје које покривају месне
амбуланте, а у нерадне дане те послове обављају доктори
медицине-Службе хитне медицинске помоћи Дома здравља
„Смедерево“ у Смедереву (у даљем тексту: мртвозорници).
Уколико доктор при Служби опште медицине не може
да изда потврду о смрти у року од 12 сати од када је пријављен смртни случај (време када амбуланте не раде), у том
случају смрт утврђује Служба хитне помоћи.
Директор Дома здравља „Смедерево“ у Смедереву одређује координатора послова из става 1. овог члана
(координатор).
Координатор доставља одељењу надлежном за послове финансија Градске управе града Смедерева, на почетку
сваке календарске године списак доктора медицине наведене службе који ће за текућу годину обављати послове
мртвозорника.“.
Члан 3.
Координатор утврђује распоред рада којим се 24 сата
обезбеђује доступност мртвозорника из члана 2. ове
Одлуке.
Распоред дежурстава доктора медицине са потребним
контакт телефоном се истиче у просторијама Службе хитне медицинске помоћи, свим амбулантама Дома здраваља
„Смедерево“ у Смедереву, као и у просторијама и амбулантама Опште болнице Смедерево.
Члан 4.
Књига евиденције о извршеном утврђивању времена
и узрока смрти умрлих лица изван здравствене установе и
издатим потврдама о смрти води се у просторијама Дома
здравља „Смедерево“ у Смедереву.
III ОПИС ПОСЛОВА МРТВОЗОРНИКА
Члан 5.
Мртвозорник обавља преглед лица умрлог изван здравствене установе, утврђује време и узрок смрти и издаје потврду о смрти.
Преглед умрлог лица је поступак којим се утврђује чињеница смрти без спроведене обдукције.
Члан 6.
Утврђивање времена и узрока смрти и издавање потврде о смрти мртвозорник врши по позиву Полицијске управе или лица које је по закону дужно да пријави чињеницу
смрти (члан породице или друга лица са којима је умрли
живео, односно лица у чијем је стану или објекту смрт наступила, или лице које је прво за смрт сазнало или других
овлашћених лица).
Мртвозорник је дужан да у року од 12 сати од примљеног позива изврши непосредни преглед умрлог лица, утврди време и узрок смрти и изда потврду о смрти.
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IV НАЧИН И ПОСТУПАК РАДА МРТВОЗОРНИКА
Члан 7.
Преглед лица умрлих изван здравствене установе, мртвозорник обавља, по правилу, на месту смрти.
Мртвозорник је обавезан да изврши непосредни преглед умрлог и да након тога утврди да је смрт наступила,
као и време и узрок смрти.
Након што је утврдио, односно констатовао чињеницу
да је смрт наступила, мртвозорник испитује околности под
којима је иста наступила и утврђује њен узрок.
Податке о месту, времену и околностима смрти, мртвозорник прикупља од укућана и других присутних особа, користећи за то и медицинску документацију о лечењу
умрлог.
Грађани су обавезни да дају мртвозорнику податке који
су им познати и омогуће му несметано обављање прегледа.
Члан 8.
Приликом испитивања околности под којима је смрт наступила, сваки се случај дели према начину на који је смрт
наступила на:
1) природну смрт и
2) насилну смрт (несрећни случај, самоубиство,
убиство).
Мртвозорник је дужан да без одлагања о смртном случају обавести Полицијску управу, ако:
- није у могућности да утврди идентитет умрлог лица;
- прегледом умрлог лица утврди повреде или на други
начин посумња у узрок смрти;
- на основу расположивих медицинских чињеница није
могуће утврдити узрок смрти.
У случајевима из става 1. тачка 2. и става 2. овог члана,
мртвозорник неће издати потврду о смрти док надлежни
орган не донесе одлуку након извршене обдукције.
Члан 9.
Приликом утврђивања времена и узрока смрти, мртвозорник је дужан да поступа савесно и одговорно, у складу
са правилима струке, као и да се користи достигнућима савремене медицинске науке и расположивом медицинском
документацијом о лечењу умрлог лица.
Члан 10.
Након извршеног прегледа и утврђивања времена и
узрока смрти, мртвозорник попуњава потврду о смрти, као
и потврду која служи за добијање дозволе за сахрањивање,
која се издаје лицима која по закону могу да пријаве чињеницу смрти.
Мртвозорник не сме да изда потврду о смрти пре протека 3 часа од тренутка смрти.
Мртвозорник је дужан да уредно и читко попуни потврду о смрти и изда је у три примерка, при чему један примерак задржава за себе, а два примерка издаје лицу које је по
закону дужно да пријави чињеницу смрти.
Лице које је по закону дужно да пријави чињеницу смрти, издате примерке потврде о смрти, доставља матичару
матичног подручја града Смедерева у чијем саставу је насељено место где је смрт наступила, најкасније у року од
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три дана од дана смрти, односно од дана налажења леша,
у циљу уписа чињенице смрти у матичну књигу умрлих.
Члан 11.
Лице умрло изван здравствене установе, може се сахранити, по правилу, 24 до 48 сати од настанка смрти, а након
што мртвозорник утврди време и узрок смрти и изда потврду о смрти, у складу са Законом о здравственој заштити.
У случајевима када се изврши сахрана лица без позива мртвозорника и издате потврде о смрти, упис у матичну
књигу умрлих се може извршити на основу правноснажне
одлуке надлежног суда.
Члан 12.
Мртвозорник је дужан да уредно евидентира све случајеве утврђивања времена и узрока смрти лица умрлих изван
здравствене установе кроз Протокол умрлих, који се води у
Служби хитне медицинске помоћи.
Координатор из члана 2. ове Одлуке доставља одељењу надлежном за послове финансија Градске управе града
Смедерева извештај о издатим потврдама о смрти и то најкасније до 5. у месецу за претходни месец.
Накнада за обављене послове мртвозорника износи
794,53 динара (седамстотинадеведесетчетири динара и
53/100) без ПДВ-а, односно 953,44 динара (деветстотинапедесеттри динара и 44/100) са ПДВ-ом, по издатој потврди
о смрти лица на територији града Смедерева и усклађиваће
се у јануару сваке године са просечним годишњим растом
потрошачких цена у Републици Србији, на основу расположивих података Републичког завода за статистику, почев од
01. јануара 2019. године.
Средства за обављене послове мртвозорника обезбеђују се у буџету града Смедерева и преносиће се Дому здравља „Смедерево“ у Смедереву на основу уговора којим ће
се регулисти међусобна права и обавезе града Смедерева и
Дома здравља „Смедерево“ у Смедереву за обављање послова мртвозорника.
Члан 13.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 400-4858/2019-07
У Смедереву, 24. јуна 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.

66.
На основу члана 200. став 1. тачка 11. и члана 537. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Србије“, број 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон,
5/2015, 44/2018 и 95/2018) и члана 19. став 1. тачка 24. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“,
број 2/2019 - пречишћен текст),
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Скупштина града Смедерева, на 20. седници одржаној
24. јуна 2019. године, донела jе
ОД Л У КУ
O УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ЛИКВИДАЦИОНОГ
ИЗВЕШТАЈА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ДИРЕКЦИЈА
ЗА ИЗГРАДЊУ, УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКО
ЗЕМЉИШТЕ СМЕДЕРЕВО - У ЛИКВИДАЦИЈИ ЗА
2018. ГОДИНУ
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Члан 2.

Ову Одлуку објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-2779/2019-07
У Смедереву, 24. јуна 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.

Члан 1.
Усваја се Годишњи ликвидациони извештај Јавног предузећа Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско
земљиште Смедерево - у ликвидацији за 2018. годину, број
649 од 31.05.2019. године, матични број 07361068, ПИБ
100966461, са адресом Смедерево, Улица Трг Републике
број 5, сачињен од стране ликвидационог управника.
Члан 2.
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.

68.
На основу члана 20. став 1. тачка 15. 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 4. став 2. Закона о култури („Службени гласник Републике Србије“, број 72/2009, 13/2016 и 30/2016-испр.) и чланa 19. став 1. тачка 6. Статута града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 2/2019-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 20. седници одржаној
24. јуна 2019. године, донела jе

Број 400-4939/2019-07
У Смедереву, 24. јуна 2019. године

ОД Л У КУ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О МАНИФЕСТАЦИЈАМА
И ФЕСТИВАЛИМА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ И
ТУРИЗМА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ГРАД СМЕДЕРЕВО
Члан 1.

67.
На основу члана 200. став 1. тачка 11. и члана 537. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Србије“, број 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон,
5/2015, 44/2018 и 95/2018) и члана 19. став 1. тачка 24. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“,
број 2/2019 - пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 20. седници одржаној
24. јуна 2019. године, донела jе
ОД Л У КУ
О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ЛИКВИДАЦИОНОГ
ИЗВЕШТАЈА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ГРАДА СМЕДЕРЕВА -У ЛИКВИДАЦИЈИ ЗА 2018.
ГОДИНУ

У Одлуци о манифестацијама и фестивалима у области
културе и туризма од значаја за град Смедерево („Службени лист града Смедерева“, број 7/2014), у члану 4., став 2.,
мења се тако да гласи:
„Организациони одбор манифестације односно фестивала има председника, заменика председника и најмање 3
члана, које именује Градско веће града Смедерева посебним решењем.“.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 020-69/2019-07
У Смедереву, 24. јуна 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.

Члан 1.
Усваја се Годишњи ликвидациони извештај Туристичке организације града Смедерева - у ликвидацији за
2018. годину, број 08 од 27.03.2019. године, матични број
07199457, ПИБ 102186073, са адресом Смедерево, Улица
Трг Републике број 1-3, сачињен од стране ликвидационог
управника.

69.
На основу члана 3. став 1. тачка 7. и члана 4. Закона
о комуналним делатностима („Службени гласник Републике Србије“, број 88/2011, 104/2016 и 95/2018), члано-
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ва 2., 11а., 11б., 11в., 11г., 11д., 11ђ., 11е. и 11ж. Уредбе о
начину и условима за отпочињање обављања комуналних
делатности („Службени гласник Републике Србије“, број
13/2018 и 66/2018), члана 20. став 1. тачка 2. 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. став 1. тачка 2. и члана 19. став 1. тачка
6. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2019 - пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 20. седници одржаној
24. јуна 2019. године, донела jе

24. јун 2019. године
ОД Л У КУ

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ПРОГЛАШЕЊУ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ
„ШАЛИНАЧКИ ЛУГ“
Члан 1.
У Одлуци о проглашењу споменика природе „Шалиначки луг“ („Службени лист града Смедерева“, број
18/2009-пречишћен текст и 3/2018), члан 5. мења се и гласи:
„Управљач заштићеног подручја је јавно предузеће са
којим Град има закључен уговор за обављање ове делатности (у даљем тексту: Управљач).“.

ОД Л У К У

Члан 2.

О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ЈАВНИМ
ПАРКИРАЛИШТИМА

У члану 7. став 1. тачка 3., брише се.
Досадашње тачке 4, 5, 6, 7, 8, 9. и 10. постају тачке 3, 4,
5, 6, 7, 8. и 9.
У члану 7. став 2. мења се и гласи:
„На Правилник из става 1. тачка 2. овог члана, сагласност даје надлежно Одељење.“.

Члан 1.
У Одлуци о јавним паркиралиштима („Службени лист
града Смедерева“, број 12/2017 - пречишћен текст), у члану
3., додаје се став 2. који гласи:
„Предузеће мора да има минималну стручну оспособљеност кадрова и минимални технички капацитет
за обављање комуналне делатности управљање јавним
паркиралиштима.“.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 344-455/2019-07
У Смедереву, 24. јуна 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.

70.
На основу члана 41а став 4. Закона о заштити природе („Службени гласник Републике Србије“, број 36/2009,
88/2010, 91/2010-испр., 14/2016 и 95/2018-др. закон), члана 99. став 1. тачка 2), члана 107. став 2., члана 108. ставова 1. и 6. и члана 110., а у вези са чланом 278. став 1.
тачка 9) Закона о накнадама за коришћење јавних добара
(„Службени гласник Републике Србије“, број 95/2018), члана 20. став 1. тачка 8., члана 23. став 4., 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. став 1. тачка 8. и члана 19. став 1. тачка 6) Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2019-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 20. седници одржаној
24. јуна 2019. године, донела jе

Члан 3.
У члану 8. став 3., брише се.
У члану 8. иза става 2. додају се нови ставови 3, 4, 5 и
6. који гласе:
„Висину накнаде за коришћење заштићеног подручја
својим актом утврђује Управљач, у складу са законом.
Утврђивање накнаде за коришћење заштићеног подручја врши Управљач решењем за календарску годину, односно
сразмерно периоду коришћења, када је период коришћења
краћи од календарске године.
На решење из става 4. овог члана може се изјавити жалба надлежном Одељењу.
Приходи остварени од накнаде за коришћење заштићеног подручја припадају Управљачу и уплаћују се на рачун
Управљача тог подручја.“.
Члан 4.
Члан 12. мења се и гласи:
„Управљач је дужан да План управљања и Правилник
о унутрашњем реду и чуварској служби донесе и достави
надлежном Одељењу у року од 90 дана од дана ступања на
снагу ове Одлуке.
До доношења Плана управљања и Годишњег програма,
као и Правилника о унутрашњем реду и чуварској служби,
Управљач је дужан да поступа у складу са законом и овом
Одлуком.’’.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 020-51/2019-07
У Смедереву, 24. јуна 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.

24. јун 2019. године
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На основу члана 5. став 3. и члана 6. Закона о
јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број 15/2016), члана 36. став 1. Закона 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, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и
37/2019-др. закон), члана 20. став 1. тачка 3., 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. тачка 3. и члана 19. став 1. тачка 9) Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
2/2019-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 20. седници одржаној
24. јуна 2019. године, донела jе
ОД Л У КУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА УРБАНИЗАМ СМЕДЕРЕВО,
СМЕДЕРЕВО
Члан 1.
У Одлуци о оснивању Јавног предузећа Урбанизам
Смедерево, Смедерево („Службени лист града Смедерева“,
број 10/2016), члан 1. мења се и гласи:
„Град Смедерево (у даљем тексту: Оснивач) оснива Јавно предузеће Урбанизам Смедерево, Смедерево (у даљем
тексту: Јавно предузеће) ради обезбеђивања услова за:
1. обављање послова просторног и урбанистичког
планирања и пројектовања и израде планских докумената и обављање других послова који укључују и
пружање пословних, стручних техничких услуга у
области управљања грађевинским земљиштем, испитивање тржишта у урбаној изградњи и економске,
организационе и технолошке услуге у урбанистичком и просторном планирању, пројектовању, урбаном
развоју и локалном економском развоју;
2. управљање јавним путевима и улицама који нису државни путеви и некатегорисаним путевима, на територији града Смедерева, односно планирање, пројектовање, изградњу, реконструкцију, одржавање и заштиту јавног пута, вршење инвеститорске функције
на пројектовању, изградњи, одржавању и реконструкцији јавног пута, организовање и обављање стручних
послова на пројектовању, изградњи, реконструкцији,
одржавању и заштити јавног пута, уступање радова
на пројектовању, изградњи, одржавању, реконструкцији и стручном надзору јавног пута, организовање
стручног надзора над изградњом, реконструкцијом,
одржавањем и заштитом јавног пута, организовање
наплате и контролу наплате накнада за употребу јавног пута, вршење јавних овлашћења, праћење стања
путне мреже, заштиту јавног пута, означавање јавног пута и вођење евиденције о јавним путевима и
о саобраћајно-техничким подацима за те путеве и
управљање саобраћајем и организовање и обављање
бројања возила на јавном путу.’“.

У члану 9. иза става 4. додаје се нов став 5. који гласи:
„Поред послова из ставова 1, 2, 3. и 4. овог члана, Јавно предузеће обавља и послове који обухватају управљање
јавним путевима и улицама који нису државни путеви и некатегорисаним путевима, на територији града Смедерева,
односно планирање, пројектовање, изградњу, реконструкцију, одржавање и заштиту јавног пута, вршење инвеститорске функције на пројектовању, изградњи, одржавању
и реконструкцији јавног пута, организовање и обављање
стручних послова на пројектовању, изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити јавног пута, уступање радова
на пројектовању, изградњи, одржавању, реконструкцији
и стручном надзору јавног пута, организовање стручног
надзора над изградњом, реконструкцијом, одржавањем и
заштитом јавног пута, организовање наплате и контролу
наплате накнада за употребу јавног пута, вршење јавних
овлашћења, праћење стања путне мреже, заштиту јавног
пута, означавање јавног пута и вођење евиденције о јавним
путевима и о саобраћајно-техничким подацима за те путеве
и управљање саобраћајем и организовање и обављање бројања возила на јавном путу.“
Досадашњи ставови 5., 6. и 7. постају ставови 6., 7. и 8.
Члан 3.
У члану 16. иза става 9. додаје се нов став 10. који гласи:
„Градско веће подноси тромесечни извештај о раду јавних предузећа Скупштини града, ради даљег извештавања
у складу са законом којим се уређује правни положај јавних
предузећа.“.
Досадашњи став 10., брише се.
Члан 4.
У члану 29. став 1. иза тачке 14. додаје се нова тачка 15.
која гласи:
„15. доноси одлуку о давању овлашћења лицима из
реда запослених да самостално заступају Јавно предузеће у
судским и управним поступцима у својству осталих заступника, у складу са законом;“.
Досадашња тачка 15. постаје тачка 16.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева“, осим одредаба члана 1. и 2. ове Одлуке које почињу да се примењују по
истеку 90 дана од дана њеног ступања на снагу.
Број 020-53/2019-07
У Смедереву, 24. јуна 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.

72.
На основу члана 5. став 3. и члана 6. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број
15/2016), чланова 2. и 3. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник Републике Србије“, број 88/2011,
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104/2016 и 95/2018), члана 20. став 1. тачка 2., 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. тачка 2. и члана 19. став 1. тачка
9) Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2019-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 20. седници одржаној
24. јуна 2019. године, донела jе
ОД Л У КУ
О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ВОДОВОД
СМЕДЕРЕВО
Члан 1.
У Одлуци о оснивању Јавног комуналног предузећа Водовод Смедерево („Службени лист града Смедерева“, број
12/2017-пречишћен текст), у члану 18. иза става 9. додаје се
нов став 10. који гласи:
„Градско веће подноси тромесечни извештај о раду јавних предузећа Скупштини града, ради даљег извештавања
у складу са законом којим се уређује правни положај јавних
предузећа.“.
Досадашњи став 10., брише се.
Члан 2.
У члану 31. став 1. иза тачке 14. додаје се нова тачка 15.
која гласи:
„15. доноси одлуку о давању овлашћења лицима из
реда запослених да самостално заступају Јавно предузеће у
судским и управним поступцима у својству осталих заступника, у складу са законом;“.
Досадашња тачка 15. постаје тачка 16.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 020-153/2018-07
У Смедереву, 24. јуна 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.

73.
На основу члана 5. став 3. и члана 6. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број
15/2016), чланова 2. и 3. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник Републике Србије“, број 88/2011,
104/2016 и 95/2018), члана 20. став 1. тачка 2., 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. тачка 2. и члана 19. став 1. тачка
9) Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2019-пречишћен текст),

24. јун 2019. године

Скупштина града Смедерева, на 20. седници одржаној
24. јуна 2019. године, донела jе
ОД Л У КУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА СМЕДЕРЕВО
Члан 1.
У Одлуци о оснивању Јавног комуналног предузећа Зеленило и гробља Смедерево („Службени лист града Смедерева“, број 12/2017-пречишћен текст) члан 2. мења се и
гласи:
„Град Смедерево (у даљем тексту: Оснивач) оснива Јавно комунално предузеће Зеленило и гробља Смедерево (у
даљем тексту: Јавно предузеће) ради обезбеђивања услова
за обављање комуналних делатности на територији града
Смедерева: управљање комуналним отпадом, управљање
гробљима и сахрањивање, погребна делатност, обезбеђивање јавног осветљења, управљање пијацама, одржавање
чистоће на површинама јавне намене, одржавање јавних
зелених површина и делатност зоохигијене.“.
Члан 2.
Члан 3. мења се и гласи:
„Комуналне делатности из члана 2. ове Одлуке
обухватају:
1. сакупљање комуналног отпада, његово одвожење,
третман и безбедно одлагање укључујући управљање, одржавање, санирање и затварање депонија, као
и селекцију секундарних сировина и одржавање, њихово складиштење и третман;
2. управљање и одржавање гробља; одржавање гробног места и наплату накнаде за одржавање гробног
места; обезбеђивање, давање у закуп и продају уређених гробних места; покопавање и ексхумацију посмртних остатака, кремирање и остављање пепела
покојника; одржавање објеката који се налазе у склопу гробља (мртвачница, капела, розаријум, колумбаријум, крематоријум); одржавање пасивних гробаља
и спомен-обележја;
3. преузимање и превоз посмртних остатака од места
смрти, односно места на коме се налази умрла особа (стан, здравствена установа, институти за судску
медицину и патологију, установе социјалне заштите
и друга места) и превоз до места одређеног посебним прописом (патологије, судске медицине, гробља,
крематоријума, аеродрома, пословног простора погребног предузећа у ком постоје прописани услови за
смештај и чување покојника), организацију сахране и
испраћаја са прибављањем потребне документације
за организацију превоза и сахрањивања, чување посмртних остатака у расхладном уређају и припремање покојника за сахрањивање;
4. одржавање, адаптацију и унапређење објеката и инсталација јавног осветљења којима се осветљавају
саобраћајне и друге површине јавне намене;
5. комунално опремање, одржавање објеката на пијацама (пијачног пословног простора, укључујући и киоске и тезге на отвореном простору), давање у закуп
тезги на пијацама и организацију делатности на затвореним и отвореним просторима који су намењени
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за обављање промета пољопривредно-прехрамбених
и других производа;
6. чишћење и прање асфалтираних, бетонских, поплочаних и других јавних површина, прикупљање
и одвожење комуналног отпада са тих површина,
одржавање и пражњење посуда за отпатке на јавним
површинама, као и одржавање јавних чесми, бунара,
фонтана, купалишта, плажа и тоалета као комуналних објеката;
7. уређење, текуће и инвестиционо одржавање, реконструкцију и санацију зелених, рекреативних површина и приобаља;
8. хватање, превоз, збрињавање, смештај напуштених и
изгубљених животиња у прихватилиште; контролу и
смањење популације изгубљених и напуштених паса
и мачака; нешкодљиво уклањање и транспорт лешева
животиња са јавних површина и објеката за узгој, држање, дресуру, излагање, одржавање такмичења или
промет животиња до објеката за сакупљање, прераду
или уништавање споредних производа животињског
порекла на начин који не представља ризик по друге животиње, људе или животну средину; спровођење мера за смањење популације глодара, инсеката и
штетних микроорганизама мерама дезинфекције, дезинсенкције и дератизације на јавним површинама.“.
Члан 3.
У члану 18. иза става 9. додаје се нов став 10. који гласи:
„Градско веће подноси тромесечни извештај о раду јавних предузећа Скупштини града, ради даљег извештавања
у складу са законом којим се уређује правни положај јавних
предузећа.“.
Досадашњи став 10., брише се.
Члан 4.
У члану 31. став 1. иза тачке 14. додаје се нова тачка 15.
која гласи:
„15. доноси одлуку о давању овлашћења лицима из
реда запослених да самостално заступају Јавно предузеће у
судским и управним поступцима у својству осталих заступника, у складу са законом;“.
Досадашња тачка 15. постаје тачка 16.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 020-154/2018-07
У Смедереву, 24. јуна 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.
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104/2016 и 95/2018), члана 20. став 1. тачка 2., 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. тачка 2. и члана 19. став 1. тачка
9) Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2019-пречишћен текст
Скупштина града Смедерева, на 20. седници одржаној
24. јуна 2019. године, донела jе
ОД Л У КУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
ПАРКИНГ СЕРВИС СМЕДЕРЕВО
Члан 1.
У Одлуци о оснивању Јавног комуналног предузећа
Паркинг сервис Смедерево („Службени лист града Смедерева“, број 12/2017-пречишћен текст) члан 2. мења се и
гласи:
„Град Смедерево (у даљем тексту: Оснивач) оснива
Јавно комунално предузеће Паркинг сервис Смедерево (у
даљем тексту: Јавно предузеће) ради обезбеђивања услова
за обављање комуналних делатности: управљање јавним
паркиралиштима и одржавање улица и путева.“.
Члан 2.
У члану 3. став 1. алинеја 1. мења се и гласи:
„- одржавање јавних паркиралишта и простора за паркирање на обележеним местима (затворени и отворени
простори); организацију и вршење контроле и наплате паркирања; услугу уклањања непрописно паркираних, одбачених или остављених возила; премештање паркираних возила под условима прописаним законом; постављање уређаја
којима се по налогу надлежног органа спречава одвожење
возила, као и уклањање, премештање возила и постављање
уређаја којима се спречава одвожење возила у случајевима
предвиђеним посебном одлуком скупштине Града којом се
уређује начин обављања комуналне делатности управљања јавним паркиралиштима, као и вршење наплате ових
услуга;“.
У члану 3. став 1. алинеја 2. иза речи „путева“ додају се
речи „тргова, платоа“.
У члану 3. став 1. алинеја 3. брише се.
Члан 3.
У члану 18. иза става 9. додаје се нов став 10. који гласи:
„Градско веће подноси тромесечни извештај о раду јавних предузећа Скупштини града, ради даљег извештавања
у складу са законом којим се уређује правни положај јавних
предузећа.’’.
Досадашњи став 10., брише се.
Члан 4.

74.
На основу члана 5. став 3. и члана 6. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број
15/2016), чланова 2. и 3. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник Републике Србије“, број 88/2011,

У члану 31. став 1. иза тачке 14. додаје се нова тачка 15.
која гласи:
„15. доноси одлуку о давању овлашћења лицима из
реда запослених да самостално заступају Јавно предузеће у
судским и управним поступцима у својству осталих заступника, у складу са законом;“.
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Досадашња тачка 15. постаје тачка 16.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева“, осим одредаба члана 1. и 2. ове Одлуке које почињу да се примењују по
истеку 90 дана од дана њеног ступања на снагу.
Број 020-54/2019-07
У Смедереву, 24. јуна 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.

75.

24. јун 2019. године

„15. доноси одлуку о давању овлашћења лицима из
реда запослених да самостално заступају Јавно предузеће у
судским и управним поступцима у својству осталих заступника, у складу са законом;“.
Досадашња тачка 15. постаје тачка 16.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 020-58/2019-07
У Смедереву, 24. јуна 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.

76.

На основу члана 5. став 3. и члана 6. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број
15/2016), чланова 2. и 3. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник Републике Србије“, број 88/2011,
104/2016 и 95/2018), члана 20. став 1. тачка 2. 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, 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и
47/2018), члана 14. став 1. тачка 2. и члана 19. став 1. тачка
9) Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2019-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 20. седници одржаној
24. јуна 2019. године, донела jе
ОД Л У КУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ГРЕЈАЊЕ СМЕДЕРЕВО,
СМЕДЕРЕВО
Члан 1.
У Одлуци о оснивању Јавног предузећа Грејање Смедерево, Смедерево („Службени лист града Смедерева“,
број 12/2017-пречишћен текст) у члану 2. речи „производња и дистрибуција топлотне енергије“ замењују се речима „производња, дистрибуција и снабдевање топлотном
енергијом“.
Члан 2.
У члану 18. иза става 9. додаје се нов став 10. који гласи:
„Градско веће подноси тромесечни извештај о раду јавних предузећа Скупштини града, ради даљег извештавања
у складу са законом којим се уређује правни положај јавних
предузећа.“.
Досадашњи став 10., брише се.
Члан 3.
У члану 31. став 1. иза тачке 14. додаје се нова тачка 15.
која гласи:

На основу члана 5. став 3. и члана 6. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број
15/2016), чланова 2. и 3. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник Републике Србије“, број 88/2011,
104/2016 и 95/2018), члана 20. став 1. тачка 2. 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, 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и
47/2018), члана 14. став 1. тачка 2. и члана 19. став 1. тачка
9) Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2019-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 20. седници одржаној
24. јуна 2019. године, донела jе
ОД Л У КУ
О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ГРАДСКО СТАМБЕНО,
СМЕДЕРЕВО
Члан 1.
У Одлуци о оснивању Јавног предузећа Градско стамбено, Смедерево (“Службени лист града Смедерева”, број
1/2019-пречишћен текст), у члану 18. иза става 9. додаје се
нов став 10. који гласи:
„Градско веће подноси тромесечни извештај о раду јавних предузећа Скупштини града, ради даљег извештавања
у складу са законом којим се уређује правни положај јавних
предузећа.“.
Досадашњи став 10., брише се.
Члан 2.
У члану 31. став 1. иза тачке 14. додаје се нова тачка 15.
која гласи:
„15. доноси одлуку о давању овлашћења лицима из
реда запослених да самостално заступају Јавно предузеће у
судским и управним поступцима у својству осталих заступника, у складу са законом;“.
Досадашња тачка 15. постаје тачка 16.
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Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 020-57/2019-07
У Смедереву, 24. јуна 2019. године
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став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014-др. закон,
101/2016-др. закон и 47/2018) и члана 19. став 1. тачка 9)
Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2019-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 20. седници одржаној
24. јуна 2019. године, донела jе

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.

ОД Л У КУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „СМЕДЕРЕВСКА ТВРЂАВА“
СМЕДЕРЕВО

77.
На основу члана 5. став 3. и члана 6. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број
15/2016), члана 32. став 1. тачка 8), а у вези са чланом 66.
став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014-др. закон,
101/2016-др. закон и 47/2018) и члана 19. став 1. тачка 9)
Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2019-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 20. седници одржаној
24. јуна 2019. године, донела jе

Члан 1.
У Одлуци о оснивању Јавног предузећа „Смедеревска
тврђава“ Смедерево („Службени лист града Смедерева“,
број 12/2017-пречишћен текст), у члану 19. иза става 9. додаје се нов став 10. који гласи:
„Градско веће подноси тромесечни извештај о раду јавних предузећа Скупштини града, ради даљег извештавања
у складу са законом којим се уређује правни положај јавних
предузећа.“.
Досадашњи став 10., брише се.

ОД Л У КУ

Члан 2.

О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА СПОРТСКИ ЦЕНТАР
СМЕДЕРЕВО

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.

Члан 1.
У Одлуци о оснивању Јавног предузећа Спортски центар Смедерево („Службени лист града Смедерева“, број
12/2017-пречишћен текст), у члану 18. иза става 9. додаје
се нов став 10. који гласи:
„Градско веће подноси тромесечни извештај о раду јавних предузећа Скупштини града, ради даљег извештавања
у складу са законом којим се уређује правни положај јавних
предузећа.“.
Досадашњи став 10., брише се.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 020-56/2019-07
У Смедереву, 24. јуна 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.

78.
На основу члана 5. став 3. и члана 6. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број
15/2016), члана 32. став 1. тачка 8), а у вези са чланом 66.

Број 020-55/2019-07
У Смедереву, 24. јуна 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.

79.
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. тачкa 4. и члана 19. став 1. тачка 9. Статута града
Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2019
- пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 20. седници одржаној
24. јуна 2019. године, донела jе
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ОД Л У КУ

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ОСНИВАЊУ АПОТЕКЕ „СМЕДЕРЕВО“ У
СМЕДЕРЕВУ
Члан 1.
У Одлуци о оснивању Апотеке „Смедерево“ у Смедереву ( „Службени лист општине Смедерево“, број 17/2006), у
члану 2. и члану 4. став 2. речи „државној својини“ замењују се речима „јавној својини“.
Члан 2.
У члану 3. и члану 22. став 1. реч „здравствене“ замењује се речју „апотекарске“, у одговарајућем падежу.
Члан 3.
У члану 6. став 1. речи „општина Смедерево“ замењују
се речима „град Смедерево“.
Члан 4.
Члан 7. мења се и гласи:
„Претежна делатност Апотеке „Смедерево“ у Смедереву је:
47.73 – Трговина на мало фармацеутским производима у
специјализованим продавницама – апотекама.
Апотека „Смедерево“ у Смедереву је апотекарска установа у којој се обавља апотекарска делатност на примарном
нивоу.
Апотекарска делатност из става 1. овог члана обухвата:
1) снабдевање становништва, здравствених установа,
приватне праксе и других правних лица лековима и медицинским средствима, у складу са законом;
2) спровођење превентивних мера за очување, заштиту
и унапређење здравља становништва, односно промоцију
здравља, превенцију болести и здравствено васпитање;
3) издавање лекова и медицинских средстава уз давање
савета о њиховом чувању, року употребе, примени, нежељеним реакцијама и интеракцијама, правилној употреби и
одлагању;
4) унапређивање фармакотерапијских мера и поступака
у рационалној примени лекова и медицинских средстава и
пружање информација општој и стручној јавности о лековима и медицинским средствима, у складу са законом;
5) учешће у изради и спровођењу фармакотерапијских
протокола;
6) пријављивање нежељених догађаја и нежељених
реакција на лекове и медицинска средства, односно фалсификованих лекова и медицинских средстава, у складу са
законом којим се уређују лекови и законом којим се уређују
медицинска средства;
7) праћење исхода терапије, у циљу оптимизације терапије и побољшања исхода лечења, праћњем одређених
параметара;
8) указивање на могуће интеракције лекова са другим
лековима, храном и др., као и избегавање нежељеног терапијског дуплирања примене лекова;
9) израду и издавање магистралних, односно галенских
лекова;
10) повлачење, односно повраћај лекова и медицинских
средстава из промета на мало у складу са законом и смерницама добре праксе у дистрибуцији;
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11) управљање фармацеутским отпадом, у складу са
прописима којима се уређује управљање отпадом;
12) сарадњу са другим здравственим радницима у вези
са применом лекова и медицинских средстава;
13) друге фармацеутске услуге и послове апотекарске
делатности, у складу са законом.
Осим наведених делатности Апотека може у свом саставу имати и галенску лабораторију за израду галенских
лекова, у складу са прописима којима се уређује област лекова и медицинских средстава.
Поред промета лекова и медицинских средстава на
мало Апотека може вршити промет и другим производима
за унапређење и очување здравља, као и предметима опште
употребе у складу са законом.
Листу производа који се, поред лекова и медицинских
средстава могу продавати у Апотеци, прописује министар.“.
Члан 5.
Члан 12. мења се и гласи:
„Оснивач је у обавези да у буџету Града обезбеди средства за рад Апотеке „Смедерево“ у Смедереву која обухватају: изградњу, одржавање и опремање Апотеке, инвестиционо улагање, инвестиционо текуће одржавање просторија,
набавку медицинске и немедицинске опреме и превозних
средстава, опреме у области интегрисаног здравственог
информационог система, преузимање и извршење обавеза
Апотеке по извршним судским одлукама, обавезе које се не
финансирају из средстава обавезног здравственог осигурања или на други начин у складу са законом, а које су настале у периоду вршења оснивачких права од стране Града.“.
Члан 6.
Члан 13. мења се и гласи:
„Органи управљања Апотеке су: директор, Управни одбор и Надзорни одбор.
Апотека може имати и заменика директора, који замењује директора ако је директор одсутан или спречен да
обавља послове директора, а који се именује и разрешава
под условима, на начин и по поступку који је прописан за
именовање и разрешење директора апотекарске установе.
Ако директор Апотеке није здравствене струке Апотека
мора имати заменика директора здравствене струке.
Апотека „Смедерево“ у Смедереву може имати помоћнике директора за одређене области, у складу са унутрашњом организацијом апотекарске установе.
Директора, заменика директора, председнике и чланове
Управног одбора и Надзорног одбора именује и разрешава
оснивач.“.
Члан 7.
Члан 14. мења се и гласи:
„Директора Апотеке „Смедерево“ у Смедереву именује
Скупштина града Смедерева, на предлог Управног одбора,
а по спроведеном јавном конкурсу.
Директор се именује на период од четири године и
може бити поново именован.
Статутом Апотеке „Смедерево“ у Смедереву у складу
са законом уређују се поступак и услови за именовање директора.
У случајевима утврђеним законом, Скупштина града
ће именовати вршиоца дужности директора, на период не
дужи од шест месеци, који може имати само један мандат.
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Услови за именовање, права, обавезе и одговорности
директора Апотеке, односе се и на вршиоца дужности директора Апотеке.
Дужност директора Апотеке престаје истеком мандата
и разрешењем.
Скупштина града разрешава директора Апотеке пре истека мандата из разлога и по поступку утврђеним законом.“.
Члан 8.
Члан 15. мења се и гласи:
„Директор Апотеке „Смедерево“ у Смедереву организује рад и руководи процесом рада, представља и заступа
апотекарску установу и одговоран је за законитост рада
Апотеке „Смедерево“ у Смедереву, у складу са законом.
За стручно-медицински рад апотекарске установе, ако
директор нема завршене интегрисане академске студије
здравствене струке, одговоран је заменик директора.
Директор подноси Управном и Надзорном одбору писмени тромесечни извештај о преузетим финансијским
обавезама и извршењу финансијског плана.
Директор подноси Управном одбору писмени шестомесечни извештај о пословању апотекарске установе.
Директор присуствује седницама и учествује у раду
Управног одбора, без права одлучивања.“.
Члан 9.
Члан 16. мења се и гласи:
„Управни одбор Апотеке „Смедерево“ у Смедереву има
три члана, од којих је један члан из апотекарске установе , а
два члана су представници оснивача.
Председника и чланове Управног одбора Апотеке именује Скупштина града Смедерева, на предлог стручног савета Апотеке, уз претходно прибављено мишљење репрезентативних синдиката у Апотеци, а који морају испуњавати услове за именовање прописане законом.
Управни одбор апотекарске установе именује се на период од четири године.
Мандат свих чланова Управног одбора престаје истеком мандата Управног одбора, без обзира на промене појединих чланова Управног одбора.
Лице може бити члан Управног одбора највише у два
мандата.“.
Члан 10.
Члан 17. мења се и гласи:
„Управни одбор Апотеке „Смедерево“ у Смедереву:
1) доноси статут апотекарске установе, уз сагласност
оснивача;
2) доноси друге опште акте апотекарске установе , у
складу са законом;
3) одлучује о пословању апотекарске установе;
4) доноси програм радa и развоја апотекарске установе;
5) доноси предлог финансијског плана апотекарске
установе у поступку припреме буџета и то по свим
изворима финансирања и доставља га Републичком
фонду за здравствено осигурање на сагласност;
6) усваја годишњи финансијски извештај апотекарске
установе, у складу са законом;
7) усваја годишњи извештај о попису имовине и
обавеза;
8) даје сагласност на завршни рачун апотекарске
установе;
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9) усваја годишњи извештај о раду и пословању апотекарске установе;
10) одлучује о коришћењу средстава апотекарске установе, у складу са законом;
11) у случају губитка у пословању апотекарскe установe без одлагања обавештава оснивача;
12) расписује јавни конкурс и спроводи поступак избора кандидата за директора апотекарске установе;
13) обавља и друге послове утврђене законом и Статутом апотекарске установе.
Акти из става 1. тачке 5) - 8) овог члана, за део средстава које апотекарска установа стиче из буџета и из средстава
организације обавезног здравственог осигурања, доносе се
на начин и по поступку којим се уређује буџетски систем
Републике Србије.“.
Члан 11.
Члан 18. мења се и гласи:
„Надзорни одбор Апотеке „Смедерево“ у Смедереву
има три члана, од којих је један члан из апотекарске установе, а два члана су представници оснивача.
Председника и чланове Надзорног одбора Апотеке
именује Скупштина града Смедерева, на предлог стручног
савета Апотеке, уз претходно прибављено мишљење репрезентативних синдиката у Апотеци, а који морају испуњавати услове за именовање прописане законом.
Надзорни одбор апотекарске установе именује се на период од четири године.
Мандат свих чланова Надзорног одбора престаје истеком мандата Надзорног одбора, без обзира на промене појединих чланова Надзорног одбора.
Лице може бити члан Надзорног одбора највише у два
мандата.“.
Члан 12.
Члан 19. мења се и гласи:
„Надзорни одбор Апотеке „Смедерево“ у Смедереву
обавља надзор над пословањем апотекарске установе.
Надзорни одбор подноси оснивачу извештај о свом
раду, најмање два пута годишње.
Извештај из става 2. овог члана обухвата, између осталог, извештај о надзору над радом директора и Управног
одбора апотекарске установе, који укључује реализацију
финансијског плана на основу годишњег финансијског извештаја апотекарске установе, завршни рачун апотекарске
установе, годишњи извештај о раду и пословању апотекарске установе, извештај о коришћењу средстава апотекарске
установе у складу са законом, као и друга питања која су од
значаја за финансијску одрживост апотекарске установе.“.
Члан 13.
Члан 20. мења се и гласи:
„Поред органа управљања, Апотека „Смедерево“ у
Смедереву дужна је да организује стручне органе у складу
са Законом о здравственој заштити, и то:
1) стручни савет;
2) стручни колегијум;
3) етички одбор;
4) к омисију за унапређење квалитета здравствене
заштите.
Стручни органи именују се на период од четири
године.“.
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Члан 14.

Члан 21. мења се и гласи:
„Апотека „ Смедерево“ у Смедереву има Статут којим
се уређује делатност, унутрашња организација, управљање,
пословање, критеријуми за именовање и разрешење директора, заменика директора, као и друга питања од значаја за
рад установе.
Статут Апотеке доноси Управни одбор на који сагласност даје Скупштина града.
На одредбе Статута, у делу којим се уређује област
здравствене заштите, односно специјалности из којих она
обавља здравствену делатност, унутрашња организација и
критеријуми за именовање и разрешење директора, односно заменика директора, претходно се прибавља мишљење
министарства.
Статут Апотеке региструје се и објављује на интернет
страници АПР-а.“.
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80.
На основу члана 32. став 1. тачка 6., а у вези са чланом
20. став 1. тачке 4. и 5. и 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 38. Закона о удружењима („Службени гласник Републике Србије “, број 51/2009, 99/2011 - др. закон
и 44/2018 - др. закон), Уредбе о средствима за подстицање
програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења
(„Службени гласник Републике Србије“, број 16/2018) и
члана 19. став 1. тачка 6., а у вези са чланом 14. став 1. тачке 4. и 5. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 2/2019 – пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 20. седници одржаној
24. јуна 2019. године, донела jе

Члан 15.

П РА В И Л Н И К

Члан 22. став 2. мења се и гласи:
„О укидању, спајању и подели апотекарскe установe у
јавној својини одлучује оснивач, у складу са Планом мреже.“.

О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ГРАДУ
СМЕДЕРЕВУ

Члан 16.
После члана 22. додаје се нови члан 23. који гласи:
„Апотекарска установа може имати огранке, који се
могу организовати на територији Републике Србије.
За оснивање и обављање апотекарске делатности, огранак aпотекарске установе мора испуњавати исте услове у
погледу простора, кадра, опреме, лекова и медицинских
средстава, прописаних Законом о здравственој заштити и
прописима донетим за спровођење овог Закона, као и седиште апотекарске установе.
Седиште апотекарске установе, као и њени огранци,
могу у свом саставу имати организационе јединице ван седишта, односно огранка, организоване као:
1) апотекарска јединица;
2) апотекарска станица;
3) централни магацин;
4) галенска лабораторија Апотеке и
5) контролна лабораторија.“.
Члан 17.
Досадашњи чланови 23., 24., 25., 26., 27., 28. и 29. постају чланови 24., 25., 26., 27., 28., 29. и 30.
Члан 18.
Апотека „Смедерево“ у Смедереву дужна је да одредбе
Статута и других општих аката усклади са овом Одлуком у
року од 30 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 19.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 020-71/2019-07
У Смедереву, 24. јуна 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Садржина Правилника
Члан 1.
Овим Правилником ближе се уређује поступак утврђивања и преиспитивања области од јавног интереса и поступак утврђивања приоритетних области од јавног интереса
у граду Смедереву.
Примена Правилника
Члан 2.
Овај Правилник примењује се приликом финансирања
и суфинансирања програма, пројеката и активности од јавног интереса, средствима из буџета града Смедерева, а нарочито програма и пројеката које спроводе удружења и који
следе јавне потребе града Смедерева, у складу са општим
актима града Смедерева.
Члан 3.
Шире области од јавног интереса на територији града
Смедерева су:
- Социјална заштита;
- Борачкo-инвалидска заштита;
- Заштита лица са инвалидитетом;
- Друштвена брига о деци и младима;
- Омладинска политика;
- Друштвена брига о старијим особама;
- Превенција свих облика насиља и дискриминације;
- Заштита и помоћ жртвама насиља у породици;
- Заштита и помоћ жртвама мобинга;
- Подршка социјално угроженим грађанима;
- Афирмисање женских права;
- Афирмисање родне равноправности;
- Заштита и промовисање/унапређење људских и мањинских права;
- Заштита интерно расељених и избеглих лица;
- Хуманитарне активности;
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- Заштита здравља;
- Превенција, лечење и рехабилитација болести
зависности;
- Подстицање наталитета;
- Рекреација;
- Образовање, неформално образовање и стручно
усавршавање;
- Наука и научно-истраживачки рад;
- Култура;
- Развој културно-уметничког стваралаштва;
- Очување културне и историјске традиције;
- Успостављање сарадње са српском дијаспором;
- Очување и подстицање народног стваралаштва и народних обичаја;
- Промоција града Смедерева;
- Заштита животне средине;
- Екологија;
- Заштита и очување природе;
- Одржив развој;
- Пољопривреда;
- Органска производња хране;
- Подстицање и промоција здраве исхране;
- Подстицање руралног развоја;
- Подстицање и развој привредних делатности као што
су занатство, стари и ретки занати, задругарство и др.;
- Туризам;
- Заштита животиња;
- Заштита потрошача;
- Неговање и развој међународне сарадње;
- Борба против корупције;
- Подстицање развоја електронских комуникација и информационог друштва;
- Афирмисање демократизације локалне самоуправе;
- Промовисање волонтерског рада;
- Афирмација грађанског активизма и веће укључености рањивих група у локалну заједницу;
- Противпожарна заштита;
- Друге области од јавног интереса које доприносе убрзаном и одрживом развоју града Смедерева.
Поступак утврђивања области од јавног интереса
Члан 4.
Области од јавног интереса на територији града Смедерева утврђују се у поступку консултација са циљним групама и осталим заинтересованим странама у граду Смедереву, као и на основу сагледавања друштвених и економских
потреба града Смедерева.
Области од јавног интереса на територији града Смедерева утврђују се на основу закључака из процеса консултација из члана 5. овог Правилника и закључака анализе
друштвених и економских потреба на територији града
Смедерева из члана 6. овог Правилника.
Поступак консултација
Члан 5.
Градско веће града Смедерева решењем именује Радну
групу за утврђивање области од јавног интереса на територији града Смедерева (у даљем тексту: Радна група). Решењем о именовању Радне групе одређује се и координатор
Радне групе.
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У Радној групи морају бити заступљени представници
свих циљних група и заинтересованих страна из члана 2.
овог Правилника.
Радна група иницира и води поступак консултација у
циљу утврђивања области од јавног интереса на територији
града Смедерева.
Радна група је дужна да омогући учешће представника
свих циљних група из реда грађана и привредних субјеката, организација цивилног друштва, научно-истраживачких, струковних и других организација, као и представника
локалних власти и институција и осталих заинтересованих
страна у поступку консултација из става 1. овог члана.
Поступак консултација спроводи се тако што Радна
група организује састанке на које позива представнике
свих циљних група и осталих заинтересованих страна, фокус групе, обавља интервјуе и анкетирање циљних група
и осталих заинтересованих страна из става 3. овог члана.
Обавештење о почетку поступка консултација из става
3. овог члана, као и начину и терминима одржавања консултација, Радна група објављује на интернет страни и огласној табли града Смедерева, најмање седам дана пре датума
одржавања консултација.
Радна група организује јавну расправу у циљу утврђивања области од јавног интереса на територији града Смедерева, у складу са законом који уређује плански систем.
Током поступка консултације и јавне расправе, Радна
група све примљене коментаре, мишљења и предлоге циљних група и осталих заинтересованих страна о областима
од јавног интереса и приоритетним областима од јавног
интереса у граду Смедереву, прикупља на структуриран и
транспарентан начин.
Радна група је дужна да размотри сва мишљења, коментаре и сугестије циљних група и заинтересованих
страна који су изнети током поступка консултација и јавне
расправе.
Радна група информишe учеснике консултација и јавне
расправе о резултатима спроведених консултација и јавне
расправе, а посебно о разлозима због којих одређене сугестије нису усвојене.
Радна група сачињава извештај о спроведеним консултацијама и извештај о спроведеној јавној расправи, који
доставља Градском већу града Смедерева на разматрање и
усвајање.
Извештај о спроведеним консултацијама садржи информације о исходу спроведених консултација, а нарочито
податке о консултованим странама, обиму и методима консултација, питањима о којима се расправљало током консултација, затим мишљењима, сугестијама и коментарима
који су узети у разматрање и онима који нису уважени, као
и о разлозима за њихово неприхватање.
Извештај о спроведеној јавној расправи садржи информације о исходу спроведене јавне расправе, а нарочито податке о учесницима јавне расправе, обиму јавне расправе,
питањима о којима се расправљало током јавне расправе,
затим мишљењима, сугестијама и коментарима који су узети у разматрање и онима који нису уважени, као и о разлозима за њихово неприхватање.
Усвојени извештај о спроведеним консултацијама и
извештај о спроведеној јавној расправи објављује се на
интернет страници и огласној табли града Смедерева, најкасније у року од 15 дана од дана завршетка консултација,
односно јавне расправе.
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Анализа друштвених и економских потреба на
територији града Смедерева
Члан 6.
Радна група анализира друштвене и економске потребе
на територији града Смедерева на бази сагледавања приоритета развоја града Смедерева садржаних у важећим
планским документима града, као што су план развоја града Смедерева, стратегије, акциони планови и програми града Смедерева.
Поступак утврђивања приоритетних области од јавног
интереса
Члан 7.
На основу области од јавног интереса на територији
града Смедерева установљених у поступку из члана 4. овог
Правилника, утврђују се приоритетне области од јавног интереса за које ће бити финансирани програми, пројекти и
активности средствима из буџета града Смедерева у наредном периоду од две године.
Одлуку о приоритетним областима од јавног интереса
из става 1. овог члана доноси Скупштина града Смедерева,
на предлог Градског већа града Смедерева, а на основу извештаја о спроведеним консултацијама, извештаја о спроведеној јавној расправи и анализе друштвених и економских потреба на територији града Смедерева.
Одлука из става 2. овог члана објављује се на интернет
страни и огласној табли града Смедерева.
Одлука из става 2. овог члана, поред утврђених приоритетних области од јавног интереса за двогодишњи период,
мора да садржи циљеве и показатеље остваривања циљева
за период за који се доноси.
Дефинисање приоритетних области од јавног интереса
Члан 8.
Приликом дефинисања приоритетних области од јавног
интереса, неопходно је дефинисати циљну групу и њене
конкретне потребе, односно проблеме на које треба усмерити задовољење јавног интереса кроз спровођење програма, пројеката и активности финансираних средствима из
буџета града Смедерева.
Крајњи корисници јавног интереса, по правилу, треба
да буду припадници рањивих група – жене, деца, стари,
млади, самохрани родитељи, једнородитељске породице,
рурално становништво, жртве насиља, особе са инвалидитетом и припадници других рањивих група на територији града Смедерева и други, у зависности од потреба,
обухваћени областима од јавног интереса из члана 3. овог
Правилника.
Поступак преиспитавања области од јавног интереса
Члан 9.
Области од јавног интереса из члана 3. овог Правилника, утврђују се на сваке две године, у поступку преиспитивања релевантности дотадашњих области од јавног
интереса.
Преиспитивање постојећих области од јавног интереса
и њихово поновно утврђивање спроводи се на основу новог поступка консултација са циљним групама и осталим
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заинтересованим странама из члана 5. овог Правилника и
анализе друштвених и економских потреба града идентификованих у планским документима града Смедерева, као
и оцене постигнутих ефеката реализације јавног интереса
у протеклом периоду од две године.
Градско веће града Смедерева је дужно да започне поступак преиспитивања постојећих области од јавног интереса и њихово поновно утврђивање, а нарочито процес консултација из става 2. овог члана, најкасније 6 месеци пре
истека важења утврђених приоритетних области од јавног
интереса.
Током поступка консултација из става 2. овог члана,
Градско веће града Смедерева је дужно да обезбеди учешће представника циљних група и осталих заинтересованих страна из сваке од области које су биле дефинисане као
области од јавног интереса у претходном периоду од две
године.
Оцена постигнутих ефеката реализације јавног
интереса
Члан 10.
По утврђивању области и приоритетних области од јавног интереса, Градско веће града Смедерева, преко члана
Градског већа града Смедерева надлежног за ресор установљеног приоритетног јавног интереса, прати ниво реализације и задовољавања јавног интереса у граду Смедереву.
У циљу оцене у којој је мери декларисани јавни интерес
остварен у протеклом периоду од две године, на основу постављених циљева и показатеља, анализирају се и вреднују
постигнути резултати, исходи и ефекти спроведених програма, пројеката и активности који су следили јавни интерес у истом периоду, а који су били финансирани средствима
из буџета града Смедерева.
Анализа и вредновање постигнутих резултата, исхода и
ефеката из става 2. овог члана спроводи се на основу техника анализе ефеката прописане законом који уређује плански систем у Републици Србији.
Градско веће града Смедерева може ангажовати стручњаке за поједине области ради оцене постигнутих резултата, исхода и ефеката из става 1. овог члана и припреме
анализе о успешности, обиму и квалитету остварења јавног
интереса у протеклом периоду од две године.
Извештавање о оцени постигнутих резултата
Члан 11.
Градско веће града Смедерева сачињава годишњи извештај о оцени постигнутих резултата у погледу задовољења
јавног интереса на основу спровођења програма, пројеката
и активности који су следили јавни интерес у истом периоду, а који су били финансирани средствима из буџета града
Смедерева.
На основу годишњих извештаја из става 1. овог члана,
Градско веће града Смедерева сачињава збирни извештај о
оцени постигнутих резултата у погледу задовољења јавног
интереса за период од две протекле године.
Извештаје из става 1. и 2. овог члана усваја Скупштина
града Смедерева и исти се објављују на интернет страни и
огласној табли града Смедерева.
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Ступање на снагу
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Програм, пројекат и активност

Члан 12.

Члан 3.

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.

Град Смедерево подстиче програме, пројекте и активности које реализују удружења, а који су од јавног интереса у складу са одредбама овог Правилника и аката града
Смедерева донетих у складу са одредбама закона и овог
Правилника.
Град Смедерево у подстицању програма, пројеката и
активности које реализују удружења учествује у границама
средстава одобрених за ту намену у буџету града Смедерева на основу Одлуке о буџету града Смедерева за годину у
којој се та средства додељују.
Програм, пројекат и активност нарочито садрже: област
у којој се реализује, опис стања у области и уочених проблема чијем решавању ће допринети, јасно дефинисан
циљ, односно шта се жели постићи спровођењем програма,
пројекта и активности, територију на којој ће се реализовати, трајање, врсту и обим активности које ће се спроводити
током реализације, предвиђени број директних и индиректних корисника са описом циљне групе и њихових потреба,
укупан број лица који је потребан за извођење програма,
пројекта и активности.
Програм, пројекат и активност може трајати најмање 3
месеца, а најдуже годину дана и мора бити реализован најкасније до истека буџетске године. Град Смедерево може
подстицати и програм, пројекат и активност удружења која
га реализују на територији града Смедерева у конкретној
години, ако су корисници удружења особе са инвалидитетом са територије града Смедерева које су уједно и чланови удружења, а програм, пројекат и активност се спроводе у циљу већег укључивања ових чланова удружења у
друштвене токове на територији града Смедерева. У том
случају, ова удружења приликом пријаве на јавни конкурс,
у оквиру конкурсне документације подносе и свој план и
програм за конкретну годину, са прегледом програма, пројекта и активности које ће спровести у циљу већег укључивања својих чланова у друштвене токове на територији
града Смедерева.

Број 02-77/2019-07
У Смедереву, 24. јуна 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.

81.
На основу члана 32. став 1. тачка 6., а у вези са чланом
20. став 1. тачке 4. и 5. и 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 38. Закона о удружењима („Службени гласник Републике Србије “, број 51/2009, 99/2011 - др. закон
и 44/2018 – др. закон), Уредбе о средствима за подстицање
програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења
(„Службени гласник Републике Србије“, број 16/2018) и
члана 19. став 1. тачка 6., а у вези са чланом 14. став 1. тачке 4. и 5. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 2/2019 – пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 20. седници одржаној
24. јуна 2019. године, донела jе
П РА В И Л Н И К
О НАЧИНУ, КРИТЕРИЈУМИМА И ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА СМЕДЕРЕВА
ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОГРАМА, ПРОЈЕКАТА И АКТИВНОСТИ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА У ГРАДУ СМЕДЕРЕВУ
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Садржина Правилника

Намена средстава из буџета града Смедерева за
подстицање програма, пројеката и активности
удружења од јавног интереса

Члан 1.

Члан 4.

Овим Правилником ближе се уређују услови, критеријуми, начин, поступак доделе, као и начин и поступак
враћања средстава за подстицање програма, пројеката и активности или недостајућег дела средстава за финансирање
програма, пројеката и активности које реализују удружења,
средствима из буџета града Смедерева, а који су од јавног
интереса.

Средства из буџета града Смедерева за подстицање
програма, пројеката и активности удружења намењена су
за реализацију програма, пројеката и активности који су од
јавног интереса за град Смедерево.
Средства из става 1. овог члана опредељују се Одлуком
о буџету града Смедерева за сваку буџетску годину.
Средства из става 1. овог члана додељују се на основу
јавног конкурса.
Висина средстава из става 1. овог члана опредељује се
у апсолутном износу, у распону од минималних до максималних средстава по програму, пројекту и активности.

Примена Правилника
Члан 2.
Право учешћа на јавном конкурсу имају удружења која
су регистрована на територији града Смедерева, и ако постоји потреба удружења из других општина или градова Републике Србије, с тим да програме, пројекте и активности
реализују на територији града Смедерева.

Члан 5.
Јавни конкурс расписује се за подстицање програма,
пројката и активности у областима од јавног интереса на
територији града Смедерева.
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Шире области од јавног интереса утвдиће се на начин
прописан правилником којим се утврђује јавни интерес.
Tеме јавног конкурса/приоритетне области од јавног
интереса за сваки посебан јавни конкурс биће установљене
на основу усвојене одлуке града Смедерева о приоритетним областима од јавног интереса за наредне две године.
Одлуку града Смедерева о темама јавног конкурса/приоритетним областима од јавног интереса из става 3. овог
члана, доноси Скупштина града Смедерева.
II ПОСТУПАК ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА
Годишњи план јавних конкурса
Члан 6.
Годишњи план расписивања јавних конкурса Градска
управа града Смедерева објављује најкасније до 31. јануара на званичној интернет страници и огласној табли града
Смедерева и исти доставља Канцеларији за сарадњу са цивилним друштвом.
Покретање поступка доделе средстава из буџета
за подстицање програма, пројеката и активности
удружења
Члан 7.
Поступак доделе средстава из буџета града Смедерева
за подстицање програма, пројеката и активности удружења
покреће и спроводи Комисија за доделу средстава удружењима за финансирање и суфинансирање програма, пројеката и активности од јавног интереса у граду Смедереву (у
даљем тексту: Комисија).
Комисију из става 1. овог члана образује Градско веће
града Смедерева.
Градска управа града Смедерева обезбеђује услове за
рад Комисије.
Састав Комисије
Члан 8.
Комисију из члана 7. овог Правилника чине председник и 4 члана. Председник и чланови Комисије, имају заменике који их замењују у случају њихове спречености или
одсутности.
Комисију чине представници запослених или радно ангажованих по другом основу у органима града Смедерева.
Председник и чланови Комисије, као и њихови заменици, не добијају накнаду за свој рад у Комисији.
У Комисију могу бити именована и лица представници
стручне јавности.
Лица именована у Комисију дужна су да потпишу изјаву да немају приватни интерес у вези са радом и одлучивањем Комисије, односно спровођењем јавног конкурса
(Изјава о непостојању сукоба интереса).
Именовано лице не може предузимати радње у својству
члана Комисије пре него што потпише Изјаву из става 5.
овог члана.
Сукоб интереса постоји ако су председник или чланови
Комисије, односно њихови заменици или чланови њихових
породица (брачни или ванбрачни друг, дете или родитељ),
запослени или чланови органа удружења које учествује на
конкурсу или било ког другог удружења повезаног на било
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који начин са тим удружењем, или у односу на та удружења
имају било који материјални или нематеријални интерес,
супротан јавном интересу и то у случајевима породичне
повезаности, економских интереса или другог заједничког
интереса.
У случају сазнања да се налазе у сукобу интереса, председник или чланови Комисије, односно њихови заменици,
дужни су да о томе одмах обавесте остале чланове Комисије и да се изузму из даљег рада Комисије. О решавању
сукоба интереса Градско веће града Смедерева одлучује у
сваком случају посебно, а када утврди сукоб интереса, именоваће у Комисију друго лице.
Ближа садржина Изјаве из става 5. овог члана и ближи
поступак у коме се води рачуна о непостојању сукоба интереса уређени су у Прилогу 1. овог Правилника, који чини
његов саставни део.
Јавни конкурс
Члан 9.
Градско веће града Смедерева, на предлог Комисије из
члана 7. овог Правилника, сваке године доноси одлуку о
расписивању јавног конкурса за доделу средстава за подстицање програма, пројеката и активности или недостајућег дела средстава за финансирање програма, пројеката и
активности из буџета Града, у складу са важећом одлуком о
темама јавног конкурса/приоритетним областима од јавног
интереса за текући период и утврђује број бодова по критеријумима за сваку област посебно.
Јавни конкурс се расписује једном годишње, најкасније
до 1. фебруара текуће године или касније ако је то потребно.
Јавни конкурс траје 20 дана или више ако је потребно
због сложености предлога програма, пројекта и активности.
Јавни конкурс се, без одлагања по његовом расписивању, објављује на званичној интернет страници града Смедерева, огласној табли града Смедерева, у локалним медијима и на порталу е-Управа.
Текст јавног конкурса садржи:
-Предмет јавног конкурса;
-Једну или неколико сродних приоритетних области од
јавног интереса;
-Ко може бити учесник јавног конкурса - критеријуме
које удружење предлагач програма, пројекта и активности мора да испуни;
-Обим средстава која се додељују, и то минимални и
максимални износ;
-Начин пријављивања на јавни конкурс;
-Преглед конкурсне документације коју је потребно доставити, уз попуњен образац предлога програма, пројекта и активности;
-Трајање програма, пројекта и активности;
-Критеријуме бодовања - основне и допунске критеријуме који су специфични за одређену област, а чијом
применом се врши вредновање пријављених програма,
пројеката и активности;
-Ближа упутства о условима за подношење пријава и
критеријумима за доделу средстава;
-Место и рок за подношење пријава;
-Рок за доношење одлуке о избору програма, пројеката
и активности;
-Жалбени рок;
-Начин објављивања одлуке о избору програма, пројеката и активности;
-Друге потребне елементе.
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Средства која нису расподељена на јавном конкурсу
биће пренамењена.
Изузетно од става 2. овог члана, ако се на основу расписаног јавног конкурса не расподеле сва планирана средства, јавни конкурс се може расписати и више пута.
Конкурсна документација
Члан 10.
Конкурсна документација садржи:
-Попуњен пријавни образац (Прилог 2);
-Попуњен образац предлога програма, пројекта и активности (Прилог 3);
-Попуњен образац буџета програма, пројекта и активности (Прилог 4);
-Попуњен образац наративног буџета програма, пројекта и активности (Прилог 5);
-Писмену изјаву о обезбеђивању сопственог финансирања или суфинансирања;
-Писмене изјаве партнера о сарадњи на програму, пројекту и активности, ако се реализује на тај начин;
-Изјаву сагласности да Комисија за потребе поступка
јавног конкурса може извршити увид, прибавити и обрадити личне податке о чињеницама о којима се води
службена евиденција;
- Другу документацију која је, по процени удружења
предлагача програма, пројекта и
активности/учесника јавног конкурса, од значаја за доделу средстава.
У случају да удружење предлагач програма, пројекта и
активности/учесник јавног конкурса пријављује на јавни
конкурс предлог програма, пројекта и активност свог рада
на територији града Смедерева у конкретној години, а корисници програма, пројекта и активности удружења су особе са инвалидитетом са територије града Смедерева које су
уједно и чланови удружења, и програм, пројект и активност
се спроводи у циљу већег укључивања ових чланова удружења у друштвене токове на територији града Смедерева,
ово удружење приликом пријаве на јавни конкурс, подноси
и свој план и програм за конкретну годину, са прегледом
програма, пројекта и активности које ће спровести у циљу
већег укључивања својих чланова у друштвене токове на
територији града Смедерева.

Критеријуми
Релевантност програма, пројекта
и активности за стратешко
опредељење града Смедерева
Дефинисани циљеви програма,
пројекта и активности, циљна
група и корисници, број директних
и индиректних корисника и њихове
потребе

Страна 339 – Број 3

Удружење предлагач програма, пројекта и активности/
учесник јавног конкурса предлог програма, пројекта и активности доставља на српском језику и ћириличном писму.
Комисија, по службеној дужности, утврђује да ли је
удружење предлагач програма, пројекта и активности/учесник јавног конкурса уписано у регистар надлежног органа, да ли се, према статутарним одредбама, циљеви тог
удружења остварују у области у којој се програм, пројекат
и активност реализује, као и да ли је рачун тог удружења у
блокади.
Пријава на јавни конкурс
Члан 11.
Удружење предлагач програма, пројекта и активности/
учесник јавног конкурса подноси пријаву Комисији у току
трајања јавног конкурса.
Пријаве на јавни конкурс подносе се Комисији на посебним обрасцима који су саставни део конкурсне документације и чине саставни део овог Правилника, у складу
са ставом 1. члана 10. овог Правилника. Пријаве на јавни
конкурс подносе се у писаној и електронској форми у пошиљци предатој пошти или на писарници Градске управе
града Смедерева, и то најкасније до истека последњег дана
утврђеног за подношење пријаве на јавни конкурс.
Неблаговремене пријаве неће бити разматране, а непотпуне пријаве ће се сматрати неисправним.
Удружење предлагач програма, пројекта и активности/
учесник јавног конкурса може поднети само једну пријаву
на јавни конкурс, са једним предлогом програма, пројекта и активности, или више ако постоји процена да је ово
потребно.
Критеријуми за избор пројеката
Члан 12.
Комисија оцењује и бодује пријаве пристигле у складу
са условима јавног конкурса, према критеријумима прописаним овим Правилником.
Оцена и избор програма, пројеката и активности који
ће се финансирати или суфинaнсирати средствима из буџета града Смедерева врши се применом следећих основних
критеријума:

Објашњење критеријума
Да ли је и у којој мери је програм, пројект и активност
стратешки утемељен, односно у складу са важећим
стратешким опредељењем града Смедерева?
Да ли су циљеви програма, пројекта и активности јасно
дефинисани, достижни у предвиђеном времену трајања
пројекта и да ли недвосмислено представљају решење
уочених проблема у локалној заједници, односно могу да
задовоље јавни интерес?
Да ли су циљна група и корисници јасно дефинисани?
Да ли је представљена процена броја директних и
индиректних корисника?
У ком обиму ће потребе циљне групе и корисника бити
задовољене – обим задовољења јавног интереса?
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Одрживост програма, пројекта и
активности

Очекивани резултати и ефекти
програма, пројекта и активности
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Да ли ће се програм, пројект и активност наставити и после
финансирања/ суфинансирања средствима из буџета града
Смедерева и на који начин ће се спроводити и финансирати
по престанку финансирања/ суфинансирања средствима из
буџета града Смедерева?
Да ли је програм, пројект и активност одржив у
институционалном и развојном смислу – да ли ће бити
спровођен и по истеку времена за спровођење програма,
пројекта и активности у оквиру којег ће се финансирати/
суфинансирати средствима из буџета града Смедерева?
Да ли су резултати и ефекти програма, пројекта и
активности мерљиви?
Да ли ће очекивани позитивни ефекти бити далекосежни
– у ком року се очекују позитивни ефекти на директне и
индиректне кориснике?
Да ли су трошкови програма, пројекта и активности
усклађени са предложеним ?

Економичност буџета програма,
пројекта и активности и однос
трошкова и очекиваних резултата и
Да ли су трошкови програма, пројекта и активности
ефеката
реални?

Да ли ће очекивани позитивни ефекти надмашити
потенцијалне негативне ефекте спровођења програма,
пројекта и активности и његове трошкове?
Да ли је однос између процењених трошкова и очекованих
резултата и ефеката задовољавајући?
Суфинансирање програма, пројекта Да ли је удружење предлагач програма, пројекта и
и активности из других извора
активности/учесник конкурса обезбедило сопствено
новчано учешће или други вид учешћа и/или
суфинансирање програма, пројекта и активности из других
извора?
Град Смедеревo може, приликом расписивања јавног
конкурса, утврдити и допунске критеријуме који су специфични за одређену област, укључујући следеће допунске
критеријуме:
-Обезбеђено партнерство (да ли удружење предлагач
програма, пројекта и активности/учесник јавног конкурса има обезбеђено партнерство са неким од актера
из приватног, јавног или невладиног сектора за потребе спровођења програма, пројекта и активности, са јасно дефинисаним међусобним правима и обавезама);
-Иновативност идеје програма, пројекта и активности;
-Капацитет удружења предлагача програма, пројекта и
активности које ће бити носилац током његовог спровођења и капацитет партнера, ако постоје и
-Друге допунске критеријуме, у складу са потребама
задовољења јавног интереса.
По једној пријави на јавни конкурс, за опште и специфичне критеријуме може се остварити максимално 100
бодова.
Поступак одлучивања
Члан 13.
Ради потпунијег сагледавања квалитета предлога програма, пројекта и активности, Комисија може тражити појашњења и/или обавити интервју са удружењем предлагачем
програма, пројекта и активности/учесником јавног конкурса, као и предложити корекцију предлога програма, пројекта и активности.

Чланови Комисије појединачно бодују сваки програм,
пројекат и активност на основу критеријума из члана 12.
овог Правилника. Просечан број бодова представља коначан број бодова за тај предлог програма, пројекта и
активности.
Програм, пројекат и активност који је вреднован са
мање од 60 бодова и који није подржала већина чланова
Комисије, неће бити предмет избора за доделу средстава из
буџета града Смедерева.
О спроведеном поступку јавног конкурса Комисија
води записник.
Комисија, у складу са условима јавног конкурса и критеријумима из члана 12. овог Правилника, разматра захтеве, утврђује Прелиминарну листу изабраних програма,
пројеката и активности са наведеним износима новчаних
средстава и исту доставља Градском већу града Смедерева на сагласност, најкасније 30 дана од дана истека рока за
подношење пријаве на јавни конкурс.
По добијању сагласности Градског већа града Смедерева, Прелиминарна листа из става 5. овог члана објављује
се на званичној интернет страници, огласној табли града
Смедерева и на порталу е-Управа.
Удружење предлагач програма, пројекта и активности/
учесник јавног конкурса има право увида у поднете пријаве и приложену документацију у року од три радна дана
од дана објављивања Прелиминарне листе из става 5. овог
члана.
На Прелиминарну листу из става 5. овог члана удружења/учесници јавног конкурса имају право приговора у року
од осам дана од дана њеног објављивања.
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Одлуку о приговору, која мора бити образложена, доноси Градско веће града Смедерева, на предлог Комисије.
По окончању поступка по приговорима, Комисија сачињава Предлог одлуке о избору програма, пројекта и активности који ће се финансирати или суфинансирати из буџета
града Смедерева и доставља га Градском већу града Смедерева на доношење.
Одлука из става 10. овог члана објављује се на званичној интернет страници, огласној табли града Смедерева и
на порталу е-Управа.
III КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА И ПРАЋЕЊЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА
Средства из буџета града за финансирање и
суфинансирање програма, пројекта и активности
удружења од јавног интереса
Члан 14.
Средства која се одобре за реализацију програма, пројекта и активности јесу наменска средства и могу се користити искључиво за реализацију конкретног програма, пројекта и активности од јавног интереса и у складу са уговором који се закључује између града Смедерева и удружења
корисника средстава.
Пренос средстава из става 1. овог члана врши се у складу са прописима којима се уређује пренос средстава и отварање рачуна корисника јавних средстава.
Удружење корисник средстава дужно је да, пре закључења уговора, отвори посебан наменски рачун код Управе
за трезор, како би се буџетска средства за реализацију програма, пројекта и активности од јавног интереса пренела на
тај рачун и користила са тог рачуна.
Удружење корисник средстава дужно је да, пре закључења уговора о додели средстава, достави Комисији:
-Изјаву да средства за реализацију одобреног програма, пројекта и активности нису на други начин већ
обезбеђена;
-Изјаву о непостојању сукоба интереса;
-Интерни акт о антикорупцијској политици;
-Ревидирани буџет и ревидирани наративни буџет програма, пројекта и активности у складу са одобреним
средствима;
-Одговарајући инструмент обезбеђења - ако се процени
да је потребно.
Са удружењем неће бити закључен уговор у случају да
документацију из става 4. овог члана не достави у предвиђеном року.
Уговор о додели средстава
Члан 15.
Градоначелник града Смедерева закључује са удружењем уговор о додели средстава из буџета града Смедерева
најкасније у року од 15 дана од дана коначности одлуке о
избору програма, пројеката и активности који ће се финансирати или суфинансирати из буџета града Смедерева.
Уговором се уређују међусобна права, обавезе и одговорности уговорних страна и исти нарочито садржи следеће елементе:
-Назив одобреног програма, пројекта и активности;
-Утврђен предмет програма, пројекта и активности;
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-Време реализације програма, пројекта и активности;
-Висину додељених средстава из буџета града Смедерева за реализацију програма, пројекта и активности;
-Укупну вредност програма, пројекта и активности;
-Процентуално учешће удружења корисника средстава
у укупној вредности програма, пројекта и активности
или средстава из других извора, уколико су ова средства обезбеђена;
-Начин обезбеђења и преноса средстава;
-Инструменте обезбеђења за случај ненаменског трошења средстава обезбеђених за реализацију програма,
пројекта и активности, односно за случај неизвршења
уговорне обавезе - предмета пројекта;
-Начин повраћаја неутрошених средстава;
-Међусобна права, обавезе и одговорности уговорних
страна;
-Начин праћења реализације програма, пројекта и
активности;
-Обавезе носиоца програма, пројекта и активности у погледу реализације и подношења извештаја о
реализацији;
-Услове за раскид уговора пре истека времена на који
је закључен;
-Права и обавезе уговорних страна у случају раскида
уговора пре истека времена на који је закључен;
-Начин решавања спорова.
Одобрени програм, пројекат и активност, са свим прилозима, саставни је део уговора.
Праћење реализације програма, пројеката и
активности
Члан 16.
Поступак праћења реализације програма, пројеката и
активности удружења за које су одобрена средства у складу
са овим Правилником спроводи Комисија из члана 7. овог
Правилника.
Праћење спровођења програма, пројекта и активности
и контрола његове реализације обухвата:
-Обавезу удружења корисника средстава да обавештава
Комисију о реализацији програма, пројекта и активности, у роковима одређеним уговором, достављањем
периодичних и завршних извештаја;
-Прегледање извештаја од стране Комисије;
-Мониторинг посете представника Комисије и непосредан увид у реализацију одобреног програма, пројекта
и активности;
-Обавезу удружења корисника средстава да омогући Комисији да изврши увид у сву потребну документацију;
-Прикупљање информација од корисника програма,
пројекта и активности у непосредном контакту са
Комисијом;
-Друге активности предвиђене уговором.
Праћење може обухватити и ревизију овлашћеног ревизора, уколико је то предвиђено конкурсним условима и
уговором.
Градско веће града Смедерева може ангажовати и
стручњаке за поједине области ради оцене и припреме анализе о успешности, квалитету и остварењу циљева програма, пројеката и активности који се реализују.
Удружење корисник средстава програма, пројекта и активности дужно је да Комисији из члана 7. овог Правилника и стручњацима ангажованим за оцену успешности из
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става 4. овог члана омогући праћење реализације програма,
пројекта и активности и увид у сву потребну документацију, у сваком тренутку.
Мониторинг посета
Члан 17.
У циљу праћења реализације програма, пројеката и активности Комисија реализује мониторинг посете.
Под мониторинг посетом сматра се: посета удружењу
кориснику средстава, одржавање састанака Комисије са
овлашћеним представницима удружења корисника средстава и присуство одређеним догађајима и манифестацијама или другим активностима, које удружење корисник
средстава спроводи у склопу реализације програма, пројекта и активности, о чему је удружење корисник средстава
у обавези да благовремено, писменим путем поштом или
путем е-маила, обавести Комисију о времену и месту реализације активности на програму, пројекту и др.
Мониторинг посета може бити најављена или
ненајављена.
За програме, пројекте и активности чије је трајање
дуже од шест месеци и чија је вредност одобрених средстава већа од 500.000,00 динара, Комисија реализује најмање
једну мониторинг посету у току трајања програма, пројекта
и активности, односно најмање једном годишње.
Извештај о мониторинг посети
Члан 18.
Комисија израђује извештај о мониторинг посети из
члана 17. овог Правилника у року од десет дана од дана
спроведене посете.
Уколико Комисија приликом мониторинг посете уочи
недостатке, у извештају из става 1. овог члана даће препоруке за отклањање недостатака и рокове за њихову реализацију и упутиће их удружењу кориснику средстава.
Прерасподела одобреног износа средстава
Члан 19.
Удружење корисник средстава може, у изузетним ситуацијама у току реализације програма, пројекта и активности,
да тражи сагласност Комисије за прерасподелу средстава
за реализацију планираних активности у оквиру одобреног
програма или пројекта.
Захтевом за прерасподелу средстава не може се тражити повећање расхода који се односе на људске ресурсе.
Прерасподела средстава може се извршити тек након
добијања писмене сагласности или потписивањем анекса
уговора са градоначелником града Смедерева.
Извештавање
Члан 20.
Удружење корисник средстава дужно је да Комисији
подноси периодичне и завршне, наративне и финансијске
извештаје о реализацији програма, пројекта и активности,
у роковима предвиђеним закљученим уговором.
Периодични извештај се доставља квартално, осим у
случају када пројекат не траје дуже од шест месеци и тада
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се периодични извештај доставља једном у току трајања
програма, пројекта и активности.
Завршни наративни и финансијски извештај достављају се најкасније 30 дана по истеку трајања програма, пројекта и активности.
Периодични и завршни наративни извештај садржи:
-Детаљан опис активности и резултата реализације
програма или пројекта у односу на планиране активности дефинисане уговором, како би се могла извршити
процена успешности од стране Комисије;
-Образложење за свако одступање од програма, пројекта и активности и
-Преглед корективних мера чије се предузимање планира од стране удружења корисника средстава.
Периодични и завршни финансијски извештај из става
1. овог члана садржи:
-Приказ буџета, који је саставни део уговора, са прегледом свих трошкова који су настали током извештајног
периода, као и
-Целокупну документацију која оправдава настале
трошкове.
Контролу финансијског извештаја спроводи одељење
Градске управе града Смедерева надлежно за послове финансија и локалне пореске администрације, а контролу наративног извештаја спроводи Комисија.
Удружење корисник средстава из буџета града Смедерева најмање једанпут годишње чини доступним јавности
извештај о свом раду и обиму и начину стицања и коришћења тих средстава, при чему је дужно да јасно назначи да
је реализацију конкретног програма, пројекта и активности
подржао град Смедерево.
У случају да удружење корисник средстава не поднесе
извештаје о реализацији програма, пројекта и активности
из става 1. овог члана, губи право учешћа на јавном конкурсу за доделу средстава из буџета града Смедерева за
подстицање програма, пројеката и активности удружења од
јавног интереса у наредне две године.
Прегледање и процена извештаја
Члан 21.
Надлежни органи из члана 20. овог Правилника разматрају периодичне и завршне наративне и финансијске
извештаје.
Прегледом финансијских извештаја, одељење Градске
управе града Смедерева надлежно за послове финансија и
локалне пореске администрације утврђује да ли су буџетска средства наменски коришћена и да ли постоји рачуноводствена документација која указује на наменски утрошак
истих.
Плаћања и издаци који нису у складу са уговорним обавезама и/или без припадајуће рачуноводствене документације неће бити признати, о чему се удружење корисник
средстава обавештава писаним путем.
Прегледом наративног извештаја Комисија остварује
увид и врши процену квалитета и успешности програма,
пројекта и активности у смислу реализације постављених
циљева.
О извршеној процени финансијских и наративних
извештаја, Комисија обавештава удружење корисника
средстава.
Удружење корисник средстава, на захтев Комисије,
доставља допуну и додатно објашњење навода изнетих у
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извештајима, у року од осам дана од пријема захтева Комисије за доставу допуне документације.
Обрасци за достављање периодичних и завршних наративних и финансијских извештаја чине саставни део овог
Правилника (Прилог 6).
Сукоб интереса код удружења корисника средстава
Члан 22.
Удружење корисник средстава предузима све потребне
мере у циљу избегавања сукоба интереса приликом коришћења наменских средстава и одмах по сазнању обавештава Комисију из члана 7. овог Правилника о свим ситуацијама које представљају или би могле довести до сукоба
интереса, у складу са законом.
Сукоб интереса постоји у ситуацији у којој је непристрасно извршење уговорних обавеза било ког лица везаног
уговором угрожено због прилике да то лице својом одлуком или другим активностима учини погодност себи или са
њим повезаним лицима (чланови породице: супружник или
ванбрачни партнер, дете или родитељ), запосленом, члану
удружења кориснику средстава, а на штету јавног интереса
и то у случају породичне повезаности, економских интереса или другог заједничког интереса са тим лицем.
Сваки сукоб интереса Комисија из члана 7. овог Правилника посебно разматра и може од удружења корисника средстава затражити сва потребна обавештења и
документацију.
У случају утврђеног постојања сукоба интереса у спровођењу уговора, Комисија ће затражити од удружења корисника средстава да без одлагања, а најкасније у року од 30
дана, предузме одговарајуће мере.
Не сматра се сукобом интереса када удружење корисник средстава спроводи програм, пројекат и активност
који је усмерен на чланове удружења као кориснике програма, пројекта и активности који припадају социјално осетљивим групама или особама са инвалидитетом.
Поступање у случају неправилности
Члан 23.
Комисија обавештава удружење корисника средстава да
ће покренути поступак за раскид уговора и повраћај средстава са припадајућом каматом уколико су неправилности
такве природе да није могуће утврдити да ли су додељена средства наменски коришћена, односно у случају да се
утврди ненаменски утрошак средстава.
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са законском каматом и губи право учешћа на јавном конкурсу за доделу средстава из буџета града Смедерева за
подстицање програма, пројекта и активности удружења од
јавног интереса у наредне две године.
Извештај Комисије
Члан 25.
Комисија израђује извештај о реализованој финансијској подршци програма, пројеката и активности удружења
из буџетских средстава града Смедерева у претходној календарској години.
Извештај из става 1. овог члана објављује се на званичној интернет страници, огласној табли града Смедерева и
на порталу е-Управа, без одлагања по његовом састављању.
Комисија спроводи анализу успешности, квалитета и
степена остварености циљева програма, пројеката и активности за која су додељена средства на јавном конкурсу, како
би оценила у којој мери је то довело до унапређења стања у
одређеној области од јавног интереса у којој се удружењима додељују финансијска средства.
IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Престанак важења ранијег прописа
Члан 26.
Даном ступања на снагу овог Правилника престаје да
важи Правилник о начину и критеријумима за избор програма у области социјалне заштите који се суфинансирају
из буџета града Смедерева и за спровођење јавног конкурса
за избор програма у области социјалне заштите који се суфинансирају из буџета града Смедерева („Службени лист
града Смедерева“, број 10/2013).
Спровођење започетих поступака
Члан 27.
Поступци доделе средстава који су отпочели пре ступања на снагу овог Правилника а нису окончани, спровешће
се према прописима који су важили пре ступања на снагу
овог Правилника.
Ступање на снагу

Раскид уговора и повраћај средстава

Члан 28.

Члан 24.

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.

Ако се приликом праћења реализације програма, пројекта и активности утврди ненаменско трошење средстава,
Градско веће града Смедерева, на предлог Комисије, донеће одлуку о раскиду уговора, повраћају пренетих средстава, односно активирању инструмената обезбеђења.
У случају ненаменског трошења буџетских средстава,
удружење корисник средстава је дужно да средства врати
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Прилог 1
Име и презиме:______________________
Удружењe:_________________________________
Адреса становања:__________________________
Број личне карте/пасоша:_____________________
ИЗЈАВА О НЕПОСТОЈАЊУ СУКОБА ИНТЕРЕСА
за чланове Удружења корисника средстава јавног конкурса за доделу средстава за
подстицање програма, пројеката и активности или за недостајући део средстава за
финансирање програма, пројеката и активности из буџета града Смедерева у
20___.години
Ја, ____________________________, под кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем
да ћу предузети све потребне мере у циљу избегавања сукоба интереса приликом коришћења
наменских средстава. Лично нисам, нити су чланови моје породице у ситуацији у којој је
непристрасно извршење уговорних обавеза било ког лица везаног Уговором о додели
средстава угрожено због прилике да то лице својом одлуком или другим активностима учини
погодност себи или са њим повезаним лицима (чланови породице: супружник или ванбрачни
партнер, дете или родитељ), запосленом, члану удружења кориснику средстава, а на штету
јавног интереса и то у случају породичне повезаности, економских интереса или другог
заједничког интереса са тим лицем, као и да немам никакав имовински интерес у односу на
финансирање програма, пројеката и активности удружења.
У случају да у раду дођем до сазнања да бих могао да се нађем у сукобу интереса, одмах ћу о
томе обавестити град Смедерево и у потпуности прихватити став који о мом могућем сукобу
интереса заузме Комисија за доделу средстава удружењима за финансирање и
суфинансирање програма, пројеката и активности од јавног интереса у граду Смедереву (у
даљем тексту: Комисија).
На основу обавештења удружења, сваки сукоб интереса Комисија посебно разматра и може од
удружења корисника средстава затражити сва потребна обавештења и документацију.
У случају утврђеног постојања сукоба интереса у спровођењу уговора, Комисија ће затражити
од удружења корисника средстава да без одлагања, а најкасније у року од 30 дана, предузме
одговарајуће мере, у складу са Правилником о начину, критеријумима и поступку доделе
средстава из буџета града Смедерева за подстицање програма, пројеката и активности од
јавног инереса које реализују удружења у граду Смедереву.
Такође, изјављујем да са моје стране не постоје лични интереси који могу утицати на
непристрасност рада удружења корисника средстава чији сам члан. У вршењу дужности
поступаћу часно, поштено, савесно, одговорно и непристрасно и чуваћу лични кредибилитет и
достојанство дужности која ми је поверена од стране удружења за реализацију програма,
пројеката и активности.
Ову изјаву дајем у складу са начином коришћења додељених средстава из буџета града
Смедерева за реализацију програма, пројеката и активности.
________________________________________________________________________________.
Место и датум_______________

_______________________
ПОТПИС
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Прилог 2

ОБРАЗАЦ
ЗА ПРИЈАВУ НА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА
ПОДСТИЦАЊЕ ПРОГРАМА, ПРОЈЕКАТА И АКТИВНОСТИ ИЛИ
НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ
ПРОГРАМА, ПРОЈЕКАТА И АКТИВНОСТИ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА
СМЕДЕРЕВА

БРОЈ ПРИЈАВЕ
(Попуњава Комисија за доделу средстава удружењима за
финансирање и суфинансирање програма, пројеката и
активности од јавног интереса)

ПРИЈАВА
Предлагач програма,
пројекта и
активности:
Назив програма,
пројекта и
активности:
Датум:
Место:
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(Не дуже од 3 стране формата А4)

1. Основни подаци:
Назив удружења:
Jединица локалне самоуправе:
Датум оснивања:
Регистрациони број:
Седиште:
Адреса:
Матични број:
ПИБ:
Телефон:
Факс:
e – mail:
Интернет адреса:
Законски заступник:
(име, презиме, кућна адреса, мобилни телефон, е-маил адреса):
2. Подаци о банци:
Назив банке:
Број рачуна:
Адреса банке:
Имена потписника:
Функције потписника:
3. Опис организације/удружења:
3.1. Када је ваше удужење основано и када је почело са радом?

3.2. Које су главне активности вашег удружења?
3.3. Наведите и опишите сличне програме, пројекте и активности које је
Ваше удружење раније спровело.

(Највише 2 стране.)

4. Кадровски и материјални капацитети:
4.1. Годишњи приходи за последње три године (изражено по годинама и по
изворима прихода)

2
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(u 000 din.)

ОПИС

2016

2017

2018

Укупно
Из буџета
Из сопствених прихода
4.2.

Број стално и привремено запослених по категоријама

Људски ресурси ангажовани на пројекту, програму и активностима
Пуно
Име и презиме
Позиција у тиму
Задужен/а за
радно
време

4.3.

Непуно
радно
време

Опрема и канцеларије

4.4.

Остали ресурси (волонтери, организације са којима сарађујете,
мреже чији сте члан и сл.).

Датум и место:
_____________
Потврђујем да су сви подаци у овој пријави тачни.
Одговорно лице – подносилац пријаве

Све информације наведене у пријави су строго поверљиве и неће бити
достављане трећим лицима без писменог одобрења вашег удружења, нити
ће бити коришћене за било коју другу сврху осим за потребе Конкурса за
доделу средстава за подстицање програма, пројеката и активности или
недостајућег дела средстава за финансирање програма, пројеката и
активности из буџета града Смедерева у 20____.години.
3
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Прилог 3
ОБРАЗАЦ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА, ПРОЈЕКТА И АКТИВНОСТИ
ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ
ПРОГРАМА, ПРОЈЕКАТА И АКТИВНОСТИ ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА
ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА, ПРОЈЕКАТА И АКТИВНОСТИ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА
СМЕДЕРЕВА

1. Назив програма, пројекта и активности:

2. Сродна област/сродне области од јавног интереса и приоритетне области од јавног
интереса које програм, пројекат и активност покрива:

3. Трајање програма, пројекта и активности: Од ________ до _________. Укупно _____
месеци.

4. Вредност програма, пројекта и активности:
Укупна вредност програма,
пројекта и активности

Износ који се тражи од % укупне вредности
града Смедерева
програма, пројекта и
активности

5. Назив подносиоца програма, пројекта и активности:

6. Локација на којој се одвијају програмске и пројектне активности:
(Један програм, пројекат и активност може да се одвија на више локација. Наведите назив насеља,
села, града, градова, округа.)

7. Детаљи о партнерству - АКО СЕ ПРОГРАМ, ПРОЈЕКАТ И АКТИВНОСТ РЕАЛИЗУЈЕ НА

ТАЈ НАЧИН:
(Опис улога и дужности свих партнера, оперативних модалитета, финансијских обавеза и
доприноса. Уз пријаву поднети и споразум о партнерству, односно изјаву о сарадњи.)
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8. Суфинансирање програма, пројекта и активности:
(Образложите да ли је ваше удружење обезбедило сопствено новчано учешће или други вид
учешћа и/или суфинансирање програма, пројекта и активности из других извора, на који начин и
из којих извора.)

9. Кратак опис програма, пројекта и активности:
(Не више од једне стране.)

10. Образложење програма, пројекта и активности:
(Не више од једне стране.)

11. Усаглашеност са постојећим стратешким документима града Смедерева:
(Oпишите стратешку утемељеност програма, пројекта и активности, односно усаглашеност
програма, пројекта и активности са важећим стратешким документима града Смедерева.
Наведите област, назив, циљ и меру за сваки стратешки документ са којим је програм, пројекат и
активност усаглашен.)

12. Циљеви програма, пројекта и активности:
(Не више од ½ стране.)
12.1.

Општи циљ програма, пројекта и активности:

12.2.

Специфични циљеви програма, пројекта и активности:

13. Циљне групе и корисници програма, пројекта и активности, број директних и индиректних
корисника програма, пројекта и активности и њихове потребе:

(Дефинишите јасно циљеве програма, пројекта и активности. Опишите на који начин ће циљеви
моћи да се постигну током трајања програма, пројекта и активности. Опишите на који начин ће
остварење тих циљева представљати решење уочених проблема у локалној заједници, односно на
који начин ће задовољити јавни интерес. Дефинишите јасно циљне групе и кориснике програма,
пројекта и активности. Представите процену броја директних и индиректних корисника програма,
пројекта и активности. Не више од ½ стране.)

2
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14. Планирани утицај на циљне групе и кориснике програма, пројекта и активности:
(Опишите на који начин и у ком обиму ће потребе циљне групе и корисника програма, пројекта и
активности бити задовољене, односно у ком обиму ће јавни интерес бити задовољен. Не више од
½ стране.)
15. Детаљан опис активности:
(Опишите како ће помоћу Вашег програма, пројекта и активности уочени проблеми бити решени,
како ће јавни интерес бити задовољен на бази задовољења потреба циљних група и корисника
програма, пројекта и активности, које активности планирате да спроведете и како ће те активности
допринети остварењу циљева програма, пројекта и активности. Не више од 4 стране.)
16. Трајање и план активности:
(Потребно је да детаљно наведете и опишете све активности и подактивности које су планиране да
бисте остварили циљ програма, пројекта и активности. Проширите табелу према потреби.)
Активности1

1

2

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Реализатор3

1. Назив
групе
активности
1.1.

Назив
појединач
не
активност
и
1.2.
Назив
појединач
не
активност
и
2. Назив групе
активности
2.1.

Назив
појединач
не
активност
и

1

Групе активности - У 1., 2., итд. унесите називе група активности, а у 1.1., 1.2. итд., називе
појединачних активности.
2
Месеци - У колоне за одговарајуће месеце у којима предвиђате реализацију пројектних и
програмских активности треба уписати „Х”.
3
Организација која реализује активност - Носилац програма, пројекта и активности или партнер –
наведите име удружења и име и презиме одговорне особе.

3
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17. Очекивани ефекти, исходи, резултати програма, пројекта и активности и показатељи

успешности
(Наведите ефекте, исходе и резултате који ће бити постигнути програмом, пројектом и
активношћу и како ће они утицати на остварење циљева. Ефекти, исходи и резултати програма,
пројекта и активности морају бити мерљиви. Формулишите показатеље - индикаторе на основу
којих ћете мерити постигнути успех, односно пратити остварење циљева програма, пројекта и
активности. Показатеље успеха потребно је изразити бројчано, нпр. број присутних на тренингу,
број грађана који селектују отпад повећан за 10%, итд. У случају да није могуће формулисати
квантитативне показатеље, потребно је формулисати бар квалитативне показатеље. Зa сваки
резултат потребно је формулисати одговарајући показатељ. Образложите да ли ће и на који начин
ће се обезбедити да очекивани позитивни ефекти бити далекосежни. Процените у ком року се
очекују позитивни ефекти на директне и индиректне кориснике програма, пројекта и
активности. Не више од једне стране.)
Eфекти:
1.
2.
3.
...
Показатељи ефеката:
1.
2.
3.
...
Исходи:
1.
2.
3.
...
Показатељи исхода:
1.
2.
3.
...
Резултати:
1.
2.
3.
...
Показатељи резултата:
1.
2.
3.
...

18. Одрживост програма, пројекта и активности:
(Опишите како планирате да обезбедите одрживост програма, пројекта и активности. Образложите
да ли ће се активности наставити и после финансирања програма, пројекта и активности
средствима из буџета града Смедерева и на који начин ће се спроводити и финансирати
активности по престанку финансирања средствима из буџета града Смедерева. Образложите да ли
4
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је програм, пројекат и активност одржив у институционалном и развојном смислу – да ли ће
програмске и пројектне активности бити спровођене и по истеку времена за спровођење програма,
пројекта и активности у оквиру којег ће се финансирати/суфинансирати средствима из буџета
града Смедерева. Који ризици могу угрозити одрживост програма, пројекта и активности и на који
начин планирате да елиминишете, односно смањите те ризике.)

19. Економичност буџета програма, пројекта и активности и однос трошкова и очекиваних

резултата и ефеката:
(Опишите на који су начин трошкови усклађени са предложеним програмским и пројектним
активностима. Опишите да ли ће очекивани позитивни ефекти надмашити потенцијалне негативне
ефекте спровођења пројекта и његове трошкове, односно да ли је однос између процењених
трошкова и очекиваних резултата и ефеката задовољавајући.)

20. Праћење (мониторинг) и оцена (вредновање/евалуација) постигнућа:
(Образложите на који ћете начин вршити мониторинг и евалуацију програма, пројекта и
активности.)

Место и датум:
_________________________

ПОДНОСИЛАЦ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА, ПРОЈЕКТА И АКТИВНОСТИ
_____________________________________

5

1

месечно

1.1.2 Административно / помоћно особље

месечно

1.2.2

месечно

2.2 Путарине

1

јединици (у
РСД)

Број
јединица Цена по

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Укупно
трошкови ( у
РСД)

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

1
Буџет мора покрити све прихватљиве трошкове програма, пројекта и активности.
Опис ставки мора бити довољно детаљан и све ставке разврстане у њихове главне компоненте.
Број јединица и цена по јединици морају бити специфицирани за сваку компоненту.
Трошкови људских ресурса не могу бити већи од 30% укупних трошкова програма, пројекта и активности.

месечно

2.1 Карте

2. Трошкови превоза

Укупно људски ресурси

месечно

1.2.1

1.2 Накнаде сарадника на програму, пројекту и активности (бруто износ)

месечно

Јединица

1.1.1 Вођа програма, пројекта и активности

1.1 Накнаде за тим програма, пројекта и активности (бруто износи)

1. Људски ресурси

Опис трошкова

БУЏЕТ ПРОГРАМА, ПРОЈЕКТА И АКТИВНОСТИ

Прилог 4
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2

0.00
0.00
0.00

3.5 Резервни делови/опрема за машине, алате

3.6 Остали трошкови (наведите)

Укупно опрема и материјал

месечно

4.2 Канцеларијски материјал

месечно
месечно

4.3.2 Трошкови мобилне телефоније

4.3.3 Трошкови енергетских услуга

0.00

0.00

0.00

0.00

3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

2

Трошкови куповине или изнајмљивања опреме и материјала.
Једини могући трошкови су они за канцеларију која се изнајмљује искључиво за програм, пројекат или активност или се дели са другим текућим програмима,
пројектима и активностима.

2

месечно

4.3.1 Трошкови фиксне телефоније

4.3 Трошкови комуналних и других услуга

месечно

4.1 Закуп канцеларијског простора

0.00

0.00

3.4 Комуникациона опрема

3

0.00

3.3 Електронска и фотографска опрема

4. Локална канцеларија / трошкови програма, пројекта и активности

0.00

3.2 Рачунарска опрема

0.00

0.00

0.00

месечно

3.1 Намештај и друга опрема

3. Опрема и материјал

Укупно превоз

2.3 Гориво

Страна 354 – Број 3
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0.00

Укупно остали трошкови

0.00
0.00
0.00
0.00

6.3

6.4

Укупно непланирани трошкови

7. Укупни трошкови пројекта

Наведите непланиране трошкове. Паушални износи неће бити прихваћени.

0.00

6.2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

4

0.00

6.1

6. Непланирани трошкови

4

0.00

5.4 Трошкови информисања (табла, конференција за штампу, и др.)

0.00

5.3 Књиговодствени трошкови

месечно

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.2 Трошкови отварања рачуна

5.1 Банкарске провизије

5. Остали трошкови/услуге

5

3

месечно

4.3.6 Остали трошкови (наведите)

месечно

месечно

4.3.5 Трошкови интернет услуга

Укупно трошкови локалне канцеларије/пројекта

месечно

4.3.4 Трошкови грејања
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Напомена: По потреби, у оквиру сваке ставке можете додавати поља. Број карактера у пољима није ограничен.

Потпис овлашћеног лица

_____________________________________
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1

месечно

1.1.2 Административно / помоћно особље

месечно

1.2.2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

1

Буџет мора покрити све прихватљиве трошкове програма, пројекта и активности.
Опис ставки мора бити довољно детаљан и све ставке разврстане у њихове главне компоненте.
Број јединица и цена по јединици морају бити специфицирани за сваку компоненту.
Трошкови људских ресурса не могу бити већи од 30% укупних трошкова програма, пројекта и активности.

1

2. Трошкови превоза

Укупно људски ресурси

месечно

1.2.1

1.2 Накнаде сарадника на програму, пројекту и
активности (бруто износи)

месечно

1.1.1 Вођа пројекта

1.1 Накнаде за програмски, пројектни тим (бруто
износи)

1. Људски ресурси

Опис трошкова

Наведите објашњење "како" и / или
"зашто" буџетска линија и предложени
трошкови одговорају предлогу
Број
програма, пројекта и активности и Јединица
јединица
Укупно
доприносе достизању циљева
Цена по
програма, пројеката и активности
јединици (у трошкови ( у
РСД)
РСД)

БУЏЕТ ПРОГРАМА, ПРОЈЕКТА И АКТИВНОСТИ

Прилог 4 и 5
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месечно

2.3 Гориво

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

3.3 Електронска и фотографска опрема

3.4 Комуникациона опрема

3.5 Резервни делови/опрема за машине, алате

3.6 Остали трошкови (наведите)

Укупно опрема и материјал

месечно

4.2 Канцеларијски материјал

0.00

3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

2

Трошкови куповине или изнајмљивања опреме и материјала.
Једини могући трошкови су они за канцеларију која се изнајмљује искључиво за програм, пројекат и активност или се дели са другим текућим програмима,
пројектима и активностима.

2

4.3 Трошкови комуналних и других услуга

месечно

4.1 Закуп канцеларијског простора

0.00

0.00

3.2 Рачунарска опрема

4. Локална канцеларија / трошкови програма,
3
пројекта и активности

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.1 Намештај и друга опрема

3. Опрема и материјал

2

месечно

2.2 Путарине

Укупно превоз

месечно

2.1 Карте

Страна 358 – Број 3
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месечно

4.3.6 Остали трошкови (наведите)

0.00

Укупно остали трошкови

Наведите непланиране трошкове. Паушални износи неће бити прихваћени.

5

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

3

Потребно је прецизирати у наративном делу буџета за ког члана тима се тражи покривање трошкова мобилног телефона и у ком износу.

0.00

6.2

4

0.00

6.1

6. Непланирани трошкови

5

0.00

5.4 Трошкови информисања (табла, конференција
за штампу, и др.)

0.00

месечно

5.3 Књиговодствени трошкови

0.00
0.00

6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.2 Трошкови отварања рачуна

5.1 Банкарске провизије

5. Остали трошкови/услуге
месечно

месечно

4.3.5 Трошкови интернет услуга

Укупно трошкови локалне
канцеларије/пројекта

месечно

4.3.4 Трошкови грејања

месечно
месечно

4

месечно

4.3.3 Трошкови енергетских услуга

4.3.2 Трошкови мобилне телефоније

4.3.1 Трошкови фиксне телефоније

24. јун 2019. године
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0.00
0.00
0.00

6.4

Укупно непланирани трошкови

7. Укупни трошкови програма, пројекта и
активности

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

4

Напомена: По потреби, у оквиру сваке ставке можете додавати поља. Број карактера у пољима није ограничен.

Потпис овлашћеног лица

______________________________________

0.00

6.3
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Накнаде за програмски и пројектни тим, односно тим активности
Вођа програма, пројекта и активности
Административно/помоћно особље
Сарадници на програму, пројекту и активности

1.1.
1.1.1
1.2.
1.2.

ОПРЕМА И МАТЕРИЈАЛ

Намештај и друга опрема
Рачунарска опрема
Електронска и фотографска опрема
Комуникациона опремаопрема
Резервни делови/опрема за машине, алате
Остали трошкови (наведите)

ЛОКАЛНА КАНЦЕЛАРИЈА / ТРОШКОВИ ПРОГРАМА, ПРОЈЕКТА И АКТИВНОСТИ

Закуп канцеларијског простора

3.

3.1.
3.2.
3.3
3.4.
3.5.

4.

4.1.

Прилог 5
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Карте
Путарине
Гориво

2.1.
2.2.
2.3.
...

3.6.

ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА

2.

1.2.2
...

1.2.1

ЉУДСКИ РЕСУРСИ

1.

Наративни буџет

24. јун 2019. године
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Потребно је прецизирати у наративном делу буџета за ког члана тима се тражи покривање трошкова мобилног телефона и у ком износу.

Напомена: У табели су наведене буџетске линије; у пољима испод сваке од њих треба образложити све трошкове који припадају тој линији, при
чему их треба наводити у складу са њиховим редоследом у обрасцу буџета програма, пројекта и активности. По потреби, у оквиру сваке буџетске
линије можете додавати поља. Број карактера у пољима није ограничен.

Председник:

УКУПАН ТРОШАК ПРОГРАМА, ПРОЈЕКТА И АКТИВНОСТИ које финансира град Смедерево

7.

Датум и место :

Канцеларијски материјал
Трошкови комуналних и других услуга
Трошкови фиксне телефоније
Трошкови мобилне телефоније1
Трошкови енергетских услуга
Трошкови грејања
Трошкови интернет услуга
Остали трошкови (наведите)
ОСТАЛИ ТРОШКОВИ/УСЛУГЕ
Банкарске провизије
Трошкови отварања рачуна
Књиговодствени трошкови
Трошкови информисања (табла, конференција за штампу, и др.)
НЕПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ

4.2.
4.3.
4.3.1.
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.3.5
4.3.6
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
6.
6.1.
6.2.
6.3.

Страна 362 – Број 3
24. јун 2019. године
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Прилог 6
ГРАД СМЕДЕРЕВО

Комисија за доделу средстава удружењима за финансирање и суфинансирање
програма, пројеката и активности од јавног интереса у 20__. години
ПЕРИОДИЧНИ / ЗАВРШНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ
ЗА ПЕРИОД ОД __.__.-__.__.20__.ГОД
Табеларно прикажите планирана финансијска средства по ставкама. Уколико сте добили мања
финансијска средства од тражених, молимо Вас да прикажете како сте их расподелили и утрошили
по ставкама.
После табеларног приказа, кратко образложите сваку ставку и у додатку приложите потписану и
оверену копију одговарајућег финансијског документа (Уговор о делу, рачун, извод, итд.).
(u 000 din.)

Р.Б.

Опис трошкова

Планирана
финансијска
средства

Добијена
финансијска
средства

Утрошена
финансијска
средства
(извод, рачун..)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
(унесите редова колико је
потребно)
УКУПНО:

Напомена: Опис трошкова мора бити усклађен са ставкама трошкова у буџету предлога
програма, пројекта и активности. (Нпр.: трошкови информисања, закуп канцеларијског
простора, итд.)
Овлашћено лице
________________________________

1
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Прилог 7
ГРАД СМЕДЕРЕВО

Комисија за доделу средстава удружењима за финансирање и суфинансирање
програма, пројеката и активности од јавног интереса у 20__. години
ПЕРИОДИЧНИ / ЗАВРШНИ НАРАТИВНИ ИЗВЕШТАЈ
ЗА ПЕРИОД ОД __.__.-__.__.20__.ГОД

Назив програма, пројекта и активности:
Назив подносиоца програма, пројекта и активности:
Сродне области од јавног интереса и приоритетне области од јавног интереса које
програм, пројекат и активност покрива:
Трајање програма, пројекта и активности:

Укупно месеци:

Укупна вредност програма, пројекта и активности:
Износ добијених финансијских средстава од Града:

динара
динара

Локација програмских и пројектних активности:
Информације о партнерству, ако је програм, пројекта или активност спроведен на тај
начин:
Информације о суфинансирању програма, пројекта и активности:
Опишите све активности и обрађене теме током реализације програма, пројекта и
активности:
Образложите да ли су активности спроведене у складу са планираном динамиком, и
ако нису – из којих разлога:
Усаглашеност с постојећим стратешким документима Града:
Опишите степен остварења циљева програма, пројекта и активности (општег и
специфичних циљева), на основу анализе показатеља успеха и њихових базних и
циљних вредности. Представите доказе како бисте поткрепили исказе.
Опишите циљне групе и кориснике програма, пројекта и активности, број директних
и индиректних корисника:
Опишите утицај програма, пројекта и активности на циљне групе и кориснике, као и
које су потребе циљних група и корисника програма, пројекта и активности и у којој
мери задовољене током спровођења програма, пројекта и активности:

1
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Опишите утицај програма, пројекта и активности на ваше удружење и партнере у
спровођењу програма, пројекта и активности:
Наведите и опишите проблеме на које сте наилазили током реализације програма,
пројекта и активности и како сте их решавали:
Образложите да ли су финансијска средства потрошена у складу са пројектованим
буџетом и ако нису - наведите разлог:
Образложите одрживост програма, пројекта и активности након спровођења:
Идентификујте и образложите ризике и начине за елиминисање ризика у циљу
обезбеђења одрживости програма, пројекта и активности:
Образложите да ли је и на који начин обезбеђена економичност буџета програма,
пројекта и активности и однос трошкова и очекиваних резултата и ефеката:
Образложите на који начин је праћено спровођење програма, пројекта и активности
од стране вашег удружења и партнера (ако су учествовали у реализацији програма,
пројекта и активности):
Образложите да ли су постигнути очекивани ефекти, исходи и резултати програма,
пројекта и активности:
Образложите на који начин су вредновани постигнути ефекти, исходи и резултати:
Додатни коментари, предлози или сугестије које би биле корисне за унапређење
програма, пројекта и активности:

Овлашћено лице
______________________________________

2
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Прилог 8
СПЕЦИФИКАЦИЈА ПОЈЕДИНАЧНИХ ТРОШКОВА ИСКАЗАНИХ ПОД
РЕДНИМ БРОЈЕВИМА ПЛАНИРАНОГ БУЏЕТА БР.________

Број рачуна

Датум издавања
рачуна

Износ у динарима

Укупно

___________________________________
Овлашћено лице
1
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Упутство:
1. За сваки редни број (ставку) одобреног буџета приложити наведену табелу.
На пример, ако су путни трошкови збирно исказани у буџету под редним
бројем 1., ова табела се односи на поменуте трошкове, али се они детаљно
исказују по појединачним ставкама.
2. Уз сваку табелу попуњену на захтеван начин, прилаже се одговарајућа
књиговодствена документација којом се доказује да су средства утрошена
наменски и на законит начин.
Изузетно, уколико се не може јасно видети намена, приложену копију рачуна
налепити на ову страницу и приложити уз одговарајућу табелу.

Датум издавања рачуна
Број рачуна
Сврха уплате
Коме је уплаћен износ
Висина рачуна

Место за рачун:

Датум и место: _________________
Овлашћено лице: ________________________

2
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ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ТРОШКОВА ХОНОРАРА, ЗАРАДА И ДРУГИХ
ЛИЧНИХ ПРИМАЊА ЛИЦА АНГАЖОВАНИХ НА ПРОГРАМУ, ПРОЈЕКТУ И
АКТИВНОСТИ
Име и презиме

Исплаћено за месец или
период у години

Бруто износ

Нето износ

Напомена: само уписати податке као рекапитулацију, без документације.
3
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82.
На основу члана 53. став 4. и члана 55. став 1. тачка 2.
и ставoва 5. 6. и 9. Закона о водама („Службени гласник
Републике Србије“, број 30/2010 , 93/2012, 101/2016,
95/2018 и 95/2018-др.закон), Одлуке о одређивању граница
водних подручја („Службени гласник Републике Србије“,
број 92/2017), Одлуке о утврђивању пописа вода I реда
(„Службени гласник Републике Србије», број 83/2010),
Наредбе о утврђивању Оперативног плана за одбрану од
поплава за 2019. годину („Службени гласник Републике
Србије“, број 14/2019), а у складу са Уредбом о утврђивању
Општег планa за одбрану од поплава („Службени гласник
Републике Србије“, број 18/2019) и чланом 19. Статута
града Смедерева („ Службени лист града Смедерева“, број
2/2019 - пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 20. седници одржаној
24. јуна 2019. године, донела је
О П Е РА Т И В Н И П Л А Н
ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА ЗА 2019.
ГОДИНУ
I ОПШТИ ДЕО
1. ОРГАНИЗАЦИЈА ИНТЕГРАЛНЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА И ШТЕТНОГ ДЕЈСТВА ВОДА ЗА ВОДЕ II
РЕДА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
1.1. Одбрана угрожених насеља, уређених површина и
добара од поплавних вода II реда-Градски оперативни
план одбране за подручје града Смедерева
1.2. Одбрана од леда на водотоцима II реда на подручју
града Смедерева
1.3. Елементарне непогоде, пратеће појаве штетног
дејства вода II реда и одбрана од града
2. ГЕНЕРАЛНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОДРУЧЈА
2.1. Генерална реонизација подручја
2.2. Топографске карактеристике подручја
2.3. Хидрографске карактеристике подручја: подаци о
водотоцима и о подручју угроженом од поплава
2.4. Саобраћајна инфраструктура и систем веза подручја
3. ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОПЛАВА
II ОПЕРАТИВНИ ПЛАН
ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА НА
ПОДРУЧЈУ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
II-1. ОРГАНИЗАЦИЈА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЗА ВО
ДЕ II РЕДА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
1. ШЕМА ОСНОВНИХ АКТИВНОСТИ У ОДБРАНИ ОД
ПОПЛАВА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
2. РУКОВОЂЕЊЕ ОДБРАНОМ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II
РЕДА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА СМЕДЕРЕВА

Страна 369 – Број 3

2.1. Шема руковођења одбраном од поплава вода II реда
на подручју града
2.1.1. Генерална шема руковођења и координације
активности у одбрани од поплава од вода II реда
2.2. Субјекти руковођења одбраном од поплава за
воде II реда на подручју града-одговорности и
координација субјеката руковођења у одбрани од
поплава
2.2.1. Градски штаб за ванредне ситуације на територији
града Смедерева
2.2.2. Члан Градског штаба за ванредне ситуације
надлежан за мере заштите и одбране од поплава
2.2.3. Помоћници члана Градског штаба за ванредне
ситуације надлежног за мере заштите и одбране од
поплава
2.2.4. Технички сектор, представници градских виталних система, представници привредних система и
повереници из плана одбране од поплава
2.2.2.1. Члан Градског штаба за ванредне ситуације надлежан за мере заштите и одбране од поплава (лице задужено локалним оперативним планом)
2.2.2.2. Помоћници члана Градског штаба за ванредне
ситуације надлежног за мере заштите и одбране
од поплава од вода II реда
2.2.2.3. Повереници помоћника
2.2.2.4. Одговорна лица виталних система
3. СУБЈЕКТИ СПРОВОЂЕЊА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА
ЗА ВОДЕ II РЕДА
3.1. Територијално водопривредно предузеће
3.2. Витални системи заштите подручја града
3.3. Остали субјекти - учесници у одбрани од поплава
II-2. ПЛАН МЕРА, АКТИВНОСТИ И РАДОВА У ОДБРАНИ ОД ПОПЛАВА ПРАТЕЋИХ ПОЈАВА
ШТЕТНОГ ДЕЈСТВА ВОДА II РЕДА
1. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА И РАЗРАДА СИНХРОН ПЛАНА
МЕРА, АКТИВНОСТИ И РАДОВА
2. СИНХРОН ПЛАН МЕРА, АКТИВНОСТИ И РАДОВА
У ИНТЕГРАЛНОЈ ОДБРАНИ ОД ПОПЛАВА ВОДА II
РЕДА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
3. ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ, ПРАТЕЋЕ ПОЈАВЕ
ШТЕТНОГ ДЕЈСТВА ВОДА II РЕДА И ОДБРАНА ОД
ГРАДА
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II-3. О
 СТВАРЕНИ СТЕПЕН ЗАШТИТЕ - УРГЕНТНЕ
АКТИВНОСТИ НА ОТКЛАЊАЊУ УОЧЕНИХ
СЛАБИХ МЕСТА ОДБРАМБЕНЕ ЛИНИЈЕ И
ПОЈАВА НА НЕУРЕЂЕНИМ ВОДОТОЦИМА
1. ПОЈАВЕ НА НЕУРЕЂЕНИМ ВОДОТОЦИМА КОЈЕ
МОГУ БИТИ УЗРОК ПЛАВЉЕЊА ПОДРУЧЈА - УРГЕНТНЕ АКТИВНОСТИ
1.1. Идентификација и приказ потенцијалних узрока
плављења од вода II реда
1.2. Критеријуми за проглашење и укидање одбране од
поплава на водотоцима II реда
1.3. Приоритети и носиоци
II-4. ЉУДСТВО, МЕХАНИЗАЦИЈА, ОПРЕМА И МАТЕРИЈАЛ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОДБРАНЕ ОД
ШТЕТНОГ ДЕЈСТВА ПОПЛАВНИХ ВОДА И
ПРАТЕЋИХ ПОЈАВА ШТЕТНОГ ДЕЈСТВА ВОДА
II РЕДА
1. РАСПОЛОЖИВИ ПОТЕНЦИЈАЛИ
1.1. Људство и стручни кадрови
1.2. Опрема, механизација и материјал
2. ПОТРЕБНИ ПОТЕНЦИЈАЛИ
II-5. СИСТЕМ ВЕЗА У СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ
III СИСТЕМ КООРДИНАЦИЈЕ У ВАНРЕДНИМ
СИТУАЦИЈАМА
IV ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ
1. ПРОЦЕНА ШТЕТА ОД ШТЕТНОГ ДЕЈСТВА ВОДА II
РЕДА
1.1. Идентификација материјалних штета на подручју
1.2. Критеријуми за процену штета
2. УЗБУЊИВАЊЕ И ОБАВЕШТАВАЊЕ ЈАВНОСТИ
3. ФИНАНСИРАЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА
3.1. Финансирање одбране од поплава за воде II реда
3.2. Финансирање одбране од леда
3.3. Финансирање одбране од елементарних непогода и
појава које прате штетна дејства вода II реда
3.4. Приоритети у финансирању
3.5. Измене персоналних решења
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3.6. Г
 одишњи програм мера и радова за смањење ризика од поплава
4. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
I ОПШТИ ДЕО
1. ОРГАНИЗАЦИЈА ИНТЕГРАЛНЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА И ШТЕТНОГ ДЕЈСТВА ВОДА ЗА ВОДЕ II
РЕДА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
1.1. Одбрана угрожених насеља, уређених површина и добара од поплавних вода II реда - Градски оперативни план одбране за подручје града
Смедерева
У приобаљу нерегулисаних водотокова II реда могу
се јавити хидролошке појаве које изазивају плављење
добара и насеља.
Због тога је овим планом обухваћено подручје које
може бити угрожено не само услед неповољних хидролошких појава у водотоцима II реда без заштитних система,
већ и подручје града у целини.
Тиме је обезбеђена могућност интегралне одбране од
штетног дејства вода II реда на територији града Смедерева.
Градским планом дефинише се програм мера, радова
и активности за неповољне хидролошке околности на назначеном подручју, који су систематизовани по степенима
одбране од поплава и по учесницима са дефинисаним задужењима и обавезама у свакој фази одбране посебно.
1.2. Одбрана од леда на водотоцима II реда на подручју града Смедерева
Ледене појаве на притокама потенцијални су узрок повишења водостаја и плављења приобаља.
За ледене појаве на водотоцима који нису обухваћени
Републичким оперативним планом за одбрану од поплава и
леда надлежаност је Града Смедерева.
1.3. Елементарне непогоде, пратеће појаве штетног
дејства вода II реда и одбрана од града
Могућност коинциденције неповoљних хидролошких
услова (који могу изазвати повишене водостаје у водотоцима и бујичне феномене - плављење приобаља), са неповољним метеоролошким појавама (као што су бујичне кише,
град у летњим условима, односно ледене кише и снежне
падавине у зимским условима), условљава потребу да се
планирају мере, радови и активности за превентивну заштиту, за уочавање непосредне опасности и спровођење
одбране.
Због очекиваних размера поплава и штета на потенцијално угроженим деловима територије града, овакве појаве
се третирају елементарним непогодама.
Градским планом обухваћене су и мере, радови и активности које је неопходно вршити у условима појаве других
бујичних феномена - клизишта, одрона и бујичне лаве.
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2. ГЕНЕРАЛНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОДРУЧЈА
2.1. Генерална реонизација подручја
Подручје је лоцирано у сливовима водотока реке Дунав
и реке Велика Морава па стога и припада водним подручјима ”Дунав” и ”Морава”. Приказ насеља и добара од значаја
за план одбране од поплава дат је по припадности водним
подручјима.
Водно подручје ”Дунав”
• Приобаље бујичних потока:
Месне заједнице: «Царина», «Свети Сава», «Ладна
вода», «Лештар», «Златно брдо».
• Приобаље бујичних потока:
Села: Водањ, Петријево, Удовице, Сеоне, Вучак.
Водно подручје ”Морава”
а. н а с е љ а
1. Сеоска насеља и пољопривредне површине на подручју катастарских општина: Радинац, Враново, Мала Крсна,
Скобаљ, Осипаоница, Лугавчина и Сараорци.
• Приобаље бујичних потока:
Села: Раља, Биновац, Друговац, Мало Орашје, Врбовац, Бадљевица, Михајловац, Ландол, Колари , Суводол,
Луњевац, Добри До.
б. уређене пољопривредне површине
К.О. Осипаоница, К.О. Лугавчина и К.О. Сараорци,
К.О. Раља , К.О. Радинац и К.О. Луњевац.
Овако извршена реонизација је приказана на карти одбране, која је саставни део овог плана, а која произилази
из техничке документације за одбрану од поплава подручја
града Смедерева.

Страна 371 – Број 3

2.2. Топографске карактеристике подручја
Територија града Смедерева има површину од 481,5
км2. Град чине 11 градских Месних заједница и 27 сеоских
насеља у којима живи 108.209 становника (град 64.174 становника по попису из 2011. године).
Граничи се са општинама Гроцка (запад), Пожаревац
(исток), Ковин (север), Смедеревска Паланка (југ).
Посебну специфичност овом подручју даје веома развијена хидрографска мрежа са великим рекама: река Дунав (18 км кроз подручје града), река Велика Морава (51,5
км кроз подручје града) са притокама изразито бујичног
карактера.
Подручје је у целини брдско-равничарског карактера,
при чему су најзначајнија добра и насеља лоцирана у равничарским, нижим деловима подручја са котом од 68 мнм
до 74 мнм.
Овај део подручја угрожен је од бујичних поплава са
околних брдских сливова који гравитирају ка реци Дунав
и реци Велика Морава, посебно у условима коинциденције
падавина у сливу са високим водостајима у овим рекама.
Конфигурација терена и описана диспозиција насеља
и добара на подручју града Смедерева условљава посебну
угроженост и од последица бујичних појава (нанос, бујична
лава, клизишта, одрони), односно од ледених појава (ледоход, ледостај).
Сеоска насеља на вишим деловима терена обухваћена
овим планом потенцијално су угрожена од бујичних поплава и бујичним појавама у притокама реке Дунав и реке
Велика Морава.
2.3. Хидрографске карактеристике воднoг подручја:
подаци о водотоцима и о подручју угроженом од
поплава
За сагледавање степена угрожености овог подручја од
штетног дејства вода II реда од посебног су значаја познавања хидрографских карактеристика подручја, проблематика заштите добара у приобаљу уређеним и неуређеним
водотоцима, што је обухваћено следећим табеларним
приказима:

Слив реке Мораве: К.О. Брежане, (6 + 200)

1.1. Притока
р. Језава
Од км 11+000 до км 36+400, 25,4 км
1.1.1. Притока
река Коњска
30 км
1.1.2. Притока
Поток Голобок, цео слив са
притокама
8 км.
1.1.3. Притока
Раља
27 км

Равничарски ток са сливом који обухвата
уређене површине на левој обали од корита
жел.пруге БГД – Ниш
Равничарско-бујични ток који на регулисаном
делу обухвата уређене пољопривредне површи.
Равничарско-бујични ток који на регулисаном
делу обухвата уређене пољопривредне површи.
Равничарско-бујични ток који на регулисаном
делу обухвата уређене пољопривредне површи.

Слив р. Језаве: К.О. Враново, (6 + 400)
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Осенчена поља су водотоци вода I реда
Неосенчена поља су водотоци вода II реда
Наведено представља приказ повезаности Оперативног плана за одбрану од поплава за воде I реда Оперативног плана за одбрану од поплава за
воде II реда на територији града Смедерева.

1.1.3.1. Притока Слив реке Раље: на 8 км
Ландолски поток, 3,2 км
1.1.3.2. Притока Слив реке Раље: на 9,5 км
Поток Долови
1.1.3.3. Притока Слив реке Раље: на 12,5 км
Поток Живковац, 3 км

Бујични и равничарски ток низводно од
аутопута БГД – Ниш

3
Равничарски ток са успором диригованим
режимом условљеним радом ХЕ „Ђердап“ и то:
- већим до 5 км регулације
- мањим до 21 + 200 регул.
Равничарски ток са успором диригованим
режимом условљеним радом ХЕ „Ђердап“
до 14+522 рег.корита
Равничарско – бујични ток

Хидрографске карактеристике водотока

Слив реке Језаве: (нерегулациони део)

Слив реке Језаве: К.О. М.Крсна, (17 + 500)

СЛИВ
Локација ушћа
2
Слив р. Дунава: К.О. Кулич, (1.104 + 500)

ВОДОТОК
Припадност подручју града
1
1. река В.Морава
Од км 0+000 до км 51+500 51,5 км

ВОДНО ПОДРУЧЈЕ „МОРАВА“

Страна 372 – Број 3
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2. река Језава
Од км 0+000 до км 8+908 8,908км
2.1. Притока
Бадрика-цео слив са
притокама
32 км

ВОДОТОК
Припадност подручју града
1
1. река В.Морава
Од км. 1106 до км 1127
21 км
1.1. Притока
Поток Селиште
3,8 км
1.2. Притока
Поток Удовички
2,8 км
1.3. Притока
Поток Саставак
3,0 км
1.4. Притока
Поток Поток
2,4 км
1.5. Притока
Петријевски поток
8 км
1.5.1. Притока
Ћириловачки поток
2,5 км
1.6. Притока
Вучачки поток
4 км

ВОДНО ПОДРУЧЈЕ „ДУНАВ“

Равничарски ток у успору диригованим
режимом условљеним радом ХЕ „Ђердап“
Равничарски ток у успору за веће воде од р.
Језаве, урађено пројектно решење уређења
слива Бадрике (канали ЦС) није реализовано

Равничарско-бујични ток који обухвата и
уређене површине у насељу Смедерево
Бујични ток који обухвата и уређене површине
у насељима Ковачићево и Лештар
Бујични ток који обухвата и уређене површине
у насељима Вучак и Смедерево

Бујични поток

Бујични ток

Равничарско – бујични ток

3
Равничарски ток са диригованим режимом
условљеним радом ХЕ „Ђердап“
Бујични ток

Хидрографске карактеристике водотока

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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Слив реке Дунава: К.О. Орешац
(1123 + 800)
Слив реке Дунава: К.О. Удовице
(1120 + 000)
Слив реке Дунава: К.О. Сеоне,
(1124 + 700)
Слив реке Дунава: К.О. Удовице, К.О.
Сеоне, (1123 + 000)
Слив реке Дунав: Ушће у зони Тврђаве
(1115 + 200)
Слив Петријевског потока са ушћем на
споју улица Петријевска и Старца Вујадина
Слив реке Дунав: Ушће у Језавској
акумулацији са евакуацијом преко каналске
мреже и ЦС „Смедерево“ у реку Дунав
Слив реке Мораве: К.О. Брежане (6 + 200 –
Регулација)
Слив реке Језаве: К.О. Липе, (6 + 200 –
регулација)

СЛИВ
Локација ушћа
2

ХИДРОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ВОДНОГ ПОДРУЧЈА: ПОДАЦИ О ВОДОТОЦИМA, О ПОДРУЧЈИМА УГРОЖЕНИМ ОД ПОПЛАВА
И ПРОБЛЕМАТИЦИ ЗАШТИТЕ
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2.4.	Саобраћајна инфраструктура и систем веза
водног подручја
Ефикасност спровођења одбране од поплава и заштитa
од различитих видова штетног дејства вода II реда, у директној је зависности од могућности обезбеђења услова за
приступ угроженим локацијама града, одбрамбеној линији
у ванредним хидролошким околностима чија се одбрана
може организовати, односно за евакуацију добара и становништва у ванредном стању.
Саставни део Градског плана за одбрану од поплава
за воде II реда је детаљан план саобраћајница на подручју
града систематизован по категоријама пута уз неопходне
податке од значаја за спровођење одбране.
Ефикасан систем веза је предуслов за благовремену
размену информација и доношењe благовремених одлука у
току одбране од поплава.
Саставни део овог плана је преглед телефонских и факс
веза између учесника.
2. ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОПЛАВА
- Предузимање интервентних радова на прегледу, утврђивању степена угрожености и извођењу радова којима ће
се умањити ризик од бујичних поплава изливањем воде из
корита бујичних водотока,
- Студијско-истражни радови са израдом пројектне документације за регулисање бујичних водотока односно изградњу заштитних објеката,
- Израда и усвајање просторних планова надлежних органа локалне самоуправе, обезбедити да се у наведене планове уграде сви захтеви заштите од поплава,
- Урбанистичко уређење насеља нарочито насељених
места и индустријских зона, обезбедити прилагођавање истим потребама и захтевима заштите становништва и материјалних добара од поплава,
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- Извођење антиерозионих радова, првенствено пошумљавањем и санирањем клизишта,
- Израда недостајућих одбрамбених насипа, обала-утврда и одржавање постојећих,
- Изграда брана и преграда на бујичним водотоковима и
одржавање постојећих,
- Изградња система канала за одвођење вода и њихово
одржавање,
- Пре изградње мостова и пропуста, исти градити са већом пропусном моћи воде,
- Обележавање на терену линије допирања максимално
могућег поплавног таласа који би настао рушењем и преливањем брана на хидроакумулацији,
- Организација система јавног узбуњивања на већим
водотоковима и високим бранама ради благовременог
обавештавања о опасностима од поплава и спровођења
евакуације,
- Оспособљавање становништва за заштиту и спасавање од поплава кроз личну и узајамну заштиту,
- Оспособљавање предузећа из области водопривреде
за заштиту од поплава и уношење њихових задатака у планове одбране од поплава,
- Оспособљавање јединица цивилне заштите, посебно
специјализоване за спасавање на води и под водом,
- Оспособљавање спортских клубова и организација
чија је делатност везана за воду, (ронилачки, веслачки, кајакашки и др.) и дефинисање задатака које они могу завршити у оквиру одбране од поплаве,
- Формирање базе података о свим пловним објектима,
- Израда плана ангажовања команди јединица Војске
Србије у пружању помоћи угроженом и пострадалом становништву у случају поплава већих размера,
- Оспособљавање штабова цивилне заштите за руковођење акцијама заштите и спасавања од поплава,
- Практичне вежбе организованих снага цивилне одбране, увежбати радње и поступке из области заштите спасавања од поплава,
- Израда планова заштите спасавања од поплава.

II ОПЕРАТИВНИ ПЛАН
ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА
НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
II-1. О
 РГАНИЗАЦИЈА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА
СМЕДЕРЕВА
1. ШЕМА ОСНОВНИХ АКТИВНОСТИ У ОДБРАНИ ОД ПОПЛАВА НА
ПОДРУЧЈУ ГРАДА СМЕДЕРЕВА

АКТИВНОСТИ

У

НАДЛЕЖНОСТИ

ЈВП

Комуналне
активности

Хидротехничке
активности

Административне
активности

Г.К.А.4. Отклањање последица од штетног дејства вода

Г.К.А.3. Алармирање и евакуација становништва

Г.К.А.2. Безбедност људи и имовинe и контрола саобраћаја

Г.К.А.1. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЗА ФУНКЦИОНИСАЊЕ ВИТАЛНИХ СИСТЕМА

Г.Х.А.1. Израда и верификација техничке документације за о.о.п. на
подручју града
Г.Х.А.2. Прогноза хидролошко метеоролошких појава-разрада модела
прогнозе и процедуре најаве и упозорења
Г.Х.А.3. Активности у заледђу одбрамбене линије-превентивне и
ванредне интервенције

Г.А.А.4. Информисање и едукација јавности

Г.А.А.3 Обезбеђење услова за интегрално спровођење о.о.п. на подручју
града-ангажовање градског штаба за о.о.п.

Г.А.А.2. Расподела задужења и координација-разрада и имплементација
оперативног плана за о.о.п.

Г.А.А.1. Устројство градског оперативног плана за о.о.п.-усагалашавање
са водопривредним за о.о.п

Водотоци на којима нису изграђени заштитни објекти и подручје у
залеђу одбрамбене линије

Активности у надлежности града
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

НАПОМЕНА:
Овом шемом није дефинисана динамика спровођења активности. Свака активност обухвата три фазе:
• превентивно ангажовање - у периоду редовних хидролошких околности,
• интезивно ангажовање - у периоду настанка опасности,
• ванредно стање - у околностима директне угрожености становништва и добара од поплава и штетног дејства вода без могућности одбране.

В.K.А.4. Пружање стручне помоћи у људству, механизацији и опреми у
ванредним ситуацијама на подручјима без изграђених заштитних објеката

Водотоци на којима нису изграђени заштитни објекти и подручје у залеђу
одбрамбене линије

В.Х.А.3. Активности на одбрамбеној линији у различитим фазама одбране

В.Х.А.1. Израда и верификација техничке документације за о.о.п.
за секторе Д.3. и М.1.
В.Х.А.2. Прогноза хидролошких појава -процедура најаве и упозорења

В.А.А.3. Обезбеђење услова за интегрално спровођење о.о.п. на подручју градаангажовање помоћника руководиоца у оквиру градског штаба за о.о.п.

В.А.А.2.Расподела задужења и координација-разрада оперативног плана за
о.о.п.

В.А.А.1. Устројство водопривредног оперативног плана за о.о.п.

На водотоцима на којима су изграђени заштитни водопривредни објекти

ВОДОПРИВРЕДНЕ
“СРБИЈАВОДЕ”

Одбрана од поплава и других видова штетног дејства вода на подручју града

1. ШЕМА ОСНОВНИХ АКТИВНОСТИ

24. јун 2019. године
Страна 375 – Број 3

Страна 376 – Број 3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

2. РУКОВОЂЕЊЕ ОДБРАНОМ ОД ПОПЛАВА ЗА
ВОДЕ II РЕДА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Руковођење одбраном за воде II реда засновано је на
принципима јасне субординације и координације директних и индиректних субјеката.
Специфичност заштите подручја града Смедерева
условљава обезбеђење услова за интегрално спровођење
одбране од штетног дејства уз учешће:
- Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Смедерева
Члан Градског штаба за ванредне ситуације надлежан за мере заштите и одбране од поплава - координација, руковођење и реализација плана одбране од поплава
за воде II реда на подручју града Смедерева.
- Градских субјеката - надлежне службе Града Смедерева, одговорних лица - повереника за делове подручја
града (месне заједнице) и производне системе који се као
целине морају засебно штитити, градски комунални системи и расположива оператива која мора бити ангажована у
одбрани;
- Виталних система на подручју града - институција
са седиштем на подручју града без којих се не може одвијати функционисање града у ванредним условима - задовољење потреба становништва и производње, односно
институција које могу обезбедити ефикасно спашавање
становништва и добара.
Шемом руковођења дефинисани су правци руковођења,
правци индиректне и директне координације ових субјеката уз поштовање принципа хијерархије и субординације.
2.1. Шема руковођења одбраном од поплава вода II
реда на подручју града
2.1.1. Генерална шема руковођења и координације
активности у одбрани од поплава од вода II
реда

24. јун 2019. године

координација
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повереници

Члан Градског штаба за ванредне ситуације
надлежан за мере заштите и одбране од поплава

Градски штаб за ванредне ситуације на територији
града Смедерева

повереници

СЕОСКА НАСЕЉА
УРЕЂЕНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОВРШИНЕ

руковођење

координација

руковођење

КОМУНАЛНА

ОПЕРАТИВА
ВОЈСКА СРБИЈЕ

ОДГОВОРНА ЛИЦА

ПОЛИЦИЈА

ПТТ

ЖТП

ЕПС

ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА

МЕДИЦИНСКЕ СЛУЖБЕ

ЦИВИЛНА ЗАШТИТА

ОДГОВОРНА ЛИЦА

ПУТНА ПРИВРЕДА

ЈАВНА
ПРЕДУЗЕЋА

Одговорна лица

ГРАД СМЕДЕРЕВО И ДОБРА ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА
ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА И ИНДУСТРИЈСКИ ПОГОНИ У СКЛОПУ ЊЕ
СЕОСКА НАСЕЉА
УРЕЂЕНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОВРШИНЕ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

ВОДНО ПОДРУЧЈЕ “ МОРАВА”

РХМЗ

ХЕ “Ђердап”

територијално водопривредно предузеце ВПД “Смедерево”
секторскји руководилац ВП “Дунав”
секторскји руководилац ВП “Морава”

Одговорна лица
из републичких оперативних планова за одбрану од поплава:
___________________________________________________
Министарство - сектор водопривреде
републички руководилац
ЈВП “Србијаводе”
Руководилац за водно подручје “Дунав”
Руководилац за водно подручје “Морава”
Помоћник рук.за ВП “Дунав”
Помоћник рук.за ВП “Морава”

ВОДНО ПОДРУЧЈЕ “ ДУНАВ”

руковођење

2.Руковођење одбраном од поплава на подручју града
2.1.2. ДЕТАЉНА ШЕМА РУКОВОЂЕЊА И КООРДИНАЦИЈЕ АКТИВНОСТИ У ОДБРАНИ ОД ПОПЛАВА

руковођење

24. јун 2019. године
Страна 377 – Број 3

Славија

25, мај

Доњи град

К.дуд

Враново

Плавинац

Радинац

РХМЗ

ХЕ “Ђердап”

Мала Крсна

З. брдо

координац
ија

МБС АД
руковођење

Повереници за водно подручје “Морава”

руковођење

Члан Градског штаба за ванредне ситуације надлежан
за мере заштите и одбране од поплава
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пољопривредне
површине
К.о. Кулич

уређене

ПК
Годомин у
стечају
руковођење

координација

руковођење

Повереници за водно подручје “Дунав”

ФЖВ
Желвоз у
стечају

Градски штаб за ванредне ситуације на територији
града Смедерева

Колари

Папазовац

Скобаљ

Извор.
пијаће
воде
Шалин. и
Годомин
Раља

ВПД “Смедерево”
секторски руковод. за сектор Д.3.
секторски руковод. за сектор М.1

Осипаоница

"Же.СД"
извориш.
Радинац
Мало Орашје

ЈВП “Србијаводе”
руководилац за вод.подр. “Дунав”
руководилац за вод.подр. “Морава”
помоћник рук.за ВП “Дунав”
помоћник рук.за ВП “Морава”

Бадљевица

Министарство-Сектор водопривреде
републички руководилац

Лугавчина

"Hesteel"
Друговац

Шалинац

Кулич

К.о.
Шалинац

К.о. Липе

приобаље бујичних потока

Одговорна лица

К.О. САРАОРЦИ
К.О. Лугавчина
К.О. Осипаоница
ПК “Годомин”у стечају
К.О. .Липе

ВОЈСКА СРБИЈЕ

ОПЕРАТИВА прив.субјеката

ПТТ

ЖТП

ЕПС

ПОЛИЦИЈА

ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА

МЕДИЦИНСКЕ СЛУЖБЕ

ЦИВИЛНА ЗАШТИТА

ПУТНА ПРИВРЕДА

ЈАВНА КОМ. ПРЕДУЗЕЋА

Липе

сеоска насеља

Сеоне

приобаље реке
Дунав
Удовице

индустријски погони

Биновац

Царина
Свети
Сава
Ладна
вода
Лештар

Сараорци

Змај АД
PKC
WIRING
SYSTEMS
Суводол

Одговорна лица

Водањ

ПК
Годомин у
стечају
Луњевац

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Добри До

Тврђава
Ландол

и други....

Михајловац

Петријево

споменици културе и
добра од посебног значаја

Вучак

НАСЕЉЕ СМЕДЕРЕВО
(месне заједнице)
приобаље реке
приобаље бујичних
Дунав
потока

Врбовац

Страна 378 – Број 3
24. јун 2019. године

24. јун 2019. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

2.2. Субјекти руковођења одбраном од поплава за
воде II реда на подручју града - одговорности и
координација субјеката руковођења у одбрани
од поплава
2.2.1. Г
 радски штаб за ванредне ситуације на територији града Смедерева,
2.2.2. Члан Градског штаба за ванредне ситуације надлежан за мере заштите и одбране од поплава,
2.2.3 Помоћници члана Градског штаба за ванредне ситуације надлежног за мере заштите и одбране од
поплава,
2.2.4. Технички сектор, представници градских виталних система, представници привредних система
и повереници из плана одбране од поплава.
Сходно Републичком плану одбране од поплава за период 2012-2018. године, а на основу поглавља Институционално организовање одбране, за координацију одбране од
поплава за територију јединице локалне самоуправе задужен је Члан Градског штаба за ванредне ситуације надлежан за мере заштите и одбране од поплава.
Лице задужено за координацију одбране од поплава на
територији јединице локалне самоуправе је, за време одбране од поплава на својој територији, дужно да непрекидно размењује информације од значаја за интегрално управљање одбраном од поплава на водама II реда, са јавним
водопривредним предузећем, надлежним за спровођење
одбране од поплава на водама I реда, на територији јединице локалне самоуправе.
Лице задужено локаним оперативним планом дужно
је да евидентира податке о свим поплавним догађајима о
поплавама вода II реда и да их достави надлежном јавном
водопривредном предузећу.
Лице задужено локалним оперативним планом дужно
је да на територији града организује и спроводи одбрану
од поплава као редовну и ванредну одбрану од поплава,
али и приликом проглашења ванредног стања. За извођење
неопходних радова у циљу управљања заштитним објектима (одржавање, санација, реконструкција и др.) потребно
је ангажовати стручне и специјализоване службе односно
предузећа. Такве службе, у складу са Законом о ванредним
ситуацијама могу да буду у саставу Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Смедерева.
Лице задужено локаним оперативним планом руководи
следећим целинама:
- технички сектор: стручна лица из институција које
се баве проблематиком одбране од поплава и то ВПД „Смедерево“ДОО Смедерево и стручна лица из предузећа која
својом оперативом директно учествују у одбрани (Јавна
комунална предузећа).
- представници градских виталних система - медицинске службе, МУП и др.
- представници привредних система који у одбрани
представљају посебну целину.
Седиште Штаба и систем веза
Седиште Штаба је зграда Града Смедерева са постојећим системом комуникације – телефонским путем, факсом,
електронском поштом и радио везама.
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2.2.2.1 Члан Градског штаба за ванредне ситуације
надлежан за мере заштите и одбране од поплава (лице задужено локалним оперативним
планом)
Члан Градског штаба за ванредне ситуације надлежан за мере заштите и одбране од поплава од вода II
реда (лице задужено локалним оперативним планом)
за време одбране од поплава врши нарочито следеће
послове:
Фаза превентивних активности:
1. Обезбеђује услове за имплементацију оперативног
плана код свих привредних субјеката;
2. Обезбеђује услове и организује програм мера и активности за имплементацију плана за одбрану од поплава
код институција које чине виталне системе града;
3. Обезбеђује услове за интегралне и координиране активности у имплементацији оперативних планова и организован рад у редовним условима;
4. Обезбеђује услове за израду техничке документације
за одбрану од поплава за подручје града;
5. Обезбеђује услове и организује програм мера и активности за информисање и едукацију јавности;
6. Организује и спроводи програм мера и активности за
обезбеђење прихватних центара за прихват људи и имовине у редовним условима;
Фаза редовних активности:
7. Руководи и координира радом техничког сектора,
представницима градских виталних система, представницима привредних система и повереницима из плана одбране од поплава за воде II реда у ванредним условима.
8. Сарађује са руководством за одбрану од поплава и
леда за водна подручја «Дунав» и «Морава»;
9. Сарађује са секторским руководиоцем ВПД
″Смедерево″ДОО сектор Д.3. и сектор М.1.
10. У оквору Штаба за ванредне ситуације, издаје наредбу о предузимању мера за спречавање поплава, које се
односе пре свега на ангажовање радне снаге, механизације
и других средстава и др;
Фаза након престанка опасности:
11. Обезбеђује услове за спровођење мера и руководи
активностима и радовима на отклањању последица поплава вода II реда по престанку опасности.
2.2.2.2. Помоћници члана Градског штаба за ванредне ситуације надлежног за мере заштите и
одбране од поплава од вода II реда
Помоћник Члана Градског штаба за ванредне ситуације надлежан за мере заштите и одбране од поплава, врши
следеће послове у свим фазама одбране, као и у фази ванредног стања, односно у фази отклањања последица штета:
1. Директно обезбеђује имплементацију оперативног
плана код субјеката који учествују у одбрани од поплава за воде II реда;
2. Координира рад повереника помоћника и о томе обавештава руководиоца Штаба;
3. Врши непосредан увид стања на подручју које може
бити угрожено у синхронизацији са повереником у
фази превентивних активности;
4. Врши непосредан увид стања на угроженом подручју
у синхронизацији са повереником;
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5. Спроводи наредбе помоћника Члана Градског штаба за ванредне ситуације надлежог за мере заштите
и одбране од поплава, информише о стању на терену
и предлаже предузимање радова и мера који изискују
материјалне трошкове у току одбране, као и материјалне трошкове за отклањање последица поплава;
6. Издаје налоге повереницима и оперативи и организује све хитне радове на канализационој мрежи;
7. Води евиденцију о предузетим радовима, мерама и
утрошеним средствима у току одбране и отклањању
последица поплава;
8. Подноси извештај помоћнику Члана Градског штаба
за ванредне ситуације надлежног за мере заштите и
одбране од поплава, по завршетку одбране од поплава, а по потреби и у току одбране.
2.2.2.3 Повереници помоћника
Повереници помоћника Члана Градског штаба за ванредне ситуације надлежног за мере заштите и одбране од
поплава, врше нарочито следеће послове у свим фазама одбране као и у фази ванредног стања, односно у фази отклањања последица штета:
1. Врше непосредан увид у стање на подручју и доставља информације помоћницима;
2. Предлажу спровођење радова и мера на свом терену
у зони одбране у току;
3. Организују и руководе хитним радовима и мерама у
свом реону ( улици);
4. Извештавају помоћника о предузетим мерама и воде
евиденцију о стању на терену, ангажованом људству, механизацији и др.
Посебним документима, који чине саставни део овог
плана, именовани су повереници и њихови заменици за делове подручја у сливове са извршеном реонизацијом.
Овим документима обухваћени су сви потребни подаци
од значаја за комуникацију у различитим фазама одбране.
2.2.2.4 Одговорна лица виталних система

Ознака

Посебним документима који су саставни део овог
Плана именована су одговорна лица и њихови заменици
институција који чине виталне системе града са дефинисаном улогом у одбрани од поплава: ЈКП «Водовод», ЈКП
ВИТАЛНИ СИСТЕМИ
(ИНСТИТУЦИЈА)

ЈКПВ

Систем за водоснабдевање
града, приградских и сеоских
насеља
ЈКП “Водовод”

ПЗП

Саобраћајнице, путеви веће
важности и путеви од значаја
за одбрану од поплава
Пред.за пут. Пожаревацпункт Смедерево
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«Зеленило и гробља», ЈКП «Паркинг сервис», ПЗП «Пожаревац», Цивилна заштита, Општа болница Смедерево, Дом
здравља Смедерево и др.
Овим документима су назначени сви потребни подаци
од значаја за комуникацију у различитим фазама одбране
од поплава за воде II реда.
3. СУБЈЕКТИ СПРОВОЂЕЊА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА
3.1. Територијално водопривредно предузеће
Подручје града Смедерева, подељено шемом реонизације на два водна подручја “Дунав” и “Морава”, покрива
ВПД “Смедерево” ДОО Смедерево са задужењима која
проистичу из уговора са ЈВП “Србијаводе” Београд, о одржавању заштитних објеката и спровођењу одбране од поплава на водотоцима са изграђеним заштитним објектима
и о одржавању система за одводњавање Годоминског поља
и објеката у склопу њега (Црпна станица “Смедерево”,
Црпна станица “Кулич 1 и 2”), о одржавању и управљању
Црпне станице “Језава” у Смедереву, за евакуацију великих
вода у реку Дунав.
Улога људства, механизације и опреме ВПД “Смедерево”ДОО у одбрани од поплава дефинисана је годишњим
оперативним планом за одбрану од поплава Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде - сектор водопривреде (за сектор Д.3. водна подручја “Дунав” и сектор
М.1. водна подручја “Морава”), као и водопривредном техничком документацијом за одбрану од поплава.
Посебну улогу ово предузеће има у спровођењу одбране на заштитним објектима у синхронизацији са одбраном
на водотоцима означеним градским планом.
3.2. Витални системи заштите подручја града
У ванредним околностима неопходно је обезбеђење
услова за несметани рад виталних система града и подручја
у целини, који су делом и активни учесници у спровођењу
одбране.
Овим планом дефинише се првенствено заштита и
обезбеђење објеката и седишта ових виталних система, али
и њихова улога у пружању помоћи учесницима који непосредно учествују у одбрани.
УЛОГА У ВАНРЕДНИМ ОКОЛНОСТИМА

- обезбеђује поуздано водоснабдевање конзума,
- преузима посебне превентивне мере заштите својих виталних објеката
система за водоснабдевање који могу бити угрожени штетним дејством
вода,
- учествује својом оперативом у реализацији оперативних мера, активности
и радова у превентивној фази одбране и фази отклањања последица у
складу са шемом руковођења и координације.
- обезбеђује сопствене објекте и опрему од директног утицаја поплавних
вода,
- обезбеђује заштиту објеката у склопу путева од штетног дејства воде
(редовно чишћење канала, сливника, пропуста, мостова у склопу пута,
- обезбеђује прилазе за одбрану од поплава,
- обезбеђује поуздано функционисање сопствене оперативе у ванредним
околностима,
- учествује својом оперативом у реализацији оперативних мера, активности
и радова у превентивној фази одбране и фази одклањања последица у
складу са шемом руковођења и координације.
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- обезбеђење сопствених објеката и опреме од директног утицаја поплавних
вода,
- одржавање чистоће на саобраћајницама и јавним површинама од значаја
за одбрану од поплава, у складу са приоритетима (приступни пут до
Одржавање јавних површина
(ЈКП“ Зеленило и гробља“ и одбрамбених линија, заштитних објеката и путеви на којима се формира
градски бујични талас),
ЈКП „Паркинг сервис“)
- учествује својом оперативом у реализацији оперативних мера, активности
и радова у превентивној фази одбране и фази одклањања последица у
складу са шемом руковођења и координације.
- обезбеђење сопстевних објеката и опреме од директног утицаја поплавних
вода,
Одржавање атмосферске и
-одржавање система атмосферске канализације по утврђеном приоритету
фекалне канализације
- одржавање система фекалне канализације,
(ЈКП “Водовод”)
- учествује својом оперативом у реализацији оперативних мера, активности
и радова у превентивној фази одбране и фази одклањања последица у
складу са шемом руковођења и координације.
- обезбеђење сопстевних објеката и опреме од директног утицаја поплавних
вода,
МУП Србије-Сектор за
- усаглашавање и имплементација градског оперативног плана за одбрану од
ванредне ситуације
поплава са планом цивилне заштите,
- директно учешће у различитим фазама одбране.
- обезбеђење сопствених објеката и опреме од директног утицаја поплавних
вода,
МУП Србије-Сектор за
-планирање и организација кадрова, опреме и медицинских средстава за
ванредне ситуације
пружање помоћи учесницима у одбрани од поплава на угроженом подручју
у различитим фазама одбране.
- обезбеђење сопствених објеката и опреме од директних утицаја поплавних
вода,
МУП Србије-Сектор за
- планирање и организација кадрова, опреме и средстава за противпожарну
ванредне ситуације
заштиту објеката и имовине ,
- пружање помоћи другим учесницима у одбрани од поплава у различитим
фазама одбране.
- обезбеђење сопствених објеката и опреме од директних утицаја поплавних
Безбедност људи и имовине и вода,
- контрола и организација саобраћаја за елиминацију загушења и
контрола саобраћајница
(МУП Србије ПУ Смедерево) обезбеђењу приступа до одбрамбене линије,
- безбедност људи и имовине на угроженом подручју.
- обезбеђење сопствених објеката и опреме од директних утицаја поплавних
вода,
Обезбеђење снабдевања
- заштита људи и имовине од опасности од електричних удара на угроженим
електричном енергијом и
подручјима,
заштита имовина
- планирање и организација кадрова, опреме и средстава за пружање помоћи
Центар доо Крагујевац
учесницима у одбрани од поплава,
“Електроморава” Смедерево
- довод електричне енергије до локалитета за напајање мобилних пумпних
агрегата. 
- обезбеђење сопствених објеката и опреме од директних утицаја поплавних
вода,
Обезбеђење
телекомуникационих веза
- обезбеђење поузданих комуникационих веза у ванредним околностима,
(ЈП Телеком Србија)
- планирање, организација кадрова, опреме и материјала за одржавање
система веза у функционалном стању у ванредним околностима.
- обезбеђење сопствених објеката и опреме од директног утицаја поплавних
вода,
Војска Србије
- планирање људства, опреме за пружање помоћи учесницима у одбрани
од поплава и становништву на угроженом подручју у различитим фазама
одбране.

Посебним актима уз обострану сагласност Скупштина града дефинисаће обавезе поменутих субјеката виталних система у спровођењу одбране добара на подручју
града од штетног дејства вода.

3.3. О
 стали субјекти – учесници у одбрани од
поплава
Спровођење одбране добара на подручју града од поплава од вода II реда, својим људством, стручним кадровима, механизацијом, опремом и материјалом, врше субјекти
одбране - привредне организације.
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II-2. П
 ЛАН МЕРА, АКТИВНОСТИ И РАДОВА У
ОДБРАНИ ОД ПОПЛАВА ПРАТЕЋИХ ПОЈАВА ШТЕТНОГ ДЕЈСТВА ВОДА II РЕДА
1. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА И РАЗРАДА СИНХРОН ПЛАНА МЕРА, АКТИВНОСТИ И РАДОВА
Основном шемом активности (поглавље II-1 Плана)
дефинисане су три групе активности (мера и радова) у одбрани од штетног дејства вода уз генералну поделу на водопривредне активности и активности у надлежности .
За дефинисане субјекте и њихова задужења у одбрани
од штетног дејства вода из поглавља II-3 овог плана, по дефинисаној детаљној шеми града руковођења координације
и субординације (поглавља II-3/2.1.1.) од стране субјеката
руковођења, дефинише се синхрон план мера, активности
и радова у интегралној одбрани од поплава вода II реда на
подручју града Смедерева.
Овим планом дефинисано је редовно спровођење ових
активности, тренутна оцена спремности - (степена реализације), критеријум за проглашење почетка и престанка
спровођења одбрамбене активности, субјекти извршења
(са задужењима) и субјекти руковођења
Напомена:
Овај синхрон план је основ за предузимање конкретних активности у различитим фазама одбране.
Конкретизација синхрон плана за одређене делове
подручја града и водотоке који угрожавају подручја
извршиће се кроз техничку документацију за одбрану од штетног дејства поплавних вода II реда на подручју града Смедерева.
2. СИНХРОН ПЛАН МЕРА, АКТИВНОСТИ И РАДОВА У ИНТЕГРАЛНОЈ ОДБРАНИ ОД ПОПЛАВА
ВОДА II РЕДА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
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В.А.А.2. Расподела задужења и
координација-разрада оперативног
плана за о.о.п.
В.А.А.З. Обезбеђење услова за
интегрално спровођење о.о.п. нa
подручју града -градског штаба за
ванредне ситуације

В.А.А.1. Устројство водопривредног
оперативног плана за о.о.п.

АДМИНИСТРАТИВНЕ АКТИВНОСТИ
В.А.А.

В.Х.А.1. Израда и
верификација техничке
документације за сектор Д.З.
за о.о.п. (Општи план за о.о.п.)
В.Х.А.2. Прогноза
хидролошких појававерификација опасности и
ј

ХИДРОТЕХНИЧКЕ
АКТИВНОСТИ В.Х.А.

ВОДОПРИВРЕДНЕ АКТИВНОСТИ

- превентивне активности у одбрани од поплава

Субјекти
руковођења

Организација и
реализацијја
активности

члана Градског
штаба помоћник
члана повереник

реализација у
току

реализовано

организација и главни руководилац
руководилац за ВП
реализација
помоћник за ВП
активности
секторски за ВП
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Градски Штаб за
ванредне ситуације

ВПД
'Смедерево"

реализовано

реализација у
току

реализација у
току

реализација у
току

реализовано

реализација у
току

реализовано

Остварени
степен
реализације
(Критеријум за
проглашење
почетка и
престанка
ангажовања)

главни руководилац
руководилац за ВП
помоћник за ВП
секторски за ВП
организација и
реализација
активности

члана Градског
штаба помоћник
члана повереник

организација и
реализација
активности
Градски Штаб за
ванредне ситуације

Г.А.А.З. информисање и едукација
јавности посебним садржајем

ВПД 'Смедерево"

члана Градског
штаба помоћник
члана повереник

организација и
реализација
активности
Градски Штаб за
ванредне ситуације

главни руководилац
руководилац за ВП
помоћник за ВП
секторски за ВП

Г.А.А.2. расподела задужења

организација и
реализација
активности

организација и главни руководилац
руководилац за ВП
реализација
помоћник за ВП
активности
секторски за ВП
организација и
члана Градског
реализација
штаба помоћник
активности
члана повереник

Задужења

члана Градског
штаба помоћник
члана повереник

ВПД 'Смедерево"

Градски Штаб за
ванредне ситуације

ВПД 'Смедерево"

Субјекти у
одбрани од поплава и
леда

организација и
реализација
активности

КОМУНАЛНЕ
АКТИВНОСТИ
Г.К.А.

Градски Штаб за
ванредне ситуације

Г.Х.А.1. Техничка документација
о.о.п. за водотоке и брањено
подручје. изучавање ... поплава
сагледавање ризика поплава
природни фактори, антропогени
фактори) утврђивање слабих
места утврђивање плавних зона
и реонизација плавних зона

ХИДРОТЕХНИЧКЕ АКТИВНОСТИ
Г.Х.А.

Г.А.А.1. имплементација
оперативног плана- подела
задужења и одговорности

АДМИНИСТРАТИВНЕ
АКТИВНОСТИ
Г.А.А.

АКТИВНОСТИ У НАДЛЕЖНОСТИ ГРАДА

ГРАДА

СИНХРОН ПЛАН

24. јун 2019. године
Страна 383 – Број 3

АДМИНИСТРАТИВНЕ ХИДРОТЕХНИЧКЕ
АКТИВНОСТИ
АКТИВНОСТИ
В.А.А.
В.Х.А.

ВОДОПРИВРЕДНЕ АКТИВНОСТИ

В.Х.А.З. Активности на одбрамбеној
линији у различитим фазама одбране
В.Х.А.3/1 Редовне активности
територијалног водопривредног
предузећа у различитим фазама
одбране у складу са оперативним
планом Министа-рства и ....
техничкој документа-цији за о.о.п.
одржавање зашти-тних објеката
- редовна одбрана водотоцима са
изграђеним заштитним објектима

АДМИНИСТРА ТИВНЕ
АКТИВНОСТИ
Г.А.А.
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Градски Штаб
за ванредне
ситуације

Градски Штаб
за ванредне
ситуације

Г.Х.А.2. Прогноза
уочавање
поплава и упозорење, Г.Х.А.2/1
разрада и имплементација модела
за прогнозу и уочавање опасности
од поплава и процену размере
поплава (осматрачки пункт,
задужења осматрача)
Г.Х.А.2/2 устројство процедуре за
ургентно обавештавање Г.Х.А.2/3
Најава непосредне опасности
-обавештавање и узбуњивање

Субјекти у
одбрани од
поплава и
леда

Градски Штаб
за ванредне
ситуације

КОМУНАЛНЕ
АКТИВНОСТИ
Г.К.А.

по степену угрожености
(поплављена, одронима,
клизиштима, бујичних наноса),
- историјски подаци о забележеним
појавома и регистрована .... у циљу
планирања одбране и усмеравање
урбан. За коришћење угрожених
делова подручја,
- модел прогнозе

ХИДРОТЕХНИЧКЕ
АКТИВНОСТИ
Г.Х.А.

АКТИВНОСТИ У НАДЛЕЖНОСТИ ГРАДА

организација и
реализација
активности

организација и
реализација
активности

оганизација и
реализација
активности

Задужења

члана Градског
штаба помоћник
члана повереник

члана Градског
штаба помоћник
члана повереник

члана Градског
штаба помоћник
члана повереник

Субјекти
руковођења

реализација у току

реализација у току

реализација у току

Остварени степен
рализације (Критеријум
за проглашење почетка и
престанка ангажовања

Страна 384 – Број 3
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
24. јун 2019. године

АДМИНИСТРАТИВНЕ
АКТИВНОСТИ
ВА.А.

ХИДРОТЕХНИЧКЕ
АКТИВНОСТИ
В.Х.А.

ВОДОПРИВРЕДНЕ АКТИВНОСТИ
АДМИНИСТРА ТИВНЕ
АКТИВНОСТИ
Г.А.А.

3. Активностина изградјеној
одбрамбеној линији у зони воду
В.Х.А.3/1 - редовне активности
територијалног водопривредног
предузећа у различитим фазама
одбране у складу са оперативним
планом Министарства и ....
техничкој документацији за о.о.п.
одржавање заштитних објеката редовна одбрана водотоцима са
изграђеним заштитним објектима
В.Х.А.3/2 - ванредне активности
тетиројалног водопривредног
предузећа уз синхронизовано
учешће других субјеката ванредна
одбрана од поплава на водотоцима
са изграђеним заштитним објектима

ХИДРОТЕХНИЧКЕ
АКТИВНОСТИ
Г.Х.А.

Градски Штаб за
ванредне ситуације

Г.К.А.2. Безбедност људи и имовине контрола саобраћаја Г.К.А.2/1
Обезбеђује заштиту сопствених објеката

организација и
реализација
активности

организација и
реализација
активности

организација и
реализација
активности

Задужења

члана Градског
штаба помоћник
члана повереник

члана Градског
штаба помоћник
члана повереник

члана Градског
штаба помоћник
члана повереник

Субјекти
руковођења

реализација у току

реализација у току

реализација у току

Остварени степен
рализације
(Критеријум за
проглашење
почетка и престанка
ангажовања

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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Градски Штаб за
ванредне ситуације

Градски Штаб за
ванредне ситуације

Субјекти
У одбрани од
поплава и леда

Г.К.А.1. Обезбеђење функционисања
виталних система
Г.К.А.1/1 Заштите сопствених објеката
Г.К.А.1/2 Обезбеђење услова за
континуитет рада виталних система

КОМУНАЛНЕ
АКТИВНОСТИ
Г.К.А.

АКТИВНОСТИ У НАДЛЕЖНОСТИ ГРАДА

24. јун 2019. године
Страна 385 – Број 3

ХИДРОТЕХНИЧКЕ
АКТИВНОСТИ
В.Х.А.

АДМИНИСТРА ТИВНЕ
АКТИВНОСТИ
Г.А.А.
ХИДРОТЕХНИЧКЕ
АКТИВНОСТИ
Г.Х.А.

Г.К.А.3/4 Организација
евакуације људи, стоке и
имовине Г.К.А.3/6 План
евакуације

Г.К.А.3/3 Идентификација
одредишта и обезбеђењу
услова за прихват

Г.К.А.3/2 Разрада процедуре
алармирања становништва

Г.К.А.З/1 Разрада процедуре
алармирања посебних
примаоца (Градски Штаб за
ванредне ситуације Штаб ЦЗ
витални системи рада,
привредни објекти)

евакуација становништва

Г.К.А.З. Алармирање и

КОМУНАЛНЕ
АКТИВНОСТИ
Г.К.А.

АКТИВНОСТИ У НАДЛЕЖНОСТИ ГРАДА
Задужења

Градски Штаб за организација
и реализација
ванредне ситуације активности

Субјекти У одбрани
од поплава и леда

члана Градског
штаба помоћник
члана повереник

Субјекти
руковођења

реализација у
току

Остварени
степен
рализације
(Критеријум за
прогла-шење
почетка и
престанка
ангажовањ а
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Руковођење одбраном на одређеним притокама реке Дунав и реке Велика Морава је у надлежности Градског штаба за ванредне ситуације

АДМИНИСТРАТИВНЕ
АКТИВНОСТИ
В.А.А.

ВОДОПРИВРЕДНЕ АКТИВНОСТИ

Страна 386 – Број 3
24. јун 2019. године

ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ, ПРАТЕЋЕ ПОЈАВЕ ШТЕТНОГ ДЕЈСТВА ВОДА II РЕДА И ОДБРАНА ОД ГРАДА

идентификација локалитета на којима се продукују ови феномени,
идентификација подручја које може бити угрожено овим феноменом,
систематско спровођење санационих мера и радова на овим локалитетима,
превентивно планирање начина коришћења простора на угроженом подручју.

II-3.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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ОСТВАРЕНИ СТЕПЕН ЗАШТИТЕ - УРГЕНТНЕ АКТИВНОСТИ НА ОТКЛАЊАЊУ УОЧЕНИХ СЛАБИХ МЕСТА ОДБРАМБЕНЕ
ЛИНИЈЕ И ПОЈАВА НА НЕУРЕЂЕНИМ ВОДОТОЦИМА

Руковођење овим активностима врши Члан Градског штаба за ванредне ситуације надлежан за мере заштите и одбране од поплава,
по утврђеној шеми руковођења.

Реализација ових активности је у надлежности Скупштине града, као и ЈКП "Зеленило и гробља" и ЈКП "Паркинг сервис", односно Предузећа за путеве
Пожаревац, Пункт Смедерево.

-

Одбрана од ових појава се третира као одбрана од поплава уз посебне мере које се предузимају на подручју које је потенцијално угрожено приливом
бујичног наноса (бујичне лаве), клизишта и одрона. Специфичност ових појава не омогућавају одбрану у моменту настанка, тако да се одбрана своди на
превентивне активности у циљу смањења могућности настанка:

Бујичне кише и бујични феномени

Интегрална одбрана од штетног дејства вода II реда подразумева поред поменутих активности на одбрани од поплава и предузимање одређених
активности, радова и мера на деловима подручја Града, који су потенцијално угрожени штетним дејством вода II реда, у условима који се третирају
елементарним непогодама:

3.

24. јун 2019. године
Страна 387 – Број 3

Д.3.2.

Д.3.1.

Воде I реда:
Сектордеонице:
Дужина
објекта:
Бране:

3.

3.04 км
4.

2.

1.

3.

2.

1.

десна обала код Смедерева

Дунав

25.38 км

(Велика Морава,Језава)

десна обала од ушћа
Велике Мораве до марине у
Смедереву

Дунав

РО
ВО
МВ
КВЗ

ВВ

В

ВВ
РО
ВО
МВ

В

ВВ
РО
ВО
МВ
КВЗ

В

600
700
844 (Н1%)
822 (кота отвора ескарпе)

Дунав: Смедерево
(Р); л, д, и; „0” 65.36
845 (16.04.2006.)

Велика Морава: Љубичевски мост
(Р); л, д, и; „0” 73.42
706 (4.05.1958.)
450 77.92
600 79.42
Q 2% = 2260 m³/s

Дунав: Смедерево
(Р); л, д, и; „0” 65.36
845 (16.04.2006.)
600
71.36
700
72.36
844
(Н1%)
964
75.00

„Годомин”

ДД 1.и ДД 2
ЦС Смедерево
ЦС Кулич I
са
гравитацион.
испустом

СМЕДЕРЕВО

3.04 км

„Смедерево”
Отворена касета

СМЕДЕРЕВО

Затворена касета
25.38 км

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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Десни насип уз Дунав дуж леве обале марине у Смедереву, 0.70 км са **
другом линијом одбране у зони „Смедеревске трвђаве”, 0.30 км, укупно
1.00 км
Заштитни зид - ескарпа тврђаве у Смедереву и обалоутврда (недовољне
заштитне висине) у зони пристаништа, 0.78км
Десни насип са обалоутврдом уз Дунав од пристаништа до веслачког клуба,
0.52км
Обалоутврда на десној обали Дунава од веслачког клуба до старе железаре,
0.74 км

Десни насип уз Дунав од ушћа Велике Мораве до марине у Смедереву са
насипом уз десну обалу марине, 9.83 км
Леви насип уз Велику Мораву од ушћа у Дунав до ушћа Језаве,
9.20 км
Леви насип уз Језаву од ушћа у Велику Мораву до високог терена, 6.35 км

ДЂ.2.; Д.3.
94,84 км
Бране „Смедерево”, „Петријево” и „Ћириловац”

Дунав, Пек, Млава, Велика Морава, Језава, Петријевски, поток, Ћириловачки поток

Водно подручје „Дунав“ - Водна јединица „ДУНАВ-СМЕДЕРЕВО“

Извод из републичког ОПОП
Спољне воде - 2. Системи за заштиту од поплава – сектори, деонице, заштитни водни објекти, штићена поплавна подручја и критеријуми за проглашење
редовне и ванредне одбране од поплава од спољних вода и загушења ледом

Дефинисање водотокова и канала на којима се спроводи одбрана од поплава, небрањена подручја
Уређене деонице и деонице са изграђеним водним објектима за ООП

Табеларни приказ
о системима за заштиту од поплава и проблемима заштите

Страна 388 – Број 3
24. јун 2019. године

Годомински рит –
Смедерево са малим
Акумулацијама и
Ретензијама Вучак и
Језава
Годомински рит –
Кулич 1

ДД 1.

ДД 2.

Хидромелирациони
систем (ХМС)

Ознака
ХМС

Водна јединица:
Мелирационо подручје:
Доњи Дунав:

Д.3.3.

Петријевски и Ћириловачки
поток
Бране „Смедерево”,
„Петријево” и „Ћириловац”

Притоке Дунава

Брана са ретензијом „Ћириловац” на Ћириловачком потоку, десној
притоци Петријевског потока (десна притока Дунава)
Простор за пријем поплавног таласа 92.000 м³ (Q0,1%)

3.

85.651

29.126

Дужина
каналске
мреже (ДКМ) (м)

Дунав

Дунав

Реципијент

Карактеристичне коте
126.50 темељни испуст
131.00 прелив
131.70 максимални ниво
132.00 круна бране

Карактеристичне коте
139.50 темељни испуст
146.70 прелив
146.90 максимални ниво
147.50 круна бране

Карактеристичне коте
104.00 темељни испуст
111.00 прелив
111.50 максимални ниво
112.00 круна бране

-

-

+

+

Евакуациони
објекат
Гравитац. Црпна
испуст
станица
(ГИ)
(ЦС)

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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Кулич и делови КО: Шалинац, Липе 1,
Радинац и Смедерево

Сеоне, Удовице, Вучак, Петријево и делови
КО: Смедерево, Шалинац, Липе 1, Липе 2 и
Радинац

Територијална припадност система
Катастарска општина (КО)

,,ДУНАВ-СМЕДЕРЕВО“
ХМС
ДД 1., ДД 2., ДД 3.1.,ДД 4.1., ДД 14.2.

Брана са ретензијом „Петријево” на Петријевском потоку, десној притоци
Дунава
Простор за пријем поплавног таласа 146.000 м³ (Q0,1%)

Брана са ретензијом „Смедерево” на Петријевском потоку, десној притоци
Дунава
Простор за пријем поплавног таласа 95.000 м³ (Q0,1%)

2.

1.

24. јун 2019. године
Страна 389 – Број 3

М.1.3.

М.1.2.

Ознака деонице

Воде I реда:
Сектордеонице:
Дужина
објекта:
Бране:

2.

1.

4.

3.

2.

1.

2.

1.
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Леви насип уз Језаву низводно од ушћа Раље (7+000 - 8+950),
1.95 км
Леви насип уз Раљу (девијација), 0.92 км

Десни насип уз Језаву од Осипаонице до ушћа Раље (8+950 21+200), 12.25 км
Десни насип уз Језаву од ушћа у В. Мораву (0+000 - 8+950),
8.95 км
Леви насип уз Велику Мораву од ушћа Језаве до пута
Осипаоница - Пожаревац (Љубичевски мост) (9+200 20+000), 10.80 км и насип у инундацији (девијација код
Драговачког моста), 3.90 км, укупно 14.70 км
Леви насип уз Велику Мораву од пута Осипаоница Пожаревац (Љубичевски мост) до високог терена код села
Трновче, (20+000 - 45+080), 25.08 км

Заштитни водни објекти на којима се спроводе мере одбране од
поплава

ВВ
РО
ВО
МВ
КВЗ

В

МВ
КВЗ

ВВ
РО
ВО

ВВ
РО
ВО
МВ
КВЗ
Б

В

ВВ
РО
ВО
МВ
КВЗ

В

Језава: мост код села Радинца
(Л); л. „0” 71.24
395 (12.07.1999.)
206 73.30
346 74.70
444 Q 1%=181 m³/s
494 76.18

Језавa: мост код села Радинца
(Л); л , 0” 71.24
395 (12.07.1999.)
206 73.30
346 74.70
444 Q 1%=181 m³/s
494 76.18
Великa Моравa: Љубичевски мост
(Р); л, д, и; „0” 73.42
706 (4.05.1958.)
450 77.92
600 79.42
500 78.42 за деоницу објекта4. Од
стац. 40+650 – 41+900
Q 2%=2260 181 m³/s
525 78.67

Водомер (Р)-РХМЗ-а, (Л)-локални,
Л-летва, лим-лимниграф, д-дигитално и-Таб.
1,ив-Таб.2, „0”-кота нуле
Max осмотрени водостај (датум )
Редовна одбрана – водостај и кота
Ванредна одбрана – водостај и кота
Меродавни водостај за меродавни Q_%
Критични водостај/кота заштитног
система

Критеријуми за увођење мера одбране од поплава

СМЕДЕРЕВО

2.87 км

Затворена касета

„Радинац”

СМЕДЕРЕВО
ВЕЛИКА ПЛАНА

60.98 км

Затворена
касета

„ОсипаоницаЛозовик”

Касета
Регулисано
подручје
Чвор
Дужина система за
Заштиту од
поплава
Општина

Штићено
поплавно подручје

ЦС „Бадрика”
Евакуациони орган
Испуст Ф800мм
на км 7+100 Насип
М.1.2.2.
Гравитациони
испуст Ф 1000 мм
Табласта устава на
км 6+200
Насип М.1.2.2.
ВМЗ Смедерево

(ХМС)

Црпна станица (ЦС
назив)

Гравитациони
испуст (ГИ)

Евакуациони
објекат (ХМС)

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

2.87 км

Ушће Раље у Језаву

Језава, Раља

60.98 км

лева обала В.Мораве
од Језаве до села Трновче

Велика Морава, Језава

Дужина система за
заштиту од поплава

Назив

Водоток

Опис деонице

В.Морава,Језава,Раља
М.1.-М.1.2.,М.1.3.,М.1.4.
81.27 км
-

Водно подручје „Морава“ - Водна јединица „Велика Морава-Смедерево“

Страна 390 – Број 3
24. јун 2019. године

17.42 км

Раља

Смедерево

ВМ 2.

ВМ 3..

(Каменовац,Сараорци,
Лугавчина,Голобок,
Бадрика)

Хидромелирациони
систем (ХМС)

Ознака
ХМС

Водна јединица:
Мелирационо подручје:
Велика Морава:

М.1.4.

у Коларима

Раља
ВВ
РО
ВО
МВ

В

79.161

12.621

Језава

Раља

Реципијент

„Колари”

-

+

+

-

Евакуациони
објекат
Гравитац. Црпна
испуст
станица
(ГИ)
(ЦС)

СМЕДЕРЕВО

17.42 км

Затворена касета

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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Водањ, Ландол, Колари, Раља, Михајловац,
Луњевац, Друговац 1, Бадљевица, Мало Орашје,
Друговац 2, Биновац, Суводол, Врбовац и Добри До
Радинац, Липе 1,Враново, Мала Крсна, Скобаљ,
Осипаоница, Лугавчина, Сараорци, Лозовик,
Милошевац, Трновче, Крњево и део КО: Голобок,
Бадрика

Раља: мост у Коларима
(Л); л. „0” 96.93
320 (10.07.1999.)
237 99.30
277 99.70
325 Q 5%=96.40 m³/s

Дужина
каналске
мреже (ДКМ) (м)

,,ВЕЛИКА МОРАВА-СМЕДЕРЕВО“
ХМС
ВМ 2., ВМ 3.

Леви насип уз Раљу од ушћа (0+000 - 15+420), 15.42 км ** са
успорним насипима Ландолског, Доловског, Крњедолског и
Живковачког потока, 2.00 км, укупно 17.42 км

Територијална припадност система
Катастарска општина (КО)

1.

24. јун 2019. године
Страна 391 – Број 3

Последњи забележени поплавни догађај:

Постојећи степен заштите /потребан степен заштите:
Q(__%)/Q(__%)/ из Оп плана или расположиве
техн.документације
Слабо место на насипу или обали, недовољна пропусна
моћ мостова (стационажа):
Описати врсту слабог места (најкраће)
Критична деоница на насипу или обали (стационажа):
Описати зашто је деоница критична (најкраће).

Објекат:(назив из Оп. плана)

Водоток/слив:
Сектор/ деоница/ подручје општина:
Надлежно предузеће /секторски
руководилац/деонични руководилац:
Статус заштићеног подручја (на којем је објекат):
отворена/затворена касета

ВОДНО ПОДРУЧЈЕ (ВПЦ“ Сава Дунав „)
„Дунав“
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2006. год. Спречен директан продор воде у град изградњом привремених

1.Неизграђена деоница од км 0+920 до места укрштаја корита са
пругом Београд-Мала Крсна; дужина деонице 3,7км

1.Постојећи степен заштите: кота 72,36mnm-проглашење ВО – терен
десне обале Дунава на пристаништу
2.Потребан степен заштите Q 1% - кота меродавне воде 73,55mnm
1.Неизграђена деоница од км 0+920 до места укрштаја корита са
пругом Београд-Мала Крсна; дужина деонице 3,7км

2.Заштитни зид ескарпа тврђаве у Смедереву и обалоутврда (недовољне
заштитне висине у зони пристаништа, 0.78 km

1. Десни насип уз Дунав дуж леве обале Марине у Смедереву, 0.70 km са
другом линијом одбране у зони Смедеревске тврђаве, 0.30 km, укупно
1.00 km

1. Отворена касета „Смедерево“

Дунав/Дунав
Д.3 ; Д.Д 1, ДД 2. Смедерево
ВПД „Смедерево“ Д.О.О. Смедерево

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

9

8

7

6

5

4

3

1
2

ВОДЕ I И II РЕДА
Река Дунав
1. Небрањено подручје-Град Смедерево-

Неуређене деонице, критични локалитети, небрањена подручја

Критеријуми за проглашење појединих фаза одбране од поплава за водотоке I реда по сливовима дати су у табели.

Страна 392 – Број 3
24. јун 2019. године

Водоток/слив:
Сектор/ деоница/ подручје општина:
Надлежно предузеће /секторски руководилац/деонични
руководилац:
Статус заштићеног подручја (на којем је објекат):
отворена/затворена касета........
Објекат:(назив из Оп. плана)
Постојећи степен заштите /потребан степен заштите:
Q(__%)/Q(__%)/ из Оп плана или расположиве
техн.документације
Слабо место на насипу или обали, недовољна пропусна
моћ мостова (стационажа):
Описати врсту слабог места (најкраће)
Критична деоница на насипу или обали (стационажа):
Описати зашто је деоница критична (најкраће).
Последњи забележени поплавни догађај:
(из ППРП):
Оцена ризика:
Користити формулације(
Податак о угроженом приобаљу:
(навести шта је угрожено, насеље, пољ.површине,
индустрија, инфраструктура)

ВОДНО ПОДРУЧЈЕ (ВПЦ“ Сава- Дунав„)
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1. насеље Орешац
2. пут Смедерево-Београд

2006 . год. Потпуно поплављено насење Орешац, забележени водостај
73,81мнм
1.ВИСОК ниво ризика плављења насеља Орешац

неизграђена деоница

1.Подручје небрањено, у залеђу висок терен –пут Београд-Смедерево
2. Q 1% - 73,55mnm

Незаштићено и небрањено подручје са котама 71,50-73мнм

Дунав/Дунав
Д.3 ; DД 1, ДД 2. Смедерево
ДВП „Смедерево“ Д.О.О. Смедерево

„Дунав“

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

11

10

9

8

7

6

5

4

3

1
2

1.Град Смедерево

Податак о угроженом приобаљу:
(навести шта је угрожено, насеље, пољ.површине,
индустрија, инфраструктура)

Небрањено подручје у приобаљу Дунава-насеље Орешац-

11

10

линијских објеката за ооп
1.ВИСОК ниво ризика oд продора воде у град.

(из ППРП):
Оцена ризика:

24. јун 2019. године
Страна 393 – Број 3

Податак о угроженом приобаљу:
(навести шта је угрожено, насеље, пољ.површине,
индустрија, инфраструктура)

Последњи забележени поплавни догађај:
(из ППРП):
Оцена ризика:

Постојећи степен заштите /потребан степен заштите:
Q(__%)/Q(__%)/ из Оп плана или расположиве
техн.документације
Слабо место на насипу или обали, недовољна пропусна
моћ мостова (стационажа):
Описати врсту слабог места (најкраће)
Критична деоница на насипу или обали (стационажа):
Описати зашто је деоница критична (најкраће).

Објекат:(назив из Оп. плана)

Водоток/слив:
Сектор/ деоница/ подручје општина:
Надлежно предузеће /секторски руководилац/деонични
руководилац:
Статус заштићеног подручја (на којем је објекат):
отворена/затворена касета........
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Највиши забележени водостај на реци Раљи 10.07.1999.год; ВВ 100,13
мнм
1.ВИСОК ниво ризика плављења поњопривредних површина и дела
урбаних насеља –село Раља
1. Пољопривредне површине
2. Делови села Раља

1 Неизграђена прва и делом друга одбрамбена линија на предметној
деоници .

1.Неизграђена прва и делом друга одбрамбена линија на предметној
деоници .

1.Постојећи степен заштите: /
2.Потребан степен заштите Q 5% - меродавне воде Q 5%=96.40 m³/s

насипима Ландолског, Доловског, Камендолског и Живковачког потока,
2.00 км, укупно 17.42 км

1. Леви насип уз Раљу (девијација), 0.92 км
2. Леви насип уз Раљу од ушћа (0+000 - 15+420), 15.42 км ** са успорним

1. Отворена касета „Раља“

Раља/Велика Морава
М 1. ¸М 1.2., М 1.3., М 1.4. Смедерево
ДВП „Смедерево“ Д.О.О.;

ВПЦ „Морава“ РЈ „Велика Морава“

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

11

10

9

8

7

6

5

4

3

1
2

ВОДНО ПОДРУЧЈЕ „Морава“ ВПЦ „Морава“ РЈ
„Велика Морава“

Река Раља

Страна 394 – Број 3
24. јун 2019. године

М.З.
Папазовац, МЗ
25.мај; Вучак

Изграђена ретензија „Вучак“;
Урађен колекторски у зони сервиса
„Станимир Марковић“;

потенцијално угрожена насеља и добра
Дубоко корито усечено у висок терен на
средњем и доњем делу тока. Нерегулисани
водоток
МЗ Сеоне,
Дубоко корито усечено у висок терен не
средњем и доњем делу тока. У зони ушћа у
Дунав могуће плављење дела викенднасеља Орешац. Нерегулисани водоток
МЗ Удовице
Дубоко корито усечено у висок терен не
горњем и средњем делу тока. У зони пута
Смедерево - Београд могуће плављење
домаћинстава узводно од пута. Угрожен
локални пут Л6 за Удовице. Нерегулисани
водоток
Предграђе и
Колекторски урађен у средњем и доњем
центар града
току (кроз насеље); У зони успора од ушћа
Тврђава
у Дунав до Карађорђевог дуда у дужини од
М.З. Доњи
1.100м’ колектор ради под успором преко
Град, Лештар,
целе године; у суперпозицији високих вода
Петријево,
реке Дунав и киша великог интензитета
Златно брдо
изливање колектора у центру града,
плављење улице Саве Немањића и околних
терена
МЗ Лештар
Урађен колекторски на потезу од ушћа у
Петријевски колектор до
ретензије Ћириловац;

МЗ Сеоне,

Висок ниво ризика од преливања у
условима киша великог интензитета
због неуређеног корита у делу стамбеног
насеља Ковачићево,
Низак ниво ризика од преливања у
условима киша великог интензитета

Висок ниво ризика изливања воде из
колектора у условима киша великог
интензитета у низводном делу
колектора;

Висок ниво ризика од преливања у
условима киша великог интензитета

Низак ниво ризика од преливања у
условима киша великог интензитета

Ризик полава
Низак ниво ризика од преливања у
условима киша великог интензитета
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

(напомена: болдоване су воде I реда на којима је започета, али не и окончана регулација)
Река Језава и река Раља- слив велике Мораве

Вучачки поток
7,42 км

Ћириловачки
поток
5,34 км

Петријевски поток
8,90 км

Удовички поток
3,52 км -

Поток Селиште
4,63 км

Притоке:
Поток Саставак
8,59 км

Река Дунав

24. јун 2019. године
Страна 395 – Број 3
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потенцијално угрожена насеља и добра
Липе
Регулацијом Језаве пресечен ток
Враново
Бадрике: Није у потпуности
М.Крсна
еализовано
Скобаљ
пројектно решења “Бадрика”:
Урађен темељни бет. Цевасти
испуст са повратним поклопцем
на 6 + 200 рег.корита р.Језаве за
пријем мањих вода Бадрике; При
већем водостају Језаве, долази до
плављења обрадивог земљишта
(5.900 ха), урађена црпна станица
која није стављена у погон; река
Бадрика нерегулисана
Крсна,
На делу од ушћа у Језаву до
Скобаљ
ж.пруге М.Крсна - В.Плана, због
Михајловац,
мањег подужног пада и мањег
Бачинац,
природног корита може доћи до
Селевац,
изливања воде при појави
Суводол
обилних падавина а у краћем
Луњевац
временском периоду на
Друговац
површини од око 150ха;
Бадљевица
нерегулисани водоток
Сараорци
На делу од ушћа у р.Језаву до
Лозовик
пута Смед.-В.Плана, константно
Голобок
плави површину од око 200ха
(место звано рит)
На делу од ж.пруге КрснаВ.Плана до аутопута Бгд-Ниш
повремено плави пољ. површине
око 400ха; у току 2012.год
урађена делимична регулација
низводно од моста
Ландол
Уз регулисано корито од ушћа у
Петријево
Раљу до ж.пруге Београд-Ниш,
Висок ниво ризика плављења
изливањем воде из регулисаног и

Висок ниво ризика од преливања из
основног корита у условима наглог
топљења великих количина снега

Низак ниво ризика од преливања
воде из корита у узводном делу;
висок ниво ризика рушења објеката
мостова на локалном путу за
Бадљевицу и државном путу Р 219 у
условима киша великог интензитета

Ризик поплава
Висок ниво ризика од плављења
пољопривредних површина у
условима високог нивоа
реципијента; неопходно пуштање
црпне станице у рад

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Ландолски поток
3,20 км

Поток Голобок
3,52 км

Река Коњска
43,22 км

Притоке:
Река Бадрика
32 км

Страна 396 – Број 3
24. јун 2019. године

Ландол
Петријево
Водањ

Водањ

Живковац
Умчари
Камендол

Мало Орашје
Друговац

Поток Долови
1,70 км

Поток Крњи До

Поток Камендол
8,00 км

Поток Царевац
7,66 км

Водањ
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Висок ниво ризика плављења
изливањем воде из регулисаног и
нерегулисаног корита у условима
наглог топљења снега и високих
водостаја у реципијенту – реци
Раљи; плављење узроковано
немогућношћу одвођења подземних
вода
Висок ниво ризика плављења
изливањем воде из регулисаног и
нерегулисаног корита у условима
наглог топљења снега и високих
водостаја у реципијенту – реци
Раљи; плављење узроковано
немогућношћу одвођења подземних
вода
Висок ниво ризика плављења
изливањем воде из регулисаног и
нерегулисаног корита у условима
наглог топљења снега и високих
водостаја у реципијенту – реци
Раљи; плављење узроковано
немогућношћу одвођења подземних
вода
Низак ниво ризика од преливања у
условима киша великог интензитета

нерегулисаног корита у условима
наглог топљења снега и високих
водостаја у реципијенту – реци
Раљи; плављење узроковано
немогућношћу одвођења подземних
вода

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Нерегулисани водоток бујичног
карактера; угрожене
пољопривредне површине у

Уз регулисано корито од ушћа у
Раљу до ж.пруге Београд-Ниш,
уређени обострани заштитни
насипи (380м);

Уз регулисано корито од ушћа у
Раљу до ж.пруге Београд-Ниш,
уређен заштитни левообални
насип (370м); У регулисано
корито р. Раље се улива кроз
жабљи поклопац Ф1000;

уређен заштитни левообални
насип (630м); узводно водоток
нерегулисан; Код високог
водостаја р.Раље и затварања
повратног поклопца
Ф1000, на испусту долази до
изливања подземних вода и вода
са високог терена из корита и
плављења око 150 ха пољ.земљ.
Уз регулисано корито од ушћа у
Раљу до ж.пруге Београд-Ниш,
уређен заштитни левообални
насип (620м); У регулисано
корито р. Раље се улива кроз
жабљи поклопац Ф1000;

24. јун 2019. године
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Суводол
Колари
Друговац

Поток Битинац
8,70 км

непосредном окружењу
Нерегулисани водоток бујичног
карактера; угрожене
пољопривредне површине у
непосредном окружењу
Нерегулисани водоток бујичног
карактера; угрожене
пољопривредне површине у
непосредном окружењу
Низак ниво ризика од преливања у
условима киша великог интензитета

Низак ниво ризика од преливања у
условима киша великог интензитета

Критеријуми за проглашење и укидање одбране од поплава на водотоцима II реда
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За водотоке II реда који су неуређени и за које не постоји пројектна документација предлаже се спровођење одбране од поплава.

1.2.

За све водотоке и градске сливове и делове подручја који се сматрају потенцијално угроженим штетним дејством вода II реда, наведене појаве морају
се конкретизовати у оквиру градске техничке документације за одбрану од поплава ( активност Г.Х.А.1. из основне шеме активности)

- појавом загушења у регулисаним и неуређеним водотоцима изазваних дејством леда.

- појавом слабих места на одбрамбеној линији заштитних водопривредних система и настанку опасности од преливања одбрамбене линије у
условима повишених водостаја у регулисаним водотоцима,

- појавом високих, успорених (подземних и површинских) вода на заштићеном подручју у залеђу заштитних водопривредних објеката у
условима повишених водостаја у регулисаним водотоцима,

На подручју обухваћеном овим, планом могућа су плављења изазвана следећим појавама:
- приливом бујичних атмосферских вода ка уређеним градским површинама у залеђу одбрамбене линије - заштитних водопривредних
објеката и изливањем из корита неуређених водотока, градских атмосферских колектора услед загушења или недовољне пропусне моћи,

1.1. Идентификација и приказ потенцијалних узрока плављења од вода II реда

1. ПОЈАВЕ НА НЕУРЕЂЕНИМ ВОДОТОЦИМА КОЈЕ МОГУ БИТИ УЗРОК ПЛАВЉЕЊА ПОДРУЧЈА – УРГЕНТНЕ АКТИВНОСТИ

Бадљевица
Биновац
Колари

Поток Водица
10,64 км
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Фаза 2 – редовна одбрана од поплава наступа са појавом кише јаког интензитета и дужег трајања, у сливу који
гравитира ка брањеном подручју. Врши се интервентни преглед бујичног водотока и уклањање свих предмета који могу угрозити неометано отицање воде
Фаза 3 – ванредна одбрана од поплава наступа најавом и појавом поплавне кише дужег времена трајања – јаке пљусковите кише - кише јаког интезитета на
меродавном делу слива тока.
Фаза 4- ванрено стање наступа са најавом и појавом изливања поплавног таласа из основног корита, у условима непрекидних падавина у сливу и јаких
пљусковитих киша на меродавном делу слива. Уводи се ванредно стање, посебне мере у саобраћају, по потреби евакуација становништва и добара.

Фаза 1 – припрема за одбрану од поплава има највећи значај, с обзиром на природу бујичних поплава, где је по правилу расположиво време за реаговање
на појаву бујичних падавина веома кратко. У овом периоду, неопходно је предузети све потребне мере како би се таласи бујичних вода, које се неминовно
јављају, спровели до реципијента уз минимум штета. То пре свега значи детаљно упознавање проблема, добро планирање неопходних радова, обезбеђење
неопходних средстава за ове радове, као и њихова реализација. У оквиру припреме за одбрану од поплава неопходно је:
1. извршити фазну реализацију студијско-истражних радова израде техничке документације за сваки бујични водоток који подразумева припрему техничке
документације за сваки водоток појединачно. Овом документацијом дефинишу се два основна сегмента:
- документација о водотоку и сливу
- документација о брањеном подручју
Техничка документација о водотоку који угрожава посматрано подручје има фундаментални значај за одбрану од поплава, јер ствара основ за процену
степена угрожености приобаља од великих вода
2.Спровести хидротехничке интервентне мере на неистраженим и неуређеним водотоцима које подразумевају :
- Преглед свих бујичних водотока на територији Града
-Уклањање свих предмета, растиња и препрека које могу угрозити неометано отицање воде ка реципијенту
- Приказ угрожених насеља, саобраћајница и пољопривредних површина у приобаљу сваког бујичног водотока (који се мора ажурирати сваке године).
- Приказ критичних локалитета и уских грла за пролаз бујичних таласа (мостови, објекти у речном кориту и на обалама и др.) на сваком бујичном водотоку
Средства за реализацију припремних фаза за одбрану од полава на бујичним водотоцима морају се предвидети Градским буџетом.

Планом за одбрану од поплава се дефинишу следеће фазе одбране:
ФАЗА 1. Припрема за одбрану од бујичних поплава
ФАЗА 2. Редовна одбрана од поплава
ФАЗА 3.Ванредна одбрана од поплава
ФАЗА 4. Ванредно стање
ФАЗА 5. Отклањање последица штетног дејства вода

Имајући у виду хидролошки режим бујичних водотока, као и хидролошку неизученост ових водотока (јер се на већини водотока не врше хидролошка
осматрања), критеријуми за проглашење одбране од поплава не могу се везати за водостаје. Једино је реално и могуће да се ови критеријуми вежу за
атмосферске падавине у сливу.

24. јун 2019. године
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Имајући у виду хидролошки режим бујичних водотока, као и хидролошку неизученост ових водотока (јер се на већини водотока не врше хидролошка
осматрања), критеријуми за за проглашење одбране од поплава не могу се везати за водостаје. Једино је реално и могуће да се ови критеријуми вежу за
атмосферске падавине у сливу.
Предлажу се следећи критеријуми одбране од поплава на бујичним водотоцима:
1. У пролећно и летње време, могу се десити и провале облака са количином, падавина већом од 50 л/м2 за 24 часа, када се проглашава РЕДОВНА
ОДБРАНА, а уколико се количина повећа на 80 л/м2 за исти временски период, проглашава се ВАНРЕДНА ОДБРАНА, од поплава на територији града
Смедерева
2. Уколико пљусковите кише непрекидно падају дуже од 36 часова, проглашава се РЕДОВНА , а ако падају преко 48 часова, проглашава се
ВАНРЕДНА ОДБРАНА од поплава на територији града Смедерева
3. Наглим топљењем снега услeд јужног ветра или непрекидно падање кише, на снег у трајању од 24 часа, изазива проглашење РЕДОВНЕ ОДБРАНЕ ОД
ПОПЛАВА, а уколико киша пада 48 часова, проглашава се ВАНРЕДНА ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА.
У складу са Општим планом одбране од поплава за период 2012-2018. година (Службени гласник Републике Србије, број 23/2012) наводи се следећи
критеријуми за проглашење и укидање одбране од поплава на водотоцима II реда:
1. Одбрану од поплава у појединим фазама проглашава својом наредбом руководилац одбране од поплава на водном подручју, а у складу са условима и
критеријумима утврђеним оперативним планом одбране од поплава Републике Србије и о томе обавештава Центар за обавештавање и узбуњивање.
2. Одбрану од поплава на бујичним водотоцима у складу са условима и критеријумима утврђеним оперативним планом града проглашава својом наредбом
председник Градског штаба и о томе обавештава повереника или председника савета МЗ за угрожено водно подручје.
3. Председник Градског штаба може на предлог председника савета MЗ да прогласи одбрану од поплава на том локалитету и пре достигнутих утврђених
критеријумима за њено проглашење, ако стање на појединим локалитетима заштите за одбрану од поплава или хидрометеоролошке прилике то захтевају.
4. Наредба о проглашењу и престанку одбране од поплава на територији града Смедерева, донета у складу са оперативним планом одбране од поплава
Републике Србије, доставља се министарству надлежном за послове водопривреде, РХМЗ-у, угроженим МЗ, одељењу Министарства унутрашњих послова и
Центру за обавештавање и узбуњивање.

Фаза 5 - наступа након проласка бујичних падавина и поплавних таласа. Након детаљно евидентираних штета насталих за време поплава, спроводе се
потребне мере и врше се неопходни радови да се отклоне последице поплава.
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1.3 Приоритети и носиоци
• Чишћење свих неуређених водотокова, локалитета могућих загушења (мостови, пролази, таложници), путних јарака, уливно изливних објеката у склопу пута и
атмосферских колектора
Носиоци : Предузеће за путеве «Пожаревац», ЈКП
«Водовод».
Ургентна обавеза: Идентификација сливова који могу највише угрозити подручје и интервенције на њима.
• Спровођење административних и казнених мера за несметано коришћење корита и приобаља у зони корита
( бацање отпада, недозвољена изградња објеката итд.),
забрана градње у плавној зони (условљавање обавезе
издавања водопривредне сагласности).
Носиоци : Републичка водопривредна инспекција, Оделење за урбанистичко-комунакне и имовинско-правне послове, Одељење за инспекцијске послове и послове комуналне
полиције и др.
Ургентна обавеза: Реонизација (доношењем одговарајућег
градског акта) подручја у приобаљу водотокова, формирање плавних зона и дефинисање режима коришћења у синхронизацији са водопривредним плановима.
Носиоци: Градски Штаб за ванредне ситуације, Члан Градског штаба за ванредне ситуације надлежан за мере заштите
и одбране од поплава , Помоћник Члана градског Штаба.
Ургентна обавеза:Израда Програма за израду градске техничке документације.
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II-4. ЉУДСТВО, МЕХАНИЗАЦИЈА, ОПРЕМА И
МАТЕРИЈАЛ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОДБРАНЕ ОД ШТЕТНОГ ДЕЈСТВА ПОПЛАВНИХ
ВОДА И ПРАТЕЋИХ ПОЈАВА ШТЕТНОГ
ДЕЈСТВА ВОДА II РЕДА
1. РАСПОЛОЖИВИ ПОТЕНЦИЈАЛИ
1.1. Људство и стручни кадрови
За спровођење одбране од поплава вода II реда на подручју града, ангажовање људства у потребном броју зависно од степена одбране, обезбеђују сви субјекти одбране у
складу са Синхрон планом активности, мера и радова.
Организација транспорта људства до одбрамбене линије и угрожених локалитета подручја, као и опремање људства материјалом, алатом и опремом за одбрану по позиву наредби Штаба за ванредне ситуације.Члана Градског штаба за ванредне ситуације, благовремено спроводи субјекат
одбране који је и одговоран за извршење наредбе. Субјекат
одбране дужан је да на захтев Члана Градског штаба за ванредне ситуације и његових помоћника благовремено ажурира податке о расположивом људству и стручним кадровима који могу бити ангажовани у ванредним околностима.
Руковођење ангажовањем људства - субјеката одбране
у различитим фазама одбране одвија се по детаљној шеми
руковођења.
Помоћ у руковођењу људством пружају повереници и
расположиви стручни кадрови субјеката одбране.
1.2. Опрема, механизација и материјал
Расположива опрема, механизација, алат и материјал
неопходан за ефикасно спровођење одбране приказана је
табеларно, систематизована по субјектима одбране.
Субјекти одбране дужни су да ажурно пријаве све
промене расположиве механизације, опреме, алата и
материјала.
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10
20
3
6

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

2

-

2

10
10
10

30
100
1

-

-

-

3
4
10
-

-

0
0
0
24
26
51
190
60
30
13
7

10
10
10
2
5

-

УКУПНО

-

-

1
1
3

1
2
4
2

Дом здравља

-

-

2
2
-

Општа болница
„Свети Лука“

1
-

GrappS ad Smederevo

10
-

П.О. ЛАСТА

3
-

-

Tomi trade doo
Smederevo

1
2
1
1
1
1
1
-

3
1
2
2
1
1 ватрог

5
2
7

PKC WIRING
SYSTEMd.o.o.

-

-

30
9
-

ИТГ доо

-

-

ЈКП Зеленило и
гробља

-

2

Огранак
Електродистриб

„Kaizen „doo

4
-

2миниб
1
1

лампе плинске
лампе
акомулаторске
сигналне заставице
бунде
појас за спас.
кишне кабанице
прслук
заштитни шлем
заштитне рукавице
радно одело
гумене чизме
моторна тестера
ручне тестере

ЈКП Паркинг сервис

ЈКП Водовод

3
3
1

d

ЈП Грејање

путничко возило
теренско возило
багер
булдожер
камион
трактор и
приколица
травокосачица
утоваривач
пента
чамац
аутодизалица
пумпа дизел
пумпа бензин
пумпа електро
агрегат
компресор
ровокопач
цистерна

HBIS GROUP

ОПРЕМА

Serbia iron @ Steel
doo Beograd

СУБЈЕКТИ

d

СПИСАК ОПРЕМЕ, МЕХАНИЗАЦИЈЕ, АЛАТА И МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДБРАНУ ОД
ПОПЛАВА ПРИВРЕДЕ СМЕДЕРЕВА

путничко возило
теренско возило
багер
булдожер
камион
трактор и приколица
травокосачица
утоваривач
пента
чамац
аутодизалица
пумпа дизел
пумпа бензин
пумпа електро
агрегат
компресор
ровокопач
цистерна
фењери
лампе плинске
лампе акомулаторске
сигналне заставице
бунде
појас за спасавање
кишне кабанице
прслук
заштитни шлем
заштитне рукавице
радно одело
гумене чизме
моторна тестера
ручне тестере

МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ
ОПРЕМА

КУЛИЧ

10
18
5
10
2
30
15
20

ШАЛИНАЦ

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
5
5
5
10
10
10
10
50
50
50
8
40

-

ЛИПЕ
5
1
250
1
4
2
-

2
5
5
5

РАЉА
-

ЛУЊЕВАЦ
10
2
1
2
30
1
2
1
2
5
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ДОБРИ ДО
2
1
-

МАЛА
КРСНА
390
2
3
120
2
2
10
4
7

САРАОРЦИ
3
1
4
3
2
2
1
2
3
4
4
4
3
3

БИНОВАЦ
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ОСИПАОН
ИЦА
500
1
12
50
90
2
1
2
3
30
50
50
2
5
3
25
50
50
20
15
80
50
25
400

МИХАЈЛО
ВАЦ
400
3
1
1
5
400
300
2
2
1
1
20
400
30
20

200
5
180
20
6
15
12
19
42
98
57
70
220

КОЛАРИ

СЕОНЕ

СПИСАК ОПРЕМЕ, МЕХАНИЗАЦИЈЕ, АЛАТА И МАТЕРИЈА-ЛА ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВ-А У МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА
СУВОДОЛ
-

24. јун 2019. године
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
Страна 403 – Број 3

путничко возило
теренско возило
багер
булдожер
камион
трактор и приколица
травокосачица
утоваривач
пента
чамац
аутодизалица
пумпа дизел
пумпа бензин
пумпа електро
агрегат
компресор
ровокопач
цистерна
фењери
лампе плинске
лампе акомулаторске
сигналне заставице
бунде
појас за спасавање
кишне кабанице
прслук
заштитни шлем
заштитне рукавице
радно одело
гумене чизме
моторна тестера
ручне тестере

МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ
ОПРЕМА

ПЕТРИЈЕВО

-

УДОВИЦЕ

100
10
2
150
30
5
5
1
5
30
100

ВРАНОВО
-

БАДЉЕВИЦА
-

ЛУГАВЧИНА
100
5
100
1
1
1
10
5
1
2
1
10
10
2

МАЛО
ОРАШЈЕ
1
1
1
1
1
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ВУЧАК
-

ВРБОВАЦ
-

ВОДАЊ
-

СКОБАЉ
1
1
2
1
1
1
1
2
2
-

ДРУГОВАЦ
-

ЛАНДОЛ
-

РАДИНАЦ
-

УКУПНО МЗ
1723
16
4
2
38
1316
450
8
15
21
4
42
58
51
13
13
7
92
56
55
30
0
26
0
42
29
0
180
150
596
200
824

Страна 404 – Број 3
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
24. јун 2019. године

24. јун 2019. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 405 – Број 3

СПИСАК ВЛАСНИКА КАМИОНА КИПЕРА И ОСТАЛЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ ПО МЗ

2018. година
Месна заједница Мала Крсна
1. Милосављевић Владан
063/267-385
2. Спасић Бора
063/267-263 и 063/882-92-83
Месна заједница Михајловац
1. Јеремић Љ. Добривоје, 064/124-86-22, камион СД-005-НФ носивост 18 тона
2. Пејић Предраг "ТЕХНОКОП" Михајловац, 060/450-33-00,поседује:
-камион МАН-шлепер СД-031-БП и АА-916-СД носивост 25 тона, возач Владан Петровић,
-камион СКАНИА, СД-028-ФЧ, 12 тона, возач Мирослав Крстић,
-утоваривач УЛТ 160 и Утоваривач ТАТ 936.
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Страна 406 – Број 3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

2. ПОТРЕБНИ ПОТЕНЦИЈАЛИ
Градском техничком документацијом за одбрану од поплава зa воде II реда дефинисаће се реалне потребе у људству, механизацији, опреми, алату и материјалу уз усаглашавање са водопривредном техничком документацијом за
одбрану од поплава.
Конкретизација интервенција и радова за воде II реда и
локалитета угроженог подручја, у оквиру поменуте техничке документације, представља основ за планирање реалних
потреба.
II-5. СИСТЕМ ВЕЗА У СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ
Систем веза за организовање и спровођење одбране од
поплава за воде II реда на подручју града, обезбеђен је применом постојеће телефонске везе за везу свих субјеката у
одбрани, телефакс веза, као и радио веза.
Мобилне везе обезбеђене су за Градски штаб за ванредне ситуације на територији града Смедерева - Члана
Градског штаба за ванредне ситуације надлежног за мере
заштите и одбране од поплава.
Режим комуникација путем веза између субјеката у одбрани од поплава за воде II реда, Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Смедерева - Члана Градског штаба за ванредне ситуације надлежог за мере заштите
и одбрану од поплава, одвија се по датој шеми руковођења
и координације.

24. јун 2019. године

2.

vodoprivreda@minpolj.gov.rs

011/2013347
011/3117179

011/2013360

Телефон

064/8404003
064/8404071

011/3119403
064/840-40-07

ФАКС
МОБИЛНИ
011/3115370
064/8404041

Звонко Милојевић

Оливер Богдановић

9

lidija.macesic@srbujavode.rs

Лидија Маћешић

zoran.cekic@srbujavode.rs

Зоран Цекић

dusan.panic@srbujavode.rs

Душан Панић

ВД директора за сектор Д.3,
ДД 1, ДД 2
Заменик секторског
руководиоца за сектор Д.3,
ДД 1, ДД 2

Помоћник за Д.3.1 и Д.3.2 и
помоћник за бране на Д.3.3

Руководилац одбране од
поплава на водном подручју
Заменик руководиоца на
водном подручју
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ВПД «Смедерево»ДОО
Смедерево, Б.Радичевића 1,
dvp.smederevo@mts.rs

ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“
ВПЦ „САВА-ДУНАВ“
Нови Београд, Бродарска 3
vpcsava@srbijavode.rs
ВПЦ „САВА-ДУНАВ“
РЈ „Смедерево“
Смедерево, Карађорђева 62

026/647491
065/2335899
026/647-491
064/8275113

026/647490

064/840-4074

011/3112927
064/8404100
011/2018112
064/8404005

026/647490

026/4628696

011/2143140
011/3114325
011/2135864
011/2018100

4. Правно лице надлежно за организовање и спровођење одбране од поплава од спољних вода и нагомилавања леда,
руководилац одбране од поплава на водном подручју и његов заменик
ВОДНО ПОДРУЧЈЕ „ДУНАВ“ ВОДНА ЈЕДИНИЦА „Дунав-Смедерево“сектор-деоница: ДЂ2.-ДЂ2.1.,ДЂ2.4.,ДЂ2.7.,Д3.

8

7

6

5

4

3

Мерита Борота
Драгана Јанковић

2

Координатори одбране од поплава и помоћници
Институција
Функција
Адреса седишта
Главни координатор
Министарство пољопривреде, шумарства
одбране од поплава
и водопривреде
Републичка
дирекција за воде
Помоћници

1.

Нови Београд, Булевар уметности бр. 2а
Главни руководиоци одбране од поплава на водним подручјима и њихови заменици
Главни руководиоц одбране од
011/3119400
Горан Пузовић
поплава
011/3119402
ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“
Заменик за спољне воде и
Београд, Булевар уметности бр. 2а
Звонимир Коцић
загушење ледом
odbrana@srbijavode.rs
011/2013382
Милош Радовановић
Заменик за унутрашње воде

Наташа Милић

Презиме и име

1

Р.
б.

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ПОСТОЈЕЋЕГ СИСТЕМА ВЕЗА ЗА КОМУНИКАЦИЈУ ИЗМЕЂУ
СУБЈЕКАТА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА

24. јун 2019. године
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
Страна 407 – Број 3

Оливер Богдановић

14

Заменик за сектор М.1

ВД директора за сектор М.1

Помоћник за М 1.2., М 1.3., И
М 1.4.

Заменик руководиоца на
водном подручју

Руководилац одбране од
поплава на водном подручју

ВПД «Смедерево»ДОО Смедерево
Смедерево, Б.Радичевића 1,

ВПЦ „МОРАВА“РЈ Ћуприја
РЈ „Велика Морава“
Ћуприја, Цара Лазара 109

ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“-ВПЦ
„МОРАВА“
Ниш, Трг Краља Александра 2
vpcmorava@srbijavode.rs

035/8471354
064/8404114
026/647491
065/2335899
026/647491
064/8275113

026/647490
026/225533
026/647490
026/225533

035/8471354
064/8404083

018/4513820
064/8404108

035/8471354

035/8471354

018/4258185

18
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ВПД "Смедерево"ДОО Смедерево
Смедерево,Бранка Радичевића 1

Руководилац ХМС: ВМ 2,ВМ 3
Заменик руководиоца ХМС

Лидија Маћешић

026/647490

026/4628696

026/4628696

026/4628696

Факс
026/647491
064/8275113

064/8404074
Факс
026/4627116

064/8404028
факс
026/4627116

064/8404027

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Оливер Богдановић
Звонко Милојeвић

Помоћник руководиоца
одбране од поплава на
мелиорационом подручју

Игор Станковић

16

17

ВПЦ "Сава-Дунав" Р.Ј. Смедерево
Смадерево, Карађорђева 62

Заменик руководиоца одбране
од поплава на мелиорационом
подручју

ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“ВП „ДОЊИ ДУНАВ“
Нови Београд, Булевар Уметности 2а
odbrana@srbijavode.rs

Александар Симић

15

Руководилац одбране од
поплава на мелиорационом
подручју

4. Субјекти руковођења одбраном од поплава на мелиорационом подручју
ВОДНО ПОДРУЧЈЕ „ДУНАВ“ МЕЛИОРАЦИОНО ПОДРУЧЈЕ „ДОЊИ ДУНАВ“ ВОДНА ЈЕДИНИЦА „Дунав-Смедерево“ ознака
хидромелиорационог система (ХМС): ДД 1., ДД 2., ДД 3.1., ДД 4.1, ДД 14.2.

Звонко Милојевић

13

valentina.tomic@srbijavode.rs

Валентина Томић

Зоран Станковић

11

12

Бранко Кујунџић

10

ВОДНО ПОДРУЧЈЕ „МОРАВА“ ВОДНА ЈЕДИНИЦА „В.Морава-Смедерево“сектор-деоница: М.1.-М.1.2., М1.3.,М.1.4.

Страна 408 – Број 3
24. јун 2019. године

МУП
СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ

035/8471354

Бојан Томић
Горан Николић
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bojan.tomic@mup.gov.rs
goran.nikolic@mup.gov.rs

6. Остала правна лица задужена за спровођење одбране од поплава

5. Републичка организација надлежна за хидрометеоролошке послове
Делатност службе (функција од значаја
Телефон
Адреса седишта
за о.о.п.)
Праћење хидролошко
011/3050899
метеоролошке ситуације и стање
леда - дежурни оперативни телефони
Руководилац за хидролошке прогнозе
011/3050900
Дејан Владиковић
Кнеза Вишеслава 66
Заменик руководиоца за хидролошке
Београд
011/3050900
прогнозе
office@hidmet.gov.rs
Јелена Јеринић
Перманентне службе РХЗ-Одељење за
метеоролошко бдење
011/3050968
Одсек за прогнозу времена
011/2542184
Одсек за најаве и упозорења

ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“
ВПЦ „МОРАВА“
Ниш, Трг Краља Александра 2
РЈ Велика Морава Ћуприја

064/8926708
064/8921256

011/2545595
Радар.служ.

064/8385277
011/2542746

064/8385165
011/2542746

ФАКС
МОБИЛНИ
011/ 2542746
064/8385258

064/8404114
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

1.

1.3.

1.2.

1.1.

Републички
хидрометеоролошки
завод Србије

Институција

Р.
б.

1

Валентина Томић

19

Помоћник руководиоца
одбране од поплава на
мелиорационом подручју

ВОДНО ПОДРУЧЈЕ „МОРАВА“ МЕЛИОРАЦИОНО ПОДРУЧЈЕ „ВЕЛИКА МОРАВА“ ВОДНА ЈЕДИНИЦА „В.Морава-Смедерево“

065/2335899

24. јун 2019. године
Страна 409 – Број 3

Презиме и име

Љиљана Савић

Р.
б.

1

Републички водoпривредни
инспектор

Функција

rco.svs@mup.gov.rs

4623-646

ФАКС

011/2282928
064/8929668

4623-696
0648235649

Телефон

011/2282933
011/2282927

Институција
Адреса седишта
Министарство-Сектор
водопривреде
Трг Републике 5, Смедерево

Водопривредна инспекција

/

Александар Симић

ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“-ВПЦ
„МОРАВА“
Ниш, Трг Краља Александра 2

ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“ВПЦ „САВА-ДУНАВ“
Београд, Булевар Уметности 2а
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заменик команданта
Градског Штаба за ванредне ситуације
Члан Градског штаба за ванредне
ситуације надлежан за мере заштите и
одбране од поплава

командант
Градског Штаба за ванредне ситуације

Град Смедерево
Омладинска 1, Смедерево
ЈВП "Србијаводе"
ВПЦ Сава-Дунав РЈ Смедерево,
Карађорђева 62,Смедерево

Град Смедерево
Омладинска 1, Смедерево

026/4628696
0648404027

026/4621907
064/8449196

026/4621907

Телефон
у стану

064/8404087

064/8404118

Телефон

018/4258185

011/2018115

Субјекти руковођења одбраном од поплава за воде II реда на подручју града
Институција
Функција
Адреса седишта

евидентирање поплавних
догађаја за ВП“Морава“

евидентирање поплавних
догађаја за ВП“Дунав“

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

3

Бојан Теофиловић

др Јасна Аврамовић

1

2

Презиме и име

snezana.ignjatovic@srbijavode.rs

Снежана Игњатовић

mirjana.andrejic@srbijavode.rs

Р.б.

2

1

Мирјана Андрејић

7. Лица задужена за евидентирање података о поплавним догађајима на водама I реда и системима за одводњавање у јавној својини

Републички центар за
обавештавање

2.

Страна 410 – Број 3
24. јун 2019. године

Члан Градског штаба за ванредне
ситуације надлежан за мере заштите и
одбране од поплава
ВПД "Смедерево"ДОО Смедерево
Смедерево, Бранка Радичевића 1

026/647491
065/2335899

Назив

Одељење за урбанистичкокомуналне и имовинско-правне
послове
Одељење за инспекцијске
послове и послове комуналне
полиције
Одељење за послове органа
града
Одељење за општу управу,
месне заједнице, ванредне
ситуације и заједничке послове
Одељење за општу управу,
месне заједнице, ванредне
ситуације и заједничке послове Група за ванредне ситуације

Одељење за јавне службе

Одељење за финансије и
локалну пореску администрацију
Одељење за привреду,
предузетништво, локални
економски развој и јавне набавке

Назив службе

0264622021
064/8449175
0264150501
064/8449341

Начелник Одељења
Драган Крстић
Начелник одељења
Мирослав Илић

Адреса седишта
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Телефон

ФАКС

066 844 93 87

064/8449300

Одговорно лице

Зоран Томић

Начелница Одељења
Слађана Јанићијевић

026/4621917

026/4629625
064/8449192

Начелник Одељења
Босиљка Плећић

/

026/4621764
064/8449191

0264622257
064/8449359

Телефон

Начелник Одељења
Здравка Ковачевић-Васић

Начелник Одељења
Дамњан Стајић

Одговорно лице

Витални системи заштите подручја града

Лице задужено за евидентирање
поплавних догађаја на подручју
града Смедерева

Задужење у о.о.п.

Градске службе са одређеним задацима у одбрани од поплава за воде II реда на подручју града

Звонко Милојевић

Телефон
у стану

Телефон
у стану

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Р.б.

8

7

6

5

4

3

2

1

Р.б.

4

24. јун 2019. године
Страна 411 – Број 3

"HBIS GROUP Serbia Iron@
Steel “ doo Beograd

„ИТГ“ д.о.о.
АД «Милан Благојевић»
ПО «Ласта»

АД „Мессер Техногас“
PKC Wiring systems doo
Центар за социјални рад

1

2
3
4

5
6
7

4

3

ЈВП «Србијаводе»
РЈ «Смедерево»
ВПД «Смедерево»ДОО
Смедерево
ПД "ХЕ ЂЕРДАП" Кладово
Сектор за одржавање приобаља

ЈВП «Србијаводе»

1

2

Назив

ЈКП «Водовод»
ЈКП Зеленило и гробља
ЈКП Паркинг сервис
Општа болница Смедерево
МУП-Сектор за ванредне
ситуације
МУП Србије ПУ Смедерево
ЕПС «Електроморава»
«ЈП Телеком Србија»

Р.б.

6
7
8

5

2
3
4

1
4630-200
615-630
240-700
4626-556
4622-567
633-118
4627-210
4622-299

672-962

4627-141
4627-464

4626-948

621-277
613-227

4625-725

Телефон

ФАКС

Радинац
Шалиначка бб
Кнез Михаилова 29
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4155501
621-866
672-724

026660237
633-698
621-651

692-000

672-738

4155502

462 9941
4623-435

221-076

Илија Трујић
Милан Иванишевић
Милош Ђорђевић

Милија Баровић
Мира Трикић
Живорад Симић

Sihai Song

Бранислав Ромчевић

Звонко Милојевић

Александар Симић

Горан Пузовић

Одговорно лице

Саша Обрадовић
Милан Рајић
Дејан Николић

Ненад Јоцић

Виолета Максимовић
Јован Беч
др Жељко Смиљанић

Срђан Стојковић

062792234

012/539029

065/2335899

064/8404027

064/8404007

Телефон
у стану

064/8098300

064/8927877

064/8449100
064/8190701
064/8548778

064/8285703

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Смедерево
Ђуре Стругара 20
Ђуре Стругара 18

Beograd
Ogranak Smederevo

ВОДОПРИВРЕДНЕ ИНСТИТУЦИЈЕ
Булевар уметности 2а
011/31153
011/2013360
Београд
70
Карађорђева 62
4628696
4627-116
Смедерево
Б.Радичевића 1
647-490
647491
Смедерево
012/227012/222-733
Пожаревац
879
ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТИ

Адреса седишта

Субјекти одбране од поплава на подручју града

Деспота Гргура 2
Шалиначка 60
Таковска 2 Београд

Шалиначка б.б.

Н. Фронта 4
Горанска бб
Кнез Михаилова 51

17.октобра 3

Страна 412 – Број 3
24. јун 2019. године

Ђуро Фаркаш
Весна Живковић
Владан Николић
Ђуро Сикимић

заменик повереника
Повереник

заменик повереника
Повереник

Весна Јовановић

Заменик повереника
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Миомир Маринковић

Владимир Јовановић

Повереник
Повереник

Живорад Симић

Заменик повереника

Јовица Јовановић

Повереник
Марко Матовић

Вељко Баровић

Заменик повереника

Владимир Нешић

Милија Баровић

Повереник

Повереник

Милорад Илић

Заменик повереника

Заменик повереника

Никола Матејић

Повереник

Драгослав Младеновић

Мирољуб Беочанин

Повереник

заменик повереника

Душан Свилар
Драган Милетић

Повереник

Саша Ботић

Заменик повереника

Заменик повереника

Срђан Стојковић

Повереник

Вршачка 14

Јосипа Панчића 12

Иве Андрића 50

Горичка бб

Драгољуба Пајића 3/36 Смедерево

Деспота Гргура 1/7

Мирослава Антића 6/5

Трифуна Ђукића 18

Трифуна Ђукића 18

Синђелићева7/17

Љубивоја Јовановића Лунета 21

Петра Максимовића 8

Српског Совјета 2/33

Људевита Гаја 8

Боре Вукумировића 85

Тополска 2

Шалиначка бб

Чернишевског 29

Достојевског 23

Србина

Золина 4

АДРЕСА СТАНОВАЊА

064/8313013

062/8844351

062/8844364

064/8323711

063/247699
064/8323920

063/7757440

065/4007011

026/660-237

064/8190712

064/8190738

064/8476520

064/8476651

0648449430

064/8449413

063/1020083

063/234830

066/6618676

063/8665224

064/8285704

064/8285703

ТЕЛЕФОН

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Огранак елект.дистр

МЕТЕХ д.о.о.

П.О.Ласта
Смедерево

GrappS ad Smederevo

„ИТГ“д.о.о.

ЈКП Паркинг сервис

ЈКП Зеленило и
гробља

ЈП Грејање

„TOMI-TRADE“ doo
Smederevo

„Kaizen“ doo

ЈКП Водовод
Смедерево

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

СПИСАК ПОВЕРЕНИКА ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА

24. јун 2019. године
Страна 413 – Број 3

Бојана Петровић
Драгош Мирковић
Ђура Прибић
Владан Арсенијевић
Дејан Нешић
Драган Анђелковић
Драган Петровић

Заменик повереника

Заменик повереника
Повереник

Заменик повереника
Повереник

Заменик повереника

Колари

Враново

Осипаоница

Сараорци

Биновац

Бадљевица

Мала Крсна

Раља

1

2

3

4

5

6

7

8

Дом здравља
„Смедерево“
Смедерево

Општа болница
„Свети Лука“
Смедерево

- 52 -

732-686

731-046

4723-004

4711-433

781-628

4100785

732-287

4711-023

Драган Вукша

Дејан Стокић

Жарко Марковић

Милан Илић

Драган Пејић

Дејан Новаковић

Радомир Живковић

Милорад Павловић

065/3732465

065/2731108

064/1175912

064/9773839

064/2231421

064/8932273

063/8105975

060/7116099

069/8548544

069/8548895

064/8548625

064/8548619

063/1083031

063/358614

060/0949302

060/0949208

064/0313019

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Раља

Првомајска 44 Мала Крсна

Бадљевица

Биновац

Д. Јоновића 99 Сараорци

Карађорђева 90 Осипаоница

Карађорђева 32/1 Враново

Коларчева бб Колари

Горичка бб

Мостарска 87

Деспота Ђурђа 45/5

Цетињска 3 Скобаљ

16. Октобра 11 Лугавчина

Кнез Михајлова

Карађорђева 34/37 Смед.
Мирка Луковића 6/9 Звездара,
Београд
Доситеја Обрадовића 68/54

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ВОДНО ПОДРУЧЈЕ "МОРАВА"

Повереник

Мики Јовановић

Повереник

PKC Wiring systems
doо Smederevo

"HBIS GROUP
Serbia Iron@Steel
doo Beograd

Ненад Крстић

Заменик повереника

Смедерево

Страна 414 – Број 3
24. јун 2019. године

Лугавчина

Мало Орашје

Луњевац

Добри До

Врбовац

Михајловац

Водањ

Суводол

Скобаљ

Друговац

Радинац

Ландол

Доњи град
Плавинац
Карађорђев дуд
Славија
Папазовац
25.мај
Царина
Свети Сава
Ладна вода
Лештар
Златно брдо
Кулич
Шалинац
Липе

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

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

4711-067

701-110

721-095

4791-263

720-210

4715-496

741-042

742-169
742-623

4784-095

4722-128

4761-086

Дејан Живковић

Др Урош Јовановић

Слободан Станић

Александар Илић

Дејан Илић

Александар Вучковић

Дејан Лукић

Саша Алексић

Горан Борисављевић

Милош Радојковић

Милан Милојевић

Малиша Ненадовић

063/7803781
064/8476911
060/6114350
064/1477966
060/5556580
064/8476601
064/8861062
065/5506885
064/8295303
062/212480
060/5559727
064/3936354
064/8286925
064/8471835

065/4141888

064/3803513

064/3957465

063/233588

026/4720-130

063/359992

064/1410742

064/5716729

065/2742062

065/2006054

060/1444577

065/8621554

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ- ВОДНО ПОДРУЧЈЕ «ДУНАВ»
Деспота Ђурђа 27
4622-501
Верица Ђурђевић
Горанска 49
621-974
Драгослав Савић
Кнез Михаилова 5
4622-329
Снежана Стоиљковић
16.октобра 39
4627-143
Владета Кочовић
Доситеја Обрадовића 78
650-134
Божидар Лакићевић
Црвене Армије 242
651-470
Дејан Спасић
Пролетерска 16
4621-865
Ненад Пешић
Коларска 101
660-666
проф.др Горан Јованов
Цвијићева 8
4627-408
Миланче Илић
Петријевска 4
4623-535
Славиша Максимовић
Петријевска 4
4610-535
Неда Мирић
Кулич
4775-161
Жељко Тодоровић
Шалинац
4775-161
Бобан Јовановић
Маршала Тита бб
771-298
Весна Живановић

Ландол

Смедеревска бб Радинац

Друговац

Скобаљ

Суводол

Водањ

Смедеревска 177 Михајловац

Врбовац

Добри До

Луњевац

Народног Фронта бб
Лугавчина
Мало Орашје

24. јун 2019. године
Страна 415 – Број 3

15
16
17
18

793-033
4764-064
4715-157
660-612

Марко Јовановић
Горан Ђорђевић
Радослав Батинић
Бојан Николић

Повереник
Заменик повереника
Повереник
Заменик повереника
Повереник
Заменик повереника
Повереник
Заменик повереника
Повереник
Заменик повереника
Повереник
Заменик повереника
Повереник
Заменик повереника
Повереник
Заменик повереника
Повереник
Заменик повереника
Повереник
Заменик повереника
Повереник
Заменик повереника
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Жарко Марковић
Небојша Теофиловић
Живослав Стевановић
Саша Димитријевић
Александар Вучковић
Дарко Миливојавић
Данијел Станојевић
Никола Стокић
Саша Алексић
Ненад Стевановић
Горан Борисављевић
Дејан Шиљић
Слободан Станић
Драган Станић
Милорад Павловић
Александар Стаменковић
Дејан Живковоћ
Дејан Гачић
Малиша Ненадовић
Филип Марјановић
Милош Радојковић
Јовица Јоцић

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
Бадљевица
Бадљевица
Биновац бб
Биновац бб
Водањ
Водањ
Радисава Максића бб Враново
Доситеја Обрадовића 33 Враново
Врбовац
Врбовац
Добри До
Добри До
Друговац
Друговац
Н.Фронта бб Колари
Коларчева бб Колари
Ландол
Ландол
Србина 4 Лугавчина
Лалић 2 Лугавчина
Војводе Степе 4
Луњевачка бб

АДРЕСА СТАНОВАЊА

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ -ВОДНО ПОДРУЧЈЕ „МОРАВА”

Сеоне
Краља Петра I бб
Карађорђева бб, 11328 Водањ
Трг Лунета Јовановића бб

064/1175912
069/4723030
064/8121146
064/5371409
063/359992
069/3271015
064/5253773
065/6463961
064/5716729
069/742538
065/2742062
062/8130985
064/3957465
064/2824803
060/7116099
064/0473233
065/4141888
064/2039491
065/8621554
065/2761091
065/2006054
064/1596629

ТЕЛЕФОН

064/8449104
064/5936343
064/8476866
065/5033315

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Луњевац

Лугавчина

Ландол

Колари

Друговац

Добри До

Врбовац

Враново

Водањ

Биновац

Бадљевица

Сеоне
Удовице
Петријево
Вучак

Страна 416 – Број 3
24. јун 2019. године

Повереник
Заменик повереника
Повереник
Заменик повереника
Повереник
Заменик повереника
Повереник
Заменик повереника
Повереник
Заменик повереника
Повереник
Заменик повереника
Повереник
Заменик повереника
Повереник
Заменик повереника
Повереник
Заменик повереника

Дејан Стокић
Новица Марковић
Милан Милојевић
Миланче Живановић
Дејан Лукић
Бојан Лукић
Дејан Новаковић
Бранко Милановић
Трајан Нојкић
Радован Матић
Драган Вукша
Милица Миленковић
Драган Пејић
Ненад Марковић
Александар Илић
Дарко Митић
Дејан Илић
Горан Стојковић

Живојина Петровића 202
Моравска 42
Мало Орашје
Мало Орашје
Смедеревска 80 Михајловац
Иве Лоле Рибара 6 Михајловац
Светозара Марковића 8 Осипаоница
Карађорђева 90 Осипаоница
Јордана Јовановића 88 Радинац
Смедеревска бб Радинац
Раља
Раља
Свете Младеновића 22 Сараорци
Милоша Милошевића 74 Сараорци
Карађорђева 5 Скобаљ
Маршала Тита 79 Скобаљ
Суводол
Суводол

Славиша Ковачевић
Верица Ђурђевић
Петар Дисић
Неда Мирић
Златко Михајловић

Заменик повереника
Повереник

Заменик повереника
Повереник

Заменик повереника

- 55 -

Дејан Спасић

Повереник

Петријевска 113/1

Петријевска 9

Краља Милутина 8/21

Анте Протића 15

Космајских партизана 45

Воћарска 13 Смедерево

АДРЕСА СТАНОВАЊА

063/387369

060/5559727

064/8476592

063/7803781

063/309190

064/8476601
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Златно Брдо

Доњи град

25.Мај

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

ТЕЛЕФОН

066/8112301
0649177025
060/1444577
064/8449235
064/1410742
063/1117639
064/8932273
064/8932270
064/9378462
026/701353
065/3732465
064/3492431
064/2231421
060/7667070
063/233588
064/0714434
063/7272570
064/8449409

СПИСАК ПОВЕРЕНИКА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДНО ПОДРУЧЈЕ „ДУНАВ“

Суводол

Скобаљ

Сараорци

Раља

Радинац

Осипаоница

Михајловац

Мало Орашје

Мала Крсна
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Кулич

Вучак

Удовице

Сеоне

Царина

Славија

Свети Сава

Плавинац

Папазовац

Лештар

Ладна Вода

Карађорђев дуд

Срђан Стефановић
Жељко Тодоровић
Жељко Лазаревић

Заменик повереника
Повереник

Заменик повереника

Кулич

Кулич

Старине Новака 24 Вучак

Вучак

Цара Душана бб Удовице

М. Обреновића 10 Удовице

Сеоне

Сеоне

Генерал Жданова 5

Стеријина 2

16. октобра 87

Алексе Дундића 6

Зрењанинска бб

Вучачка 49

Војвођанска 6

Излетничка 45

Животе Лукића бб

Д. Обрадовића 64/36

Трифуна Ђукића 18

Старца Вујадина 194

Кнез Михаилова 27

Пријепољска 9

Ђуре Стругара бб

Саве Немањића 4/26

065/2775081

064/3936354

063/1115447

065/5033315

064/0304357

064/5936343

065/4695966

064/8449104

064/1624105

064/8861062

065/2629526

064/1477966

065/2566532

065/5506885

063/228308

064/8476911

064/5488323

060/5556580

065/4007011

062/212480

069/858540

064/8295303

063/288313

060/6114350
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Бојан Николић

Драган Машић

Заменик повереника

Повереник

Владета Кочовић

Повереник

Мирјана Живковић

Горан Петковић

Заменик повереника

Заменик повереника

проф. др Горан Јованов

Повереник

Горан Ђорђевић

Карло Рибак

Повереник

Драгослав Савић

Повереник

Заменик повереника

Милош Станојевић

Бојан Васић

Заменик повереника

Заменик повереника

Божидар Лакићевић

Повереник

Марко Јовановић

Вељко Баровић

Заменик повереника

Повереник

Славиша Максимовић

Повереник

Ненад Пешић

Зоран Мунћан

Заменик повереника

Румка Видојевић

Миланче Илић

Повереник

Повереник

Божидар Радосављевић

Заменик повереника

Заменик повереника

Снежана Стојиљковић

Повереник

Страна 418 – Број 3
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Петријево

Липе

Шалинац
Драган Вучковић
Јовица Радовановић
Слободан Костић
Радослав Батинић
Желимир Мијић

Заменик повереника
Повереник

Заменик повереника
Повереник

Заменик повереника

Бобан Јовановић

Повереник

Ново Насеље бб Петријево

Петријево

Вука Караџића 30 Липе

Партизанска 24 Липе

Шалинац

Шалинац

065/5513002

064/3196948

062/771184

026/4771167

064/5598507

064/8286925
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III С
 ИСТЕМ КООРДИНАЦИЈЕ У ВАНРЕДНИМ
СИТУАЦИЈАМА
У случајевима када дође до превазилажења редовне и
ванредне одбране од поплава за воде II реда на територији
града Смедерева, односно у случају евентуалних ванредних ситуација и проглашења ванредне ситуације, координацију, примењивање мера и спровођење активности Члана Градског штаба за ванредне ситуације надлежог за мере
заштите и одбране од поплава, преузима градски Штаб за
ванредне ситуације у следећем сазиву:
- командант
др Јасна Аврамовић, градоначелница града
Смедерева
- заменик команданта
Бојан Теофиловић, заменик градоначелнице града
Смедерева
- начелница
Андријана Симоновић Столић, руководилац групе
за управљање ризицима у Одељењу за ванредне
ситуације у Смедереву
- технички секретар
Зоран Томић, самостални стручни сарадник
за израду планова одбране и планова ванредне
ситуације и безбедности здравља на раду, ГУ
Смедерево
за чланове:
1. Горан Петровић, командир Ватрогасно спасилачке чете Смедерево
2. Милијана Новаковић, начелница Градске управе
града Смедерева,
3. Срђан Стојковић, в.д. директора ЈКП „Водовод“
Смедерево
4. Виолета Максимовић, в.д. директора ЈКП „Зеленило и гробља“ Смедерево,
5. Никола Матејић, в.д. директора ЈКП „Паркинг
сервис“ Смедерево,
6. Владимир Кулагић, директор Јавног предузећа
Грејање Смедерево
7. др Светлана Михић Јовановић, в.д. директора
Дома Здравља Смедерево
8. др Жељко Смиљанић, заменик директора Опште
болнице „Свети Лука“ у Смедереву,
9. Милан Рајић, директор „Електродистрибуције
Смедерево“,
10. Александар Симић, руководилац ЈВП „Србијаводе“ Београд ВПЦ «Сава-Дунав» РЈ Смедерево,
11. Звонко Милојевић , директор ВПД „Смедерево“
доо, Смедерево
12. Томислав Живановић, секретар Црвеног крста
Смедерево,
13. Весна Ристић, ПР за односе са медијима, новинар
14. Зоран Танасковић, руководилац ЈВП „Морава“
Ћуприја, по позиву у случају поплава
15. Саша Обрадовић, начелник Одељења полиције
у Смедереву и
16. Саша Петрунов, мајор Војске Србије, официр за
везу са Сектором за ВС.
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Градски штаб за извршавање специфичних задатака заштите и спасавања може образовати стручно-оперативне тимове.
Задатак Градског штаба је да:
1. руководи и кординира рад субјеката система заштите
и спасавања и снага заштите и спасавања у ванредним ситуацијама на спровођењу утврђених задатака;
2. руководи и кординира спровођење мера и задатака
цивилне заштите;
3. разматра и даје мишљење на предлог Процене угрожености и предлог Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама;
4. прати стање и организацију заштите и спасавања и
предлаже мере за њихово побољшање;
5. наређује употребу снага заштите и спасавања, средстава помоћи и других средстава која се користе у
ванредним ситуацијама;
6. стара се о редовном информисању и обавештавању
становништва о ризицима и опасностима и предузетим мерама;
7. разматра организацију, опремање и обучавање јединице цивилне заштите, овлашћених, оспособљених
правних лица;
8. сарађује са надлежним органима заштите и спасавања суседних држава у ванредним ситуацијама;
9. процењује угроженост од настанка ванредне
ситуације;
10. доноси наредбе, закључке и препоруке;
11. сарађује са штабовима суседних јединица локалне
самоуправе;
12. именује менаџера заштите и заменика менаџера заштите у насељеним местима;
13. разматра и предлаже доношење одлуке о организацији заштите и спасавања на територији града;
14. ангажује оспособљена правна лица и друге организације од значаја за град;
15. обавља и друге послове у складу са Законом.
IV ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ
1. ПРОЦЕНА ШТЕТА ОД ШТЕТНОГ ДЕЈСТВА ВОДА
II РЕДА
1.1. Идентификација материјалних штета на
подручју
Након престанка опасности од штетног дејства вода
другог II реда и обезбеђења услова за приступ угроженом
подручју, посебна комисија коју формира Градоначелник
града, извршиће детаљан обилазак подручја, у циљу идентификације материјалних штета по врсти објеката и добара, као и благовремено израдити извештај са одговарајућом
фото-документацијом.
Начин и делокруг рада ове комисије дефинише посебан
акт Скупштине града.
1.2. Критеријуми за процену штета
Поменути градски акт посебно дефинише и критеријуме за процену штете уз усаглашавање са важећим критеријумима за процену штете републичких институција којима
се доставља извештај.
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2. УЗБУЊИВАЊЕ И ОБАВЕШТАВАЊЕ ЈАВНОСТИ
Узбуњивање и обавештавање становништва од могућих
поплава врши Оперативни центар МУП-Сектор за ванредне ситуације – Радна јединица Смедерево и Група за ванредне ситуације Смедерево. Обавештавање становништва
у случају погоршања метеоролошких услова и процене падавнина који могу утицати на повећање водотокова II реда
и одводних токова у сливним подручјма као и до појава изливања воде из корита водотокова II реда, врши се преко
средстава јавног информисања и обавештавањем становништва преко месних канцеларија. Исто се врши на основу
Извештаја Републичког метеоролошког завода.
Градски штаб за ванредне ситуације на територији
града Смедерава-Члан Градског штаба за ванредне ситуације надлежог за мере заштите и одбране од поплава на
територији града Смедерева, у оквиру својих активности,
предузима мере да се преко средстава јавног информисања
упозори становништво са свим битним околностима у вези
предстојеће поплаве, о предузетим мерама док је поплава у
току, као и о престанку опасности од поплава и о предузимању даљих мера за отклањање последица поплаве.
У спровођењу ових активности, јавност се обавештава
о следећем:
- извору, учесталости и потенцијалној јачини поплаве,
- систему за препознавање поплаве и начину упућивања
упозорења јавности,
- површини која ће вероватно бити поплављена и евакуисана за сваки ниво очекиване поплаве,
- активностима које се предузимају да би се смањила
штете на имовини и сл.
3. ФИНАНСИРАЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА
3.1. Финансирање одбране од поплава за воде II реда
Одбрану од поплава вода насталим на нерегулисаним
водотоцима обухваћеним градским оперативним планом,
финансира се буџетским средствима града Смедерева.
3.2. Финансирање одбране од леда
Одбрану од ледених појава на водотоцима обухваћених
градским планом финансира град Смедерево из Буџета.
3.3. Финансирање одбране од елементарних непогода и појава које прате штетна дејства вода II
реда
Средства за вршење мера, радова и активности на спречавању и отклањању последица елементарних непогода и
појава које прате штетна дејства вода другог II реда на подручју града, а која се појаве ван система функционисања
изграђених заштитних водопривредних објеката, обезбеђује град Смедерево.
3.4. Приоритети у финансирању
Приоритети обезбеђења потребних средстава за финансирање одбране од поплава, леда и појава које прате штетно дејство вода, у потпупуности су усаглашени са приоритетима реализације ургентних активности за изграђене
заштитне водопривредне објекте и за водотоке обухваћене
градским планом.
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3.5. Измене персоналних решења
У случају персоналних промена лица именованих у
Оперативном плану за одбрану од поплава за воде II реда на
територији града Смедерева и Градском штабу за ванредне ситуације, позивати лица која у том моменту обављају
функцију наведену у Оперативном плану и Градском штабу, а надлежно Одељење се задужује да настале промене
у смислу нових персоналних решења ажурира и оне ће се
сматрати саставним делом Оперативног плана.
3.6. Годишњи програм мера и радова за смањење ризика од поплава
У 2019. години, основне активности мера и радова на
смањењу ризика од поплава на водотоцима II реда, потребно је усмерити у два правца:
1. Студијско-истражни радови са израдом пројектне
документације за регулисање бујичних водотока
односно изградњу заштитних објеката
Извршити фазну реализацију студијско-истражних радова израде техничке документације за сваки бујични
водоток, која подразумева припрему техничке документације за сваки водоток појединачно. Овом документацијом
дефинишу се два основна сегмента:
- документација о водотоку и сливу;
- документација о брањеном подручју.
Техничка документација о водотоку који угрожава посматрано подручје има фундаментални значај за одбрану од
поплава, јер ствара основ за процену степена угрожености
приобаља од великих вода.
Осим Удовичког потока за који је 2011. године урађен
пројекат регулације ниједан други бујични водоток на територији града није изучен. Недостатак пројектне документације, као и измене Закона о планирању и изградњи
које постојећу документацију стару и више деценија чине
невалидном, значајно успорава трајно решавање проблема
плављења и на водотоцима I реда, те се као приоритети у
изради пројектне документације предлаже:
1) Учешће града Смедерева у изради (иновирању)
пројекта регулације реке Раље на нерегулисаном делу
од моста на железничкој прузи до улива железариног
колектора;
2) Учешће града Смедерева у изради (иновирању) пројекта регулације Голобочког потока;
3) Учешће града Смедерева у изради пројекта регулације реке Коњске.
2. Извођење интервентних и превентивних радова у
2019. години којима ће се умањити ризик од поплава изливањем воде из корита.
Извођење интервентних радова обухвата: геодетско
снимање и власничку идентификацију водотока, машинско
и ручно чишћење муља из водотока са одвозом на депонију,
уклањање материјала из (не)регулисаног корита са одвозом
на депонију, сечење стабала и вађење пањева из нерегулисаног корита са одлагањем, сечење шибља из нерегулисаног корита и приобалног појаса, грађевинске радове на заштити постојећих грађевинских објеката на траси водотока, израду пропуста на водотоцима на месту саобраћајница.
У оквиру буџетских средстава за 2019. годину, а у
циљу реализације предлога мера и активности на смањењу ризика од поплава за 2019. годину, планирано је укупно
9.177.666,00 динара и то за следеће намене :
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- Текуће радове - санацију Голобочког потока у насељеном месту Сараорци у износу од 2.177.666,00 динара
у складу са Закључком Штаба за ванредне ситуације број
87-1-12/2018-02 од 20.02.2018. године;
- Извођење превентивних и интервентних радова на водотоцима II реда у износу од 3.000.000,00 динара за извођење планираних радова у 2019. години;
- Извођење радова на чишћењу колектора у износу од
4.000.000,00 динара.
У складу са чланом 55. став 5. Закона о водама („Службени гласник Републике Србије“, број 30/2010 и 93/2012 и
101/2016), прибављено је Мишљење на Нацрт Оперативног
плана за одбрану од поплава за воде II реда на територији
града Смедерева за 2019. годину од ЈВП „Србијаводе“ Београд, Водопривредни центар „Сава-Дунав“ Нови Београд,
број 87-4/2019 од 27.03.2019. године и Мишљење на Нацрт
Оперативног плана за одбрану од поплава за воде II реда на
територији града Смедерева за 2019. годину од ЈВП „Србијаводе“ Београд, Водопривредни центар „Морава“ Ниш,
број 2188/1 од 08.04.2019. године.
4. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Оперативни план за одбрану од поплава за воде II реда
на територији града Смедерева за 2019. годину ступа на
снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
града Смедерева“.
Број 325-7/2019-07
У Смедереву, 24. јуна 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.

83.
На основу Закона о водама („Службени гласник Републике Србије“, број 30/2010 93/2012, 101/2016, 95/2018 и
95/2018-др.закон), Одлуке о одређивању граница водних
подручја („Службени гласник Републике Србије“, број
92/2017), Одлуке о утврђивању пописа вода I реда („Службени гласник Републике Србије”, број 83/2010), Уредбе
о утврђивању Општег плана за одбрану од поплава („Службени гласник Републике Србије“, број 18/2019) и члана
19. став 1. тачка 6. Статута града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 2/2019-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 20. седници одржаној
24. јуна 2019. године, донела је
ГОДИШЊИ ПРОГРАМ МЕРА И РАДОВА
НА СМАЊЕЊУ РИЗИКА ОД ПОПЛАВА НА
ВОДОТОЦИМА II РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
СМЕДЕРЕВА ЗА 2019. ГОДИНУ
1. УВОД
2. OДБРАНА ОД ПОПЛАВА НА ВОДОТОЦИМА I И II
РЕДА
3. ПРЕДЛОГ МЕРА И АКТИВНОСТИ НА СМАЊЕЊУ
РИЗИКА ОД ПОПЛАВА
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4. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВОРИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПРЕДЛОГА МЕРА И АКТИВНОСТИ НА СМАЊЕЊУ РИЗИКА ОД ПОПЛАВА
5. ОРГАНИЗАЦИЈА ИНТЕГРАЛНЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА И ШТЕТНОГ ДЕЈСТВА ВОДА ЗА ВОДЕ II
РЕДА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
6. РУКОВОЂЕЊЕ ОДБРАНОМ ОД ПОПЛАВА ЗА
ВОДЕ II РЕДА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
7. СИСТЕМ КООРДИНАЦИЈЕ
СИТУАЦИЈАМА

У

ВАНРЕДНИМ

8. ЕВИДЕНТИРАНИ ПОПЛАВНИ ДОГАЂАЈИ ЗА
ВОДЕ II РЕДА
9. ПРОЦЕНА ШТЕТА ОД ШТЕТНОГ ДЕЈСТВА ВОДА
II РЕДА
10. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
1. УВОД
Подручје града Смедерева покривено је сложеном хидролошком мрежом мањих и већих водотока од којих неки
припадају водотоцима I реда са изграђеним или делимично
изграђеним заштитним објектима и водотоцима II реда који
су бујичног карактера и на којима нема изграђених заштитних објеката. Важећим Законом о водама („Службени гласник Републике Србије“, број 30/2010, 93/2012, 101/2016,
95/2018 и 95/2018-др.закон) као и Одлуком о утврђивању
пописа вода I реда („Службени гласник Републике Србије“,
број 83/2010) на територији града Смедерева дефинисани
су водотоци I реда који припадају сливовима реке Дунав и
реке Велике Мораве, док су сви остали водотоци који нису
обухваћени Одлуком класификовани као водотоци II реда.
Управљање водотоцима I реда врши ЈВП „Србијаводе“ док
се управљањем водотоцима II реда бави град Смедерево.
Према Одлуци о утврђивању Пописа вода I реда
(„Службени гласник Републике Србије“, број 83/2010), на
територији Града Смедерева водотоци I реда су:
- река Дунав;
- река Велика Морава;
- река Језава (ново и старо корито са Бадриком);
- река Раља;
- река Коњска;
- Петријевски и Ћириловачки поток.
У оквиру одбране од поплава за унутрашње воде
Вучачки поток
Стање на овим водотоцима, по питању њиховог уређења је различито. На реци Дунав, у зони града, не постоји
завршена обалоутврда у дужини од око 900 м. На реци Великој Морави постоји одбрамбени насип, на реци Језави, у
делу скретања у Велику Мораву, постоји одбрамбени насип
недовољне висине, док је река Раља регулисана на делу до
моста на прузи Београд - Мала Крсна, у низводном делу, а
до улива у новорегулисано корито Језаве, река је потпуно
неуређена. Река Коњска је целом дужином нерегулисана,
док су Петријевски и Ћириловачки поток регулисани кроз
град као колектори. Узводно од бране Ћириловац и узводно
од бране Смедерево на Петријевском потоку, ови водотоци
су нерегулисани.
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Водотоци II реда на територији града Смедерева по сливовима:
Слив реке Дунав
Притоке:
Поток Саставак
8,59 км

Река Дунав

Поток Селиште
4,63 км

Река Дунав

Поток Поток
2,4км
Удовички поток
3,52 км

Поток Сегда
2,2 км

реципијент

Река Дунав

Река Дунав

Акумулација Језава

угрожена подручја
К.О. Сеоне

К.О. Сеоне

К.О. Удовице

К.О. Удовице

К.О.Смедерево
К.О. Радинац

опис
Дубоко корито усечено у висок
терен на средњем и доњем делу тока.
Нерегулисан и неуређен водоток.
Дубоко корито усечено у висок
терен на средњем и доњем делу
тока. У зони ушћа у Дунав могуће
плављење дела викенд-насеља
Орешац. Нерегулисан и неуређен
водоток.
Нерегулисан и неуређен водоток.
Дубоко корито усечено у висок терен
на горњем и средњем делу тока.
У зони пута Смедерево - Београд
могуће плављење домаћинстава
узводно од пута. Угрожен локални
пут Л6 за Удовице. Нерегулисан и
неуређен водоток.
Брдски поток у насељу, делимично
регулисан водоток у дужини од
1120м са проблемима у одржавању.
Угрожен државни пут М 24, пруга и
стамбени објекти.

Укупно: 21,34 км
Река Језава и река Раља - слив Велике Мораве
Притоке:
Голобочки поток*
2,4км

реципијент

угрожена подручја

Река Језава

К.О. Сараорци

Ландолски поток*
3,20км

Река Раља

К.О. Ландол
К.О. Петријево
К.О. Водањ

Поток Долови*
1,70км

Река Раља

К.О. Ландол
К.О. Петријево
К.О. Водањ

Поток Крњи До*
1,5км

Река Раља

К.О. Водањ

Река Раља

К.О. Мало Орашје
К.О. Друговац II

Поток Царевац
7,66км
Поток Водица
10,64км
Поток Битинац
8,70км

Река Раља

Река Раља

опис
Бујични и равничарски ток низводно
од аутопута БГД – Ниш
Регулисан у дужини од 614 м до
пруге. На oсталом делу нерегулисан
и неуређен.
Регулисан у дужини од 642 м до
пруге. На осталом делу нерегулисан
и неуређен.
Регулисан у дужини од 330 м до
пруге. На осталом делу нерегулисан
и неуређен.
Нерегулисани и неуређен водоток
бујичног карактера.

К.О. Бадљевица
К.О. Биновац
К.О. Колари

Нерегулисан и неуређен водоток
бујичног карактера.

К.О. Суводол
К.О. Колари
К.О. Друговац

Нерегулисан и неуређен водоток
бујичног карактера.

Укупно 35,8 км
*наведени водотоци наведени су као делови хидромелиорационих система Оперативног плана одбране од поплавa Републике Србије.
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2. ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА НА ВОДОТОЦИМА I
И II РЕДА
2.1. Одбрана од поплава на водотоцима I реда, стање
изведених хидромелиоративних система (каналска мрежа)
Одбрану од поплава на водотоцима I реда, сходно Закону о водама (поглавље 4.1.2.1. ) спроводи надлежно јавно
водопривредно предузеће и исти треба да буду садржани
у оперативним плановима Републике Србије. Наведени водотоци су:
- река Дунав од ушћа Велике Мораве узводно 12,87 км
- река Велика Морава узводно 30,25 км
- бране на Ћириловачком и Петријевском потоку
- река Језава - леви насип уз Језаву од ушћа у Велику
Мораву до високог терена, 6.35 км; десни насип уз Језаву од ушћа у В. Мораву (0+000 - 8+950), 8.95 км;
Десни насип уз Језаву од Осипаонице до ушћа Раље
(8+950 - 21+200), 12.25 км; Леви насип уз Језаву низводно од ушћа Раље (7+000 - 8+950), 1.95 км; Леви
насип уз Раљу (девијација), 0.92 км
- река Раља - Леви насип уз Раљу од ушћа (0+000 15+420), 15.42 км са успорним насипима Ландолског,
Доловског, Крњедолског и Живковачког потока, 2.00
км, укупно 17.42 км.
Хидромелиоративни системи са изграђеним каналским
мрежама:
- хидромелиоративни систем Годомински рит Смедерево са каналском мрежом у дужини од 23,803 км
- хидромелиоративни систем Годомински рит-Кулич I
са каналском мрежом у дужини од 85,651 км
- мелиоративно подручје Каменовац са каналском мрежом у дужини од 12,345 км
- мелиоративно подручје Сараорци са каналском мрежом у дужини од 12,520 км
- мелиоративно подручје Лугавчина са каналском мрежом у дужини од 7.636 км
- мелиоративно подручје Голобок (са Голобочким потоком) са каналском мрежом у дужини од 9,008 км
- мелиоративно подручје Раља-касета Колари са каналском мрежом у дужини од 3,138 км
- мелиоративно подручје Раља-касета Водањ, са делом
Ландолског потока и каналском мрежом у дужини од
2,802 км
- мелиоративно подручје Раља-касета Сува чесма са делом Потока Долови и каналском мрежом у дужини од
2,256 км
Укупна дужина каналске мреже у оквиру хидромелиоративних система је 159,159 км.
- Вучачки поток са бранама-у оквиру одбране од поплава за унутрашње воде
Одржавање наведене каналске мреже (измуљење, сечење шибља и кошење траве) је у надлежности ЈВП „Србијаводе“ - ВПЦ „Сава Дунав“, (РЈ Смедерево), односно ВПЦ
„Велика Морава“ Ниш РЈ „Ћуприја“ Ћуприја, које непосрено спроводи ВПД „Смедерево“ д.о.о. Смедерево.
С обзиром на надлежност и потребе редовног одржавања целокупне каналске мреже у оквиру мелиоративних
система може се констатовати да :
- стање изграђености каналске мреже је на задовољавајућем нивоу;
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- ниво одржавања и стање каналске мреже није на задовољавајућем нивоу, узевши у обзир средства која
се издвајају за ове намене; поједини делови каналске мреже нису одржавани више деценија (зона села
Липе), што узрокује плављење делова пољопривредних површина и насеља;
-п
 остоји потреба изградње нове каналске мреже на мелиоративним подручијима - посебно Голобочког потока и система Бадрика.
Према Извештају о извршеним радовима на објектима за одбрану од поплава и системима за одводњавање у
2018. години од 18.12.2018. године, који се односи на све
радове који су извршени у 2018. години на деловима водних подручја за које је надлежно предузеће ВПД „Смедерево“ ДОО Смедерево, а за потребе ЈВП „Србијаводе“
Нови Београд, на територији града Смедерева, обухваћено
је следеће:
- Водна јединица Дунав-Смедерево
Сектор Д.3. са деоницама Д.3.1, Д.3.2. и Д.3.3. и хидромелирациони системи ДД 1. и ДД 2. и
- Водна јединица Велика Морава-Смедерево
Сектор М.1. са деоницама М.1.1, М.1.2, М.1.3. и М.1.4.
и хидромелирациони системи ВМ 2. и ВМ 3.
Извештајем су обухваћени сви радови уговорени у
2018. години, као и радови редовног одржавања, са урачунатим ПДВ-ом.
Водна јединица Дунав-Смедерево
Сектор Д.3.
Деонице Д.3.1, Д.3.2. и Д.3.3.
Објекти за одбрану од поплава
-насипи, регулисани водотокови и регулационе грађевине, објекти за заштиту од ерозије и бујица и бране, ретензије и акумулације.
На овим објектима су извршени сви уговорени радови редовног одржавања, односно Програм за 2018. годину
је реализован 100%. Изражено у финансијама, то изгледа
овако:
Уговор бр.оп. 3511-18/8-2018 од 12.04.2018. (ЈВП), 202/12 од 12.04.2018. (ВПД).
Програм (дин)
15.977.600,00

Реализација (дин)

Реализација(%)

15.977.600,00

100,00

Мелиорационо подручје ''Доњи Дунав'', водна јединица Дунав-Смедерево
Систем за одводњавање
ХМС ДД 1. и ДД 2.
-каналска мрежа са црпним станицама “Смедерево’’,
“Кулич I’’ и “Кулич II’’
На овим објектима су извршени сви уговорени радови редовног одржавања, односно Програм за 2018. годину
је реализован 100%. Изражено у финансијама, то изгледа
овако:
Уговор бр.оп. 3624-34/8-2018 од 16.04.2018. (ЈВП), 2/14
од 17.04.2018. (ВПД).
Програм (дин)
14.419.534,00

Реализација (дин)
14.419.534,00

Реализација (%)
100,00
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Водна јединица Велика Морава-Смедерево
Сектор М.1.
Деонице М.1.1, М.1.2, М.1.3. и М.1.4.
Објекти за одбрану од поплава
-насипи , регулисани водотокови и регулационе
грађевине
На овим објектима су извршени сви уговорени радови редовног одржавања, односно Програм за 2018. годину
је реализован 100%. Изражено у финансијама, то изгледа
овако:
Уговор бр.оп. 3600-24/8-2018 од 16.04.2018. (ЈВП), 2/13
од 16.04.2018. (ВПД).
Програм (дин)

Реализација (дин)

Реализација(%)

25.750.132,00

25.750.132,00

100,00

Мелиорационо подручје ''Велика Морава'', водна
јединица Велика Морава-Смедерево
Систем за одводњавање
ХМС ВМ 2. и ВМ 3.
-каналска мрежа
На овим објектима су извршени сви уговорени радови редовног одржавања, односно Програм за 2018. годину
је реализован 100%. Изражено у финансијама, то изгледа
овако:
Уговор бр.оп. 3476-1/8-2018 од 12.04.2018. (ЈВП), 2/11
од 12.04.2018. (ВПД).
Програм (дин)

Реализација (дин)

Реализација (%)

9.432.717,00

9.432.717,00

100,00
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2.2. Одбрана од поплава на водотоцима II реда, стање на водотоцима
Сходно одредбама Закона о водама који класификује
водотоке II реда као све друге који нису пописани у постојећој Одлуци о утврђивању пописа вода I реда („Службени
гласник Републике Србије”, број 83/2010), осим водотока
који су дефинисани на основу „Плана одбране од бујичних
вода на територији града Смедерева“ (Институт „Јарослав
Черни“ 2006. године) на територији града постоје и други,
различити објекти који по својој функцији врше одводњавање (путни канали, извори, дренажне грађевине, повремени бујични токови и др.). У оквиру послова одржавања,
управљач јавних путева је дужан да гради и одржава објекте који служе за сакупљање, одвођење и преусмеравање
површинских, прибрежних и подземних вода ради заштите
пута, односно суседа пута од штетног дејства вода са пута.
Овим објектима сматрају се јаркови (путни канали), риголе, пропусти и други објекти за одвођење воде. Управљач
јавним путевима је у обавези да ове радове обавља кроз
редовно и периодично одржавање.
Бујични водотоци на територији града Смедерева
Природни фактори бујичних водотока се углавном
манифестују бујањем вегетације у кориту и на обалама
водотока, као и ефектима проласка таласа великих вода.
Антропогени утицај се односи на одсуство мера и радова
за отклањање негативних ефеката природних процеса, као
и на активно, директно погоршање постојећих природних
услова стварањем дивљих депонија у коритима бујичних
водотока.

Извршени радови у 2016. години
Чишћење водотока II реда
водоток
Река Језава
Голобачки поток
Биновачки
поток
Удовички
поток

Дужина
Опис радова
(м)
Сечење стабала и шибља у кориту реке, са вађењем пањева који
Од
Лугавчине
до
2400
не дестабилизују косин измуљавањем
Сараораца
Од улива у Језаву
220
Уклањање муља из корита потока са утоваром и одвозом
Ручно сечење стабала и шибља у кориту потока-корито
Од аутопута до улива у
240
поплочано
реку Раљу
Сечење стабала и шибља у кориту реке, са вађењем пањева који
Од улива у Дунав до
320
не дестабилизују косине и измуљивањем
Биковца
локација

У циљу реализације горе наведених радова утрошена су буџетска средства у укупном износу од 7.199.717,18 динара са
пдв-ом.
Чишћење атмосферских и дренажних колектора
колектор
опис радова
- Снимање висине муља у шахтовима колектора и
израда подужног профила дужине муља
Петријевски и
- Постављање и одржавање саобраћајне сигнализације
Ћириловачки
током извођења радова
колектор
- Чишћење колектора и припадајућих шахтова од муља
и осталог наноса машинским и ручним путем

утрошена средства (дин.)
2.987.400,00
(обрачун по м снимљеног колектора,
колектора у м, паушално и по м3
евакуисаног и одвеженог муља)
са пдв-ом
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1.788.120,00
- Снимање висине муља у шахтовима колектора
(Обрачун по м снимљеног колектора,
- Постављање и одржавање саобраћајне сигнализације
паушално и по м3 евакуисаног и одвеженог
током извођења радова
муља)
Дренажни колектор
- Чишћење дренажних цеви и припадајућих шахтова од
у Ђуре Салаја
муља и осталог наноса машинским и ручним путем уз
ангажовање специјалног возила
- Завршно снимање колектора
са пдв-ом
2.088.275,40
Санација изливања
- Претходни радови
Петријевског
- Земљани радови
колектора
- Бетонско асфалтерски радови
- Армирачко браварски радови
са пдв-ом
Чишћење
588.000,00
дренажног
колектора
-Измуљивање дренажног колектора компресором
ради пријема
и високопритисном пумпом са црпљењем муља и
атмосферских вода лагеровањем истог на страну ради оцеђења
објекта ЛИДЛ у
са пдв-ом
Смедереву
7.451.795,40 са пдв-ом
Укупно
Извршени радови у 2017. години
Чишћење водотока II реда
водоток

локација

Река Језава

Скобаљ

Голобачки поток

Сараорци –
пропуст испод пруге и
низводно

Дужина
Опис радова
(м)
Сечење шибља и дрвећа у кориту реке, вађење пањева из корита
водотока, чишћење корита од муља и отпада, чишћење терена
750
дуж корита од шибља и другог растиња, ископ земље ради
формирања профилисаног канала
250

Сечење шибља и чишћење водотока од корова и другог растиња,
ручни ископ земље и шута са утоваром и одвозом на депонију

У циљу реализације горе наведених радова утрошена су буџетска средства у укупном износу од 2.120.760,00 динара са
пдв-ом.
Чишћење атмосферских и дренажних колектора
колектор
опис радова
- Мерење висине муља у шахтовима пре почетка радова
- Постављање и одржавање саобраћајне сигнализације
током извођења радова
- Чишћење колектора и припадајућих шахтова од муља
Петријевски и
и осталог наноса и отпада машинским и ручним путем
Ћириловачки
-Утовар и одвоз материјала на депонију
колектор
-Чишћење и одгушење шахтова машинским и ручним
путем
-Израда и постављање поклопних плоча, недостајући
шахтови замењени су армирано-бетонским
Укупно

утрошена средства (дин.)
2.367.290,88
(обрачун по м снимљеног колектора,
колектора у м, паушално и по м3
евакуисаног и одвеженог муља и отпада)
са пдв-ом

2.367.290,88 динара са пдв-ом
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Извршени радови у 2018. години
Чишћење водотока II реда
водоток

Дужина
(м)

локација

Поток Царевац

Мало Орашје

500

Река Коњска

Михајловац

1000

Опис радова
Чишћење корита водотока од шибља и дрвећа, вађење пањева из
корита водотока, чишћење корита од муља и дрвенастог растиња,
машинско и ручно чишћење терена дуж корита са одлагањем
ископаног материјала, утовар и одвоз одложеног дрвеног
материјала на депонију.
Сечење шибља и дрвећа, чишћење водотока од муља,корова и
другог дрвенастог растиња,вађење пањева,машинско и ручно
чишћење терена дуж корита водотока, одлагање и разастирање
ископаног материјала, утовар и транспорт отпада из корита на
утврђену депонију.

У циљу реализације горе наведених радова утрошена су буџетска средства у укупном износу од 2.608.838,00 динара са
пдв-ом.
Чишћење атмосферских и дренажних колектора
колектор
опис радова
- Геодетско снимање у реци Дунав
- Ископ материјала у реци Дунав
- Израда елабората привремене
саобраћајне сигнализације
-Постављање и одржавање саобраћајне
сигнализације
-Чишћење колектора и шахтова од муља
и осталог наноса, завршно уређење
-Обилазак трасе, отварање и постављање
Петријевски и
поклопаца на шахтовима
Ћириловачки
-ручно и машинско чишћење и уклањање
колектор
отпада са одлагањем у страну
-утовар и одвоз материјала на депонију
-рад аутоцистерне на чишћењу и
одгушењу шахтова
-Набавка, транспорт и уградња АБ плоча
-Машинско сечење и разбијање асфалта,
утовар и одвоз на депонију
-Асфалтирање асфалтом АББ
Укупно
Рекапитулација
Година
2016.
2017.
2018.
Свега

Чишћење водотокова II реда
7.199.717,18
2.120.760,00
2.608.838,00
11.929.315,18

3. ПРЕДЛОГ МЕРА И АКТИВНОСТИ НА СМАЊЕЊУ РИЗИКА ОД ПОПЛАВА
Oсновне активности мера и радова на смањењу ризика
од поплава на водотоцима II реда, потребно је усмерити у
два правца:
1. Студијско-истражни радови са израдом пројектне
документације за регулисање бујичних водотока,
односно изградњу заштитних објеката
Извршити фазну реализацију студијско-истражних радова израде техничке документације за сваки бујични

утрошена средства (дин.)

3.891.554,16
(обрачун по м снимљеног колектора,
колектора у м, паушално и по м3
евакуисаног и одвеженог муља и отпада)
са пдв-ом

3.891.554,16 динара са пдв-ом
Чишћење колектора
7.451.795,40
2.367.290,88
3.891.554,16
13.710.640,44

Утрошена средства (дин.)
14.651.512,58
4.488.050,88
6.500.392,16
25.639.955,62

водоток, која подразумева припрему техничке документације за сваки водоток појединачно. Овом документацијом
дефинишу се два основна сегмента:
- документација о водотоку и сливу;
- документација о брањеном подручју.
Техничка документација о водотоку који угрожава посматрано подручје има фундаментални значај за одбрану од
поплава, јер ствара основ за процену степена угрожености
приобаља од великих вода.
Осим Удовичког потока за који је 2011. године урађен пројекат регулације ниједан други бујични водоток на

Страна 428 – Број 3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

територији града није изучен. Недостатак пројектне документације, као и измене Закона о планирању и изградњи
које постојећу документацију стару и више деценија чине
невалидном, значајно успорава трајно решавање проблема плављења и на водотоцима I и II реда. Сходно томе,
потребно је размотрити потребе и могућности за следеће
активности:
1) Израда пројекта регулације Голобочког потока
2) Израда пројекта регулације реке Раље на нерегулисаном делу од моста на железничкој прузи до улива железариног колектора
3) Израда пројекта регулације реке Коњске.
2. Решењем в.д. начелника Градске управе Смедерево број 02-233/2018-07 од 06.11.2018. године
формирана је Радна група која је сагледала стање
на водотоцима другог реда на територији града
Смедерева. На основу Извештаја радне групе од
28.11.2018. године, на водотоцима II реда као проиритети за извођење интервентних и превентивних
радова којима ће се умањити ризик од поплава изливањем воде из корита и на основу планираних
буџетских средстава за 2019. годину, предлажу се:
1) Текући радови-санација Голобочког потока у насељеном месту Сараорци
2) Радови на чишћењу корита и смањењу ризика од поплава за реку Коњску, у укупној дужини од 1200 метара,
узводно од очишћеног дела корита у 2018. години у атару
села Михајловац, уз предходну сагласност ЈВП "Србијаводе" Београд, јер је река Коњска вода I реда
3) Чишћење Петријевског и Ћириловачког колектора.
Радна група је такође констатовала да на осталим водотоцима другог реда у 2019. години не постоји потреба за
извођењем радова у 2019. години.
Извођење интервентних радова обухвата: геодетско
снимање и власничку идентификацију водотока, машинско
и ручно чишћење муља из водотока са одвозом на депонију,
уклањање материјала из (не)регулисаног корита са одвозом
на депонију, сечење стабала и вађење пањева из нерегулисаног корита са одлагањем, сечење шибља из нерегулисаног корита и приобалног појаса, грађевинске радове на заштити постојећих грађевинских објеката на траси водотока, израду пропуста на водотоцима на месту саобраћајница.
Напомена: За реализацију тачке 1. задужена је Група за
ванредне ситуације.
4. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВОРИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПРЕДЛОГА МЕРА И АКТИВНОСТИ НА СМАЊЕЊУ
РИЗИКА ОД ПОПЛАВА
За реализацију плана могући извори финансирања су
средства:
- Буџета града Смедерева
- Средства из годишњег програма ЈВП „Србијаводе“
- Средства Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде - Дирекције за воде
У оквиру буџетских средстава за 2019. годину, а у
циљу реализације предлога мера и активности на смањењу ризика од поплава за 2019. годину, планирано је укупно
9.177.666,00 динара и то за следеће намене :
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-Текуће поправке и одржавање санација Голобочког потока у насељеном месту Сараорци у износу од 2.177.666,00
динара са ПДВ-ом;
-Извођење превентивних и интервенттних радова на
водотоцима II реда у износу од 3.000.000,00 динара са
ПДВ-ом;
-Извођење радова на чишћењу Петријевског и Ћириловачког колектора у износу од 4.000.000,00 динара са
ПДВ-ом.
5. ОРГАНИЗАЦИЈА ИНТЕГРАЛНЕ ОДБРАНЕ
ОД ПОПЛАВА И ШТЕТНОГ ДЕЈСТВА ВОДА
ЗА ВОДЕ II РЕДА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА
СМЕДЕРЕВА
5.1. Одбрана угрожених насеља, уређених површина и добара од поплавних вода II реда - градски оперативни план одбране за подручје града
Смедерева
У приобаљу нерегулисаних водотока II реда могу се
јавити хидролошке појаве које изазивају плављење добара и насеља. Због тога је Оперативним планом за одбрану
од поплава на територији града Смедерева обухваћено подручје које може бити угрожено, не само услед неповољних
хидролошких појава у водотоцима II реда без заштитних
система, већ и подручје града у целини.
Тиме је обезбеђена могућност интегралне одбране од
штетног дејства вода II реда на територији града Смедерева.
Оперативним планом за одбрану од поплава на територији града Смедерева дефинише се програм мера, радова
и активности за неповољне хидролошке околности на назначеном подручју. Исти су систематизовани по степенима
одбране од поплава и по учесницима са дефинисаним задужењима и обавезама у свакој фази одбране посебно.
5.2. Одбрана од леда на водотоцима II реда на подручју града Смедерева
Ледене појаве на притокама потенцијални су узрок повишења водостаја и плављења приобаља.
Ледене појаве на водотоцима који нису обухваћени Републичким оперативним планом за одбрану од поплава и
леда у надлежаности су Града Смедерева.
5.3. Елементарне непогоде, пратеће појаве штетног
дејства вода II реда и одбрана од града
Могућност коинциденције неповoљних хидролошких
услова (који могу изазвати повишене водостаје у водотоцима и бујичне феномене - плављење приобаља), са неповољним метеоролошким појавама (као што су бујичне кише,
град у летњим условима, односно ледене кише и снежне
падавине у зимским условима), условљава потребу да се
планирају мере, радови и активности за превентивну заштиту, за уочавање непосредне опасности и спровођење
одбране.
Због очекиваних размера поплава и штета на потенцијално угроженим деловима територије града, овакве појаве
се третирају као елементарне непогоде.
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6. РУКОВОЂЕЊЕ ОДБРАНОМ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА
СМЕДЕРЕВА
Руковођење одбраном за воде II реда засновано је на
принципима јасне субординације и координације директних и индиректних субјеката.
Специфичност заштите подручја града Смедерева
условљава обезбеђење услова за интегрално спровођење
одбране од штетног дејства уз учешће:
- Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Смедерева
- Члана Градског штаба за ванредне ситуације надлежног за мере заштите и одбране од поплава - координација, руковођење и реализација Оперативног плана
за одбрану од поплава за воде II реда на подручју града
Смедерева.
- Градских субјеката - надлежне службе Града Смедерева, одговорна лица - повереници за делове подручја града
(месне заједнице) и производне системе који се као целине
морају засебно штитити, градски комунални системи и расположива оператива која мора бити ангажована у одбрани;
- Виталних система на подручју града - институције
са седиштем на подручју града без којих се не може одвијати функционисање града у ванредним условима - задовољење потреба становништва и производње, односно
институција које могу обезбедити ефикасно спашавање
становништва и добара.
Субјекти руковођења одбраном од поплава за воде
II реда на подручју града - одговорности и координација
субјеката руковођења у одбрани од поплава
- Градски штаб за ванредне ситуације на подручју града
Смедерева
- Члан Градског штаба за ванредне ситуације надлежан
за мере заштите и одбране од поплава
- Помоћници члана штаба за ванредне ситуације надлежног за мере заштите и одбране од поплава
- Технички сектор, представници градских виталних
система, представници привредних система и повереници
из Оперативног плана за одбрану од поплава на територији
града Смедерева
Сходно Републичком Општем плану одбране од поплава, а на основу поглавља Институционално организовање
одбране, за координацију одбране од поплава за територију јединице локалне самоуправе задужен је Члан Градског
штаба за ванредне ситуације надлежан за мере заштите и
одбране од поплава.
Лице задужено за координацију одбране од поплава на
територији јединице локалне самоуправе је, за време одбране од поплава на својој територији, дужно да непрекидно размењује информације од значаја за интегрално управљања одбраном од поплава на водама II реда, са јавним
водопривредним предузећем, надлежним за спровођење
одбране од поплава на водама I реда, на територији јединице локалне самоуправе.
Лице задужено локаним оперативним планом дужно
је да евидентира податке о свим поплавним догађајима о
поплавама II реда и да их достави надлежном јавном водопривредном предузећу.
Лице задужено локаним оперативним планом дужно је
да на територији града организује и спроводи одбрану од
поплава као редовну и ванредну одбрану од поплава, али
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и приликом проглашења ванредног стања. За извођење неопходних радова у циљу управљања заштитним објектима (одржавање, санација, реконструкција и др.) потребно
је ангажовати стручне и специјализоване службе односно
предузећа. Такве службе, у складу са Законом о ванредним
ситуацијама могу да буду у саставу градског штаба за ванредне ситуације на територији града Смедерева.
Лице задужено локаним оперативним планом руководи
следећим целинама:
-помоћници члана штаба за ванредне ситуације надлежног за мере заштите и одбране од поплава ( председници градских и сеоских месних савета и повереници за одбрану од поплава из градских и сеоских месних заједница);
- технички сектор: стручна лица из институција које
се баве проблематиком одбране од поплава и то ДВП „Смедерево“ Смедерево и стручна лица из предузећа која својом
оперативом директно учествују у одбрани (градска јавна
комунална предузећа);
- представници градских виталних система - медицинске службе, МУП и др.;
- представници привредних система и повереници за
одбрану од поплава.
7. СИСТЕМ КООРДИНАЦИЈЕ У ВАНРЕДНИМ
СИТУАЦИЈАМА
У случајевима када дође до превазилажења редовне и
ванредне обране од поплава за воде II реда на територији
града Смедерева, односно у случају евентуалних ванредних ситуација тј. проглашења ванредне ситуације, координацију, примењивање мера и спровођење активности члана
Градског штаба за ванредне ситуације надлежног за мере
заштите и одбране од поплава, преузима Градски штаб за
ванредне ситуације на територији града Смедерева који је
формиран на основу Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Србије“, број 87/2018).
Задатак Градског штаба је да:
1. руководи и кординира рад субјеката система заштите
и спасавања и снага заштите и спасавања у ванредним ситуацијама на спровођењу утврђених задатака
2. руководи и кординира спровођење мера и задатака
цивилне заштите
3. разматра и даје мишљење на предлог Процене угрожености и предлог Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама
4. прати стање и организацију заштите и спасавања и
предлаже мере за њихово побољшање
5. наређује употребу снага заштите и спасавања, средстава помоћи и других средстава која се користе у
ванредним ситуацијама
6. стара се о редовном информисању и обавештавању
становништва о ризицима и опасностима и предузетим мерама
7. разматра организацију, опремање и обучавање јединице цивилне заштите, овлашћених, оспособљених
правних лица
8. сарађује са надлежним органима заштите и спасавања суседних држава у ванредним ситуацијама
9. процењује угроженост од настанка ванредне
ситуације
10. доноси наредбе, закључке и препоруке
11. сарађује са штабовима суседних јединица локалне
самоуправе
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12. именује менаџера заштите и заменика менаџера заштите у насељеним местима
13. разматра и предлаже доношење одлуке о организацији заштите и спасавања на територији града
14. ангажује особљена правна лица и друге организације од значаја за град
15. обавља и друге послове у складу са Законом.
Седиште Штаба је зграда Скупштина града Смедерева, улица Омладинска 1 Смедерево, са постојећим системом комуникације - телефонским путем, факсом, и радио
везама.
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10. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Годишњи програм мера и радова на смањењу ризика од
поплава на водотоцима II реда на територији града Смедерева за 2019. годину ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 325-2/2019-07
У Смедереву, 24. јуна 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.

8. ЕВИДЕНТИРАНИ ПОПЛАВНИ ДОГАЂАЈИ ЗА
ВОДЕ II РЕДА
1. Изливање Ландолског потока у рејону села Колари
1999. године
2.Изливање Удовичког потока 2009. и 2010. године
3. Изливање Голобачког потока 2009. године и 2010.
године
4. Појава подземних и површинских вода у селу Колари
2009. године и 2014. године
5. Изливање подземних и површинских вода у нижим
деловима села Липе 1999. године и у августу и септембру 2014. године
6. Изливање подземних и површинских вода у Малом
Криваку 1999. године, 2006. године и 2014. године
7. Изливање подземних и површинских вода у селу Радинац 2009. године и 2014. године
8. Изливање потока Сегда у зони државног пута 2014.
године
9. Угрожавање локалног пута Л 7 за Сеоне појавом бујице 2014. године
10. Изливање Голобачког потока у марту месецу 2015.
године
11. Изливање Голобачког потока у марту месецу 2016.
године
9. ПРОЦЕНА ШТЕТА ОД ШТЕТНОГ ДЕЈСТВА
ВОДА II РЕДА
9.1. Идентификација материјалних штета на
подручју
Након престанка опасности од штетног дејства вода
другог II реда и обезбеђења услова за приступ угроженом
подручју на основу члан 16. Закона о обнови од елементарне и друге непогоде („Службени гласник Републике
Србије“, број 112/2015). јединица локалне самоуправе без
одлагања образује потребан број комисија које врше процену штете настале након елементарне и друге непогоде на
стварима грађана у складу са актом којим се уређује јединствена методологија за процену штете од елементатрних и
других непогода, а који доноси Влада.
Јединица локалне самоуправе се стара о јединственој и
усаглашеној примени акта о јединственој методологији за
процену штете од елементарних и других непогода.
9.2. Критеријуми за процену штета
Критеријуми за процену штете садржани су у Упутству
о јединственој методологији за процену штете од елементарних непогода („Службени лист СФРЈ“, број 27/1987). .

84.
Разматрајући Извештај о стању безбедности саобраћаја
на путевима на територији града Смедерева за 2018. годину, на основу члана 19. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2019-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 20. седници одржаној
24. јуна 2019. године, донела је
ЗАКЉУЧАК
1. Прихвата се Извештај о стању безбедности саобраћаја на путевима на територији града Смедерева за 2018.
годину.
2. С обзиром на то да су пешаци, посебно деца, категорија која је најизложенија страдању у саобраћају, потребно
je и даље предузимањe свих мера и радњи усмерених ка
њиховој заштити кроз превентиван и едукативан рад, као и
примена свих саобраћајних, техничких и грађевинских елемената регулисања одвијања и безбедности саобраћаја (изградња и реконструкција тротоара, постављање заштитних
ограда и стубића, изградња пешачких платоа, успоравање
саобраћаја другим елементима у зонама пешачких прелаза,
осветљавање пешачких прелаза, увођење светлосне саобраћајне сигнализације, побољшање услова школских зона
итд).
3. Како је непрописна брзина кретања возила најчешћи
узрок саобраћајних незгода са најтежим последицама, потребно је предузимати све мере и радње како би иста била
у границама дозвољености кроз превентивно и репресивно
деловање, посебно у контроли саобраћаја, свих надлежних
органа, организација и других, а уз примену савремених
техничких средстава као што су камере, мерачи брзине,
знакови са изменљивим садржајем порука на порталима
изнад коловоза и на стубовима поред пута итд.
4. Правовремено и адекватно збрињавање повређених
и медицинска рехабилитација страдалих у незгодама су
изузетно важни елементи система повећања безбедности
саобраћаја, јер се тиме смањују ризици настанка најтежих
последица, па је потребно предузимати све мере техничког,
кадровског и организационог смисла у циљу ефикаснијег
деловања здравствених организација.
5. Задужују се Савет за безбедност саобраћаја града
Смедерева, одељења Градске управе града Смедерева надлежна за послове саобраћаја, безбедности саобраћаја и
саобраћајне инспекције, Управљач општинских путева и
улица, јавна предузећа, здравствене установе и сви орга-
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ни и организације који извршавају послове из делокруга
безбедности саобраћаја да наставе спровођење мера и акција у складу са Стратегијом безбедности саобраћаја на путевима града Смедерева за период од 2016. до 2020. године,
Извештајем о стању безбедности саобраћаја на путевима
на територији града Смедерева за 2018. годину и Програмом коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на подручју града Смедерева у 2019. години.
6. Овај Закључак и Извештај о стању безбедности саобраћаја на путевима на територији града Смедерева за 2018.
годину објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
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7. Закључак у препису доставити: председнику Савета за безбедност саобраћаја града Смедерева, Одељењу
за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове,
субјектима из тачке 5. овог Закључка преко Одељења за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, документацији и архиви.
Број 344-400/2019-07
У Смедереву, 24. јуна 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.
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Република Србија
Град Смедерево

Извештај о стању безбедности саобраћаја на путевима на територији
града Смедерева за 2018. годину

I ОСНОВНИ УСЛОВИ ОДВИЈАЊА И БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА
На територији града Смедерева путну мрежу чине државни путеви, општински путеви и
улице у насељеним местима као и некатегорисани путеви.
Дужина државних путева, без Аутопута, је 129,6 km. Аутопут на нашем подручју је дугачак
27 km.
Најважнији државни путеви који пролазе кроз територију нашег града су ДП IA A1
(Аутопут), ДП IБ 14 (Ковин - Раља - ДП 1Б 33) и ДП IБ 33 (Аутопут - Пожаревац).
Општински путеви су категорисани на Општинске путеве I и II реда. Дужина Општинских
путева I реда је 76 km. Општински путеви I реда повезују територију града односно два или више
насеља на територији града са мрежом државних путева.
Улице су категорисане у градске магистрале, улице I и II реда и стамбене улице. Улице
повезују насеља са државним или општинским путевима или поједине делове насеља. Највећи
број улица се односи на уже подручје града у територијалном смислу, односно сам град
Смедерево без сеоских насеља. Најзначајније улице са становишта одвијања и безбедности
саобраћаја су Карађорђева, 17. октобра, 16. октобра, Црвене армије, Кнеза Михаила,
Петријевска итд. Дужина градских магистрала је 28 km, улица I реда 15,5 km и II реда 36 km.
Управљање државним путевима је у надлежности Републике, док су остали путеви и улице
у надлежности града Смедерева. Управљач је Јавно комунално предузеће "Паркинг сервис"
Смедерево.
Град је и у 2018. години уложио значајна средства (наменска средства за унапређење
безбедности саобраћаја која се ангажују преке Савета за безбедност саобраћаја на путевима
града Смедерева и средства из буџета која се реализују преко Управљача општинских путева и
улица ЈКП „Паркинг сервис“ Смедерево) у побољшање инфраструктуре са становишта
безбедности саобраћаја, превентивно деловање и унапређење саобраћајног васпитања и
образовања као и техничко опремање саобраћајне полиције, хитне помоћи и других:
1. Урађени су пројекти:
− Саобраћајно-архитектонски изградње и реконструкције тротоара са усмерењем на
заштиту пешака у улицама Шалиначкој, Кнеза Михаила (од раскрснице са улицом
Карађорђевом до раскрснице са улицом Лукијана Мушицког), Војводе Ђуше и дела
Карађорђеве улице (од раскснице са улицом Анте Протића до раскрснице са улицом
Народног фронта);
− Саобраћајни регулисања одвијања саобраћаја на раскрсници улица Кнеза Михаила
и Лукијана Мушицког са елементима заштите пешака;
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− Светлосне саобраћајне сигнализације на пешачком прелазу у улици Црвене Армије
(Булине воде);
− Саобраћајни уградње техничких средстава (пешачких платоаи др.) за успоравање
саобраћаја у улицама Црвене Армије и Старца Вујадина, Петријевској, Шалиначкој и
Ђуре Салаја;
− Саобраћајни побољшања школских зона код ОШ „Бранислав Нушић“, ОШ „Свети
Сава“ (одељење у Вучаку) и ОШ „Др Јован Цвијић“;
− Саобраћајни постављања саобраћајних знакова са изменљивим садржајем (на
порталима) у улицама Петријевској и Горанској;
− Техничког регулисања саобраћаја у Липама, у улицама Хајдук Вељкова, Железничка
Маршала Толбухина, Генерала Жданова, у Вучаку, Сеонама и на Плавинцу;
2. Реализовано је следеће:
− Постављени су елементи заштите пешака у улици Карађорђевој (од раскрснице са
улицом Народног фронта до Винарског подрума;
− Обновљени су заштитни стубићи и пешачке ограде у ширем центру града;
− Уређење тротара (око 60 м), израда пешачких платоа (2 ком.) и постављање
заштитне ограде за пешаке (53 м) у улицама Шалиначкој и Ђуре Салаја (код
„Лидла“);
− Постављени су елементи заштите пешака-стубићи (28 ком.) и ограда (5м.) на
раскрсници улица Кнеза Михаила и Лукијана Мушицког;
− Постављени су елементи заштите пешака-стубићи (50 ком.) у улици Кнеза Михаила
од раскрснице са улицом Лукијана Мушицког до Такси станице код главног улаза у
болницу;
− Постављене су жардињере у улици Кнеза Михаила (39 ком.) као део пројекта
заштите пешака у овој улици;
− Постављен је саобраћајни знак са изменљивим садржајем и радаром у улици
Коларској;
− Постављено нових верткалних саобраћајних знакова 194 и саобраћајних огледала 7
и
− Обележено хоризонталном саобраћајном сигнализацијом испрекиданих
98.836 м, неиспрекиданих линија 57.876 м и ознака на коловозу 8270 м2

линија

У Смедереву и у свим насељеним местима постоје зоне успореног саобраћаја "школске
зоне" у близинама свих школа и исте су обележене прописаном вертикалном и хоризонталном
саобраћајном сигнализацијом, а многе од њих су опремљене и другим средствима заштите деце
као што су пешачки семафори, заштитне ограде, пешачки платои и "лежећи полицајци".
образовања:

3. Превентивно- промотивно деловање и унапређење саобраћајног васпитања и

− Спроведена је акција Агенције за безбедност саобраћаја РС „Пажљивкова правила у
саобраћају“ за све ђаке прваке;
− Организована су предавање за ученике средњих школа под називима „На матуру
без возила“ и „Ја још увек возим“;
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− Организован је акредитовани семинар за васпитаче деце предшколског узраста (30
васпитача) под називом „Безбедни простори за игру деце);
− Узето је учешће у европској акцији „Европска недеља мобилности“ са разноврсним
адекватним садржајима;
− Настављена је акција поделе ауто-седишта за новорођене бебе (од почетка акције
2016. г. је подељено 2416. седишта);
− У оквиру акције „Шта знаш о саобраћају“ свакој основној школи (19) је поклоњен
бицикл ради обучавања деце за безбедно учешће у саобраћају;
− Установи „Наша радост“ је поклоњено 210 светло-одбојних прслука као и играчке
(дидатичка средства) за учење и играње деце (саобраћајни знакови, саобраћајни
полигони и сл.).
4. Техничко опремање саобраћајне полиције, хитне помоћи и других:
− Постављене су видео камере за контролу брзине кретања возила у улици Горанској
и стављене у функцију камере на раскрсници улица Карађорђеве и Народног
фронта за контролу брзине кретања возила и проласка на црвено светло;
− Набављени су уређаји за снимање саобраћаја и бројање возила за потребе служби
Градске управе (Група за саобраћај и Саобраћјна инспекција);
− Набављен је апарат за контролу употребе психо-активних супстанци код возача као
и одређен канцларијски и други материјал за потребе рада Саобраћајне полиције ПУ
Смедерево и
− Набављена су 2 мобилна ЕКГ апарата и 1 аспиратор за хитне интервенције код
повређених у саобраћајним незгодама Дому здравља у Смедереву.
Обука кандидата за возаче "А" и "Б" категорије се обавља у 5 ауто-школа.
Технички прегледи возила се обављају у 12 градских и 2 центра у сеоским месним
заједницама.
Контролу и регулисање саобраћаја, осим на Аутопуту, обавља Одељење саобраћајне
полиције, Полицијске управе Смедерево.
Према подацима из 2016. године на територији града Смедерева живи 107.528 становника
и има регистровано укупно 28.214 возила од чега највише путничких 23.853 и теретних 2.622.
Мотоцикла има 445, трактора 92 и аутобуса 48.
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II ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЉИ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА

У 2018. години на територији града Смедерева догодило се 497 саобраћајних незгода, што
је за 15.9 % више у односу на 2017. годину. У саобраћајним незгодама у 2018. години
погинуло је 10 лица (у 2017. години 9),. Овај број погинулих је просечан за последњих 5
година. 47 лица задобило је тешке телесне повреде, а 356 лица лаке телесне повреде.
Укупан број настрадалих лица у 2018. години је за 15.7 % већи у односу на 2017. годину.
Констатује се да је безбедност саобраћаја у 2018. години била на мањем нивоу него
претходне године

Табела 1. Саобраћајне незгоде, 2018. година

Година

СН са ПОГ

СН са ПОВ

СН са МШ

Укупно

2018

9

250

238

497

Табела 2. Настрадала лица у саобраћајним незгодама, 2018. година

Година

ПОГ

ТТП

ЛТП

Укупно

2018

10

47

356

413

Графикон 1. Тренд погинулих лица у саобраћајним незгодама, од 1997. године до 2018.
године
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Графикон 2. Тренд настрадалих лица у саобраћајним незгодама, од 1997. године до 2018.
године

У саобраћајним незгодама које су се догодиле у 2018. години у својству возача настрадало
је 227 лица, у својству пешака 56 лица, а у својству путника 130 лица.
Табела 3. Настрадала лица у саобраћајним незгодама према својству, 2018. година

Година

ПОГ

ТТП

ЛТП

Укупно

Возач

5

30

192

227

Пешак

4

11

41

56

Путник

1

6

123

130

Графикон 3. Настрадала лица у саобраћајним незгодама према својству, 2018. година

Највећи број саобраћајних незгода са настрадалим лицима у 2018. години догодио се у
месецу децембру. Према данима, највећи број саобраћајних незгода у којима су лица
настрадала догодио се у понедељак, а према часовима у току дана, у периоду од 13
до 15 часова.
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Најчешћа група типова саобраћајних незгода са настрадалим лицима у 2018. години била је
„сн са најмање два возила – скретање или прелазак“.Најчешћи тип саобраћајних незгода са
настрадалим лицима у 2018. години био је „најмање два возила која се крећу у истом смеру
– сустизање“. Тип „најмање два возила која се крећу у истом смеру – сустизање“ је у 2018.
години био најчешћи тип саобраћајних незгода које за последицу имају само материјалну
штету.

Графикон 4. Групе типова саобраћајних незгода са настрадалим лицима, 2018. година

Најчешћа група утицајних фактора препозната у саобраћајним незгодама са настрадалим
лицима у 2018. години била је „погрешно извођење радњи у саобраћају од стране возача“.
Најчешћи утицајни фактор које је препознат у саобраћајним незгодама са настрадалим
лицима у 2018. години био је „неприлагођена брзина условима саобраћаја и стању пута“.

Графикон 5. Групе утицајних фактора препознатих у саобраћајним незгодама са
настрадалим лицима, 2018. година
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У 2018. години Смедерево има високу вредност јавног пондерисаног броја настрадалих
(ЈПБН) која износи 523.6. У односу на вредност ЈПБН, у поређењу са осталим општинама у
Републици Србији, Смедерево се налази на 70. месту.

Највећу вредност јавног пондерисаног броја настрадалих (ЈПБН) имају насељена места
Биновац и Луњевац. Највећу вредност колективног пондерисаног броја настрадалих
(КПБН) имају насељена места Петријево, Луњевац и Раља.

Табела 4. Насељена места са највећим вредностима ЈПБН

Назив насељеног места

ЈПБН

Биновац

443.9

Луњевац

355.2

Михајловац

273.3

Табела 5. Насељена места са највећим вредностима КПБН

Назив насељеног места

КПБН

Петријево

3545.0

Луњевац

3100.6

Раља

1498.0

Деца (0-14 година)

У 2018. години у саобраћајним незгодама Лакше телесне повреде је задобило 16 деце ( 7
као пешаци и 9 као путници у возилима). Ни једно дете није погинуло ни било тешко
повређено.
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Табела 6. Настрадала деца у саобраћајним незгодама према својству, 2018. година

Година

ПОГ

ТТП

ЛТП

Укупно

Возач

0

0

0

0

Пешак

0

0

7

7

Путник

0

0

9

9

Графикон 6. Настрадала деца у саобраћајним незгодама према својству, 2018. година

У поређењу са осталим општинама у Републици Србији, према вредности ризика страдања
(ЈПБН) деце (0-14 година) у 2018. години, град Смедерево се налази на 108 месту. Највећу
вредност ризика страдања деце на територији Смедерева имају насељена места Биновац и
Михајловац (висок ниво ризика).

Млади (15-30 година)

У 2018. години у саобраћајним незгодама настрадало је 140 младих лица, од чега је 2 лица
погинуло, 13 тешко повређено, а 125 лако повређено. У својству возача настрадало је 77
младих лица, у својству пешака 7, а у својству путника 56 младих лица.
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Табела 7. Настрадала млада лица у саобраћајним незгодама према својству, 2018. година

Година

ПОГ

ТТП

ЛТП

Укупно

Возач

1

11

65

77

Пешак

0

0

7

7

Путник

1

2

53

56

Графикон 7. Настрадала млада лица у саобраћајним незгодама према својству, 2018. година

Од укупног броја настрадалих младих, у својству возача мотоцикала и мопеда у 2018.
години настрадало је 4 лица (2.9%), а у својству путника на мотоциклима и мопедима 1
лице (0.7%).
У поређењу са осталим општинама у Републици Србији, према вредности ризика страдања
(ЈПБН) младих (15-30 година) у 2018. години, град Смедерево се налази на 80 месту.
Највећу вредност ризика страдања младих на територији Смедерева имају насељена места
Биновац, Михајловац и Петријево (висок ниво ризика).

Стара лица (65 и више година)

У 2018. години у саобраћајним незгодама настрадало је 38 старих лица, од чега је 5 лица
погинуло, 9 тешко повређено, а 24 лако повређено. У својству возача настрадало је 17
старих лица, у својству пешака 18, а у својству путника 3.
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Табела 8. Настрадала стара лица у саобраћајним незгодама према својству, 2018. година

Година

ПОГ

ТТП

ЛТП

Укупно

Возач

2

2

13

17

Пешак

3

7

8

18

Путник

0

0

3

3

У поређењу са осталим општинама у Републици Србији, према вредности ризика
страдања (ЈПБН) пешака старијих од 65 година у 2018. години, град Смедерево се
налази на 40 месту. Највећу вредност ризика страдања пешака старијих од 65 година на
територији Смедерева имају насељена места Суводол и Мала Крсна (висок ниво
ризика).

Путеви

Укупна дужина државних и локалних путева и улица са савременим коловозним
застором на територији града Смедерево износи 770.38 km, од чега су државни путеви I
реда (IА и IБ) дужине 89.31 km, државни путеви II реда (IIА и IIБ) дужине 80.12 km и
локални (општински) путеви и улице дужине 600.95 km.

Табела 9. Дужина путне и уличне мреже на територији града Смедерево

Дужина државних путева Дужина локалних путева и
Укупна дужина путева (km)
(km)
улица (km)
169.43

600.95

770.38

Од укупног броја саобраћајних незгода са настрадалим лицима у 2018. години, на
државним путевима догодило се 57 (22.0%) саобраћајних незгода, а на локалним
путевима и улицама 202 (78.0%) саобраћајних незгода. На проласку државних путева кроз
насеља догодило се 4 (1.5%) саобраћајних незгода са настрадалим лицима.
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Табела 9.1 незгоде са погинулим лицима по путевима (улицама)

Место

Улица/пут

Смртно страдао

Узрок незгоде

1

ДП А1 Аутопут

возач путн. возила

Брзина,

2

Смедеревска

возач путн. возила

Алкохол, брзина

Биновац

1

ДП А1 Аутопут

Путник

Брзина

Вучак

1

Карађорђева

Путник

Алкохол, брзина

Смедерево

1

ДП 14

Пешак

Непрописно
обилажење пешака

2

Карађорђева

Пешак

Брзина,
незаустављање испред
пешачког прелаза

Суводол

1

ДП 352

Пешак

Непрописно
обилажење пешака

Луњевац

1

Луњевачка

Михајловац

возач путн. возила
возач трактора

брзина

Два лица су погинула на Ауто-путу. У Луњевцу су погинула такође два лица. У самом граду
Смедереву једно лице је погинуло (пешак у улици Карађорђевој) Укупно су погинула три
пешака.
ИНДИКАТОРИ ПОНАШАЊА УЧЕСНИКА У САОБРАЋАЈУ
Табела 10. Вредности индикатора понашања учесника у саобраћају

Вредност

Назив индикатора
% употребе сигурносних појасева возача у ПА и
ЛТВ (2017. година)
% употребе сигурносних појасева на задњем
седишту у ПА и ЛТВ (2017. година)
просечна брзина ПА (2017. година)

% прекорачења брзине (2017. година)
% прекорачења брзине за више од 10 km/h
(2017. година)
% возача под утицајем алкохола (2017. година)
% употребе заштитне кациге возача
мотоцикала (2017. година)

у насељу

53.8%

ван насеља

60.0%

у насељу

12.7%

ван насеља

14.8%

у насељу

54.0km/h

ван насеља

78.6km/h

у насељу

67.4%

ван насеља

41.6%

у насељу

16.5%

ван насеља

11.7%

у насељу

1.02%

ван насеља

0.70%

у насељу

84.8%

ван насеља

93.8%

24. јун 2019. године
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СТАВОВИ УЧЕСНИКА У САОБРАЋАЈУ О ОПАСНОСТИМА И РИЗИЦИМА
Најлошију оцену по питању ставова у 2014. години учесници у саобраћају имају према
коришћењу појаса (ниска оцена).
Табела 11. Оцене ставова учесника у саобраћају у 2014. години

Назив

Вредност

Оцена ставова према вожњи под дејством алкохола

3.6

Оцена ставова према коришћењу појаса

1.2

Оцена ставова према брзој вожњи

2.8

Оцена ставова према кажњавању у саобраћају

2.9

ЧЛАН ГРАДСКОГ ВЕЋА ЗАДУЖЕН ЗА РЕСОР
САОБРАЋАЈА И БЕЗБЕДНОСТИ

Бранислав Дробњаковић, дипл.саоб.инж., с. р.
Бранислав Дробњаковић, дипл.саоб.инж.

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

Драган Крстић, дипл.грађ.инж., с. р.
Драган Крстић, дипл.грађ.инж.

Страна 444 – Број 3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

85.
На основу члана 116. став 5. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике
Србије“, број 88/2017, 27/2018- др. закони и 10/2019), члана
32. став 1. тачка 20., а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, број 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др.
закон и 47/2018) и члана 19. став 1. тачка 24. Статута града
Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2019
- пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 20. седници одржаној
24. јуна 2019. године, донела је

24. јун 2019. године

града Смедерева“, број 7/2018), мења се у тачки I тако што
се разрешавају дужности чланови Школског одбора, Дарко
Митић, представник јединице локалне самоуправе и Владан Андрејевић, представник родитеља ученика, а уместо
њих за нове чланове Школског одбора именују се Момир
Јанковић, представник јединице локалне самоуправе и Бојана Николић, представник родитеља ученика.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-86/2019-07
У Смедереву, 24. јуна 2019. године

РЕШЕЊЕ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.

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

87.

Решење о именовању чланова Школског одбора Економско-трговинске школе у Смедереву („Службени лист
града Смедерева“, број 12/2016 и 8/2017), мења се у тачки I
тако што се разрешавају дужности чланови Школског одбора Јовица Миладиновић и Александра Васић, представници родитеља ученика, а уместо њих за нове чланове Школског одбора именују се Зоран Благојевић и Александар
Чуровић, представници родитеља ученика.

На основу члана 32., а у вези са чланом 66. став 3. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон
и 47/2018) и члана 19. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2019-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 20. седници одржаној
24. јуна 2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ

II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-90/2019-07
У Смедереву, 24. јуна 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.
86.
На основу члана 116. став 5. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике
Србије“, број 88/2017, 27/2018 - др. закони и 10/2019), члана 32. став 1. тачка 20., а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, број 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др.
закон и 47/2018) и члана 19. став 1. тачка 24. Статута града
Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2019
- пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 20. седници одржаној
24. јуна 2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ИВО
ЛОЛА РИБАР“ У СКОБАЉУ
I
Решење о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Иво Лола Рибар“ у Скобаљу („Службени лист

О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ГРАДСКОГ
ПРАВОБРАНИОЦА ГРАДА СМЕДЕРЕВА
I
Милени Нисев, престаје функција градског правобраниоца града Смедерева са 31.07.2018. године, због стицања
услова и одласка у старосну пензију.
II
Доношењем овог Решења престаје да важи Решење о
постављењу градског правобраниоца („Службени лист града Смедерева“, број 3/2015).
III
Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Образложење
Скупштина града Смедерева донела је Решење о постављењу градског правобраниоца („Службени лист града
Смедерева“, број 3/2015), којим је на ову функцију постављена Милена Нисев.
Како је Милена Нисев дана 31.07.2018. године стекла
услов и отишла у старосну пензију, Скупштина града Смедерева одлучила је као у диспозитиву овог Решења.
Број 020-87/2019-07
У Смедереву, 24. јуна 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.

24. јун 2019. године
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88.
На основу члана 32., а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, број 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018), члана 19. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2019-пречишћен
текст) и члана 10. Одлуке о Градском правобранилаштву
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
7/2014),
Скупштина града Смедерева, на 20. седници одржаној
24. јуна 2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ГРАДСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
I
Србислав Бојковић, поставља се за градског правобраниоца града Смедерева.
II
Доношењем овог Решења престаје да важи Решење о
постављењу заменика градског правобраниоца („Службени
лист града Смедерева“, број 3/2015).
III
Ово Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Образложење
У складу са одредбама Закона о правобранилаштву
(„Службени гласник Републике Србије“, број 55/2014),
Скупштина града Смедерева донела је Одлуку о Градском
правобранилаштву града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 7/2014).
Чланом 10. наведене Одлуке прописано је да градског
правобраниоца и заменике градског правобраниоца поставља Скупштина града Смедерева на предлог Градског већа
града Смедерева, на период од 5 година.
Чланом 11. Одлуке прописано је да за градског правобраниоца може бити постављен држављанин Републике
Србије који испуњава опште услове за рад у државним органима, који је завршио правни факултет, положио правосудни испит и достојан је правобранилачке функције. Поред ових општих услова потребно је да има радно искуство
у правној струци после положеног правосудног испита у
трајању од 5 година.
Како је досадашњем градском правобраниоцу престала
функција због стицања услова и одласка у старосну пензију, потребно је поставити новог градског правобраниоца.
На основу наведених одредби Одлуке, Градско веће
града Смедерева одлучило је да за градског правобраниоца предложи Србислава Бојковића, досадашњег заменика
градског правобраниоца, који ову функцију обавља непрекидно од 2008. године, имајући у виду да именовани испу-
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њава све услове утврђене Одлуком о Градском правобранилаштву града Смедерева.
У складу са напред наведеним, Скупштина града
Смедерева одлучила је као у диспозитиву тачке I овог
Решења.
Број 020-83/2019-07
У Смедереву, 24. јуна 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.

89.
На основу члана 32., а у вези са чланом 66. став 3.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016др. закон и 47/2018) и члана 19. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 2/2019-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 20. седници одржаној
24. јуна 2019. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА УПРАВНОГ
ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА „СМЕДЕРЕВО“ У
СМЕДЕРЕВУ
I
др мед. СЛАЂАНУ ЗЛАТКОВИЋУ, престаје функција члана Управног одбора Дома здравља „Смедерево“ у
Смедереву, због подношења оставке.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Образложење
Скупштина града Смедерева донела је Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Дома
здравља „Смедерево“ у Смедереву („Службени лист града
Смедерева“, број 7/2018) којим је др мед. Слађан Златковић
именован за члана Управног одбора ове Установе, испред
оснивача.
др мед. Слађан Златковић је дана 12.02.2019. године
Скупштини града Смедерева поднео оставку заведену
под бројем 02-22/2019-07, те је Скупштина града Смедерева, на основу исте, одлучила као у диспозитиву овог
Решења.
Број 02-22/2019-07
У Смедереву, 24. јуна 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.
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ГРАДСКО ВЕЋЕ
90.
На основу члана 20. став 1. тачка 10. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007, 83/2014- др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018),
члана 44. Статута града Смедерева (,,Службени лист града
Смедерева“, број 2/2019- пречишћен текст) и Протокола о
сарадњи између Савета Европе, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и града Смедерева број
400-8518/2018-08 од 03. октобра 2018. године, потписаног
у оквиру програма „ROMACTED – промовисање доброг
управљања и оснаживање ромске заједнице на локалном
нивоу“ који спроводе Европска унија и Савет Европе,
Градско веће града Смедерева, на 160. седници одржаној 20. маја 2019. године, донело је
РЕШЕЊЕ

24. јун 2019. године

47/2018) и члана 44. Статута града Смедерева (“Службени
лист града Смедерева”, број 2/2019 - пречишћен текст),
Градско веће града Смедерева, на 160. седници одржаној 20. маја 2019. године, донело је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА О ОСНИВАЊУ
САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА ГРАДА
СМЕДЕРЕВА И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА,
ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА, ТЕХНИЧКОГ
СЕКРЕТАРА И ЧЛАНОВА САВЕТА
I
Решење о оснивању Савета за безбедност саобраћаја града Смедерева и именовању председника, заменика
председника, техничког секретара и чланова Савета („Службени лист града Смедерева“, број 8/2016 и 5/2017) мења
се у тачки III, у ставу 1, алинеја четврта, подтачка 1., тако
што се речи: „Миљана Кравић“, замењују речима „Светлана Михајловић“.

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА O OБРАЗОВАЊУ ИНСТИТУЦИОНАЛНЕ РАДНЕ ГРУПЕ У ОКВИРУ ПРОГРАМА ,,
ROMACTED -ПРОМОВИСАЊЕ ДОБРОГ УПРАВЉАЊА И ОСНАЖИВАЊЕ РОМСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НА
ЛОКАЛНОМ НИВОУ’’ ГРАДА СМЕДЕРЕВА И ИМЕНОВАЊУ КООРДИНАТОРА, ЗАМЕНИКА КООРДИНАТОРА И ЧЛАНОВА РАДНЕ ГРУПЕ

У тачки III, у ставу 1, алинеја четврта, подтачка 4., речи:
„Горан Ивковић“, замењују се речима „Андреја Лукић“.

I

III

Решење о образовању Институционалне радне групе
у оквиру програма ,,ROMACTED- промовисање доброг
управљања и оснаживање ромске заједнице на локалном
нивоу“ града Смедерева и именовању координатора, заменика координатора и чланова Радне групе (,,Службени лист
града Смедерева“, број 7/2018), мења се у тачки I тако што
се за координатора радне групе уместо Бојана Теофиловића, именује Јасмина Војиновић чланица Градског већа града Смедерева, задужена за ресор руралног развоја и месних
заједница.

Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у „Службеном листу града Смедерева“.

II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ,,Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-240/2019-07
У Смедереву, 20. маја 2019. године
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Дејан Стошић, с.р.

91.
На основу члана 8. Закона о безбедности саобраћаја
на путевима („Службени гласник Републике Србије“, број
41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - одлука УС, 55/2014,
96/2015 - др. закон, 9/2016 - одлука УС, 24/2018, 41/2018,
41/2018 - др. закон, 87/2018 и 23/2019), члана 46. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и

II

Број 02-83/2019-07
У Смедереву, 20. маја 2019. године
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Дејан Стошић, с.р.

92.
На основу чланoва 46. и 47., а у вези са чланом 66. став
5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016др. закон и 47/2018) и чланова 44. и 45. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2019
- пречишћен текст),
Градско веће града Смедерева, на 160. седници одржаној 20. маја 2019. године, донело је
ОД Л У КУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОСЛОВНИКА О
РАДУ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Члан 1.
У Пословнику о раду Градског већа града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 5/2014-пречишћен текст и 12/2016), члан 2. мења се и гласи:
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„Члан 2.

Градско веће:
1) предлаже статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина;
2) непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине града;
3) доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина града не донесе буџет пре почетка
фискалне године;
4) врши надзор над радом Градске управе, поништава
или укида акте Градске управе који нису у сагласности са законом, овим Статутом и другим општим актом или одлуком које доноси Скупштина града;
5) решава у управном поступку у другом степену о
правима и обавезама грађана, предузећа и установа
и других организација у управним стварима из надлежности града;
6) прати реализацију програма пословања и врши координацију рада јавних предузећа чији је оснивач град;
7) подноси тромесечни извештај о раду јавних предузећа Скупштини града, ради даљег извештавања у
складу са законом којим се уређује правни положај
јавних предузећа;
8) стара се о извршавању поверених надлежности из
оквира права и дужности Републике;
9) поставља и разрешава начелника и заменика начелника Градске управе;
10) доноси закључак о покретању поступка и по спроведеном поступку одлуку о давању у закуп непокретности у јавној својини града Смедерева;
11) доноси одлуку о давању сагласности јавним предузећима и друштвима капитала чији је оснивач, за
упис права својине у јавну евиденцију о непокретностима и правима на њима;
12) доноси одлуку о преносу права јавне својине града
Смедерева на другог носиоца права јавне својине,
као и одлуку којом се предлаже пренос права јавне својине са другог носиоца права јавне својине у
јавну својину града Смедерева (са накнадом или без
накнаде), укључујући и размену;
13)  доноси одлуку о давању непокретности у јавној
својини града Смедерева на коришћење, као и одлуке о одузимању и престанку коришћења;
14) врши и друге послове утврђене законом, Статутом и
другим актима града.“.
Члан 2.
Члан 11., мења се и гласи:
„Градоначелник сазива седнице Градског већа писменим путем по својој иницијативи, а обавезно једном
месечно.
Градоначелник је дужан да на захтев председника Скупштине града или најмање једне трећине чланова Градског
већа, седницу закаже у року од 3 дана од дана подношења
захтева, тако да дан одржавања седнице буде најкасније у
року од 7 дана од дана подношења захтева.
Позив за седницу садржи место и време одржавања
седнице.
Позив за седницу доставља се члановима Градског већа
најмање 3 дана пре дана за који се сазива седница.
Изузетно, позив за седницу може се доставити и у краћем року, при чему је градоначелник дужан да на почетку
седнице образложи такав поступак.
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Уз позив за седницу члановима Градског већа се доставља предлог дневног реда, материјал који се односи на
предлог дневног реда и, по правилу, записник са претходне
седнице.
У изузетно хитним и оправданим случајевима, седница
Градског већа града Смедерева може бити сазвана и одржана телефонским путем.
У случају одсутности, спречености или непоступања
по захтеву из става 2. овог члана, седницу може заказати
заменик градоначелника.“.
Члан 3.
После члана 14. додаје се нови члан 15. који чласи:
„Члан 15.
Ако се утврди да не постоји кворум, градоначелник,
односно заменик градоначелника одлаже седницу за одговарајући дан и сат. О одлагању седнице и одређивању дана
и сата наставка, присутни чланови Градског већа усмено се
обавештавају на самој седници, а одсутни чланови Градског већа се обавештавају писменим путем.
Седница ће се прекинути и одложити и у случају када
се у току трајања седнице утврди да није присутна већина чланова Градског већа потребна за пуноважан рад и
одлучивање.
Када услед обимности дневног реда или других оправданих разлога не може да се заврши расправа по свим
тачкама дневног реда у заказани дан, Градско веће може
одлучити да се седница прекине и да се закаже наставак у
одређени дан и сат о чему се чланови Градског већа обавештавају на начин утврђен ставом 1. овог члана.
Председавајући Градским већем може да да паузу ради
одређених консултација и из других оправданих разлога, а
о дужини трајња паузе одлучује Градско веће.“.
Досадашњи чланови од 15. до 33., постају чланови 16.
до 34.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 020-65/2019-07
У Смедереву, 20. маја 2019. године
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Дејан Стошић, с.р.

93.
На основу члана 10. Одлуке о накнади за заштиту и унапређивање животне средине града Смедерева (,,Службени
лист града Смедереваˮ, број 8/2010 и 8/2011) и члана 14.
став 1. тачка 8. Статута града Смедерева (,,Службени лист
града Смедереваˮ, број 2/2019-пречишћен текст)
Градско веће града Смедерева, на 161. седници одржаној 6. јуна 2019. године, донело је
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ПРАЋЕЊА КВАЛИТЕТА ЗЕМЉИШТА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА ЗА 2019.
ГОДИНУ
I
ОСНОВЕ ПРОГРАМА
Земљиште је незамењив природни ресурс, посебно значајан као супстрат за гајење биљака, али је такође и природна средина за многе друге облике живота на земљи. Оно
је тешко обновљиво природно богатство од непроцењиве
користи за човечанство. Из тог разлога неопходно је одржавати његове функције и квалитет.
II
ЦИЉ ПРАЋЕЊА
Земљиште је релативно стабилан систем и промене његових особина под утицајем природних фактора одвијају се
веома споро. Са друге стране, човек у процесу привредног
развоја, разним активностима утиче на његову деградацију.
Као такво, земљиште захтева посебну и сталну бригу.
У том циљу врши се систематско праћење квалитета
земљишта на територији града Смедерева и на тај начин
формира се база података.
III
ОБИМ ПРАЋЕЊА И ЛОКАЦИЈЕ
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.
Број и распоред локалитета и положај мерних места
мора бити приказан Gauss-Krigerovim координатама у складу са Уредбом о програму системског праћења квалитета
земљишта, индикаторима за оцену ризика од деградације
земљишта и методологији за израду ремедијационих програма (,,Службени гласник Републике Србијеˮ, број 88/2010
и 30/2018-др. уредба).
IV
ПАРАМЕТРИ ПРАЋЕЊА КВАЛИТЕТА ЗЕМЉИШТА
Индикатори за оцену ризика од деградације земљишта
оцењују се на основу општих елемената за оцену ризика од
деградације датих у Прилогу 1. Уредбе о програму системског праћења квалитета земљишта, индикаторима за оцену
ризика од деградације земљишта и методологији за израду
ремедијационих програма (,,Службени гласник Републике
Србијеˮ, број 88/2010 и 30/2018 др.-уредба).
Граничне и ремедијационе вредности концентрација
опасних и штетних материја и вредности које могу указати на значајну контаминацију земљишта дефинисане су у
Прилогу 3. Уредбе из става 1.
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У узорцима земљишта испитиваће се:
- pH – вредност (у води),
- садржај влаге (%),
- органска материја (губитак жарењем на 550оС у %),
- садржај глине (%) (честице < 2μm);
- садржај метала у mg/kg (Pb, Cd, Zn, Cu, Ni, Cr, Hg, As);
- полициклични ароматични угљоводоници μg/kg (нафтален, аценафтилен, аценафтен, флуорен, фенантрен, антрацен, флуорантен, пирен, бензо(а)антрацен, кризен, бензо(б)флуорантен, бензо(к)флуорантен, бензо(а)пирен, индено (1,2,3-цд) пирен, дибензо (а,х) антрацен, бензо(г,х,и)
перилен;
- укупни ПАХ;
- пестициди μg/kg (DDE/DDD/DDT укупни, линдан,
алдрин,ендрин, диелдрин,НСН (α,β,γ), хептахлор, хептахлорепоксид, алахлор, хексахлорбензол, атразин, симазин,
пропазин, трифлуралин, дихлорбенил, ендосулфан);
- полихлоровани бифенили (укупни) mg/kg (РСВ sum,
РСВ 28, РСВ 52, РСВ 101, РСВ 118, РСВ 138, РСВ 153, РСВ
180), а све у складу са Прилогом 3. Уредбе из става 1.
V
ИЗВЕШТАВАЊЕ О РЕЗУЛТАТИМА МЕРЕЊА
Овлашћена организација је у обавези да приликом достављања извештаја прикаже листу метода и стандарда који
се користе за узорковање земљишта, анализу узорака и обраду података, као и оцењивање вредности концентрација.
Резултати ће бити приказани табеларно, графички и
текстуално објашњени, са закључком о стању на локацијама које су утврђене Програмом и евентуалном препоруком
за израду ремедијационих програма у случају регистровања ремедијационих вредности концентрација опасних и
штетних материја или вредности које указују на значајну
контаминацију земљишта. Тумачење резултата испитивања
вршиће се у складу са важећом законском регулативом.
VI
ФАЗЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА
Реализација Програма праћења квалитета земљишта на
територији Града Смедерева за 2019. годину обухвата три
фазе:
I фаза - Доношење Програма праћења квалитета земљишта на територији града Смедерева за 2019. годину, од
стране Градског већа града Смедерева;
II фаза - Избор овлашћене стручне организације за реализацију Програма и потписивање уговора;
III фаза - Реализација Програма од стране изабране
овлашћене стручне организације.
VII
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА
Мониторинг земљишта на мерним местима одређеним
овим Програмом, финансираће се у износу од 350.000,00
динара, на основу Одлуке о буџету града Смедерева за 2019.
годину (,,Службени лист града Смедереваˮ, број 7/2018) у
оквиру раздела 4 - Градска управа, Програм 6 - Заштита животне средине, Програмска активност - 0002 Праћење квалитета елемената животне средине, функција 560, позиција
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256, економска класификација 424 – специјализоване услуге – ,,мониторинг вазуха, земљишта, буке и др.ˮ.
VIII
Овај Програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном листу града Смедереваˮ.
Број 501-36/2019-07
У Смедереву, 6. јуна 2019. године
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Дејан Стошић, с.р.

Страна 449 – Број 3

Праћење квалитета ваздуха врши се у циљу заштите
здравља људи, вегетације и природних екосистема.
Програмом се одређује број и распоред мерних места,
обим, врста и учесталост мерења нивоа загађујућих материја у ваздуху на територији града Смедерева која припада
територији Републике Србије, агломерација ‚‘Смедерево‘‘
у складу са чланом 3. став 1. тачка 7. Уредбе о одређивању
зона и агломерација („Службени гласник Републике Србије“, број 58/2011 и 98/2012).
Локације мерних места у локалној мрежи на територији
града Смедерева, као и загађујуће материје које се прате
на појединим местима, у складу су са прописом којим се
уређују услови за мониторинг и захтеви квалитета ваздуха.
Загађујуће материје на мерним местима наведене у Табели 1. мере се по динамици мерења дефинисаној у делу I
овог Програма.
I

94.
На основу члана 9. став 2. и члана 15. став 1. и 3. Закона
о заштити ваздуха („Службени гласник Републике Србије“, број 36/2009 и 10/2013), члана 10. Одлуке о накнади за
заштиту и унапређивање животне средине града Смедерева („Службени лист града“, број 8/2010 и 8/2011) и члана
14. став 1. тачка 8. Статута града Смедерева (,,Службени
лист града Смедереваˮ, број 2/2019-пречишћен текст), а
по претходно прибављеној сагласности Министарства
заштите животне средине Републике Србије, број 353-0102774/2018-03 од 11.02.2019.године,
Градско веће града Смедерева, на 161. седници одржаној 6. јуна 2019. године, донело је
П Р О Г РА М
КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА ЗА 2019.
ГОДИНУ
Овим Програмом се успоставља локална мрежа мерних
места за праћење квалитета ваздуха на територији града
Смедерева за 2019. годину.

ЛОКАЛНА МРЕЖА МЕРНИХ МЕСТА
Локална мрежа мерних места за праћење квалитета ваздуха у Смедереву успоставља се овим Програмом, а чине
је мерна места:
1. „Раља“ - за свакодневно мерење концентрације суспендованих честица РМ10, сваки други дан садржај тешких
метала (олово, арсен, кадмијум, никл) у суспендованим честицама РМ10 и сваки трећи дан садржај бензо(а)пирена;
2. „Центар за културу у Смедереву“ - за мерење концентрације суспендованих честица РМ10, садржаја тешких
метала (олово, арсен, кадмијум, никл) у суспендованим честицама РМ10 и садржај полицикличних ароматичних угљоводоника (РАН) у суспендованим честицама РМ10 (бензо(а)
пирен) три пута недељно (сваки други – трећи дан);
3. „Враново“ - за мерење концентрације суспендованих
честица РМ10, садржаја тешких метала (олово, арсен, кадмијум, никл) у суспендованим честицама РМ10 и садржај
полицикличних ароматичних угљоводоника (РАН) у суспендованим честицама РМ10 (бензо(а)пирен) три пута недељно (сваки други – трећи дан) за период од годину дана у
складу са Уговором који ће се склопити са одабраним овлашћеним правним лицем, а након добијања сагласности и
усвајања овог Програма;

Центар за културу
Карађорђева 5-7
Враново, ОШ ‘’Д.
Обрадовић’’

ПД
ПД

φ (N)
λ (E)

ПД

φ 440 35,7’
λ 0200 58,3’
φ 440 39,9’
λ 0200 55,5’
φ 490 38,6’
λ 0200 59,2’

Тип

3.

Градска управа
Смедерево

Раља, Лоле Рибара 4

Н (m)

2.

Округ

1.

загађујуће материје

Локација

Задужена
институција

Р.бр.

Табела 1. Мерна места за мерење квалитета ваздуха у локалној мрежи на територији града Смедерева

123

ПГ

РМ10PAH

РМ10TM

146

Г

РМ10PAH

РМ10TM

87

ПГ

РМ10PAH

РМ10TM

РМ10PAH

РМ10TM

РМ10PAH - суспендоване честице РМ10 са садржајем полицикличних ароматичних угљоводоника (бензо(а)пирен) у суспендованим честицама РМ10
РМ10TM - суспендоване честице РМ10 са садржајем тешких метала (олово, арсен, кадмијум, никл) у суспендованим честицама РМ10
Г - градски тип
ПГ - приградски тип
φ (N) - северна географска ширина
λ (E) - источна географска дужина
Н (m) - надморска висина
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II

МЕРЕЊА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
Јединица локалне самоуправе доноси одлуку о мерењима посебне намене када постоји основана сумња да је дошло до загађења ваздуха које може нарушити здравље људи
и/или животну средину.
III
ОБРАДА И АНАЛИЗА ПОДАТАКА И
ИЗВЕШТАВАЊЕ О РЕЗУЛТАТИМА КОНТРОЛЕ
КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА
Обезбеђивање квалитета података
Тумачење резултата испитивања вршило би се у складу
са Законом о заштити ваздуха („Службени гласник Републике Србије“, број 36/2009 и 10/2013) и Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Србије“, број 11/2010, 75/2010 и
63/2013).
Сва мерења, обраду и анализу података, проверу валидности резултата добијених мерењем и/или узимањем узорака и интерпретацију резултата врши овлашћено правно
лице, сагласно члану 15. став 7. Закона о заштити ваздуха,
које је акредитовано као лабораторија за испитивање, односно које поседује акредитоване методе мерења за загађујуће материје обухваћене Програмом и дозволу министарства
надлежног за послове заштите животне средине за вршење
мерења квалитета ваздуха- мерење нивоа загађујућих материја у ваздуху.
Стручна организација која врши мониторинг ваздуха
стара се о примени адекватних метода испитивања, одржавању мерних места, мерних инструмената са пратећом
опремом, опреме за пријем и пренос података ради обезбеђења захтева у погледу квалитета података који се користе
за оцењивање квалитета ваздуха.
На основу вишегодишњих резултата мерења нивоа загађујућих материја, вршила би се анализа у циљу праћења
просторне и временске расподеле загађујућих материја и
утврђивање тренда концентрација одређених полутаната у
ваздуху.
Редовно извештавање
Извештаје о извршеним мерењима, односно о резултатима контроле квалитета ваздуха у оквиру Локалне мреже
мерних места, стручна организација доставља Одељењу
за урбанистичко-комуналне и имовинско–правне послове,
Одсеку за урбанистичко–грађевинске послове, послове
саобраћаја и заштите животне средине, Групи за заштиту
животне средине.
Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско–
правне послове, Одсек за урбанистичко–грађевинске послове, послове саобраћаја и заштите животне средине, Група за заштиту животне средине Градске управе Смедерево,
дужно је да податке о резултатима мониторинга квалитета
ваздуха јавно објављује и доставља Агенцији за заштиту
животне средине једанпут месечно до 15. у месецу за претходни месец, као и годишњи извештај најкасније 60 дана од
дана истека календарске године за претходну годину.
Приликом достављања извештаја биће описана методологија узорковања, мерна опрема и методологија обраде
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података. Резултати ће бити приказани табеларно, графички и текстуално објашњени, са закључком о стању аерозагађења на предвиђеним локацијама.
О подацима о квалитету ваздуха из државне и локалне
мреже мерних места, јавност ће се редовно обавештавати
путем електронских и штампаних медија, односно путем
интернета, у складу са законом.
Извештавање и мере у случају прекорачења
концентрација
У складу са чланом 23. Закона о заштити ваздуха („Службени гласник Републике Србије“, број 36/2009 и 10/2013),
у случају прекорачења концентрацијa о којој се извештава
јавност, утврђених Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха или концентрација поједине загађујуће материје опасне по здравље људи, надлежни орган
јединице локалне самоуправе је дужан да о томе обавести
јавност путем радија, телевизије, дневних новина, интернета и/или на други погодан начин.
Надлежни орган јединице локалне самоуправе је дужан
да донесе краткорочни акциони план у зони или агломерацији која се налази на њиховој територији уколико: постоји
опасност да нивои загађујућих материја у ваздуху прекораче једну или више концентрација опасних по здравље
људи или постоји опасност да се прекорачи концентрација
приземног озона опасна по здравље људи, или у случају да
постоји опасност од прекорачења једне или више граничних или циљних вредности за поједине загађујуће материје
утврђених Уредбом о условима за мониторинг и захтевима
квалитета ваздуха („Службени гласник Републике Србије“,
број 11/2010, 75/2010 и 63/2013).
У складу са чланом 36. Закона о заштити ваздуха („Службени гласник Републике Србије“, број 36/2009 и 10/2013),
надлежни орган јединице локалне самоуправе је дужан да,
у случају када се било која гранична вредност, критични
ниво, граница толеранције, циљна вредност и дугорочни
циљ, концентрација опасна по здравље људи или концентрација о којој се извештава јавност прекорачи због значајног прекограничног преноса ваздухом, о томе обавести министарство надлежно за послове заштите животне средине.
План квалитета ваздуха
На основу члана 31. Закона о заштити ваздуха („Службени гласник Републике Србије“, број 36/2009 и 10/2013)
и Уредбе о утврђивању листе категорија квалитета ваздуха
по зонама и агломерацијама на територији Републике Србије за 2014. годину („Службени гласник Републике Србије“‘, број 105/2015) у зонама и агломерацијама у којима
је ваздух треће категорије, односно када загађење ваздуха
превазилази ефекте мера које се предузимају, односно када
је угрожен капацитет животне средине или постоји стално
загађење ваздуха на одређеном простору, надлежни орган
аутономне покрајине и надлежни орган јединице локалне
самоуправе дужан је да донесе План квалитета ваздуха са
циљем да се постигну одговарајуће граничне вредности
или циљне вредности утврђене Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха. План се доноси
на основу оцене стања квалитета ваздуха и обухвата све
главне загађујуће материје и главне изворе загађивања ваздуха који су довели до загађења. У 2014. години је такође
утврђена трећа категорија квалитета ваздуха.
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IV

РЕШЕЊЕ

МЕРЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

Реализација Програма контроле квалитета ваздуха на
територији града Смедерева за 2019. oбухвата три фазе:
I фаза – Доношење Програма контроле квалитета ваздуха на територији града Смедерева за 2019. годину, од стране Градског већа града Смедерева;
II фаза – Избор овлашћене стручне организације за реализацију Програма и потписивање уговора;
III фаза – реализација Програма од стране овлашћене
стручне организације.
V
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА
Мониторинг аерозагађења на мерним местима одређеним овим Програмом финансираће се у износу од
3.000.000,00 динара, на основу Одлуке о буџету града Смедерева за 2019. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 7/2018).
VI
У складу са чланом 15. став 4. Закона о заштити ваздуха („Службени гласник Републике Србије“, број 36/2009 и
10/2013) на овај Програм прибављена је сагласност Министарствa заштите животне средине Републике Србије, број
353-01-02774/2018-03 од 11.02.2019. године.

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2019. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 7/2018), раздео 4– Градска управа, Програм 15- Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност
0009- Текућа буџетска резерва, функција 160- Опште јавне
услуге класификоване на другом месту, позиција 143, економска класификација 49912- Tекућа резерва, одобравају
се средства Регионалном центру за професионални развој
запослених у образовању Смедерево у укупном износу од
514.670,00 динара на име заштите имовине за 2019. годину.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4– Градска управа, глава 4.3 Регионални
центар за професионални развој запослених у образовању
Смедерево, Програм 15- Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0001- Функционисање локалне
самоуправе и градских општина, Функција 950– Образовање које није дефинисано нивоом, Позиција 114, Економска
класификација 421– Стални трошкови, у укупном износу
од 514.670,00 динара и укупан план средстава ове апропријације износи 3.754.670,00 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 400-4617/2019-07
У Смедереву, 23. маја 2019. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с.р.

VII
Овај Програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 501-295/2018-07
У Смедереву, 6. јуна 2019. године
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Дејан Стошић, с.р.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

95.
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 и 31/2019), 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 23. маја 2019.
године, донела је

КОМИСИЈА ЗА ПРОПИСЕ
96.
На основу члана 25. Одлуке о радним телима Скупштине града Смедерева („Службени лист града Смедерева“,
број 3/2008), а у вези са Закључком Скупштине града Смедерева број 020-55-1/2009-11 од 9. јуна 2009. године,
Комисија за прописе, на 18. седници одржаној 20. јуна
2019. године, утврдила је
ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ
ОДЛУКЕ
О УСЛОВИМА ДРЖАЊА, ПОСТУПАЊА
И ЗАШТИТЕ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
(„Службени лист града Смедерева“, број
12/2017-пречишћен текст и 1/2019)
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком уређују се услови и начин држања и заштите домаћих животиња на територији града Смедерева
(у даљем тексту: Град).
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Члан 2.

Члан 7.

Домаће животиње, у смислу ове Одлуке, су: пси и мачке, украсне и егзотичне животиње разних врста, копитари, папкари, нојеви, кунићи, перната живина, голубови и
пчеле.
Држаоцем домаћих животиња, у смислу ове Одлуке,
сматра се свако правно лице, физичко лице или предузетник који је власник, корисник, чувар или узгајивач одређених врста домаћих животиња (у даљем тексту: држалац
животиња).

Начин држања домаћих животиња из члана 1. ове Одлуке се утврђује на следећи начин:
1. у насељеном месту Смедерево не могу се држати копитари и папкари, кунићи и перната живина, док се пчеле
и голубови могу држати под условима који су прописани
овом Одлуком;
2. у насељеним местима сеоског карактера на територији Града, могу се држати све врсте домаћих животиња под
условима прописаним одговарајућим законским актима,
који се односе на начин смештаја, чувања, узгоја и заштите
појединих врста животиња.

Члан 3.
Држалац животиња дужан је да држање, узгој, чување,
надзор, негу, исхрану, хигијенске услове, лечење, заштиту
и добробит домаћих животиња, обезбеди у складу са законским одредбама, који су прописани за сваку врсту животиња посебно, на начин којим се обезбеђује заштита животне
околине од загађења било које врсте, као и потпуна заштита
од узнемиравања трећих лица.
Држалац животиња је дужан да исте држи у одговарајућим објектима, или просторима у којима је обезбеђено присуство дневне или вештачке светлости, прописна вентилација, а који су саграђени од чврстих и водоотпорних материјала и погодни за редовно одржавање (прање, чишћење и
дезинфекцију), у санитарно-хигијенским и другим условима прописаним законима и одредбама ове Одлуке.
Уколико животиња у дужем временском периоду узнемирава трећа лица прављењем буке, емитовањем непријатних мириса или на други начин, држаоцу животиње може
се забранити држање ове животиње или му се иста може
одузети на начин прописан законом.
Члан 4.
У случају да држалац животиња посумња да је животиња оболела од неке заразне болести, дужан је да о томе одмах обавести најближу ветеринарску службу или надлежну
републичку ветеринарску инспекцију, у складу са одговарајућим законским прописима, којима се регулише питање
здравствене заштите животиња.
Члан 5.
Забрањује се држање домаћих животиња на било који
начин који представља злостављање животиње, односно
поступање или непоступање са животињама којим се намерно или из нехата изазива њихова патња, бол, страх,
стрес, тескоба и угрожава њиховa генетска целина, ментално и телесно здравље или изазива смрт.
II ДРЖАЊЕ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА
Члан 6.
Услови и начин држања домаћих животиња зависе од
врсте стамбеног објекта и подручја Града у коме се стамбени објекат налази.
Врсте стамбених објеката, у смислу ове Одлуке, су:
1. објекти вишепородичног становања,
2. објекти породичног становања у насељеном месту
Смедерево,
3. објекти породичног становања у насељеним местима
сеоског карактера на територији Града.

1. ПСИ И МАЧКЕ
Члан 8.
У објектима вишепородичног становања у једном стану
могу да се држе пси и мачке, егзотичне и украсне животиње
разних врста, искључиво под условима из чланова 3, 4. и 5.
ове Одлуке.
Није дозвољено држање опасних животиња чије поседовање је забрањено Законом, а држање и извођење опасних раса паса је дозвољено само под условима утврђеним
прописима којима се регулише начин држања паса који
могу представљати опасност за околину.
Члан 9.
У двориштима објеката породичног становања из члана
6. став 2. тачка 2. ове Одлуке, могу да се држе пси, мачке,
егзотичне и украсне животиње разних врста, под условима
из чланова 3, 4. и 5. ове Одлуке, а држање голубова и пчела
може бити одобрено под условима који су прописани овом
Одлуком.
Члан 10.
У заједничком дворишту објеката породичног становања из члана 6. став 2. тачка 2. ове Одлуке, животиње могу
да се држе под условима и на начин прописан у члану 9. ове
Одлуке, само ако постоји сагласност свих корисника заједничког дворишта.
Члан 11.
Држалац животиње-пса дужан је да на улазним вратима
- капији, на видном месту, истакне натпис: „Чувај се пса“.
Држалац животиње-пса је обавезан да онемогући његов
слободан и неконтролисан излазак ван свог дворишта, као
и да спречи његово скакање на капију и ограду и изазивање
страха код трећих лица.
Члан 12.
Држалац животиње-пса може да га изводи само на повоцу који не може да буде дужи од једног метра и са заштитном корпом на њушци и прибором за санитарно чишћење загађене површине.
Изузетно од претходног става, пси малог раста, или
штенад до три месеца старости могу се изводити и без заштитне корпе на њушци.
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Члан 13.

Лица млађа од 16 година не могу да изводе пса из члана
8. став 2. ове Одлуке без присуства и надзора родитеља,
односно старатеља.
Ако комунални инспектор или комунални полицајац затекне малолетно лице у вршењу прекршаја из претходног
става, наложиће његовом родитељу, односно старатељу да
одмах преузме пса.
Уколико родитељ малолетног лица не преузме пса, исти
ће бити привремено одузет, преко надлежне Службе зоохигијене и смештен у Прихватилиште за псе и мачке, одакле
може бити преузет уз плаћање казне и трошкове поступка.
Члан 14.
Држалац животиње-пса дужан је да изврши обележавање пса у складу са посебним прописима о обележавању
паса и вођењу евиденције о обележеним псима.
Држалац животиње-пса дужан је да пса старијег од
три месеца, пријави надлежној ветеринарској служби ради
регистрације.
Уколико пас озледи неко лице, а није вакцинисан, држалац животиње-пса је дужан да омогући посматрање пса од
стране овлашћене организације и да сам сноси трошкове
тог посматрања.
Члан 15.
Пси се могу пуштати са повоца само на површинама
јавне намене и површинама у јавном коришћењу које су
одређене, обележене и обезбеђене за ту сврху.
Јавно предузеће, привредно друштво, предузетник или
други привредни субјект коме су поверене услуге уређења
и одржавања површина из става 1. овог члана, донеће Акт
о уређењу, обезбеђењу и обележавању ових површина на
које се пси могу пуштати, уз претходну сагласност одељења Градске управе надлежног за послове урбанизма.
Члан 16.
Одржавање чистоће и хигијене на површинама из претходног члана, врши Јавно предузеће, привредно друштво,
предузетник или други привредни субјект коме Град повери обављање ових послова.
Члан 17.
Пси могу слободно да се крећу под контролом држаоца животиње, на површинама које су одређене за извођење
паса из члана 15. ове Одлуке.
Пси из члана 8. став 2. ове Одлуке могу слободно да
се крећу под контролом држаоца животиње, на површинама из става 1. овог члана, само са заштитном корпом на
њушци.
Приликом извођења пса, држалац животиње дужан је
да код себе има потврде о извршеном обележавању пса и
вакцинацији и исте пружи на увид Комуналном инспектору
или Комуналном полицајцу, на његов захтев.
Члан 18.
Необележен пас, без заштитне корпе и повоца, који се
затекне на површини јавне намене или површини у јавном
коришћењу, сматра се невласничким псом.
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Обележени пас који се затекне на површини јавне намене или површини у јавном коришћењу без присуства држаоца животиње, сматра се напуштеним псом.
Напуштеним псом сматраће се и пас чији држалац одбије да се, на захтев Комуналног инспектора, или Комуналног полицајца легитимише и пружи доказ о власништву
над псом, односно доказ да је држалац пса.
Члан 19.
Ако пас или мачка запрљају степениште или друге заједничке просторије у објектима вишепородичног становања, површину јавне намене и површину у јавном коришћењу или заједничко двориште објеката породичног становања, држалац животиње је дужан да, без одлагања, запрљану
површину очисти и опере, а по потреби и дезинфикује.
Члан 20.
Држалац животиње - пса или мачке дужан је да редовно
вакцинише пса или мачку против беснила.
Лице из става 1. овог члана дужно је да пса или мачку
вакцинише и од других заразних болести, уколико то наложи надлежни државни орган, у складу са посебним законским прописима.
Члан 21.
Држалац животиње - пса или мачке, који изгуби животињу, дужан је да тај губитак без одлагања, а најкасније у
року од три дана од дана губитка животиње, пријави Служби зоохигијене и ветеринарској служби.
Пријава из става 1. овог члана мора да садржи време
и место нестанка пса или мачке, расу, физички опис и име
несталог пса или мачке, опис околности под којима је ова
нестала, као и потврду о извршеном обележавању и вакцинацији нестале животиње.
2. УКРАСНЕ И ЕГЗОТИЧНЕ ЖИВОТИЊЕ
Члан 22.
У свим објектима из члана 6. ове Одлуке, могу да се
држе украсне и егзотичне животиње разних врста на начин
и под условима из чланова 3, 4. и 5. ове Одлуке.
3. КУНИЋИ
Члан 23.
У објектима породичног становања из члана 6. став
2. тачка 3. ове Одлуке, у дворишту - у помоћном објекту,
ограђеном простору или кавезу, могу да се држе кунићи,
под условом да се не узнемиравају трећа лица и да се не
загађује околина.
Помоћни објекат, као и под у ограђеном простору или
кавезу из става 1. овог члана, мора да буде изграђен од тврдог материјала који може да се чисти и дезинфикује.
Помоћни објекат, ограђен простор или кавез из става
1. овог члана, уколико се у њему налази до 100 животиња
мора да буде удаљен 15 метара од најближег стамбеног, или
пословног објекта, 30 метара уколико се у њему налази од
100 до 1000 кунића и 50 метара, уколико се у њему налази
преко 1000 животиња.
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Ако објекте породичног становања из става 1. овог члана, користи више власника или корисника, кунићи могу да
се држе под условима и на начин прописан овом Одлуком,
само ако се с тим сагласе сви власници, односно корисници.

прописан овом Одлуком, само ако се са тим сагласе сви
власници, односно корисници.

4. ПЕРНАТА ЖИВИНА

Члан 27.

Члан 24.
У објектима породичног становања из члана 6. став 2.
тачка 3. ове Одлуке, у дворишту - у помоћном објекту, ограђеном простору или кавезу, може да се држи перната живина, под условима из чланова 3, 4. и 5. ове Одлуке.
Помоћни објекат, као и под у ограђеном простору или
кавезу из става 1. овог члана, мора да буде изграђен од тврдог материјала који може да се чисти и дезинфикује.
Под у помоћном објекту, ограђеном простору или кавезу, мора да буде од водонепропусног материјала, са нагибом према каналу за одвођење воде и нечистоћа у јаму за
одлагање стајског ђубрива.
Помоћни објекат, ограђен простор или кавез из става 1.
овог члана, који садржи до 100 јединки врсте, мора да буде
удаљен 15 метара од најближег стамбеног или пословног
објекта.
Помоћни објекат, ограђен простор или кавез из става 1.
овог члана, који садржи преко 100 јединки врсте, мора бити
удаљен најмање 30 метара од најближег стамбеног или пословног објекта.
Ако објекте породичног становања из става 1. овог
члана, користи више власника или корисника, живина
може да се држи под условима и на начин прописан овом
Одлуком, само ако се са тим сагласе сви власници, односно
корисници.
5. ГОЛУБОВИ
Члан 25.
У објектима породичног становања из члана 6. став 2.
тачака 2. и 3. ове Одлуке, голубови могу да се држе у посебној просторији на тавану, ограђеном простору или кавезу
у дворишту (у даљем тесту: Голубарник), под условима из
чланова 3, 4. и 5. ове Одлуке.
Голубарници морају бити удаљени најмање 10 метара
од суседних стамбених објеката.
У објектима вишепородичног становања није дозвољено држање и храњење голубова, као ни формирање и постављање голубарника.
Члан 26.
Објекти за држање голубова из члана 25. ове Одлуке,
морају редовно да се чисте и најмање два пута годишње
дезинфикују.
Подови објеката за држање голубова из става 1. овог
члана, морају да буду изграђени од водонепропусног
материјала.
Држалац животиња-голубова мора да поседује потврду
овлашћене ветеринарске службе о редовној вакцинацији
голубова у складу са посебним прописом.
Ако објекте породичног становања из члана 6. став 2.
тачака 2. и 3. ове Одлуке, користи више власника или корисника, голубови могу да се држе под условима и на начин

6. ПЧЕЛЕ

Пчелињаци до 10 кошница на територији насељеног
места Смедерево могу се држати у двориштима породичних стамбених зграда, с тим да морају бити удаљени најмање 10 метара од регулационе линије суседне парцеле и
20 метара од стамбених објеката у околини и објеката водоснабдевања, као и под условом да о овоме постоји писмена
сагласност свих непосредних суседа.
Пчелињаци преко 10 кошница морају бити удаљени
најмање 50 метара од најближег стамбеног или пословног
објекта, објекта за држање домаћих животиња и јавних путева, при чему улаз у кошнице не сме бити окренут према
овим објектима, као и под условом да о овоме постоји писмена сагласност свих непосредних суседа.
Пчелињаци на паши, ван насељених места, могу имати
неограничени број кошница, али од најближег насељеног
места морају бити удаљени најмање 200 метара, морају
имати видно истакнуто име и презиме и пуну адресу власника, а кошнице морају бити обележене редним бројем.
Власници кошница морају пчеле држати на начин којим
се спречава узнемиравање трећих лица.
7. КОПИТАРИ, ПАПКАРИ И НОЈЕВИ
Члан 28.
У објектима породичног становања из члана 6. став 2.
тачка 3. ове Одлуке, копитари, папкари и нојеви могу да
се држе у посебним објектима изграђеним од чврстог материјала погодног за прање, дезинфекцију и одржавање, у
складу са одредбама садржаним у члановима 3., 4. и 5. ове
Одлуке.
Члан 29.
Објекат из члана 28. ове Одлуке, мора да буде осветљен, са природном вентилацијом, вратима окренутим према дворишту и повезан на јаму за одлагање стајског ђубрива и осоке, удаљен од најближег стамбеног или пословног
објекта најмање 15 метара и најмање 20 метара од објеката
водоснабдевања.
Јама за одлагање стајског ђубрива мора да има дно од
бетона или другог водонепропусног материјала са парапетом довољне висине да би се спречило расипање стајског
ђубрива и изливање отпадних течности, као и да се редовно
празни.
Члан 30.
Јама за одлагање осоке мора да буде од бетона или другог водонепропусног материјала, са поклопцем и са дном
испод нивоа ђубришта, удаљена најмање 15 метара од најближег стамбеног или пословног објекта и најмање 20 метара од објекта водоснабдевања.
Јама за одлагање осоке мора редовно да се чисти чим се
напуни до 2/3 своје запремине.
Јама за одлагање осоке не може да се прикључи на јавну канализацију.
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Члан 31.
У посебним случајевима, када објекте за држање животиња и друге пратеће објекте из чланова 23–30. ове Одлуке
није могуће из оправданих разлога, због одређених околности и специфичности терена, поставити на удаљености
прописаној овом Одлуком и ако се битно не угрожава животна околина, домаће животиње се могу држати у њима и
на мањој удањености.
Држаоцу животиња које својим оглашавањем стварају
прекомерну буку, емитују изузетно непријатне мирисе или
нанесу телесну озледу и материјалну штету трећим лицима, може се забранити држање ових животиња.
III МЕРЕ ЗАБРАНЕ
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19. хватање и уклањање домаћих животиња, осим од
стране Службе зоохигијене;
20. лишавање животиње живота, осим у случајевима и
на начин прописан законом;
21. избацивање, остављање и закопавање лешева угинулих животиња, или њихових делова супротно одредбама
закона;
22. сахрањивање угинулих домаћих животиња и њихових делова ван места одређеног за ту сврху;
23. непоступање по налогу комуналног инспектора и
комуналног полицајца.
IV НАДЗОР

Члан 32.

Члан 33.

Забрањено је:
1. држање и поступање према животињама супротно
одредбама чланова 3, 4. и 5. ове Одлуке;
2. држање паса и мачака на балкону, тераси или лођи,
на тавану, у подруму, гаражи, шупи, вртној башти или другим заједничким просторијама, као и држање животиња на
начин који би представљао повреду одредби члана 6. став
2. ове Одлуке.
3. држање опасних животиња и извођење опасних раса
паса из члана 8. став 2.;
4. неистицање натписа „Чувај се пса“ и омогућавање његовог слободног и неконтролисаног изласка ван дворишта;
5. држање паса који упорним и непрекидним лајањем,
цвиљењем, скакањем на ограду или завијањем ометају мир
у стамбеним објектима из члана 6. ове Одлуке;
6. ометање трећих лица константном и великом буком
коју емитују животиње својим оглашавањем;
7. извођење и шетање пса супротно одребама чланова
12. и 13.;
8. довожење, увођење, остављање и пуштање паса у
уређене и неуређене површине јавне намене и површине
у јавном коришћењу, као и посебне површине које представљају споменике културе, јавна шеталишта, дечја игралишта, јавна купалишта, ван површина из члана 15. ове
Одлуке;
9. шишање паса у парковима, купалиштима и на другим
деловима површина јавне намене и површина у јавном коришћењу и појење истих на јавним чесмама;
10. увођење паса и мачака у лифтове зграда за вишепородично становање, у јавне просторије, трговинске и угоститељске објекте, средства јавног саобраћаја и на друга
јавна места где се окупља већи број грађана;
11. непоседовање потврде о обележавању и вакцинацији пса приликом његовог извођења;
12. непоступање по одредбама члана 19.;
13. непријављивање нестанка пса или мачке најкасније
у року од три дана од дана губитка животиње;
14. држање голубова у зградама вишепородичног
становања;
15. храњење паса, мачака, голубова и других животиња
на површинама јавне намене и површинама у јавном коришћењу остављањем хране у наведене сврхе;
16. злостављање и напуштање животиња;
17. организовање и учешће животиња у борбама;
18. хушкање животиња на друге људе или једне на
другу;

Надзор над применом одредаба ове Одлуке врши одељење Градске управе надлежно за комуналне послове.
Инспекцијски надзор над применом одредаба ове
Одлуке врши одељење Градске управе надлежно за послове комуналне инспекције, у складу са законом, подзаконским актима, овом Одлуком и другим позитивно-правним
прописима.
Комунално-полицијске и друге послове, као и контролу
примене одредаба ове Одлуке врши Комунална полиција, у складу са Законом о комуналној полицији и другим
прописима.
Уколико комунални полицајац у обављању комунално
– полицијских послова уочи повреду прописа из надлежности другог органа, обавестиће одмах о томе, писаним путем, надлежни орган.
Члан 34.
Физичка лица, правна лица и предузетници дужни су
да службеним лицима из члана 33. ставова 2. и 3. ове Одлуке, у вршењу надзора над применом одредаба ове Одлуке,
омогуће несметано вршење прегледа објеката, просторија и
уређаја, да пруже потребна обавештења, као и да поступају
по налогу надлежних инспектора и комуналних полицајаца.
У свим случајевима поступања или непоступања супротно одредбама ове Одлуке, као и у случајевима када
се актом надлежног одељења, односно службених лица
из члана 33. ставова 2. и 3. ове Одлуке, налаже испуњење
одређене обавезе, па носилац обавезе не изврши дати налог, те радње ће се извршити преко другог лица, на трошак
извршеника.
V КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 35.
Новчаном казном у фиксном износу казниће се за прекршај, издавањем прекршајног налога, због непоступања
или поступања супротно одредбама чланова: 3., 4., 7., 9.,
10., 11., 14., 15, 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28.,
29., 30., 31. и члана 32. став 1. тачака 14. и 15. ове Одлуке,
и то:
- физичко лице у износу од 2.000 динара;
- предузетник у износу од 10.000 динара.
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Члан 36.

Члан 42.

Новчаном казном у фиксном износу казниће се за прекршај издавањем прекршајног налога, због непоступања
или поступања супротно одредбама чланова: 12., 13., 17. и
члана 32. став 1. тачака 1., 2., 4., 5., 6., 7., 9., 10., 11., 12., 13.,
19., 22. и 23. ове Одлуке, и то:
- физичко лице у износу од 2.000 динара.

Предмети у поступку инспекцијског надзора, започети
пре ступања на снагу ове Одлуке, окончаће се према одредбама Одлуке која је важила у моменту покретања поступка.

Члан 37.
Новчаном казном у фиксном износу казниће се за прекршај, издавањем прекршајног налога, због непоступања
или поступања супротно одредбама чланова: 16. и члана
32. став 1. тачака 1., 2., 4., 5., 6., 10., 11., 12., 13., 22. и 23.
ове Одлуке, и то:
- предузетник у износу од 10.000 динара.
Члан 38.
Новчаном казном у фиксном износу казниће се за прекршај, издавањем прекршајног налога, због непоступања
или поступања супротно одредбама чланова: 3., 4., 7., 9.,
10., 11., 14., 15., 16., 18., 19., 20., 21., 22., 24., 25., 26., 27.,
28., 29., 30., 31. и члана 32. став 1. тачака 1., 2., 4., 5., 6., 10.,
11., 12., 13., 22. и 23. ове Одлуке, и то:
- правно лице у износу од 50.000 динара;
- одговорно лице у правном лицу у износу од 10.000
динара.
Члан 39.
Новчаном казном у фиксном износу казниће се за прекршај, издавањем прекршајног налога, због непоступања
или поступања супротно одредбама чланова: 5., 8. и члана
32. став 1. тачака 3., 8., 16., 17., 18., 20. и 21. ове Одлуке, и
то:
- правно лице у износу од 80.000 динара;
- одговорно лице у правном лицу у износу од 20.000
динара;
- предузетник у износу од 40.000 динара;
- физичко лице у износу од 20.000 динара.
VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 43.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука
о начину држања и заштите домаћих и егзотичних животиња на територији градског и сеоских насеља у општини Смедерево („Службени лист општине Смедерево“, број
12/2005).
Члан 44.
Пречишћен такст Одлуке о условима држања, поступања и заштите домаћих животиња на територији града Смедерева објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 020-40/2019-07
У Смедереву, 20. јуна 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
КОМИСИЈЕ ЗА ПРОПИСЕ
мр Радмило Грујић, с.р.

97.
На основу члана 25. Одлуке о радним телима Скупштине града Смедерева („Службени лист града Смедерева“,
број 3/2008), а у вези са Закључком Скупштине града Смедерева број 020-55-1/2009-11 од 9. јуна 2009. године,
Комисија за прописе, на 18. седници одржаној 20. јуна
2019. године, утврдила је
ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ
ОДЛУКЕ
О РАСПОРЕДУ РАДНОГ ВРЕМЕНА У ОБЛАСТИ
ПРОМЕТА НА МАЛО, УГОСТИТЕЉСТВА,
ЗАНАТСТВА И ДРУГИХ УСЛУЖНИХ ДЕЛАТНОСТИ
У ГРАДУ СМЕДЕРЕВУ
(„Службени лист града Смедерева“, број
2/2015-пречишћен текст и 8/2015)

Члан 40.
Држалац животиња дужан је да начин држања домаћих
животиња усклади са одредбама ове Одлуке, у року од 60
дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.
Држалац животиња у заједничком дворишту објекта
породичног становања из члана 6. став 2. тачака 2. и 3. ове
Одлуке, дужан је да у року од 60 дана од дана ступања на
снагу ове Одлуке, прибави одговарајуће сагласности.

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се распоред, почетак и завршетак радног времена у области промета на мало, угоститељства, занатства и других услужних делатности на територији града Смедерева.

Члан 41.

Члан 2.

Јавно предузеће, привредно друштво, предузетник или
други привредни субјект коме су поверене услуге уређења
и одржавања површина јавне намене и површина у јавном
коришћењу, донеће Акт из члана 15. став 2. ове Одлуке, у
року од 90 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.

Радно време се утврђује на основу потреба житеља
градског и сеоских насељених места у граду Смедереву и
обавезно је за све субјекте у државном, друштвеном и приватном сектору који обављају делатности у смислу члана
1. ове Одлуке.
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Предузетници могу одредити један дан у недељи као
нерадан дан.
Истицање натписа о радном времену
Члан 3.
Распоред радног времена утврђен овом Одлуком мора
бити истакнут на видном месту на улазу у објекат, на вратима, или са стране на зиду или излогу, непосредно поред
улаза у објекат, исписан читко и недвосмислено.
Истакнутом натпису из става 1. овог члана се може придодати и обавештење о радном времену исписано у виду
медијске поруке на зиду објекта или истакнут на медију,
сходно одредбама Одлуке о комуналном уређењу градског
и сеоских насељених места у граду Смедереву, које се односе на ову област.
Почетак и крај радног времена се мора поштовати онако како је то означено на натпису о радном времену.
Радно време трговинских објеката
Члан 4.
Малопродајни објекти за промет непрехрамбених производа своје радно време, у оквиру којег морају бити отворени, могу распоредити као:
- једнократно, у периоду од 08,00 до 20,00 сати радним
даном;
- двократно, у периоду од 08,00 до 12,00 и од 16,00 до
20,00 сати радним даном;
- суботом од 08,00 до 14,00 сати.
Робне куће морају бити отворене радним даном од
08,00 до 20,00 сати, а суботом од 08,00 до 14,00 сати.
Стоваришта грађевинског и сличног материјала морају
бити отворена од 07,00 до 15,00 сати радним даном и суботом.
Пољопривредне апотеке своје радно време, у оквиру
којег морају бити отворене, могу распоредити као:
- једнократно, у интервалу од 08,00 до 18,00 сати радним даном;
- двократно, у интервалу од 08,00 до 12,00 и од 16,00 до
18,00 сати радним даном;
- суботом од 08,00 до 14,00 сати.
Бензинске пумпе на излазима из града и насељених места морају бити отворене од 0,00 до 24,00 сата (у даљем
тексту: ‘’нон-стоп’’), док је за бензинске пумпе у граду и
насељеном месту прописано радно време у непрекидном
интервалу од 06,00 до 22,00 сата.
Продавнице бутан-гаса морају бити отворене радним
даном од 07,00 до 15,00 сати, а суботом од 07,00 до 14,00
сати.
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Драгстори прехрамбених производа могу бити отворени од 0,00 до 24,00 сата (‘’нон-стоп’’).
Члан 6.
Малопродајни објекти за промет дувана и новина (киосци) своје радно време, у оквиру којег морају бити отворени, могу распоредити као:
- једнократно, у периоду од 06,00 до 20,00 сати радним
даном и суботом;
- двократно, у периоду од 06,00 до 12,00 и од 16,00 до
20,00 сати радним даном и суботом;
- недељом од 06,00 до 12,00 сати;
- за објекте овог типа постављене на железничкој и
аутобуској станици прописује се радно време од 06,00 до
22,00 сата.
Драгстори новина и дувана могу бити отворени свим
данима од 0,00 до 24,00 сата (‘’нон-стоп’’).
Члан 7.
Малопродајни објекти који обављају трговинску делатност у областима наведеним у члану 5. и 6. ове Одлуке, а
налазе се на Тргу Републике и у улицама Слободе, Краља
Петра I, Карађорђевој, 17. октобра, Пролетерској и Кнез
Михаиловој, морају бити отворени у периоду:
- од 06,00 до 21,00 сат радним даном и суботом;
- недељом од 06,00 до 13,00 сати.
Радно време занатских радњи и сервиса и других занатских услуга
Члан 8.
За занатске радње и сервисе, фризерске, козметичарске
и педикирске радње прописује се следеће радно време:
- од 08,00 до 20,00 сати радним даном;
- од 08,00 до 14,00 сати суботом, или
- двократно од 08,00 до 13,00 сати пре подне и од 17,00
до 20,00 сати поподне;
- недељом од 08,00 до 12,00 сати, ако за то постоји изражена потреба грађана или становника одређеног дела града
или насељеног места у граду Смедереву.
Члан 9.
За пекарско-посластичарске радње, угоститељске радње типа “Брза храна” (Fast food) и сличне објекте шалтерског типа, прописује се следеће радно време:
- од 06,00 до 24,00 сата свим данима;
- од 06,00 до 01,00 сат свим данима у периоду од 01.
маја до 30. септембра текуће године.

Члан 5.

Радно време тржних центара и забавних клубова

Малопродајни објекти за промет прехрамбених производа своје радно време у оквиру којег морају бити отворени, могу распоредити као:
- једнократно од 06,00 до 20,00 сати радним даном и
суботом;
- једнократно од 06,00 до 12,00 сати недељом или
- двократно од 06,00 до 12,00 сати пре подне и од 17,00
до 20,00 сати поподне.

Члан 10.
За пружања услуга грађанима у области туризма прописује се следеће радно време:
- за пословнице туристичких агенција од 08,00 до 20,00
сати радним даном, а суботом од 08,00 до 14,00 сати;
- за информативно-туристичке центре од 08,00 до 20,00
сати свим данима.
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Члан 11.

За апотеке, лекарске, стоматолошке и ветеринарске ординације у приватном власништву, прописује се радно време од 07,00 до 20,00 сати радним даном, а суботом од 07,00
до 14,00 сати.
Недељом и у дане државних и верских празника апотеке из става 1. овог члана могу радити у било којем распореду радног времена, о чему су дужне да истакну претходно
обавештење у складу са одредбама члана 3. ове Одлуке и да
о томе претходно обавесте Одељење Градске управе надлежно за послове комуналне инспекције.
Радно време угоститељских и забавних објеката
Члан 12.
За угоститељске објекте који су категорисани Правилником о разврставању и минималним условима и категоризацији угоститељских објеката прописује се следеће радно
време:
1. рецепције хотела, мотела и пружање услуге преноћишта у њима, 24 сата непрекидно (нон-стоп);
2. остали угоститељски објекти, спортске кладионице,
билијар-клубови, интернет-кафеи и слични угоститељски
објекти који обављају делатност по дневном распореду
радног времена:
- од 08,00 до 24,00 сата радним даном и недељом,
- петком и суботом од 08,00 до 02,00 сата;
- у периоду од 01. јула до 30. септембра свим данима од
08,00 до 02,00 сата;
3. аутокампови од 01. јуна до 30. септембра у текућој
години 24 сата непрекидно;
4. ресторани у објектима на ауто-путу 24 сата непрекидно;
5. видео-клубови од 09,00 до 21,00 сат;
6. сега-клубови, флипер-клубови и сличне забавне радње од 08,00 до 22,00 сата свим данима.
Власници објеката из тачке 2., алинеје 2. и 3. овог члана
дужни су да у 01,00 сат искључе музику у објектима.
По завршетку рада, у време назначено као крај радног
времена, угоститељски објекат мора бити затворен и закључан, а лица која нису запослена у објекту се не могу
задржавати ни у објекту ни у летњој башти по било ком
основу, јер ће се то сматрати прекорачењем радног времена
и прекршајем ове одредбе.
У случајевима достављања примедби на ремећење
мира и спокојства грађана у непосредном окружењу угоститељског објекта, Одељење Градске управе надлежно за
послове комуналне инспекције може донети решење којим
ће привремено, а најкасније на 30 дана овом угоститељском
објекту одредити радно време од 08,00 до 23,00 сата радним даном и недељом и од 08,00 до 24,00 сата петком и
суботом.
Продужење радног времена
Члан 13.
На захтев власника угоститељског објекта може се,
изузетно, одобрити продужење радног времена у данима
државних празника, општинских манифестација, ради обележавања значајних датума привредних субјеката, организација и установа, као и породичних прослава.
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Уз захтев, власник је обавезан да приложи одговарајући
доказ о разлогу подношења захтева.
O захтевима за продужење радног времена решава
Одељење Градске управе надлежно за послове комуналне
инспекције, а радно време се може продужити најдуже до
02,00 сата наредног дана.
Одељење Градске управе надлежно за послове комуналне инспекције, за издавање одобрења из става 1. овог
члана, у случајевима достављања примедби на ремећење
мира и спокојства грађана у непосредном окружењу објеката на чији захтев је издато одобрење, је овлашћено да
убудуће одбије захтев за издавање одобрења за продужење
радног времена.
Распоред радног времена у ноћним сатима (ноћни клубови)
Члан 14.
На захтев власника угоститељског објекта Одељење
Градске управе надлежно за послове комуналне инспекције
може одобрити, под посебним условима, привремено обављање угоститељске делатности по ноћном распореду радног времена у периоду од 22,00 до 04,00 сата радним даном
и недељом, а од 22,00 до 05,00 сати четвртком, петком и
суботом, у својству тзв. “Ноћног клуба” (у даљем тексту:
Ноћни клуб).
Власник угоститељског објекта, који се определи за
обављање угоститељске делатности у својству ноћног клуба, не може истовремено да обавља делатност у дневном
распореду радног времена у својству угоститељског објекта из члана 12. став 1. тачка 2. ове Одлуке.
Члан 15.
Власник угоститељског објекта може стећи право на
распоред радног времена у ноћним сатима у својству ноћног клуба у смислу члана 14. ове Одлуке уколико испуњава
следеће услове:
1. да се угоститељски објекат налази ван града и насељеног места, или ван густо насељених стамбених
блокова и стамбених насеља;
2. да се објекат не налази у просторијама зграда за колективно становање;
3. да је прибавио писмену сагласност непосредних суседа оверену код надлежног Одељења Градске управе, уколико се објект налази у близини стамбених
објеката, Здравственог центра, Дома за старе и сл.;
4. да је прибавио сагласност Месне заједнице на чијој
територији се налази објекат;
5. да ниво буке ван објекта не прелази ниво дозвољен посебним Правилником, односно ниво одређен
стручним мерењем извршеним од стране овлашћене
стручне установе на терет подносиоца захтева;
6. да власник објекта има физичко-техничко обезбеђење у објекту и ван њега, које је обавезно да води рачуна о реду и превенцији настанка буке у непосредном окружењу објекта (улаз, паркинг, летња башта
испред објекта и сл.), у смислу спречавања ремећења
мира и спокојства грађана приликом доласка и одласка гостију, као и ремећења пешачког и другог саобраћаја паркираним аутомобилима непосредно око
угоститељског објекта;
7. да Одељењу Градске управе надлежном за послове
комуналне инспекције достави оверену писмену изјаву о:

24. јун 2019. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

- опредељењу за распоред радног времена у смислу
члана 14. став 2. ове Одлуке;
- прихватању обавезе забране уласка у ноћни клуб лицима млађим од 18 година, као и лицима под приметним утицајем алкохола или других опојних средстава;
- прихватању пуне надлежности Одељења Градске
управе надлежног за послове комуналне инспекције у
вршењу инспекцијског надзора над испуњењем прописаних услова који се односе на рад ноћног клуба.
Члан 16.
Процену и мишљење о могућности обављања угоститељске делатности у својству ноћног клуба, у смислу заштите од угрожавања околног простора и објеката буком
или вибрацијама у непосредном окружењу објекта, издаје
Одељење Градске управе надлежно за послове инспекције
за заштиту животне средине које, на основу посебног Правилника и стручног налаза овлашћене установе која је извршила мерење, издаје решење о испуњености услова.
У прилогу првог захтева за прибављање одобрења за
привремени рад у својству ноћног клуба поднетог у текућој
години, власник је дужан да достави доказе о испуњености
услова из става 1. овог члана.
Члан 17.
При подношењу захтева за рад у својству ноћног клуба, власник је обавезан да се определи између могућности
свакодневног, или обављања ове делатности за време викенда, односно тзв.’’продуженог викенда’’ (четвртак, петак
и субота).
Одобрење за привремени рад у својству ноћног клуба
издаје се на рок од месец дана и мора се обнављати до петог дана сваког наредног месеца у току године.
Одобрење за рад угоститељског објекта у својству ноћног клуба издаје Одељење Градске управе надлежно за послове комуналне инспекције, а на основу претходно прибављеног мишљења Одељења Градске управе надлежног за
послове инспекције за заштиту животне средине.
Члан 18.
Уколико Одељење Градске управе надлежно за послове комуналне инспекције и Одељење комуналне полиције
у вршењу инспекцијског и комунално-полицијског надзора
применом тзв. ‘’четворостепене контроле’’ у ноћном клубу
уоче поступања супротно условима утврђеним у одобрењу,
овлашћени су и дужни да предузму следеће мере:
- у првој контроли да одмах наложе даљи прекид програма;
- у другој контроли да одмах наложе даљи прекид програма и да издато одобрење за рад ноћног клуба ставе ван
снаге до краја текућег месеца;
- у трећој контроли да одмах наложе даљи прекид програма и да издато одобрење за рад ноћног клуба ставе ван
снаге до краја текућег месеца, а власник објекта губи право
на подношење захтева за рад ноћног клуба следећих 6 месеци;
- у четвртој контроли да одмах наложе даљи прекид
програма и да издато одобрење за рад ноћног клуба ставе
ван снаге до краја текућег месеца, а власник објекта губи
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право на подношење захтева за рад ноћног клуба до краја
текуће године.
Одељења из става 1. овог члана су дужна да воде службену евиденцију о раду ноћних клубова и регистар изречених казнених мера.
Радно време драгстора и објеката “брзе хране”
Члан 19.
На основу захтева власника драгстора и угоститељских
радњи типа “Fast food” (“Брза храна”), пекара, експрес-пицерија, националног ресторана (кухиње), објеката за
шалтерску продају хране и сл. може се продужити радно
време на 24 часа непрекидно (нон-стоп), под условом да
власник радње приложи писмену сагласност непосредних
суседа, оверену код надлежног Одељења Градске управе,
као и сагласност месне заједнице на чијем подручју се налази објекат.
После 22,00 сата није дозвољено задржавање гостију
у летњој башти и око објекта, као ни емитовање музичког
програма и стварање буке на начин којим би се реметио
мир и спокојство грађана.
Власник радње је дужан да води рачуна да гости својим
понашањем не стварају неред и буку у објекту и око њега,
као и да их на то у случају потребе упозори.
У случају стварања нереда и буке, власник је дужан да
одмах обустави рад објекта и о томе извести Полицијску
управу Смедерево.
У непосредној близини установа где је неопходно обезбедити потпуни мир, као што је Здравствени центар, Дом
за старе и слично, може се одобрити обављање делатности
од 0,00 до 24,00 сата, уз приложену писмену сагласност тих
установа.
Власник радње који подноси захтев за продужење радног времена је дужан да прибави и постави типски медиј
(таблу) са истакнутим радним временом од 0,00 до 24,00
сата, у складу са чланом 3. ове Одлуке.
Боју, облик и величину медија из става 6. овог члана
утврђује ЈП Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево.
Надлежно Одељење за издавање одобрења за рад објеката у смислу става 1. овог члана је Одељење Градске управе надлежно за послове комуналне инспекције.
Члан 20.
Уколико се у поступку инспекцијског и комунално-полицијског надзора утврди поступање супротно одредбама
члана 19. ове Одлуке, или се утврди да је радом објекта у
продуженом радном времену дошло до ремећења мира и
спокојства грађана, ометања саобраћаја и слично, Одељење
Градске управе надлежно за послове комуналне инспекције
је дужно и овлашћено да решење о продужењу радног времена стави ван снаге.
Није дозвољено обављање делатности у радном времену од 0,00 до 24,00 сата без одобрења надлежног органа.
Одељење из става 1. овог члана је дужно и овлашћено
да води службену евиденцију о раду објеката из члана 19.
ове Одлуке и регистар изречених казнених мера.
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Извођење музичког програма

24. јун 2019. године

Трговински и пословни центри

Члан 21.

Члан 24.

Власници угоститељских и других сличних објеката,
могу, на основу поднетог захтева прибавити одобрење за
извођење музичког програма.
Одобрење за извођење музичког програма у угоститељским и другим сличним објектима може се издати под следећим условима:
1. Музички програм се може изводити искључиво у затвореном простору;
2. Може се привремено одобрити извођење музичког
програма и у отвореном простору у угоститељским
објектима ван града, насељених места и стамбених
насеља, а најдуже до краја прописаног радног времена за ту врсту објеката;
3. Изузетно, на територији града или насељеног места, може се привремено одобрити извођење музичког програма у летњим баштама до 24,00 сата, под
условом да се звучне кутије не износе ван објекта,
нити да се постављају у отворе на објектима, а ако се
постављају близу отвора, морају да буду окренуте ка
унутрашњем простору;
4. Музички програм се може изводити и дуже од времена предвиђеног у тачки 2. овог става, под условима
да се тиме не ремети мир и спокојство непосредних
суседа и да је власник поднео захтев за продужење
радног времена најмање 48 сати унапред.
Није дозвољено извођење музичког програма без одобрења надлежног органа Градске управе, као ни у трајању
дужем од одобреног.

Угоститељскe, трговинскe, занатскe и друге радње у
оквиру пословних центара и стамбено-пословних центара, обавезне су да ускладе своје радно време са почетком
и крајем радног времена ових центара, које је одређено у
интервалу од 08,00 до 21,00 сат непрекидно.
Ако се у ове објекте улази директно са јавне површине,
ван заједничких улаза и без пролаза кроз заједнички простор, онда се на њих примењују одредбе о радном времену
које су наведене за сваку поједину врсту делатности у овој
Одлуци.
Угоститељским објектима унутар стамбено-пословних
центара није дозвољено извођење музичког програма без
прибављене сагласности непосредних суседа и одобрења
Одељења Градске управе надлежног за послове комуналне
инспекције.

Члан 22.
Одобрење за извођење музичког програма у угоститељским објектима, осим у ноћним клубовима, издаје Одељење Градске управе надлежно за послове комуналне инспекције.
Захтев за извођење музичког програма се може одбити
када постоји могућност да се у одређеном делу града или
насељеног места његовим извођењем ремети мир и спокојство грађана и становника насељеног места, или када из
наведених разлога учестају притужбе грађана на рад одређеног угоститељског објекта.
Уколико у спровођењу инспекцијског надзора буде
утврђено да се извођењем музичког програма у насељеном
делу града или насељеним местима битније ремети мир и
спокојство грађана буком, Одељење Градске управе надлежно за послове инспекције за заштиту животне средине је
овлашћено и дужно да на лицу места записником наложи
прекид извођења музичког програма.
Ноћним клубовима није дозвољено извођење музичког
програма на отвореном простору и у летњим баштама у
њиховом склопу.
Члан 23.
Забрањено је без посебног одобрења надлежног Одељења постављати звучне кутије ван унутрашњег простора
угоститељских и других пословних објеката, или их постављати на спољне отворе објеката (врата, прозоре, вентилационе отворе и тенде), или у њиховој непосредној близини.

Посебне одредбе о распореду радног времена
Члан 25.
Одлуком градоначелника града Смедерева може се, у
посебним околностима, привремено утврдити распоред
радног времена који одступа од одредби ове Одлуке, и то
у случајевима:
- проглашења ванредног стања, непосредне ратне опасности, елементарних и других непогода, дужих поремећаја у снабдевању електричном енергијом, водом и
сл. на територији града Смедерева; 
- спортских и културних манифестација када се очекује
већи прилив посетилаца;
- у време привредно-туристичких и сајамских манифестација, верских, државних и других празника, као и
других општинских манифестација;
- потребе за утврђивањем дежурстава појединих објеката трговинске, занатске и друге одређене делатности,
у дане празника и других манифестација;
- потребе за распоредом радног времена која укључује и
недељу, у случајевима обављања појединих трговинских, занатских и других одређених делатности.
Осим у случају непосредне ратне опасности, околности
које изненадно наступе (виша сила), градоначелник града
Смедерева је дужан да акт о измењеном распореду радног
времена донесе најкасније 7 дана пре почетка околности
које су разлог његовог доношења, а сви власници објеката
на које се измењени распоред радног времена односи су дужни да истакну измењени распоред радног времена у складу са одредбама члана 2. ове Одлуке.
Члан 26.
Угоститељски објекти могу бити затворени један дан у
недељи, под условом да је омогућено равномерно пружање
угоститељских услуга у свим деловима града и насељених
места и да је овакав распоред радног времена истакнут на
улазу у објекат.
Члан 27.
Уочи државног и верског празника, када се не ради два
или више дана, трговинске, пекарско-посластичарске радње, апотеке, сервиси и радње непрехрамбених производа и
сл. морају бити отворене до 18,00 сати.
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Ако дан уочи празника пада у недељу, објекти из става
1. овог члана морају бити отворени до 16,00 сати, а ако пада
у суботу до 18,00 сати.
Члан 28.
Уочи државног и верског празника за време којег се не
ради један дан важе одредбе ове Одлуке које се односе на
утврђени распоред радног времена.
Ако дан уочи празника пада у недељу, објекти из става
1. овог члана морају бити отворени до 16,00 сати.
Члан 29.
У дане државних и верских празника могу бити отворене продавнице прехрамбене робе, које могу радити по
распореду радног времена предвиђеном овом Одлуком за
сваку врсту делатности посебно, укључујући и радње на
“зеленим пијацама”.
Члан 30.
Објекти на “зеленим пијацама”, као и на “Робној пијаци” своје радно време могу ускладити са радним временом
пијаца, ако се пијаце не закључавају.
Члан 31.
Сви власници и корисници објеката који су обухваћени регулисањем распореда радног времена овом Одлуком
су дужни да се придржавају наведених одредби којима се
одређује почетак и крај радног времена за сваку делатност
посебно и да своје радно време ускладе са овом Одлуком
најкасније 30 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.
Објекти који обављају делатности обухваћене овом
Одлуком не могу радити у оквиру радног времена краћег
од прописаног, осим у случају наступања околности из члана 25. ове Одлуке и случајева који се могу окарактерисати
као ‘’виша сила’’.
Објекти који обављају делатности обухваћене овом
Одлуком могу радити у оквиру радног времена дужег од
прописаног, под условом да су прибавили претходно одобрење Одељења Градске управе надлежног за послове комуналне инспекције, као и да испуњавају друге посебне
услове предвиђене овом Одлуком, а који се односе на сваку
поједину врсту делатности посебно.
II НАДЗОР И КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 32.
Инспекцијски надзор над применом одредби ове Одлуке врши Одељење Градске управе надлежно за послове комуналне инспекције, осим у случају примене одредби члана 16. и члана 22. став 3. ове Одлуке над чијом применом
инспекцијски надзор врши Одељење Градске управе надлежно за послове инспекције за заштиту животне средине.
Комунално-полицијске и друге послове на одржавању
комуналног реда, у складу са Законом о комуналној полицији и другим позитивно-правним прописима, врши Одељење комуналне полиције.
Члан 33.
У вршењу инспекцијског и комунално-полицијског надзора над применом одредби ове Одлуке комунални инспек-
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тор, инспектор за заштиту животне средине и комунални
полицајац су овлашћени и дужни да предузму све службене радње у оквиру своје надлежности, у складу са законом,
овом Одлуком и другим позитивно-правним прописима.
Власници, корисници и запослени у објектима чије је
радно време предмет ове Одлуке, обавезни су да овлашћеним лицима пруже све тражене податке и сносе одговорност за све радње које приликом вршења инспекцијског и
комунално-полицијског надзора према овлашћеним лицима предузме било које лице затечено у објекту.
Забрањено је ометати, онемогућавати или спречавати
овлашћена лица у вршењу службених радњи из оквира својих овлашћења вређањем, претњама, злостављањем, принуђивањем на вршење службене радње или на други начин.
Члан 34.
У случајевима непоступања или поступања супротно
одредбама ове Одлуке, као и у случајевима када се актом
надлежног Одељења налаже испуњење одређене обавезе,
па носилац обавезе не изврши дати налог, или поступи
супротно њему, Одељење Градске управе надлежно за послове комуналне инспекције, Одељење Градске управе надлежно за послове инспекције за заштиту животне средине
и Одељење комуналне полиције су овлашћени и дужни да
поднесу предлог за покретање прекршајног поступка и издавање прекршајног налога ради кажњавања одговорног
лица, у складу са овом Одлуком.
Члан 35.
Новчаном казном у прекршајном поступку казниће се
за прекршај ако не поступи или поступи супротно одредбама члана 4., члана 5., члана 6., члана 7., члана 8., члана 9.,
члана 10., члана 11., члана 24. став 1. и 2., члана 27., члана
28., члана 29. и члана 31. став 2. ове Одлуке:
- правно лице у износу од 50.000 динара до 1.000.000
динара,
- одговорно лице у правном лицу у износу од 5.000 динара до 75.000 динара,
- предузетник у износу од 10.000 динара до 250.000 динара.
Члан 36.
Новчаном казном у прекршајном поступку казниће се
за прекршај ако не поступи или поступи супротно одредбама члана 12., члана 14., члана 20. став 2., члана 21., члана
22., члана 23., члана 24. став 3. и члана 33. став 2. и 3. ове
Одлуке:
- правно лице у износу од 100.000 динара до 1.000.000
динара,
- одговорно лице у правном лицу у износу од 10.000
динара до 75.000 динара,
- предузетник у износу од 20.000 динара до 250.000
динара.
Члан 37.
Новчаном казном у фиксном износу казниће се за
прекршај издавањем прекршајног налога ако не поступи
или поступи супротно одредбама члана 3. и члана 17. ове
Одлуке:
- правно лице у износу од 50.000 динара,
- одговорно лице у правном лицу у износу од 10.000
динара,
- предузетник у износу од 20.000 динара.
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III НАДЛЕЖНОСТ ОРГАНА ЗА РЕШАВАЊЕ ПО
ЖАЛБИ

елементарних непогода, природних и других удеса, буку од
активности у домаћинству или буку из суседног домаћинства, као и на буку којој су изложени они који је стварају.

Члан 38.

Члан 2.

За решавање у другом степену по жалби на одлуку првостепеног органа управе надлежног за инспекцијске послове надлежно је Градско веће града Смедерева.

Сва правна и физичка лица дужна су да се старају о
томе да својом делатношћу и активностима не угрожавају
окружење буком.
Буком се у смислу ове Одлуке сматра нежељен или
штетан звук.
Изворима буке, у смислу ове Одлуке сматра се сваки
уређај, средство за рад, саобраћајно средство, инсталација постројења, технолошки поступак, електроакустички
уређај, покретни и непокретни објекти који под одређеним
околностима генеришу звук, машине, постројења, апарати, инструменти, озвучења, справе и други уређаји и алати
чије функционисање производи буку, а такође и отворени и
затворени простори за спорт, игру, плес, представе, концерте, слушање музике и слично као и угоститељски објекти,
гараже, паркинг простори и др.

IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 39.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о распореду радног времена у области промета на мало,
угоститељства, туризма и других врста услуга грађана
(“Службени лист општина Смедерево и Ковин”, број 4/96,
7/97, 12/97 и 20/2001).
Члан 40.

АКУСТИЧКО ЗОНИРАЊЕ ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА
СМЕДЕРЕВА

Пречишћен текст Одлуке о распореду радног времена у области промета на мало, угоститељства, занатства и
других услужних делатности у граду Смедереву објавити у
„Службеном листу града Смедерева“.
Број 020-41/2019-07
У Смедереву, 20. јуна 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
КОМИСИЈЕ ЗА ПРОПИСЕ
мр Радмило Грујић, с.р.

98.
На основу члана 25. Одлуке о радним телима Скупштине града Смедерева („Службени лист града Смедерева“,
број 3/2008), а у вези са Закључком Скупштине града Смедерева број 020-55-1/2009-11 од 9. јуна 2009. године,
Комисија за прописе, на 18. седници одржаној 20. јуна
2019. године, утврдила је

Члан 3.
На основу важеће планске и урбанистичке документације, на територији града Смедерева извршено је акустичко
зонирање, односно одређивање граничних вредности индикатора буке на отвореном простору у складу са наменом
простора.
Подручја насељених места на територији града Смедерева разврставају се у следеће акустичке зоне:
Граничне вредности индикатора буке на отвореном простору
Намена простора
Ниво буке у dB
(A)
Зона
За дан и За ноћ
вече
Подручја за одмор и рекреацију, болничке зоне и опоравилишта, културно-историјски
50
40
1.
локалитети, велики паркови

ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ

2.

ОДЛУКЕ О МЕРАМА ЗА ЗАШТИТУ
СТАНОВНИШТВА ОД БУКЕ
И ОДРЕЂИВАЊУ АКУСТИЧКИХ ЗОНА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА

3.
4.

(„Службени лист града Смедерева“, број 12/2017 пречишћен текст и 1/2019)
Члан 1.
Овом Одлуком, у циљу заштите животне средине од
буке, врши се акустичко зонирање простора града Смедерева и прописују мере заштите од буке и друге мере у складу
са Законом и другим прописима.
Одредбе ове Одлуке не односе се на буку која настаје
на радном месту и у радној околини, буку која настаје у
превозном средству, буку која потиче од војних активности на армијским полигонима и активности на заштити од

5.

6.

Туристичка подручја, кампови
50
45
и школске зоне
Чисто стамбена подручја
55
45
Пословно-стамбена подручја,
трговачко-стамбена подручја и
60
50
дечја игралишта
Градски центар, занатска, трговачка,
административно-управна зона са становима,
65
55
зоне дуж аутопутева, магистралних и градских саобраћајница
Индустријска,
складишна На граници ове
и сервисна подручја и зоне бука не сме
транспортни терминали без прелазити грастамбених зграда
ничну вредност у
зони са којом се
граничи
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Гранична вредност индикатора буке дата у табели у ставу 2. овог члана се односи на укупну буку која потиче из
свих извора буке на посматраној локацији.
Акустичко зонирање територије града Смедерева утврђује се графичким прилогом (‚‘Град Смедерево- акустичке
зоне‘‘) који је саставни део ове Одлуке.
На графичком прилогу није приказано, али акустичкој
зони 5 припада и појас изложен директној буци са:
1. железничке пруге, ширине 25м, са обе стране саобраћајнице мерено од осовине крајњих колосека;
2. државног пута IБ реда и државног пута II реда, ширине 20м, са обе стране саобраћајнице мерено од ивице
коловоза;
3. градских магистрала, главних саобраћајница и општинских путева, ширине 15м са обе стране саобраћајнице мерено од ивице коловоза;
4. улице I и II реда, као и осталих градских саобраћајница које нису приказане у графичком прилогу, али јесу
уцртане њихове регулационе линије, ширине 10м, са
обе стране саобраћајнице мерено од ивице коловоза.
МЕРЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОД БУКЕ
Члан 4.
На територији града на отвореном, полуотвореном и затвореном простору (надстрешнице, импровизована барака,
зграда са незастакљеним прозорима, гараже, дворишта и
слично) забрањује се инсталирање, пуштање у погон и коришћење било какве машине, уређаја, постројења и слично
чији ниво звучне снаге у било ком режиму рада прелази
допуштени ниво буке дефинисан Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање
индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у
животној средини („Службени гласник Републике Србије“,
број 75/2010).
У занатским и другим радионицама и погонима за обраду метала, дрвета, камена, пластике и слично у којима се
обављају бучне радне операције (ковање, закивање, резање,
брушење, дробљење, млевење, заваривање, фарбање, лакирање и слично) забрањује се рад на отвореном простору,
као и при отвореним вратима и прозорима објекта.
Члан 5.
Начин коришћења извора буке, мерење нивоа буке и израда извештаја о обављеном мерењу буке, врши се у складу са законом и подзаконским актима који регулишу ову
област.
Извори буке се могу користити и када проузрокују
буку изнад дозвољеног нивоа у случају елементарне непогоде и друге непогоде и отклањања кварова који би могли
изазвати веће материјалне штете, али само за време док те
околности постоје, о чему је корисник дужан да обавести
одељење Градске управе надлежно за послове инспекције
за заштиту животне средине.
Члан 6.
Забрањено је постављати звучне кутије на отвореном
простору, у баштама отвореног и затвореног типа угоститељских објеката и на спољним отворима објеката (вратима, прозорима, вентилационим отворима, тендама и
слично).
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Музички уређаји са којих се емитује музика или изводи
уживо, код којих је мерењем утврђено да бука прелази дозвољени ниво у средини у којој човек борави, морају имати
уграђене уређаје којима се јачина звука ограничава на установљен максимални допуштени ниво утврђен стручним
налазом (у даљем тексту - лимитатор).
Члан 7.
Није дозвољено извођење музичког програма без претходно прибављеног одобрења за извођење музичког програма од стране Одељења Градске управе надлежног за
послове инспекције за заштиту животне средине.
Власници угоститељских и других сличних објеката,
могу на основу поднетог захтева прибавити одобрење за
извођење музичког програма.
Одобрење за извођење музичког програма у угоститељским и другим сличним објектима може се издати под следећим условима:
1. да се музички програм изводи искључиво у затвореном простору;
2. да бука произведена са музичких уређаја не прелази
дозвољени ниво буке у средини у којој човек борави;
3. да музички уређаји, код којих је мерењем утврђено
да бука прелази дозвољени ниво у средини у којој човек борави, морају имати уграђене уређаје којима се
јачина звука ограничава на установљен максимални
допуштени ниво утврђен стручним налазом (у даљем
тексту - лимитатор).
Извођење музичког програма неће се одобрити у случају постојања учесталих пријава о ремећењу мира и спокојства грађана (писмене примедбе грађана, службене белешке надлежних органа и слично).
Члан 8.
Није дозвољено без одобрења извођење музичког програма на отвореном простору, у баштама отвореног и затвореног типа угоститељских објеката, као ни у угоститељским објектима унутар стамбено-пословних центара.
Изузетно, може се одобрити извођење музичког програма на отвореном простору, у баштама угоститељских
објеката отвореног и затвореног типа у данима градских и
сеоских манифестација (Смедеревска јесен, градска слава,
сеоске славе и манифестације, 8. март и слично).
Члан 9.
Угоститељски објекти који се определе за рад по ноћном распореду у својству „ноћног клуба“ морају да испуне
следеће услове у делу заштите животне средине од буке:
1. да се музички програм изводи искључиво у затвореном објекту;
2. да власник угоститељског објекта поседује у објекту
сталне музичке уређаје преко којих се регулише емитовање
звука (појачала, миксете и звучне кутије);
3. да бука која се емитује са музичких уређаја не прелази дозвољени ниво буке у средини у којој човек борави;
4. да музички уређаји код којих је, мерењем установљено да бука прелази дозвољени ниво буке у средини у којој
човек борави, морају имати уграђене лимитаторе којима се
јачина звука ограничава на установљен максимални допуштени ниво утврђен стручним налазом;
5. да не постоје учестале пријаве о ремећењу мира и
спокојства грађана (писмене примедбе грађана, службене
белешке надлежних органа и слично).
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НАДЗОР И КОНТРОЛА
Члан 10.
Инспекцијски надзор над применом одредаба ове Одлуке врши одељење Градске управе надлежно за послове инспекције за заштиту животне средине.
Контролу над применом члана 4. став 2, члана 6. став
1, члана 7. став 1. и члана 8. став 1. ове Одлуке, у складу са
законом, врши Комунална полиција.
Уколико комунални полицајац у обављању комунално-полицијских послова уочи повреду прописа из надлежности другог органа, обавестиће одмах о томе, писаним
путем, надлежни орган.
Члан 11.
У вршењу надзора над одредбама мера заштите од буке
на територији града Смедерева, инспектор за заштиту животне средине Одељења Градске управе надлежног за инспекцијске послове има право и дужност да утврђује да ли:
1. је у промету извор буке без прописане исправе са подацима о нивоу буке (атест, произвођачка спецификација, стручни налаз о мерењу нивоа буке итд.),
2. се извори буке употребљавају и одржавају тако да
бука не прелази прописани ниво,
3. се врше прописана мерења буке,
4. су испуњени услови у делу заштите животне средине
од буке.
У вршењу контроле над одредбама мера заштите од
буке на теритотији града Смедерева комунални полицајац
има право и дужност да утврђује да ли:
1. се бучне занатске радње обављају у складу са чланом
4. став 2. ове Одлуке,
2. су звучне кутије постављене у складу са чланом 6.
став 1. ове Одлуке,
3. се музички програм изводи у складу са чланом 7. став
1. и чланом 8. став 1. ове Одлуке.
Члан 12.
У вршењу послова из члана 11. став 1. ове Одлуке инспектор за заштиту животне средине је овлашћен да:
1. нареди извршење прописаних обавеза у одређеном
року,
2. нареди у одређеном року отклањање неправилности,
3. забрани промет, односно коришћење извора буке док
се не отклоне утврђени недостаци,
4. нареди спровођење акустичких мера заштите од буке,
5. изда прекршајни налог, у складу са законом.
У вршењу послова из члана 11. став 2. ове Одлуке комунални полицајац је овлашћен да:
1. примени овлашћења прописана чланом 16. став 1.
Закона о комуналној полицији (‚‘Службени гласник
Републике Србије‘‘, број 51/2009),
2. обавести о утврђеним неправилностима инспектора
за заштиту животне средине,
3. изда прекршајни налог, у складу са законом.
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Члан 13.

Уколико странка која је поднела пријаву због буке не
дозволи извршавање прописаних и наложених мерења нивоа буке на одређеним и одговарајућим мерним местима
Одељење Градске управе надлежно за послове инспекције
за заштиту животне средине донеће закључак којим се поступак обуставља.
Члан 14.
Физичка лица, предузетници и правна лица на које се
ова Одлука односи, дужни су да инспектору за заштиту животне средине и комуналном полицајцу омогуће несметано
вршење послова, ставе на увид потребна документа и да у
року који инспектор одреди изврше наложено.
КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 15.
Новчаном казном у фиксном износу казниће се за прекршај издавањем прекршајног налога, ако не поступи или
поступи супротно одредбама члана 4., члана 5. став 2, члана
6., члана 7., члана 8., члана 9. и члана 14. ове Одлуке, и то:
- физичко лице у износу од 5.000 динара;
- одговорно лице у правном лицу у износу од 10.000
динара;
- предузетник у износу од 10.000 динара и
- правно лице у износу од 50.000 динара.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 16.
Правна лица и предузетници дужни су да ускладе пословање са овом Одлуком у року од месец дана од дана
ступања на снагу ове Одлуке, а најкасније у року од три
месеца (у случају неопходних грађевинских радова).
Члан 17.
Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да важи Одлука о мерама за заштиту од буке на територији града Смедерева (“Службени лист града Смедерева”, број 6/2009).
Члан 18.
Пречишћен текст Одлуке о мерама за заштиту становништва од буке и одређивању акутичких зона на теиторији града Смедерева објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 020-39/2019-07
У Смедереву, 20. јуна 2019. године
ПРЕДСЕДНИК
КОМИСИЈЕ ЗА ПРОПИСЕ
мр Радмило Грујић, с.р.
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САДРЖАЈ
Рег. бр.

Страна

СКУПШТИНА ГРАДА
52.

Рег. бр.

Страна

66.

Одлукa о усвајању Годишњег ликвидационог извештаја Јавног предузећа Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско
земљиште Смедерево - у ликвидацији за
2018. годину

324

67.

Одлукa о усвајању Годишњег ликвидационог извештаја Туристичке организације
града Смедерева - у ликвидацији за 2018.
годину

325

68.

Одлукa о измени Одлуке о манифестацијама и фестивалима у области културе и
туризма од значаја за град Смедерево

325

Решење о потврђивању мандата одборника изабраног на изборима за одборнике
Скупштине града Смедерева, одржаним
24. априла 2016. године, коме је поново
додељен мандат одборника

1

53.

Решење о престанку функције члана Градског већа града Смедерева

2

54.

Решење о престанку функције члана Градског већа града Смедерева

2

55.

Решење о избору члана Градског већа града Смедерева

2

69.

Одлукa о допуни Одлуке о јавним паркиралиштима

325

56.

Решење о избору члана Градског већа града Смедерева

2

70.

Одлукa о изменама и допунама Одлуке о
проглашењу споменика природе „Шалиначки луг“

326

57.

Одлукa о Завршном рачуну буџета града
Смедерева за 2018. годину

3
71.

327

58.

Одлукa о изменама и допунама Одлуке о
буџету града Смедерева за 2019. годину

209

Одлукa о измени и допунама Одлуке о
оснивању Јавног предузећа Урбанизам
Смедерево, Смедерево

72.
Одлукa о управљању комуналним отпадом на територији града Смедерева

291

Одлукa о допунама Одлуке о оснивању
Јавног комуналног предузећа Водовод
Смедерево

327

59.

60.

Одлукa о управљању гробљима и сахрањивању на територији града Смедерева

297

73.

Одлукa о изменама и допунама Одлуке о
оснивању Јавног комуналног предузећа
Зеленило и гробља Смедерево

328

61.

Одлукa о обављању погребне делатности
на територији града Смедерева

305

74.

329

62.

Одлукa о обезбеђивању јавног осветљења
на територији града Смедерева

309

Одлукa о изменама и допунама Одлуке о
оснивању Јавног комуналног предузећа
Паркинг сервис Смедерево

75.

330

Одлукa о одржавању чистоће на јавним
површинама на територији града Смедерева

312

Одлукa о измени и допунама Одлуке о
оснивању Јавног предузећа Грејање Смедерево, Смедерево

76.

330

64.

Одлукa о одржавању јавних зелених површина на територији града Смедерева

318

Одлукa о допунама Одлуке о оснивању
Јавног предузећа Градско стамбено, Смедерево

65.

Одлукa о раду мртвозорске службе на територији града Смедерева

323

77.

Одлукa о допуни Одлуке о оснивању Јавног предузећа Спортски центар Смедерево

331

63.

Страна 466 – Број 3

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Рег. бр.
78.

Страна
Одлукa о допуни Одлуке о оснивању
Јавног предузећа „Смедеревска тврђава“
Смедерево

331

79.

Одлукa о изменама и допунама Одлуке о
оснивању Апотеке „Смедерево“ у Смедереву

331

80.

Правилник о утврђивању јавног интереса
у граду Смедереву

334

Правилник о начину, критеријумима и поступку доделе средстава из буџета града
Смедерева за подстицање програма, пројеката и активности од јавног интереса
које реализују удружења у граду Смедереву

337

82.

Оперативни план за одбрану од поплава за
воде II реда на територији града Смедерева за 2019. годину

369

83.

Годишњи програм мера и радова на смањењу ризика од поплава на водотоцима
II реда на територији града Смедерева за
2019. годину

422

84.

Закључак којим се прихвата Извештај о
стању безбедности саобраћаја на путевима на територији града Смедерева за 2018.
годину

430

85.

Решење о измени Решења о именовању
чланова Школског одбора Економско-трговинске школе у Смедереву

444

86.

Решење о измени Решења о именовању
чланова Школског одбора Основне школе
„Иво Лола Рибар“ у Скобаљу

444

87.

Решење о престанку функције градског
правобраниоца града Смедерева

444

88.

Решење о постављењу градског правобраниоца града Смедерева

445

89.

Решење о престанку функције члана
Управног одбора Дома здравља „Смедерево“ у Смедереву

445

81.

24. јун 2019. године

Рег. бр.

Страна
ГРАДСКО ВЕЋЕ

90.

Решење о измени Решења о образовању
Институционалне радне групе у оквиру
програма „ROMACTED - промовисање
доброг управљања и оснаживање ромске
заједнице на локалном нивоу“ града Смедерева и именовању координатора, заменика координатора и чланова Радне групе

446

91.

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

446

92.

Одлукa о изменама и допунама Пословника о раду Градског већа града Смедерева

446

93.

Програм праћења квалитета земљишта
на територији града Смедерева за 2019.
годину

447

94.

Програм контроле квалитета ваздуха на
територији града Смедерева за 2019. годину

449

ГРАДОНАЧЕЛНИК
95.

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве

451

КОМИСИЈА ЗА ПРОПИСЕ
96.

Пречишћен текст Одлуке о условима држања, поступања и заштите домаћих животиња на територији града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број
12/2017- пречишћен текст и 1/2019)

451

97.

Пречишћен текст Одлуке о распореду
радног времена у области промета на
мало, угоститељства, занатства и других
услужних делатности у граду Смедереву
(„Службени лист града Смедерева“, број
2/2015- пречишћен текст и 8/2015)

456

98.

Пречишћен текст Одлуке о мерама за заштиту становништва од буке и одређивању акустичких зона на територији града
Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 12/2017- пречишћен текст и
1/2019)

462
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