ИНФОРМАЦИЈА О ОСТВАРЕНИМ ПРИХОДИМА И ПРИМАЊИМА И ИЗВРШЕНИМ
РАСХОДИМА И ИЗДАЦИМА БУЏЕТА ГРАДА
СМЕДЕРЕВА ЗА ПЕРИОД I –VI 2016. ГОДИНЕ

У периоду I-VI 2016. годинe финансирање локалне самоуправе вршено је на основу
Одлуке о буџету града Смедерева за 2016. годину („Службени лист града Смедерева“, број
9/2015 и 1/2016).
Укупни приходи и примања буџета града Смедерева за 2016. годину планирани су
основном Одлуком о буџету града Смедерева за 2016. годину у износу од 3.438.994.000
динара, а са планираним приходима и примањима индиректних корисника из сопствених и
других прихода у износу од 179.137.057 динара планирани су у укупном износу од
3.618.131.057 динара и уравнотежени су са планираним расходима и издацима Одлуке о
буџету града Смедерева за 2016. годину. Такође, укупни приходи и примања буџета града
Смедерева ребалансом за 2016. годину (са планираним средствима по основу задуживања од
пословних банака у земљи у износу од 110.250.000 динара) планирани су у износу од
3.446.400.000 динара, а са планираним приходима и примањима индиректних корисника из
сопствених и других прихода у износу од 179.257.057 динара планирани су у укупном износу
од 3.625.657.057 динара и уравнотежени су са планираним расходима и издацима.

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ГРАДА СМЕДЕРЕВА ЗА ПЕРИОД
I-VI 2016. ГОДИНЕ

Укупни приходи и примања буџета града Смедерева за период I-VI 2016. године
остварени су у износу од 1.302.873.047 динара, односно 38,45%. Приходи и примања буџета,
са пренетим средствима из претходне године износе укупно 1.360.739.153 динара, односно
39,48% планираних средстава по Одлуци о буџету града Смедерева за 2016. годину.
Планирани приходи и примања буџета за 2016. годину, као и остварени приходи и
примања буџета за период I-VI 2016. године износе како следи:
Редни Екон.
број класиф.
1

2

Врста прихода и примања
3
I
ПРЕНЕТА СРЕДСТВА
ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ

Планирано
за 2016.
годину
4
57.866.106

Остварено за
I-VI 2016.
године
5
57.866.106

% остварења
6(5/4*100)
100,00

I I ПРИХОДИ У
ТЕКУЋОЈ ГОДИНИ
1.

711

2.
3.
4.

712
713
714

Порези на доходак, добит
и капиталне добитке
Порез на фонд зарада
Порези на имовину
Порези на добра и услуге

1.368.275.000

633.574.903

46,30

10.000
349.000.000
92.729.000

1.407
171.137.717
42.402.869

14,07
49,04
45,73

-25.

716

Други порези
Донације од
међународних
организација
Трансфери од других
нивоа власти
Други приходи - приходи
од имовине
Приходи од продаје
добара и услуга
Новчане казне и одузета
имовинска корист
Добровољни трансфери
од физичких и правних
лица
Мешовити и неодређени
приходи
Меморандумске ставке за
рефундацију расхода
Меморандумске ставке за
рефундацију расхода из
претходне године

6.

732

7.

733

8.

740741

9.

742

10.

743

11.

744

12.

745

13.

771

14.

772

15.

841

Примања од продаје
земљишта

16.

911

Примања од домаћих
задуживања

63.000.000

26.025.640

41,31

7.262.576

6.362.576

87,61

418.106.301

207.179.161

49,55

84.424.848

17.860.967

21,16

205.677.700

79.116.366

38,47

12.243.000

13.247.455

108,20

4.745.000

0

0

15.200.000

4.016.910

26,43

2.345.000

2.760.151

117,70

2.000.000

1.390.860

69,54

653.265.469

16.540.378

2,53

110.250.000

81.255.687

73,70

II СВЕГА ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА У ТЕКУЋОЈ ГОДИНИ

3.388.533.894

1.302.873.047

38,45

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

3.446.400.000

1.360.739.153

39,48

Приходи од пореза на доходак, добит и капиталне добитке за период I-VI 2016.
године чине највећу групу буџетских прихода и остварени су у износу од 633.574.903 динара
односно 46,30% годишњег плана. У оквиру ове групе прихода највећи износ остварен је од
прихода по основу пореза на зараде (јединици локалне самоуправе припада 80% од пореза на
зараде који се плаћа према пребивалишту запосленог, а на основу Закона о изменама и
допунама Закона о финансирању локалне самоуправе) и то у укупном износу од 552.785.578
динара. Затим следи порез на остале приходе у износу од 38.214.886 динара, порез на приходе
од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу
самоопорезивањем у износу од 25.403.050 динара, порез на приходе од самосталних
делатности који се плаћа према паушално одређеном нето приходу у износу од 8.346.360
динара, приходи по основу самодоприноса у износу од 7.248.525 динара, затим порез на

-3земљиште, порез на приходе од давања у
закуп покретних ствари и порез на приходе
од пољопривреде и шумарства остварени су у укупном износу од 569.835 динара. Порез на
приходе спортиста и спортских стручњака остварен је у износу од 1.082.970 динара. Стање на
рачуну јавног прихода порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према
стварно оствареном нето приходу на дан 30.6.2016. године износи -46.608 динара, а такође и
стање на рачуну јавног прихода порез на приходе од непокретности износи -29.693 динара
(разлог прекњижавање погрешно уплаћених прихода са једног уплатног рачуна на други у
складу са члановима 10., 11. и 160. Закона о пореском поступку и пореској администрацији).
Порез на фонд зарада за период I-VI 2016. године остварен је у износу од 1.407 динара.
Порези на имовину за период I-VI 2016. године остварени су у укупном износу од
171.137.717 динара, односно 49,04% од годишњег плана. У оквиру ове групе прихода највише
су остварени приходи од пореза на имовину од физичких лица у износу од 70.818.072 динара,
пореза на имовину од правних лица у износу од 59.121.514 динара, приход од пореза на
пренос апсолутних права на непокретностима у износу од 30.308.091 динарa, пореза на пренос
апсолутних права на половним моторним возилима и пловним објектима у износу од 9.491.362
динара, порез на наслеђе и поклон у износу од 1.223.678 динара и порез на пренос апсолутних
права код продаје стечајног дужника као правног лица у износу од 175.000 динара.
Приходи од пореза на добра и услуге за период I-VI 2016. године остварени су у износу
од 42.402.869 динара, односно 45,73% од планираних средстава за текућу годину. Ови
приходи углавном се односе на комуналну таксу за држање моторних друмских и прикључних
возила, осим пољопривредних возила и машина у износу од 19.302.443 динара, као и
комуналну таксу за коришћење рекламних паноа у износу од 2.872.167 динара. Посебна
накнада за заштиту и унапређење животне средине остварена је у износу од 17.239.034 динара,
накнада од емисије SO2, NO2, прашкастих материја и одложеног отпада у износу од 2.560.955
динара и друге таксе и накнаде у износу од 428.270 динара.
Други порези за период I-VI 2016. године остварени су у износу од 26.025.640
динара, односно 41,31% од планираног износа средстава за 2016. годину, а односe се на
комуналну таксу за истицање фирме на пословном простору.
Донације од међународних организација за период I-VI 2016. године остварени су у
износу 6.362.576 динара, односно 87,61% од планираног износа средстава за 2016. годину, а
односе се на уплату последње транше средстава од Аустријске развојне агенције Ада за
Пројекат „Систем за сакупљање споредних производа животињског порекла на територији
града Смедерева и општине Ковин“. Наиме, након успешно завршеног наведеног Пројекта и
усвојеног финансијског извештаја о трошењу наменских средстава из донације, Аустријска
агенција за развој уплатила је 22. јануара 2016. године последњу траншу средстава у износу од
51.970,92 еур-а, односно 6.362.576 динара на девизни рачун буџета града Смедерева, који се
води код НБС, као што је и дефинисано Уговором о донацији између града Смедерева и
Аустријске развојне агенције.
Трансфери од других нивоа власти за период I-VI 2016. године остварени су у износу
од 207.179.161 динара, односно 49,55% од планираног годишњег износа. Ово су највећим
делом ненаменска трансферна средства из буџета Републике у корист нивоа градова за 2016.
годину и за 6 месеци остварена су у износу од 185.973.930 динара. Текући наменски
трансфери, у ужем смислу од Републике у корист нивоа градова за 6 месеци остварени су у
износу од 21.205.231 динара и односе се на следеће кориснике буџетских средстава:

-4- износ од 450.000 динара за Народну
библиотеку Смедерево – Уговор о
суфинансирању матичних функција у 2016. години (заводни број код Народне библиотеке
Смедерево, 86 од 01.03.2016. године),
- износ од 3.295.231 динара (823.807,74 динара – четири месечне рате) за социјалну
заштиту из надлежности јединице локалне самоуправе, у складу са законом, а на основу
Уговора о наменском трансферу, наш број 400-1925/2016-08 од 23.03.2016. године између
Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и града Смедерева којим су
опредељена средства у укупном износу од 8.238.077,45 динара,
- износ од 12.000.000 динара за Регионални завод за заштиту споменика културе –
Уговор о суфинансирању пројекта бр. 85/8-2016 од 20.05.2016. године – реализација главног
пројекта обнове Језавског бедема између куле 7 и куле 10 Смедеревске тврђаве – наставак
конзерваторско-рестаураторских радова обнове куле 8 и куле 9,
- износ од 1.400.000 динара за Регионални завод за заштиту споменика културе – Уговор о
суфинансирању пројекта бр. 86/7-2016 од 20.05.2016. године – израда главног грађевинског
пројекта статичке санације и стабилизације куле 11 Смедеревске тврђаве,
- износ од 1.000.000 динара за Регионални завод за заштиту споменика културе – Уговор о
финансирању пројекта бр. 105/5-2016 од 20.05.2016. године – друга фаза системских
археолошких истраживања Тврђаве Рам у оквиру реализације Главног пројекта обнове
Тврђаве Рам,
- износ од 560.000 за Центар за културу – Уговор о суфинансирању пројекта под називом
exPERI MEnt закључен између Министарства културе и информисања и Центра за културу
Смедерево, бр. 316/16 од 13.05.2016. године.
- износ од 2.500.000 динара на основу Уговора о реализацији пројекта „Млади у
производњи воћарских производа“ закључен између Министарства омладине и спорта и града
Смедерева, број Министарства бр. 401-01-61/2/2016-04 од 26. маја 2016. године, а чији је
предмет реализација Пројекта, одобреног на основу Јавног конкурса за подршку јединицама
локалне самоуправе у спровођењу омладинске политике на локалном нивоу.
Други приходи – приходи од имовине за период I-VI 2016. године остварени су у
износу од 17.860.967 динара, односно 21,16%, 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
5.026.220 динара, накнада за коришћење грађевинског земљишта остварена је у износу од
4.240.032 динара, средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно
пољопривредног објекта у државној својини остварена су у износу од 4.865.815 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 3.389.699 динара, комунална
такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на
уређеним и обележеним местима у износу од 45.850 динара и друге таксе у износу од 293.351
динара.
Приходи од продаје добара и услуга за период I-VI 2016. године остварени су у износу
од 79.116.366 динара, односно 38,47% 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 55.530.761 динара.
Наиме, на основу Уговора бр.400-1418/2014-08 од 03. марта 2014. године, као и Записника о
предаји непокретности – производне хале који је потписан дана 18. фебруара 2015. године
2
површине 18.478,43 m , град Смедерево фактурише закуп пословног простора почев од 13.
фебруара 2015. године поменуте производне хале закупцу PKC Wiring Systems doo тако да је
по наведеном основу остварен приход у периоду јануар-јун у износу од 43.580.730 динара. По
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Накнада за уређивање грађевинског земљишта остварена је у износу од 6.617.790 динара,
накнада за уређивање и изградњу грађевинског земљишта у износу од 6.038.928 динара, а
накнада-конверзија права коришћења у право својине у корист нивоа градова у износу од
6.709.920 динара, градске административне таксе у износу од 1.986.008 динара, приход од
закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова у износу од 1.137.339 динара,
такса за озакоњење објеката у износу од 1.095.500 динара и приход који својом делатношћу
остваре органи и организације градова у износу од 120 динара.
Новчане казне и одузета имовинска корист за период I-VI 2016. године остварени су
у износу од 13.247.455 динара, односно 108,20% годишњег плана, а највећим делом се односе
на приходе од новчаних казни за саобраћајне прекршаје у износу од 11.859.940 динара, као и
на приходе од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане
актом скупштине града и мандантних казни у укупном износу од 1.251.650 динара и остале
новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи у износу од 135.865 динара.
Добровољни трансфери од физичких и правних лица за период I-VI 2016. године
нису остварени.
Мешовити и неодређени приходи за период I-VI 2016. године oстварени су у износу
од 4.016.910 динара, односно 26,43%. Износ од 3.923.504 динара односи се на остале приходе
у корист нивоа градова, а износ од 93.406 динара на закупнину за станове у државној својини
у корист нивоа градова.
Меморандумске ставке за рефундацију расхода за период I-VI 2016. године остварене
су у износу од 2.760.151 динара, а односе се на рефундације по основу боловања преко 30 дана
у износу од 2.371.380 динара, рефундацију накнада пријема предмета од Агенције за
привредне регистре у износу од 70.416 динара, обустава зарада у износу од 68.355 динара и на
позајмљена средства од Фонда за развој пољопривреде града Смедерева у износу од 250.000
динара.
Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године за период I-VI
2016. године остварене су у износу од 1.390.860 динара, односно 69,54%, а односе се на
рефундације трошкова који су извршени са рачуна буџета града Смедерева у претходним
годинама и у 2015. години (материјални трошкови, рефундација боловања, повраћај
средстава на име вантелесне оплодње, повраћај средстава од Националне службе за
запошљавање по Споразуму - неутрошена средства за субвенције за запошљавање и друго).
Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова за период I-VI 2016. године
остварена су у износу од 16.540.378 динара од продаје грађевинског земљишта у јавној
својини града Смедерева. На основу Уговора ОПУ 395-2016 од 16.05.2016. године о
купопродаји грађевинског земљишта катастарске парцеле број 233/100 КО Смедерево између
града Смедерева, (у чије име и за чији рачун уговор закључује Дирекција за изградњу,
урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево ЈП), по Одлуци градоначелнице града
Смедерева број 463-46/2016-07 од 05.05.2016. године и „Ракић Лтд д.о.о. Радинац Смедерево“.
Предмет овог уговора је купопродаја грађевинског земљишта катастарске парцеле број
233/100 КО Смедерево, уписане у лист непокретности број 14991 КО Смедерево, површине
84а00м2 у јавној својини града Смедерева, купопродајне цене у износу од 134.500 евра.
Депозит за јавно надметање у износу од 26.800 евра уплаћен је 19.05.2016. године -

-6противвредност 3.303.111 динара, а разлика
од 107.700 евра уплаћена је 25.05.2016.
године и износи 13.237.267 динара.
Примања од домаћих задуживања за период I-VI 2016. године остварена су у износу
од 81.255.687 динара, односно 73,70% од планираног износа. Наведени износ кредитних
средстава повучен је на основу Одлуке о задуживању града Смедерева број 400-292/2016-07,
коју је донела Скупштина града Смедерева, на 33. седници одржаној 11. фебруара 2016.
године, за следеће инвестиционе радове:
- износ од 1.320.795 динара за санацију дела равног крова објекта Центра за културу
Смедерево,
- износ од 59.400.000 динара за израду техничке документације и извођење радова на
надзиђивању зграде Градске управе Смедерево и реконструкцију фасаде са заменом
прозорских отвора у циљу побољшања енергетских својстава објекта – за исплату по I, II, III и
IV привременој ситуацији,
- износ од 11.555.902 динара за уградњу котла на биомасу (пелет) у котларници Градске
управе Смедерево – I и II привремена ситуација,
- износ од 3.979.246 динара за радове на санацији котларнице „МАЈДАН“ у Смедереву
– I и II привремена ситуација,
- износ од 4.999.744 динара за реконструкцију унутрашњег осветљења на комплексу
зграде Градске управе Смедерево за замену FLUO расвете са LED расветом – окончана
ситуација.

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА СМЕДЕРЕВА ЗА ПЕРИОД
I-VI 2016. ГОДИНЕ
Укупни расходи и издаци буџета града Смедерева за период I-VI 2016. године
извршени су у износу од 1.334.531.037 динара, односно 38,72% планираних средстава по
Одлуци о буџету града Смедерева за 2016. годину.
Извршени расходи и издаци буџета за период јануар-јун 2016. године у односу на
годишњи план исказани су следећом табелом:

1
1.
2.

2
Раздео 1 - Скупштина града
Раздео 2 - Градоначелник

3
49.992.534
45.562.978

Извршење
I-VI 2016.
године
4
18.345.320
15.187.637

3.

Раздео 3 - Градско веће

11.120.000

3.325.116

29,90

4.

Раздео 4 - Градска управа
Градска управа - опште услуге и
послови становања и заједнице
некласификовани на другом месту
Функционисање локалне самоуправе,
развој заједнице – капитално
одржавање зграда и објеката из
средстава кредита и буџета

3.311.202.692

1.288.507.105

38,91

416.466.758

195.195.246

46,87

148.200.000

93.874.363

63,34

249.120.273

122.789.315

49,29

Ред.
број

ОПИС

Отплата главнице и камате и
средства резерве

План
за 2016. годину

%
извршења
5(4/3*100)
36,70
33,33

-7Комунална делатност - субвенције
јавним предузећима, покривање
зелене пијаце, опремање робне
пијаце и остале комуналне услуге
Подстицај за развој предузетништва
– Реализација програма и мера
активне политике запошљавања
Развој пољопривреде – унапређење
услова, подстицаји, реализација
Програма заштите и коришћења
пољопривредног земљишта и
накнада за одводњавање
Савет за безбедност саобраћаја –
реализација средстава од новчаних
казни за прекршаје
Одржавање спортске инфраструктуре
– субвенције „Спортска хала
Смедерево“ д.о.о. и доградња ЈП
Спортски центар Смедерево
Функционисање локалне самоуправе
(цивилна одбрана, дотације верским
заједницама, опште медицинске
услуге, наканада за социјалу и
Канцеларија за младе)
Глава 4.1 - Средства за подршку
развоју пословних зона и реализацију
других локалних инфраструктурних
пројеката – доградња постојеће хале
на к.п. бр. 233/70
Глава 4.2–Градске месне заједнице
Глава 4.3–Сеоске месне заједнице
Глава 4.4 –Буџетски фонд за заштиту
животне средине
Изградња трансфер станице за
сакупљање комуналног отпада,
санација депоније у Липама и
контрола квалитета вода са јавних
чесама и купалишта
Глава 4.5 – Основно образовање
Глава 4.6 – Средње образовање
Глава 4.7– Регионални центар за
професионални развој запослених у
образовању
Глава 4.8 – Култура
Информисање
Развој спорта и омладине (дотације
спортским организацијама и
клубовима) и одржавање спортске
инфраструктуре (ЈП „Спортски
центар Смедерево“ Смедерево)

197.692.688

71.173.972

36,00

112.020.000

16.059.281

14,34

19.150.000

1.037.880

5,42

45.000.000

9.300.000

20,67

11.224.918

1.479.064

13,18

51.177.250

50.524.368

98,72

12.500.000
107.862.829

7.683.068
21.157.636

61,46
19,62

92.875.082

34.473.700

37,12

95.587.083

9.236.944

9,66

219.490.000
90.020.000

96.975.767
36.350.688

44,18
40,38

16.249.409

10.190.396

62,71

170.982.953
5.000.000

69.410.048
525.060

40,59
10,50

80.015.000

28.754.208

35,94

15.000.000

-8Социјална и дечја заштита-социјална
помоћ угроженом становништву
Социјална заштита некласификована
на другом месту-Накнада за
социјалну заштиту из буџета и
Центар за социјални рад
Глава 4.9 – Социјална заштита –
Установа за дневни боравак деце и
омладине са сметњама у развоју
„Сунце“
Социјална заштита некласификована
на другом месту (Дотације
удружењима особа са
инвалидитетом, дотације невладиним
организацијама – Народна кухиња,
Прихватна станица, ЛАП-ови и
сервис подршке и услуга у области
социјалне заштите)

5.

Глава 4.10- Друштвена брига о деци
Примарна здравствена заштита Апотекарска установа
Ванболничке услуге –Дом здравља
Глава 4.11 – Туристичка
организација града Смедерева
Глава 4.12 –Дирекција за изградњу,
урбанизам и грађевинско земљиште
Градско правобранилаштво
УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

75.100.000

19.639.759

26,15

60.593.326

31.310.826

51,68

6.960.403

2.889.684

41,52

76.371.000

20.104.247

26,32

214.939.384

98.000.613

45,59

100.000

0

29.600.010

9.499.019

32,09

17.971.851

9.285.552

51,67

673.932.475

221.586.401

32,88

28.521.796
3.446.400.000

9.165.859
1.334.531.037

32,14
38,72

0

На основу члана 112. Закона о буџетском систему програмски буџет je примењен у
целини на доношење Закона о буџету Републике Србије и одлука о буџетима локалне власти
за 2016. годину. У вези са поменутим, програмска структура је успостављена на два
хијерархијска нивоа, тако да су на вишем нивоу програми, док су на нижем нивоу програмске
активности и пројекти. Програмско буџетирање је инструмент који представља већу
одговорност корисника буџета, као и транспарентност потрошње јавних средстава.
Одлуком о буџету града Смедерева за 2016. годину расходи и издаци буџета
распоређени су у оквиру пет раздела, и то: Скупштина града, Градоначелник, Градско веће,
Градска управа и Градско правобранилаштво и извршени износи су дати по програмском
буџету, како су и планирана средства.
У оквиру РАЗДЕЛА 1 – СКУПШТИНА ГРАДА - Одлуком о буџету града Смедерева
за 2016. годину („Службени лист града Смедерева“, број 9/2015 и 1/2016) планирана су
средства у износу од 49.992.534 динарa. У периоду јануар-јун 2016. године утрошена су
средства у износу од 18.345.320 динара, односно 36,70% од плана за текућу годину.
Програм 15: Локална самоуправа, програмска класификација 0602-0001 –
Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 111 - Извршни и
законодавни органи у наведеном периоду утрошена су средства у укупном износу од
10.535.959 за следеће намене и то:

-9- за плате и доприносе за председника скупштине града и за секретара скупштине града
у укупаном износу од 2.110.221 динара,
- накнаде трошкова за запослене-превоз на посао и са посла у износу од 8.480 динара,
- за сталне трошкове и трошкове путовања износ од 90.646 динара,
- за одборнички додатак (остале стручне услуге) износ од 6.755.241 динара, а односи
се на месечне накнаде одборницима за месец децембар 2015. године, јануар, фебруар и март
2016. године,
- за објављивање тендера, медијске услуге радија и телевизије и услуге ревизије
извршен је износ од 492.000 динара,
- за специјализоване услуге утрошен је износ од 552.326 динара (износ од 281.406
динара на име чланарине за I квартал Сталној конференцији општина и градова и износ од
270.920 динара за чланарину NALED-u),
- за материјал утрошен је износ од 289.980 динара (износ од 200.000 динара за бензин и
износ од 89.980 динара за канцеларијски материјал) и
- за остале дотације и трансфере износ од 237.065 динара, на основу Закона о
привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других
сталних примања код корисника јавних средстава.
За функцију 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту
извршена су средства у износу од 7.809.361 динара, а односе се на:
- финансирање редовног рада политичких субјеката по члану 16. Закона о финансирању
политичких активности („Службени гласник РС“, број 43/2011 и 123/2014) у износу од
290.580 динара,
- у априлу 2016. године спроведени су редовни локални избори за локални парламент и
на основу финансијског плана трошења средстава Изборне комисије града Смедерева,
утрошена су средства у укупном износу од 6.207.671 динара и то за исплату бирачких одбора и
др. услуге износ од 4.864.796 динара, за рад Главног одбора Градске изборне комисије износ
од 264.240 динара, сталне трошкове износ од 450.110 динара и за материјал износ од 628.525
динара и
- финансирање редовног рада политичких субјеката по члану 20. Закона о финансирању
политичких активности („Службени гласник РС“, број 43/2011 и 123/2014) у износу од
1.311.110 динара.
У оквиру РАЗДЕЛА 2 - ГРАДОНАЧЕЛНИК - Одлуком о буџету града Смедерева за
2016. годину („Службени лист града Смедерева“, број 9/2015 и 1/2016) планирана су средства
у износу од 45.562.978 динара. Укупно утрошен износ средстава за период јануар-јун 2016.
године износи 15.187.637 динара, односно 33,33% од плана за текућу годину.
Програм 15: Локална самоуправа, програмска класификација 0602-0001 –
Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 111 - Извршни и
законодавни органи у наведеном периоду утрошена су средства у укупном износу од
15.187.637 динара за следеће намене и то:
- за плате и доприносе за градоначелницу града Смедерева и заменика градоначелнице
града Смедерева износ од 2.302.116 динара,
- за сталне трошкове износ од 2.526.437 динара,
- за трошкове путовања износ од 106.538 динара,
- за услуге по уговору износ од 4.823.444 динара,
- за специјализоване услуге износ од 108.074 динара,
- за материјал износ од 1.755.895 динара,
- за порезе, обавезне таксе и казне износ од 3.298.931 динара и

- 10 - за остале дотације и трансфере износ од 266.202 динара, а на основу Закона о
привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других
сталних примања код корисника јавних средстава.
У оквиру РАЗДЕЛА 3 – ГРАДСКО ВЕЋЕ - Одлуком о буџету града Смедерева за
2016. годину („Службени лист града Смедерева“, број 9/2015 и 1/2016) планирана су средства
у износу од 11.120.000 динара. У периоду јануар-јун 2016. године утрошена су средства у
износу од 3.325.116 односно 29,90% од годишњег плана.
Програм 15: Локална самоуправа, програмска класификација 0602-0001 –
Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 111 - Извршни и
законодавни органи у наведеном периоду утрошена су средства за следеће намене и то:
- за накнаде члановима Градског већа града Смедерева износ од 3.021.811 динара и то
за месечну накнаду од децембра 2015. године закључно са 5/2016. године,
- за услуге по уговору износ од 31.119 динара и
- за остале дотације и трансфере износ од 274.166 динара, а на основу Закона о
привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других
сталних примања код корисника јавних средстава,
- стални трошкови -1.980 динара на име рефундације трошкова мобилних телефона од
чланова Градског већа.
У оквиру РАЗДЕЛА 4 – ГРАДСКА УПРАВА - Одлуком о буџету града Смедерева за
2016. годину („Службени лист града Смедерева“, број 9/2015 и 1/2016) планирана су средства
у укупном износу од износу од 3.311.202.692 динара. У периоду јануар-јун 2016. године
извршена су средства у износу од 1.288.507.105 динара, односно 38,91% планираног износа
средстава за текућу годину из средстава буџета. Наведена средства су утрошена за
финансирање Градске управе, јавних служби, комуналне делатности, унапређења привредног
амбијента, развоја пољопривреде, реализацију локалних инфраструктурних објеката,
Туристичке организације града Смедерева, Дирекције за изградњу, урбанизам и грађевинско
земљиште, месних заједница (градских и сеоских), заштиту животне средине, као и осталих
намена на локалном нивоу.
За финансирање и рад Градске управе – опште услуге и послови становања и
заједнице некласификовани на другом месту у периоду јануар-јун 2016. године планирано
је укупно 416.466.758 динара, а утрошено је укупно 195.195.246 динара.
Програм 15: Локална самоуправа, програмска класификација 0602-0001 –
Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 130 – Опште услуге у
наведеном периоду утрошена су средства у износу од 193.325.623 динара и то за следеће
намене:
- за плате, додатке и накнаде за начелницу Градске управе, заменика начелнице Градске
управе, шефа за интерну ревизију и контролу, за запослене у Градској управи, као и социјалне
доприносе на терет запослених у укупном износу од 131.020.498 динара,
- за накнаде у натури износ од 961.626 динара, тј. превоз на посао и са посла (маркица)
превознику СП „Ласта“ и превознику „Југопревоз“ Велика Плана,
-социјална давања запосленима у укупном износу од 3.842.115 динара и то: за
породиљско боловање износ од 788.584 динара (за пет запослених радница Градске управе), за
боловање преко 30 дана 2.477.169 динара, за помоћ у случају смрти запосленог или члана уже
породице износ од 256.462 динара и помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже
породице износ од 319.900 динара,
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превоз на посао и са посла за период децембар 2015. године - март 2016. године,
- за сталне трошкове износ од 25.838.692 динара,
- за трошкове путовања износ од 118.606 динара,
- за услуге по уговору и специјализоване услуге износ од 1.980.581 динара,
- за текуће поправке и одржавање износ од 5.199.507 динара,
- за материјал износ од 3.806.146 динара,
- за пратеће трошкове задуживања износ од 351.775 динара,
- за остале дотације и трансфере износ од 14.179.746 динара, на основу Закона о
привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других
сталних примања код корисника јавних средстава,
- за порезе и таксе износ од 97.759 динара,
- за машине и опрему износ од 1.942.522 динара,
- за нематеријалну имовину – лиценца за софтвер износ од 336.000 динара и
- за земљиште износ 1.673.244 динара на име накнаде за експроприсану имовину по
Делимичном решењу Основног суда у Смедереву 1Р1.БР.26/14 од 15.01.2016. године, за
потребе изградње Санитарне депоније чврстог комуналног отпада за град Смедерево на
локацији Јелен До и то следећим лицима: Николић Горану из Радинца средства у износу од
1.089.057 динара и Николић Мирославу из Радинца у износу од 584.187 динара.
За функцију 660 – Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту
извршена су средства у износу од 1.869.623 динара и то за отплату домаћих камата износ од
1.524.263 динара и износ од 345.360 динара за куповину стамбеног простора. Наведени износи
реализовани су за куповину стамбеног простора-отплата ануитета и камате према ЈП Градска
стамбена агенција Смедерево, за станове које је Градска управа по уговору о купопродаји
купила од наведене Агенције за потребе радника Градске управе и исте издала у закуп на
одређено време.
Програм 15: Локална самоуправа, програмска класификација 0602-0001 –
Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 620 – Развој заједнице у
наведеном периоду утрошена су средства у укупном износу од 93.874.363 динара од чега су
средства кредита у износу од 81.255.682 динара, а средства буџета у износу од 12.618.681
динара. Повучена кредитна средства извршена су за следеће инвестиционе радове, а на основу
закључених уговора и то:
Уговор број 400-3618/2016-08 од 23.05.2016. године који је град Смедерево закључио са
извођачем радова Предузеће за инжењеринг, трговину и грађевинарство „ИТГ“ доо Смедерево
- за израду техничке документације и извођење радова на надзиђивању зграде Градске управе
Смедерево и реконструкцију фасаде са заменом прозорских отвора у циљу побољшања
енергетских својстава објекта, а за период јануар-јун реализована су средства кредита у
износу од 59.400.000 динара - исплата по I, II, III и IV привременој ситуацији. Такође,
исплаћен је износ од 1.080.000 динара из средстава буџета на име пдв-а.
Уговор број 400-3780/16-03 од 31.05.2016. године који је град Смедерево закључио са
извођачем радова „БИОМАСА ГРУПА“ ДОО, Београд – за уградњу котла на биомасу (пелет)
у котларници Градске управе Смедерево у циљу побољшања енергетске ефикасности објекта,
за период јануар-јун реализована су средства кредита у износу од 11.555.901 динара - исплата
по I и II привременој ситуацији.
Уговор број 400-3206/2016-03 од 06.05.2016. године који је град Смедерево закључио са
извођачем радова ЈАСТРЕБАЦ ДИМЊАЦИ Д.О.О. Смедерево – за радове на санацији дела
равног крова објекта Центра за кулуру Смедерево, а за период јануар-јун реализована су
средства кредита у износу од 1.320.794 динара по фактури број 232.
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извођачем радова FLUX TECHNOLOGY ДОО, Београд-Батајница – за радове на
реконструкцији унутрашњег осветљења на комплексу зграде Градске управе Смедерево –
замена FLUO расвете са LED расветом, а за период јануар-јун реализована су средства кредита
у износу од 4.999.742 динара по окончаној ситуацији.
Уговор број 404-110/2016-03 од 10.05.2016. године који је град Смедерево закључио са
извођачем радова „ENING-ENERGETIKA INŽENJERING“ Београд – за радове на санацији
котларнице „МАЈДАН“ у Смедереву, а за период јануар-јун реализована су средства кредита у
износу од 3.979.245 динара – исплата по I и II привременој ситуацији.
Износ од 11.538.681 динара реализован је из средстава буџета на име пдв-а по
наведеним ситуацијама које су исплаћене из кредита.
Програм 15: Локална самоуправа, програмска класификација 0602-0003 –
Управљање јавним дугом, функција 112 – Финансијски и фискални послови извршена су
средства у укупном износу од 122.789.315 динара и то износ од 99.584.201 динара на име
отплате главнице за кредите код Societe Generalе bank Beograd и за кредит код Конзорцијумa Banca Intesa ad Beograd и Erste Bank a.d. Novi Sad, за плаћање камате за поменуте кредите код
наведених банака извршен је износ од 23.005.348 динара, као и износ од 199.766 динара за
пратеће трошкове задуживања на име обраде кредита.
Програм 15: Локална самоуправа, програмска класификација 0602-0010 – Резерве,
функција 112 – Финансијски и фискални послови, средства сталне буџетске резерве нису
коришћена у посматраном шестомесечном периоду, а средства текуће буџетске резерве
коришћена су у укупном износу 21.419.927,20 динара.
Програм 2: Комунална делатност, програмска класификација 0601-0001 –
Водоснабдевање, функција 630 – Водоснабдевање, за ЈКП „Водовод“ Смедерево извршена су
средства у износу од 580.000 динара и то за капиталне субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама, а за Главни пројекат II фазе изградње магистралног цевовода
пијаће воде.
За функцију 520 – Управљање отпадним водама, а за ЈКП „Водовод“ Смедерево
извршена су средства у износу од 4.706.711 динара и то на име текућих поправки и
одржавања, за одржавање атмосферске и мешовите канализације и осталих објеката заједничке
комуналне потрошње, а на основу Уговора о вршењу комуналне делатности заједничке
потрошње у граду Смедереву за 2016. годину број 400-1571/2016-05 од 10.03.2016. године.
Програм 2: Комунална делатност, програмска класификација 0601-0014 – Остале
комуналне услуге, функција 560 – Заштита животне средине некласификована на другом
месту, ЈКП „Зеленило и гробља“ Смедерево, пренета су средства у износу од 8.214.725 динара
за специјализоване услуге, и то за чување и храњење паса луталица у периоду јануар-мај 2016.
године на основу закљученог Уговора о уклањању паса луталица у 2016. години број 400915/2016-04 од 11.02.2016. године и испостављених месечних ситуација.
Програм 2: Комунална делатност, програмска класификација 0601-0007 – Уређивање,
одржавање и коришћење пијаца, функција 620 – Развој заједнице реализована су средства у
укупном износу од 57.672.535 динара и то:
За наткривање градске зелене пијаце у Смедереву, реализован је износ од 36.998.400
динара на основу закљученог уговора између града Смедерева и „ARTECH INŽENJERING“
Д.О.О. из Новог Београда број 400-2128/2016-03 од 30.03.2016. године.
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године исплаћено је шест привремених ситуација.
За Робну пијацу у Смедереву у улици Вучачкој на парцели број 8557/4 КО Смедерево,
утрошен је укупан износ од 20.674.135 динара и то:
- за радове на изради и монтажи типских кућица са пдв-ом реализовани су на основу
Уговора број 400-1550/2016-04 од 06.03.2016. године закљученог између града Смедерева и
Јавног комуналног предузећа Зеленило и гробља Смедерево. За израду додатног броја типских
монтажно-демонтажних објеката (кућица) на Робној пијаци, а на основу додатних понуда,
закључени су Анекс I уговора број 400-3916/2016-04 од 03.06.2016. године и Анекс II уговора
број 400-4419/2016-04 од 27.06.2016. године, тако је за наведене радове ЈКП Зеленило и
гробља плаћен укупан износ од 14.969.717 динара,
-за набавку металних пијачних тезги закључен је уговор са PROFIWELD D.O.O.
Смедерево, укупна уговорена цена износи 3.980.000 динара без пдв-а, односно 4.776.000
динара са пдв-ом (Уговор је реализован у целости).
-за асфалтирање платоа робне пијаце између улица Ђуре Даничића и Вучачке на
Царини у Смедереву, Предузећу за путеве „ПОЖАРЕВАЦ“ А.Д. плаћен је износ од 928.418
динара по рачуну број 2/17 од 18.01.2016. године, на име пдв-а. Наиме, Уговором о
донаторству између Предузећа за путеве „ПОЖАРЕВАЦ“ А.Д. и града Смедерева број 40011276/2015-08 од 30.12.2015. године као и Анексом Уговора број 400-874/2016-08 од
09.02.2016. године уговорена је донација грађевинских радова – асфалтирање платоа Робне
пијаце и дефинисано плаћање пдв-а на терет примаоца донације – града Смедерева.
Програм 5: Развој пољопривреде, програмска класификација 0101-0002 – Подстицаји
пољопривредној производњи, функција 421 – Пољопривреда утрошена су средства у износу
од 2.247.761 динара, а за субвенционисање камата по Споразуму са банкама преко Фонда за
развој пољопривреде града Смедерева. На основу закљученог Споразума о пословној сарадњи
између Града Смедерева - Фонда за развој пољопривреде града Смедерева и Banca Intesa a.d.
Београд број 320-120/14-03 од 05.11.2014. године, кредити су одобравани наменски, за
куповину репроматеријала, за улагања у основна средства, односно за набавку пољопривредне
механизације, система - опреме за наводњавање, пластеника, изградњу и адаптацију
пољопривредних објеката, набавку основног стада и опреме у сточарству, подизање
вишегодишњих засада, куповину пољопривредног земљишта и друге инвестиције у
пољопривреди. Споразумом о пословној сарадњи у вези одобравања краткорочних и
дугорочних кредита регистрованим пољопривредним газдинствима од стране Banca Intesa a.d.
Београд регулисано је субвенционисање редовне камате и то каматна стопа коју плаћа
корисник - регистровано пољопривредно газдинство је 5%, а разлику до утврђене каматне
стопе Фонд субвенционише за краткорочне кредите у износу од 10%, а за дугорочне кредите у
износу од 12%. На основу наведеног, у периоду од 01.01.2016.-30.06.2016.године, исплаћена је
субвенционисана камата од стране Фонда за развој пољопривреде града Смедерева у износу од
2.247.761 динара за 118 корисника пољопривредних кредита.
Такође, код наведене програмске класификације извршена су и средства у износу од
2.201.915 динара за уређење атарских путева (неизмирена обавеза из претходне године –
обрачунат и плаћен ПДВ за IV квартал 2015. године за радове изведене у 2015. години).
Програм 15: Локална самоуправа, програмска класификација 0602-0001 –
Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 421 – Пољопривреда, а
на основу реализације Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта,
извршена су средства у износу од 8.622.205 динара за превентивне и интервентне радове у
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територији града Смедерева, чишћење
корита вода II реда. Од наведеног износа на основу закљученог Уговора о извођењу
превентивно интервентних радова на чишћењу водотока II реда у циљу смањења ризика од
поплава број 400-1768/2016-03 од 17.03.2016. године, закљученог између „IPEX GRADNJA“
д.о.о. Смедеревска Паланка и града Смедерева, извршена су средства у износу од 7.199.717
динара. Наведени Уговор реализован је у целости. Преостали део средстава у износу од
1.422.488 динара односи се на обрачунати и плаћени ПДВ за IV квартал 2015. године (за
радове изведене у 2015. години).
Такође, код наведене програмске класификације и Програма заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта, извршена су и средства у износу од 2.987.400 динара,
на основу Уговора о извођењу превентивних интервентних радова на чишћењу Петријевског и
Ћириловачког атмосферског колектора број 400-1765/2016-03 од 17.03.2016. године,
закљученог између Акционарског друштва за производњу промет робе и вршења услуга „28
ЈУНИ“ из Смедерева и града Смедерева. Наведени Уговор реализован је у целости.
У оквиру Програма 5: Развој пољопривреде извршена су и планирана средства из
других прихода и то: за сталне трошкове износ од 9.535 динара, услуге по уговору-накнада
члановима Управног и Надзорног одбора Фонда износ од 332.118 динара, порезе, обавезне
таксе и казне износ од 390 динара и за субвенционисање у пољопривреди и мере подршке по
Програму мера за 2016. годину преко Фонда за развој пољопривреде града Смедерева износ од
2.884.697 динара.
Програм 7: Путна инфраструктура, програмска класификација 0701-0001 –
Управљање саобраћајном инфраструктуром, функција 360 – Јавни ред и безбедност
некласификован на другом месту извршена су средства у укупном износу од 1.037.880 динара,
од остварених наменских средстава од прихода од новчаних казни за прекршаје предвиђене
прописима о безбедности саобраћаја на путевима, а на име реализације Програма Савета за
безбедност саобраћаја града Смедерева. Наведена средства су реализована на основу Уговора
о набавци аутоседишта за новорођене бебе у складу са Програмом коришћења средстава за
финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на подручју града Смедерева
закљученог између града Смедерева и Предузећа за производњу, промет и услуге „КЕПРОМ“
д.о.о. Београд број 400-1737/2016-03 од 16.03.2016. године. Јединична уговорена цена по
комаду износи 2.883 динара без ПДВ-а.
Програм 14: Развој спорта и омладине, програмска класификација 1301-0003 –
Одржавање спортске инфраструктуре, функција 810 – Услуге рекреације и спорта, а за
финансирање и функционисање „Спортске хале Смедерево“ д.о.о. Смедерево извршена су
средства у износу од 9.300.000 динара и то за текуће субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама. На основу Уговора о пословно-техничкој сарадњи између
града Смедерева и Спортске хале Смедерево од 21.12.2010. године и два Анекса, за 2016.
годину закључен је Уговор о финансирању између града Смедерева и Спортске хале
Смедерево број 400-11265/2016-04 од 05.01.2016. године.
Програм 15: Локална самоуправа, програмска класификација 0602-0001 –
Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 721 – Опште медицинске
услуге пренета су средства Дому здравља Смедерево у износу од 225.012 динара, а на основу
Уговора о стручном утврђивању времена и узрока смрти и издавању потврде о смрти за лица
умрла ван здравствене установе број 400-715/2016-03 од 03.02.2016. године. Такође, у оквиру
наведене програмске класификације, за функцију 220 – Цивилна одбрана извршена су
средства у износу од 1.204.052 динара на име исплате накнаде стрелцима на основу уговора о
делу. За функцију 860 – Рекреација, спорт, култура и вере некласификоване на другом месту
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прославу Бадње вечери.
У оквиру главе 4.1- Средства за подршку развоју пословних зона и реализацију
других локалних инфраструктурних пројеката за период јануар-јун 2016. године утрошена
су средства у укупном износу од 50.524.368 динара, односно 98,72% планираних средстава по
Одлуци о буџету за 2016. годину.
Програм 3: Локални економски развој, програмска класификација 1501-0002 –
Унапређење привредног амбијента, функција 620 – Развој заједнице извршена су средства у
укупном износу од 50.524.368 динара за доградњу постојеће хале на кп број 233/70 и њено
опремање потребним функционалним садржајем. Средства су извршена по основу Уговора за
јавну набавку радова у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда
02/15 – реконструкција, доградња и адаптација производне хале на катастарској парцели број
233/70 К.О. Смедерево у делу индустријске зоне и индустријског парка у Смедереву, број 40010541/2015-03 од 07.12.2015. године закљученим са извођачем радова Предузеће за
инжењеринг, трговину и грађевинарство „ИТГ“ доо Смедерево, на износ од 129.800.000 без
пдв-а. У 2016. години за наведену намену исплаћена је III привремена ситуација бр. 106 у
износу од 29.395.230 динара, предокончана ситуација бр. 339 у износу од 17.053.048 динара и
окончана ситуација бр. 443 у износу од 2.993.000 динара, што укупно износи 49.441.278
динара. Уговор за јавну набавку радова у преговарачком поступку без објављивања позива за
подношење понуда број 01/15 – додатни радови на прилазним објектима производне хале са
пратећом инфраструктуром и уређењем терена на катастарској парцели 233/70 К.О. Смедерево
у Смедереву, који је закључен са извођачем радова Предузеће за инжењеринг, трговину и
грађевинарство „ИТГ“ доо Смедерево, на укупан износ од 990.000 без ПДВ-а, реализован је у
целости. Исплатом рачуна број 600173/16 од 03.03.2016. године у износу од 12.250 динара,
испостављеног од JP „SRBIJAGAS“ плаћена је прикључна такса по основу Анекса уговора
1802-00002-2 бр. Анекса 16-4/25 од 23.02.2016. године. По рачуну број U 1/2016, Дарку
Ђорђевићу предузетнику D.A. STUDIO исплаћен је износ од 65.000 динара на име извршене
услуге техничке контроле пројектно-техничке документације за грађевинску дозволу за
доградњу, реконструкцију и адаптацију производне хале на катастарској парцели 233/70 К.О.
Смедерево. На основу закључка градоначелнице број 400-2960/2016-07 од 27.04.2016.
исплаћена је фактура број 335/2016 на износ од 15.840 динара, испостављена од стране
Privrednog društva sa ograničenom odgovornošću za izvođenje radova i izradu silosa „STATIK“
D.O.O. Kovin, чиме је обезбеђено издавање сертификата о енергетским својствима објекта
(енергетски пасош) за потребе издавања употребне дозволе за производну халу (дограђену и
реконструисану) на катастарској парцели 233/70 К.О. Смедерево.
У оквиру главе 4.2 – ГРАДСКЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ за период јануар-јун 2016.
године утрошена су средства у укупном износу од 7.683.068 динара, односно 61,46%
планираних средстава по Одлуци о буџету за 2016. годину.
Програм 15: Локална самоуправа, програмска класификација 0602-0002 – Месне
заједнице, функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту у
наведеном периоду утрошена су средства за следеће намене и то: износ од 1.039.678 динара за
сталне трошкове, износ од 9.170 динара за текуће поправке и одржавање, износ од 13.016
динара за материјал и износ од 6.621.204 динара за канцеларијске зграде и пословни просторобјекат месне заједнице „25. мај“ Смедерево. За објекат месне заједнице „25. мај“ закључен је
Уговор о извођењу радова за јавну набавку број 12/15 – реконструкција и доградња објекта
месне заједнице „25. мај“ број 400-10492/2015-03 од 04.12.2015. године између града
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занатска грађевинска и трговинска радња
Милан Горан Митровић ПР, Смедерево, на износ од 5.216.800 динара без ПДВ-а. У 2016.
години за наведену намену исплаћена је I привремена ситуација у износу од 2.441.200 динара
без ПДВ- и окончана ситуација у износу од 2.689.447 динара без ПДВ-а, што укупно износи
5.130.647 динара без ПДВ-а, а на име ПДВ-а је плаћен износ од 1.026.130 динара. Преостали
део средстава у износу од 464.427 динара односи се на обрачунати и плаћени ПДВ за IV
квартал 2015. године за радове изведене у 2015. години).
У оквиру главе 4.3 – СЕОСКЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ за период јануар-јун 2016.
године утрошена су средства у износу од 21.157.636 динара, односно 19,62% планираног
износа по Одлуци о буџету за 2016. годину.
Програм 15: Локална самоуправа, програмска класификација 0602-0002 – Месне
заједнице, функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту у
наведеном периоду утрошена су буџетска средства у износу од 21.157.636 динара за следеће
намене:
- за измирење обавеза за утрошену електричну енергију за јавну расвету у сеоским
месним заједницама износ од 14.787.670 динара,
- за услуге по уговору износ од 11.905 динара,
- за текуће поправке и одржавање износ од 1.398.059 динара,
- за зграде и грађевинске објекте износ од 645.200 динара, тј. капитално улагање у
сеоске месне заједнице ради развоја инфраструктуре у складу са Планом расподеле средстава
буџета планираних за улагања у комуналну инфраструктуру и објекте у сеоским месним
заједницама.
Од остварених средстава самодоприноса извршен је износ од 4.314.802 динара и то за
следеће намене:
- за плате запослених и социјалне доприносе (самодопринос) износ од 977.108 динара,
- за сталне трошкове (самодопринос) износ од 551.028 динара,
- за трошкове путовања (самодопринос) износ од 8.800 динара,
- за услуге по уговору (самодопринос) износ од 64.011 динара,
- за текуће поправке и одржавање (самодопринос) износ од 260.987 динара,
- за материјал (самодопринос) износ од 46.505 динара,
- за остале дотације и трансфере (самодопринос) износ од 68.713 динара, а на основу
Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и
других сталних примања код корисника јавних средстава,
- за дотације осталим непрофитним организацијама (самодопринос) износ од 634.914
динара,
- порези, обавезне таксе, казне и пенали (самодопринос) износ од 2.880 динара,
- за зграде и грађевинске објекте, тј. капитална улагања у сеоске месне заједнице
(самодопринос) износ од 1.651.486 динара, а на основу одлука о увођењу самодоприноса за
улагања у сеоске месне заједнице и
- машине и опрема (самодопринос) износ од 48.370 динара.
У оквиру главе 4.4 – БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ за
период јануар-јун 2016. године утрошена су средства у износу од 34.473.700 динара, односно
37,12% планираног износа по Одлуци о буџету за 2016. годину.
Програм 6: Заштита животне средине, програмска класификација 0401-0003 –
Праћење квалитета елемената животне средине, функција 560 – Заштита животне средине
некласификована на другом месту, утрошена су средства у износу од 671.736 динара, а за
следеће услуге очувања животне средине и то:
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реализовано је 5 месечних рата у износу од 116.587,20 динара на основу Уговора за услугу
мониторинга ваздуха, буке, земљишта на територији града Смедерева за партију 1 – услуга
мониторинга ваздуха на територији града Смедерева, број 400-8236/2015-03 закљученог
03.09.2015. године са Заводом за јавно здравље Панчево. Укупан износ на који је уговор
закључен износи 1.399.046,40 динара без ПДВ-а).
- за анализу узорака отпада реализован је износ од 88.800 динара на основу Закључка
градоначелнице града Смедерева број 400-10486/2015-07 од 04.02.2015. године којим се
одобравају новчана средства за набавку услуге испитивања отпада који се налази на адреси
Војводе Вулета бб у Коларима у делу објекта и дворишту на катастарској парцели 672 К.О.
Колари (део објекта некадашње ветеринарске амбуланте у Коларима). Услугу испитивања је
извршио ANAHEM DOO BEOGRAD.
Програм 6: Заштита животне средине, програмска класификација 0401-0002 –
Управљање комуналним отпадом, функција 510 – Управљање отпадом утрошена су средства
у износу од 4.176.000 динара за Студију оправданости за пројекат изградње трансфер станице
и пројектне документације за трансфер станицу на основу Уговора о услузи израде студије
оправданости за пројекат изградње трансфер станице за сакупљање комуналног отпада са
линијом за сепарацију рециклабилног отпада и линијом за компостирање биоразградивог
отпада (регион градова Смедерево, Пожаревац и општина Ковин) број 400-10106/2015-08 од
19.11.2015. године закљученог са „ТМФ 2005“ д.о.о. Београд. Укупна цена за извршење
предметне услуге износи 3.480.000 динара без ПДВ-а, односно 4.176.000 динара са ПДВ-ом.
Програм 2: Комунална делатност, програмска класификација 0601-0003 – Одржавање
депонија, функција 510 – Управљање отпадом за очување животне средине, тј. трошкове
уклањања "дивљих депонија" реализован је износ од 4.378.134 динара по месечним
ситуацијама од ЈКП „Чистоћа“ Смедерево за месеце јануар, фебруар и део за март 2016.
године, а на основу Уговора о укљањању „дивљих депонија“ и обављању послова по налогу
инспекције број 400-2389-16-04 од 07.04.2016. године. Такође, за уклањање депоније Дуго
поље у Радинцу и санације сметлишта Јелен До са 30. јуном, реализована су средства у износу
од 20.914.249 динара. Средства су реализована по I и окончаној ситуацији на основу Уговора
о извођењу радова за јавну набавку радова број 07/15 – радови на реализацији пројекта
санације, ремедијације и рекултивације сметлишта „Дуго поље“ у Радинцу број 400-7976-1503 од 21.08.2015. године. Такође, за одржавање градског сметлишта у Годоминском пољу
реализован је износ од 4.333.582 динара и то:
- износ од 347.493 динара – део ситуације за месец децембар 2015. године од ЈКП „Чистоћа“
Смедерево, на основу Уговора о одржавању градског сметлишта у 2015. години број 400-188515-04 од 03.04.2015. године и Анекса I уговора о одржавању градског сметлишта у 2015.
години број 400-10359/2015-04 од 30.11.2015. године,
- износ од 3.986.089 динара – по месечним ситуацијама за месеце јануар, фебруар и март 2016.
године на основу Уговора о одржавању градског сметлишта у 2016. години број 4002263/2016-04 од 04.04.2016. године.
Програм 6: Заштита животне средине, програмска класификација 0401-0001 –
Управљање заштитом животне средине и природних вредности, функција 530 – Смањење
загађености, утрошена су средства у укупном износу 9.236.944 динара, и то за следеће услуге
очувања животне средине:
- за специјализовану услугу - контролу квалитета воде са јавних чесама и купалишта
износ од 28.260 динара на основу Уговора за услугу контроле квалитета воде са јавних чесама
и купалишта на територији града Смедерева број 400-7152/2015-03 од 08.07.2015. године,
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месечним рачунима за децембар 2015. године, јануар, фебруар, март, април и мај 2016. године.
- за радове на уклањању депоније у Липама износ од 9.118.800 динара, на основу
Уговора о извођењу радова на уклањању депоније у Липама која угрожава градско извориште
воде, број 400-1770/2016-03 од 17.03.2016. године, закљученим са А.С.А ЕКО ДОО
БЕОГРАД. Исплаћена је окончана ситуација у целости,
- за уклањање отпада животињског порекла износ од 89.884 за исплате Ветеринарској
установи Напредак, по испостављеним рачунима.
Глава 4.5 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ - Одлуком о буџету града Смедерева за 2016.
годину („Службени лист града Смедерева“, број 9/2015 и 1/2016) планирана су средства у
износу од 219.490.000 динара. У периоду јануар-јун 2016. године утрошена су средства у
износу од 96.975.767 динара, односно 44,18% од годишњег плана по следећим програмима,
програмској класификацији-програмским активностима и пројектима.
ПРОГРАМ
9: Основно
образовањe, Програмска
класификација
2002-0001Функционисање основних школа, функција 912 - Основно образовање у наведеном периоду
утрошена су средства за следеће намене и то за:
- превоз радника у износу од 19.766.091 динара (накнада за трошкове превоза у износу
од 10.567.516 динара на основу закљученог уговора са СП Ластом за маркице и накнада за
трошкове превоза у износу од 9.198.575 динара),
- социјална давања-исплату солидарне помоћи за медицинско лечење запосленима који
су на боловању дуже од 3 месеца у износу од 1.144.355 динара (за 19 запослених),
- награде и бонусe-јубиларне награде у износу од 2.912.666 динара (за 48
запослених),
- сталне
трошкове у
износу
од 44.307.978 динара (за трошкове
платног
промета утрошен је износ од 949.394 динара, за трошкове електричне енергије утрошен је
износ од 7.956.676 динара, за набавку угља и дрва утрошено 7.632.165 динара, за набавку лож
уља је утрошено 3.795.433 динара, зa набавку мазута утрошено је 2.898.366 динара, за
централно грејање утрошено је 16.447.644 динара, за трошкове воде утрошено је 2.991.562
динара, за oдвоз одпада утрошено је 697.207 динара, за трошкове телефона износ од 504.184
динара и за трошкове осигурања износ од 435.347 динара),
- трошкове путовања-превоз ученика на основу закљученог уговора са СП
Ластом у износу од 18.766.392 динара,
- услуге по уговору у износу од 929.458 динара (стручно образовање и усавршавање
запослених у износу од 86.960 динара, такмичења у износу од 491.659 динара, за остале
намене износ од 350.839 динара и то за воду и санитизацију апарата за воду, процену ризика
лица за безбедност и здравље на раду, дератизацију и дезисенкцију и друго),
- специјализоване услуге у износу од 373.572 динара (санитарни прегледи, анализа
воде, дератизација и дезинсекција, набавка дезинфекционих гранулата за школску кухињу,
контрола стерилности радних површина),
- текуће поправке и одржавање у износу од 5.410.203 динара, од чега се износ од
4.685.796 динара односи на текуће поправке и одржавање зграда и објеката, а износ од 724.407
динара за текуће поправке и одржавање опреме,
- материјал у износу од 1.633.399 динара (канцеларијски материјал у износу од
393.537 динара, заштитна одела у износу од 7.545 динара, стручна литература у износу од
145.055 динара, бензин у износу од 11.299 динара, материјал за образовање у износу од
406.471 динара и производи за чишћење у износу од 669.492 динара),
- накнаде за смештај у износу од 780.414 динара - смештај ученика специјалних школа,
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путне трошкове запослених) и
- за машине и опрему у износу од 916.707 динара и то:
 набавка рачунара за ОШ „ Бранислав Нушић“ Смедерево у износу од 37.947 динара,
 набавка видео надзора у ОШ „Доситеј Обрадовић“ Смедерево у износу
од 325.248 динара,
 набавка монитора за ОШ „ Бранислав Нушић“ Смедерево у износу од 13.990 динара,
 набавка рачунара за ОШ „ Бранислав Нушић“ Смедерево у износу од 25.990 динара,
 набавка штампача и фотокопир апарата за ОШ „Иво Лола Рибар“ Скобаљ у износу од
18.990 динара,
 набавка 30 школских столица за ОШ „Бранко Радичевић“ Смедерево у износу од
57.600 динара,
 набавка контејнера за ОШ „Херој Срба“ Осипаоница у износу од 72.000 динара,
 набавка рачунара за ОШ „ Вожд Карађорђе“ Водањ у износу од 34.600 динара,
 набавка видео надзора за ОШ „ Димитрије Давидовић “ у износу од 288.062 динара и
 набавка бушилице и косилице за ОШ „Сава Ковачевић“ Михајловац у износу од 42.280
динара.
Глава 4.6 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ - Одлуком о буџету града Смедерева за 2016.
годину („Службени лист града Смедерева“, број 9/2015 и 1/2016) планирана су средства у
износу од 90.020.000 динара. У периоду јануар-јун 2016. године утрошена су средства у
износу од 36.350.688 динара, односно 40,38% од годишњег плана по следећим програмима,
програмској класификацији-програмским активностима и пројектима.
ПРОГРАМ 10: Средње образовање, Програмска класификација 2003-0001Функционисање средњих школа, функција 920 – Средње образовање, у наведеном периоду
утрошена су средства за следеће намене и то за:
- превоз радника у износу од 6.862.297 динара (накнада за трошкове превоза у износу
од 3.735.461 динара на основу закљученог уговора са СП Ластом за маркице и накнада за
трошкове превоза у износу од 3.126.836 динара),
- социјална давања-исплату солидарне помоћи за боловање-медицинско лечење
запосленима који су на боловању дуже од 3 месеца у износу од 304.876
динара (за 4 запослена),
- награде и бонусе- јубиларне награде у износу од 626.522 динара (за 10 запослених),
- сталне трошкове у износу од 24.235.672 динара (за трошкове платног промета утрошен
је износ од 393.595 динара, за трошкове електричне енергије утрошен је износ од 4.646.791
динара, за набавку угља утрошено је 887.551 динара, за набавку лож уља је утрошено
9.514.715 динара, за набавку мазута утрошено је 3.929.815 динара, за централно грејање
утрошено је 2.316.698 динара, за трошкове воде утрошено је 1.778.532 динара, за одвоз отпада
утрошено је 389.777 динара, за трошкове телефона износ од 114.471 динара, за трошкове
осигурања утрошен је износ од 263.727 динара),
- услуге по уговору у износу од 639.201 динара (стручно усавршавање и образовање
запослених у износу 120.000 динара, такмичења у износу од 344.498 динара и остале
намене у износу од 174.703 динара),
- специјализоване услуге у износу од 592.050 динара (санитарни прегледи, дезинсекција
и дератизација),
- текуће поправке и одржавање у износу од 1.582.336 динара (од тога износ од 1.156.633
динара за текуће поправке и одржавање зграда и објеката, а износ од 425.703 динара за текуће
поправке и одржавање опреме),
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динара, стручну литературу у износу од 134.178 динара, бензин у износу од 47.957 динара,
материјал за образовање у износу од 818.264 динара и производе за чишћење у износу од
333.516 динара) и
- новчане казне и пенали по решењима судова у износу од 23.544 динара (тужбе за
путне трошкове запослених).
Глава 4.7 РЕГИОНАЛНИ
ЦЕНТАР
ЗА
ПРОФЕСИОНАЛНИ
РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ - Одлуком о буџету града Смедерева за 2016.
годину („Службени лист града Смедерева“, број 9/2015 и 1/2016) планирана су средства у
износу од 16.249.409 динара. У периоду јануар-јун 2016. године утрошена су средства у износу
од 10.190.396 динара, односно 62,71% од годишњег плана, по следећим програмима,
програмској класификацији-програмским активностима и пројектима.
ПРОГРАМ 15: Локална самоуправа, Програмска класификација 0602-0001Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 950 – Образовање које
није дефинисано нивоом, у наведеном периоду утрошена су средства за следеће намене и то
за:
- плате, додатке за 11 запослених (зараде) у износу од 4.831.612 динара,
- социјалне доприносе на терет послодавца у износу од 864.857 динара,
- накнаде у натури-превоз запослених у износу од 23.520 динара,
- социјална давања-отпремнина у случају отпуштања са посла у износу од 3.478.867
динара (за 9 радника),
-сталне трошкове у износу од 549.156 динара (услуге чишћења Градска стамбена
агенција ),
- остале текуће дотације и трансфере у износу 442.384 динара, а по Закону о
привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других
сталних примања код корисника јавних средстава.
Глава 4.8 КУЛТУРА - Одлуком о буџету града Смедерева за 2016. годину („Службени
лист града Смедерева“, број 9/2015 и 1/2016) планирана су средства у износу од 170.982.953
динара. У периоду јануар - јун 2016. године утрошена су средства у износу
од 69.410.048 динара, односно 40,59% од годишњег плана по следећим програмима,
програмској класификацији-програмским активностима и пројектима.
ПРОГРАМ
13: Развој
културе,
Програмска
класификација
1201-0001Функционисање локалних установа културе, функција 820 - Услуге културе у наведеном
периоду утрошена су средства за следеће намене и то за:
- плате, додатке и накнаде 89 запослених (зараде) у износу од 27.086.069 динара,
- социјалне доприносе на терет послодавца у износу од 4.850.482 динара,
- накнаде у натури-превоз на посао и са посла (маркица) и за накнаду за превоз у износу
од 1.016.707 динара,
- сталне трошкове у износу од 21.638.200 динара (трошкови платног промета у износу
од 18.484 динара, електрична енергија у износу од 1.766.887 динара, трошкови централног
грејања у износу од 4.496.860 динара, трошкови воде у износу 1.828.896 динара, одвоз отпада
у износу од 10.789 динара, Градска стамбена агенција за чишћење у износу од 13.358.917
динара, трошкови телефона у износу од 69.034 динара и трошкови осигурања у износу од
88.333 динара),
- услуге по уговору у износу од 1.590 динара (остале намене),
- специјализоване услуге у износу од 4.818.530 динара и то за:
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концерт у износу од 1.275.817 динара, Царски руски балет у износу од 650.000 динара,
Концерт „Била је тако лепа“ 8. март у износу од 678.652 динара, концерт „Моја
Одисеја“ у износу од 1.100.000 динара и Моторијада 500.000 динара),
 Програмску активност Музеја у износу од 164.061 динара (изложбена делатност) и
 Програмску активност Народне библиотеке у износу од 450.000 динара (средства
добијена по решењу Министарства културе и информисања за суфинансирање
матичних функција),
- текуће поправке и одржавање у износу од 464.321 динара (текуће поправке и
одржавање зграда и објеката 343.194 динара и текуће поправке и одржавање опреме у износу
од 121.127 динара),
- материјал у износу од 38.785 динара (канцеларијски материјал у износу од 19.173
динара, стручна литература за потребе запослених у износу од 16.900 динара, материјал за
културу у износу од 2.712),
- остале текуће дотације и трансфере у износу од 2.796.089 динара, а по Закону о
привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других
сталних примања код корисника јавних средстава.
ПРОГРАМ 13: Развој културе, Програмска класификација 1201-0002-Подстицаји
културном и уметничком стваралаштву, функција 820 - Услуге културе, у наведеном периоду
утрошена су средства у износу од 620.000 динара, за следеће намене:
- уметничка делатност износ од 380.000 динара,
- аматерско културно и уметничко стваралаштво износ од 240.000 динара.
ПРОГРАМ 13: Развој културе, Програмска класификација 1201-П2 –Пројекат Центра
за културу – Театар у тврђави, функција 820 - Услуге културе, утрошена су средства у износу
од 275.000 динара.
ПРОГРАМ 13: Развој културе, Програмска класификација 1201-П4 –Пројекат Центра
за културу – Културно лето, функција 820 - Услуге културе, утрошена су средства у износу
од 1.258.154 динара.
ПРОГРАМ 13: Развој културе, Програмска класификација 1201-П5 –Пројекат Центра
за културу – Нушићеви дани, функција 820 - Услуге културе, утрошена су средства у износу
од 2.894.852 динара.
ПРОГРАМ 13: Развој културе, Програмска класификација 1201-П7 –Пројекат Центра
за културу – Светосавске свечаности, функција 820 - Услуге културе, утрошена су средства у
износу од 298.881 динара.
ПРОГРАМ 13: Развој културе, Програмска класификација 1201-П8 –Пројекат Центра
за културу – Е Сд култура по Решењу Министарства културе и информисања функција 820 Услуге културе, утрошена су средства у износу од 80.000 динара.
ПРОГРАМ 13: Развој културе, Програмска класификација 1201-П13 –Пројекат
Музеја у Смедереву - Осавремењавање збирке градске галерије, функција 820 - Услуге
културе, по Решењу Министарства културе и информисања утрошена су средства у
износу од 1.000.000 динара.
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УСЛУГЕ ЕМИТОВАЊА И ШТАМПАЊА - Одлуком о буџету града Смедерева за
2016. годину („Службени лист града Смедерева“, број 9/2015 и 1/2016) планирана су средства
у износу од 5.000.000 динара. У периоду јануар-јун 2016. године утрошена су средства у
износу од 525.060 динара, односно 10,50% од годишњег плана.
ПРОГРАМ 15: Локална самоуправа, Програмска класификација 0602-0006Информисање, функција 830 - Услуге емитовања и штампања и то за појединачна давања у
складу са чл. 17. Закона о јавном информисању и медијима и то за: Радио Телевизију
Смедерево неизмирена обавеза из 2015. године износ од 214.017 динара, Респект медиа
неизмирена обавеза из 2015. године у износу од 185.866 динара и Радио Луксу неизмирена
обавеза из 2015. године износ од 125.177 динара.
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ СПОРТСКИ ЦЕНТАР СМЕДЕРЕВО - Одлуком о буџету
града Смедерева за 2016. годину („Службени лист града Смедерева“, број 9/2015 и 1/2016)
планирана су средства у износу од 5.000.000 динара. У периоду јануар-јун 2016. године
утрошена су средства у износу од 3.000.000 динара, односно 60% од годишњег плана.
ПРОГРАМ 14: Развој спорта и омладине, Програмска класификација 1301-0003 Одржавање спортске инфраструктуре, функција 810 –Услуге рекреације и спорта и то за:
- струју и воду у износу од 369.161 динара и
- уређење базена у износу од 2.630.839 динара.
ФИЗИЧКА КУЛТУРА - Одлуком о буџету града Смедерева за 2016. годину
(„Службени лист града Смедерева“, број 9/2015 и 1/2016) планирана су средства у износу
75.015.000 динара. У периоду јануар-јун 2016. године утрошена су средства у износу
од 25.754.208 динара, односно 34,33% од годишњег плана по следећим програмима,
програмској класификацији-програмским активностима и пројектима.
ПРОГРАМ 14: Развој спорта и омладине, Програмска класификација 1301-0001Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима, функција 810 –
Услуге рекреације и спорта и то за:
- Савез спортова у износу 3.458.335 динара,
- Савез за школска спортска такмичења у износу од 2.083.335 динара,
- Градски фудбалски савез ФК „Смедерево“ у износу од 5.166.665 динара,
- Градски фудбалски савез износ од 7.654.950 динара,
- финансирање спортских клубова у укупном износу од 7.390.923 динара и то за:
 Рукометни клуб у износу од 720.385 динара,
 Кошарашки клуб у износу од 2.412.625 динара,
 Веслачки клуб у износу од 1.019.360 динара,
 Атлетски клуб у износу од 363.635 динара,
 Карате клуб Смедеревац у износу од 182.965 динара,
 Стрељачку дружину Смедерево износ од 235.415 динара,
 Џудо клуб Царина износ од 147.280 динара,
 Стоно тениски клуб мушки у износу од 111.110 динара,
 Стоно тениски клуб женски Смедерево у износу од 255.305 динара,
 СД Комбат у износу од 191.665 динара,
 Женски одбојкашки клуб Смедерево у износу од 369.775 динара,
 Одбојкашки клуб Царина Смедерево у износу од 699.555 динара
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Женски рукометни клуб „Млади радник“ Радинац у износу од 409.090 динара,
Боксерски клуб „Смедеревац“ у износу од 60.988 динара,
сск Деспот Ђурађ Бранковић у износу од 15.000 динара,
Куглашки клуб Смедерево у износу од 176.770 динара,
Боксерски клуб Смедерево у износу од 20.000 динара.

СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ УГРОЖЕНОМ СТАНОВНИШТВУ - Одлуком о буџету
града Смедерева за 2016. годину („Службени лист града Смедерева“, број 9/2015 и 1/2016)
планирана су средства у износу од 75.100.000 динара. У периоду јануар-јун 2016. године
утрошена су средства у износу од 19.639.759 динара, односно 26,15% од годишњег плана по
следећим програмима, програмској класификацији-програмским активностима и пројектима.
ПРОГРАМ 11: Социјална и дечја заштита, Програмска класификација 0901-0001Социјалне помоћи, функција 070 – Социјална помоћ угроженом становништву
некласификована на другом месту у наведеном периоду утрошена су средства за следеће
намене и то за:
- накнада за социјалну заштиту из буџета-превоз лица старијих од 65 година на
основу закљученог уговора са СП Ластом у износу од 565.686 динара,
-накнада за социјалну заштиту из буџета-превоз социјално хуманитарних
организација и удружења грађана на основу закљученог уговора са СП Ластом 572.330 динара,
- финансијска помоћ трудницама у износу од 3.744.608 динара,
- финансијска помоћ породиљама у износу од 4.870.544 динара,
- посебан родитељски додатак у износу од 722.707 динара (близанци),
- бесплатна ужина у ђачким кухињама у износу од 1.622.543 динара,
- превоз ученика средњих школа на основу закљученог уговора са СП Ластом 4.140.493
динара,
- остале накнаде за образовање-превоз студената на основу закљученог уговора са СП
Ластом 3.400.848 динара.
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА-НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА
Одлуком о буџету града Смедерева за 2016. годину („Службени лист града Смедерева“, број
9/2015 и 1/2016 ) планирана су средства у износу од 34.740.000 динара. У периоду јануар-јун
2016. године утрошена су средства у износу од 20.522.699 динара, односно 59,08% од
годишњег плана по следећим програмима, програмској класификацији-програмским
активностима и пројектима.
ПРОГРАМ 11: Социјална и дечја заштита, Програмска класификација 0901-0001Социјалне помоћи, функција 090 - Социјална заштита некласификована на другом месту,
утрошена су средства за следеће намене и то за:
- за једнократне помоћи у износу од 12.396.000 динара,
- за ванредне новчане помоћи у износу од 6.495.639 динара,
- за превоз ученика основних и средњих школа са сметњама у развоју и инвалидитетом
и трошкови превоза пратиоца у износу од 1.631.060 динара.
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА – ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СМЕДЕРЕВО
Одлуком о буџету града Смедерева за 2016. годину („Службени лист града Смедерева“, број
9/2015 и 1/2016) планирана су средства у износу од 25.853.326 динара. У периоду јануар-јун
2016. године утрошена су средства у износу од 10.788.127 динара, односно 41,73% од
годишњег плана по следећим програмима, програмској класификацији - програмским
активностима и пројектима.

- 24 ПРОГРАМ 11: Социјална и дечја заштита, Програмска класификација 0901-0001Социјалне помоћи, функција 090 - Социјална заштита некласификована на другом месту,
утрошена су средства за следеће намене и то за:
-плате 16 запослених у Центру за социјални рад Смедерево у износу
од 5.557.858 динара,
- социјалне доприносе на терет послодавца у износу од 994.857 динара,
- накнада за превоз на посао и са посла износ од 184.257 динара,
- сталне трошкове у износу од 1.465.497 динара (платни промет у износу од 225.000
динара, електричну енергију Центру за социјални рад у износу од 367.470 динара, електричну
енергију за Сигурну кућу у износу од 23.971 динара, мазут у износу од 371.474 динара, воду у
износу од 100.445 динара, одвоз отпада у износу од 45.957 динара, телефон у износу од 80.884
динара и поштанске услуге у износу од 250.296 динара),
- услуге по уговору у износу од 1.584.227динара (услуге за израду софтвера у износу од
110.056 динара, за грејање у износу од 170.000 динара и за остале опште услуге у износу од
1.304.171 динара),
- текуће поправке и одржавање у износу од 286.906 динара (текуће поправке и
одржавање зграда и објеката - Центар за социјални рад 249.736 динара и текуће поправке и
одржавање опреме за Центар за социјални рад у износу од 21.930 динара и текуће поправке и
одржавање опреме Сигурне куће у износу од 15.240 динара),
- материјал у износу од 490.975 динара (канцеларијски материјал у износу од 100.385
динара, бензин у износу од 350.000 динара, хемијска средства за чишћење сигурна Кућа у
износу од 27.770 динара, материјал за угоститељство (храна) Сигурна кућа у износу од 12.820
динара) и
- машине и опрема у износу од 223.550 динара (за канцеларијки намештај у износу од
219.380 динара и за рачунарску опрему и штампаче у износу од 4.170 динара).
Глава 4.9 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА - УСТАНОВА ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ
И ОМЛАДИНЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ „СУНЦЕ“ - Одлуком о буџету града
Смедерева за 2016. годину („Службени лист града Смедерева“, број 9/2015 и 1/2016)
планирана су средства у износу од 6.960.403 динара. У периоду јануар-јун 2016. године
утрошена су средства у износу од 2.889.684 динара, односно 41,52% од годишњег плана
по следећим програмима, програмској класификацији-програмским активностима и
пројектима.
ПРОГРАМ 11: Социјална и дечја заштита, Програмска класификација 0901-0004Саветодавно – терапијске и социјално - едукативне услуге, функција 040 - Породица и деца,
у наведеном периоду утрошена су средства за следеће намене и то за:
- плате, додатке и надокнаде 7 запослених (зараде) у износу од 2.010.976 динара,
- социјалне доприносе на терет послодавца у износу од 359.966 динара,
- накнаде за превоз на посао и са посла у износу од 93.663 динара,
- сталне трошкове у износу од 136.570 динара (електричнa енергијa у износу од 111.970
динара, вода у износу од 16.624 динара, телефон у износу од 7.976 динара),
- услуге по уговору у износу од 73.500 динара (трошкови књиговодственог вођења
пословних књига у износу од 60.000 динара и за услуге образовања и усавршавања запослених
у износу од 13.500 динара),
- специјализоване услуге у износу од 3.000 динара,
- текуће поправке и одржавање у износу од 6.390 динара (за текуће поправке и
одржавање зграда и објекта у износу од 2.720 динара, и за текуће одржавање опреме за
безбедност у износу од 3.670 динара),
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динара (канцеларијски материјал у износу
од 16.275 динара, 13.142 динара за материјал за чишћењe и материјал за посебне намене у
износу 9.775 динара) и
- остале текуће дотације и трансфере у износу од 166.427 динара, а по Закону о
привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других
сталних примања код корисника јавних средстава.
CОЦИЈАЛНА ЗАШТИТA
ЛАП
И
ДОТАЦИЈЕ
НЕВЛАДИНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА - Одлуком о буџету града Смедерева за 2016. годину („Службени лист
града Смедерева“, број 9/2015 и 1/2016) планирана су средства у износу од 76.371.000 динара.
У периоду јануар-јун 2016. године утрошена су средства у износу од 20.104.247 динара,
односно 26,32% од годишњег плана по следећим програмима, програмској класификацијипрограмским активностима и пројектима.
ПРОГРАМ 11: Социјална и дечја заштита, Програмска класификација 0901-0003Подршка социо-хуманитарним организацијама, функција 090 - Социјална заштита
некласификована на другом месту, у наведеном периоду утрошена су средства за следећу
намену за дотације удружењима особа са инвалидитетом у износу од 2.999.997 динара.
На основу Јавног конкурса, Одлуке комисије и Закључка Градског већа града
Смедерева и на основу закључених Уговора са удружењима пренета су средства и то:
- Удружењу параплегичара Смедерево, у износу од 237.940 динара,
- Градској организацији глувих и наглувих Смедерево, у износу од 252.656 динара,
- Удружењу за помоћ МНРО Смедерево, у износу од 220.768 динара,
- Градској организацији савеза слепих Смедерево, у износу од 250.204 динара,
- Друштву за церебралну и дечју парализу Смедерево, у износу од 252.656 динара,
- Центру за самостални живот особа са инвалидитетом Смедерево, у износу од 245.300
динара,
- Друштву за спорт и рекреацију инвалида града Смедерева, у износу од 198.692 динара,
- Удружењу ратних и мирнодопских војних инвалида града Смедерева, у износу од
132.460 динара,
- Организацији особа са ампутираним екстремитетима Смедерево, у износу од 228.128
динара,
- Међуопштинском удружењу дистрофичара Смедерево, у износу од 191.332 динара,
- Градској организацији инвалида рада Смедерево, у износу од 115.289 динара,
- Градској организацији цивилних инвалида рата Смедерево, у износу од 110.384
динара,
- Градском савезу социјално хуманитарних организација Смедерево, у износу од
203.596 динара,
- Удружењу слепих-слабовидих „Свети вид“ града Смедерева, у износу од 95.668
динара,
- Удружењу дистрофичара града Смедерева „Бољи живот“, у износу од 110.384 динара,
- Удружењу РВИ свих ратова града Смедерева, у износу од 90.760 динара,
- Удружењу родитеља и старатеља, у износу од 63.780 динара.
ПРОГРАМ 11: Социјална и дечја заштита, Програмска класификација 0901-0005Црвени крст, функција 090 - Социјална заштита некласификована на другом месту, у
наведеном периоду утрошена су средства за следећу намену и то за:
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- Народну кухињу износу од 11.934.580 динара.
ПРОГРАМ 11: Социјална и дечја заштита, Програмска класификација 0901-0002Прихватилиште, прихватне станице и друге врсте смештаја, функција 090 - Социјална
заштита некласификована на другом месту, у наведеном периоду утрошена су средства за
следећу намену и то за:
- Смештај у прихватилиште – Прихватна станица у износу од 4.842.215 динара.
ПРОГРАМ 11: Социјална и дечја заштита, Програмска класификација 0901-0001Социјалне помоћи, функција 090 - Социјална заштита некласификована на другом месту, у
наведеном периоду утрошена су средства у укупном износу од 327.455 динара за следеће
намене и то за:
- локални акциони план за Роме у износу од 95.680 динара и
- имплементацију акционих планова за избегла лица (грађевински материјал за интерно
расељена лица по Уговорима) у износу од 231.775 динара.
Глава 4.10 ДРУШТВЕНА БРИГА О ДЕЦИ - Одлуком о буџету града Смедерева за
2016. годину („Службени лист града Смедерева“, број 9/2015 и 1/2016) планирана су средства
у износу од 214.939.384 динара. У периоду јануар-јун 2016. године утрошена су средства у
износу од 98.000.613 динара, односно 45,59% од годишњег плана по следећим програмима,
програмској класификацији-програмским активностима и пројектима.
ПРОГРАМ 8: Предшколско васпитање, Програмска класификација 2001-0001Функционисање предшколских установа, функција 911 - Предшколско образовање, у
наведеном периоду утрошена су средства за следеће намене и то за:
- плате, додатке и накнаде за 292 запослених у износу од 67.299.626 динара,
- социјалне доприносе на терет послодавца у износу од 12.276.651 динара,
- накнаде у натури-превоз радника у износу од 378.146 динара,
- сталне трошкове у износу од 10.940.560 динара (платни промет у износу од 74.626
динара, електричнa енергијa у износу од 1.244.921 динара, за набавку лож-уља извршено
5.833.730 динара, центрaлно грејање у износу 2.948.594 динара, трошкови воде у износу од
488.096 динара, одвоз отпада у износу од 350.593 динара),
- трошкове путовања-превоз деце у износу од 877.755 динара,
- текуће поправке и одржавање у износу од 471.590 динара (за текуће поправке и
одржавање зграда и објекта),
- материјал у износу од 1.831.155 динара (намирнице за припремање хране) и
- остале текуће дотације и трансфере у износу од 3.925.130 динара, а по Закону о
привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других
сталних примања код корисника јавних средстава.
ПРИМАРНА
ЗДРАВСТВЕНА
ЗАШТИТА-АПОТЕКАРСКА
УСТАНОВА Одлуком о буџету града Смедерева за 2016. годину („Службени лист града Смедерева“, број
9/2015 и 1/2016) планирана су средства у износу од 100.000 динара. У периоду јануар-јун 2016.
године није било трошења средстава, а у оквиру ПРОГРАМА 12: Примарна здравствена
заштита, Програмска класификација 1801-0001 - Функционисање установа примарне
здравствене заштите, функција 760 – Здравство некласификовано на другом месту.
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ПРИМАРНА
ЗДРАВСТВЕНА
буџету града Смедерева за 2016. годину („Службени лист града Смедерева“,број 9/2015 и
1/2016) планирана су средства у износу од 29.600.010 динара.У периоду јануар-јун 2016.
године утрошена су средства у износу од 9.499.019 динара, односно 32,09% од годишњег
плана по следећим програмима, програмској класификацији-програмским активностима и
пројектима.
ПРОГРАМ 12: Примарна здравствена заштита, Програмска класификација 18010001 Функционисање установа примарне здравствене заштите, функција 720 – Ванболничке
услуге, у наведеном периоду утрошена су средства за следеће намене и то за:
- плате, додатке и надокнаде запослених (зараде) у износу од 8.031.032 динара за 14
запослених (10 доктора медицине, 3 доктора стоматологије и 1 дипломираног дефектолога логопеда) и
- социјалне доприносе на терет послодавца у износу од 1.467.987 динара.
Глава 4.11 – ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА СМЕДЕРЕВО - Одлуком о буџету
града Смедерева за 2016. годину („Службени лист града Смедерева“, број 9/2015 и 1/2016)
планирана су средства у износу од 17.971.851 динара. У периоду јануар-јун 2016. године
утрошена су средства у износу од 9.285.552 динара, односно 51,67% од годишњег плана.
ПРОГРАМ 4: Развој туризма, програмска класификација 1502-0001 – Управљање
развојем туризма, функција 473 – Туризам у наведеном периоду утрошена су средства за
следеће намене и то:
- за плате и доприносе запослених радника износ од 7.737.734 динара,
- сталне трошкове и услуге по уговору износ од 309.570 динара,
- специјализоване услуге у износу од 350.000 динара и
- за остале текуће дотације и трансфере износ од 859.748 динара, а на основу Закона о
привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других
сталних примања код корисника јавних средстава,
- нематеријална имовина износ од 28.500 динара.
Глава 4.12 – ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ, УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКО
ЗЕМЉИШТЕ ЈП је током 2016. године применом програмског буџета, свој програм
конципирала користећи 4 Програма са адекватним програмским активностима и то:
- Програм 1: Локални развој и просторно планирање-шифра програмских активности 11010001- Стратешко, просторно и урбанистичко планирање и програмска активност 1101-0002
Уређивање грађевинског земљишта
- Програм 2: Комунална делатност-шифре програмских активности: јавна хигијена 0601-0008,
уређење и одржавање зеленила 0601-0009, јавна расвета 0601-0010, Уређење и одржавање
погребних услуга 0601-0011
- Програм 3: Локални економски развој-шифра програмских активности 1501-0002унапређење привредног амбијента
- Програм 7: Путна инфраструктура-шифре програмских активности 0701-0001 управљање
саобраћајном инфраструктуром и 0701-0002 одржавање путева
У периоду јануар-јун 2016. године за расходе и издатке за нефинансијску имовину из
буџета града Смедерева средства су планирана и реализована:
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Програм 1: Локални развој и просторно планирање (шифра 1101)
Програмска активност: Стратешко, просторно и урбанистичко планирање (шифра 0001)

1.
2.
3.
4.

Плате, додаци и социјални доприноси
Остале дотације и трансфери
Трошкови пословања Дирекције (стални трошкови, уговори,
материјал и др.)
Набавка основних средстава и нематеријалне имовине
СВЕГА

План 01.01.30.06.2016.
31.132.438
2.004.000
10.627.160

у динарима
Реализација 01.01.30.06.2016.
27.446.557
1.685.120
8.923.506

629.000
44.392.598

69.000
38.124.183

- Током периода јануар-јун 2016. године Дирекција за изградњу за 60 запослених у сталном
радном односу и 2 ангажована на одређено време за зараде са социјалним доприносима на
терет запосленог и послодавца из буџета од укупно планираних средстава за прво
полугодиште од 31.132.438 динара реализовала је 27.446.557 динара.
- Сходно Закону о привременом умањењу основице за обрачун зарада Републици је од укупно
планираних 2.004.000 динара из буџета трансферисано 1.685.120 динара.
- За набавку основних средстава и легализацију софтвера током првог полугодишта 2016.
године од планираног износа средстава од 629.000 динара, ангажовано је 69.000 динара и то:
за уградну опрему 31.200 динара и за набавку електронске опреме 37.800 динара.
- Кад је реч о осталим трошковима пословања Дирекције у првом полугодишту 2016. години у
односу на планирана средства трошкови су следећи:
- за превоз на посао и са посла од укупно планираних средстава у износу од 472.000 динара, из
буџета је пренето и реализовано 414.371 динара
- за социјална давања запосленима од укупно планираних средстава у износу од 699.000
динара из буџета је пренето и реализовано 50.000 динара ( помоћ у случају смрти члана
породице 25.000 динара и помоћ у медицинском лечењу запослених или члана породице
25.000 динара)
- за награде запосленима од планираног износа од 330.000 динара, из буџета је реализовано
укупно 305.020 динара и то: за исплату 4 јубиларне награде 200.590 динара и за 1 члана
Надзорног одбора из реда запослених 104.430 динара
- за сталне трошкове од планираног износа од 3.896.300 за прво полугодиште 2016. године
укупно је пренето из буџета и ангажовано 3.505.634 динара (ел. енергија, централно грејање,
провизија, телефони, осигурање, услуге чишћења итд.)
-за трошкове путовања од планираних 69.200 динара за прво полугодиште 2016. године,
пренето је 13.446 динара
-за услуге по уговору од планираних 1.590.160 динара, из буџета је пренето и реализовано
1.320.294 динара (за услуге одржавања софтвера, стручно образовање, услуге реклама,
информисања, репрезентацију, угоститељске услуге, накнаде члановима Надзорног одбора
испред Оснивача, остале стручне и опште услуге)
- за специјализоване услуге у првом полугодишту 2016. године од планираних 392.000 динара,
из буџета је пренето 347.776 динара (геодетске услуге, услуге културе, остале специјализоване
услуге)
- за трошкове одржавања и поправке средстава Дирекције од планираног износа од 1.138.000
динара, из буџета је пренето 1.098.006 динара (одржавање рачунарске опреме-тонери,
одржавање и механичке поправке аутомобила, одржавање зграде, као и одржавање
административне опреме)
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средстава од 1.785.000 динара из буџета је
пренето 1.735.570 динара (канцеларијски материјал, разне врсте горива, материјал за
образовање, остали потрошни материјал и материјал за посебне намене)
- за порезе и таксе од планираних 205.500 динара, пренето је 103.391 динара ( општинске
таксе, чланарина коморама, регистрација возила и др.)
- за новчане казне и пенале по решењу судова од планираног износа средстава од 250.000
динара, пренето је из буџета 30.000 динара
Програмска активност: Уређивање грађевинског земљишта (шифра 0002)

1.
2.
3.
4.

Уређење робне пијаце
Изградња паркинга
Уређење Дунавског парка, парка Три Хероја са набавком урбаног
мобилијара
Набавка и уградња билборда са ЛЕД расветом
СВЕГА

План 01.01.30.06.2016.
10.800.000
0
0

у динарима
Реализација 01.01.30.06.2016.
10.736.570
0
0

0
10.800.000

0
10.736.570

За потребе опремања зоне јавне намене у извештајном периоду изведени су радови на
уређењу робне пијаце, која је настала пресељењем на нову савремену локацију. За уређење
робне пијаце на Царини уређено је грађевинско земљиште 6.000 м2, чији је простор ограђен
зиданом оградом у дужини од 305 м, омалтерисано 910 м 2, уређено је прилазних стаза
гранитном коцком 1300м2, уграђено подземних инсталација јавне расвете у дужини од 243 м,
уграђено стубова јавне расвете са темељима комада: 12 висине 6м, 4 висине 8 м и 1 комад
висине 10 м, као и 10 ЛЕД светиљки.

Програм 3. Локални економски развој (шифра 1501)
Програмска активност: Унапређење привредног амбијента (шифра 0002)
Изградња пристана за туристичке бродове у Смедереву

1.

Изградња пристана за туристичке бродове у Смедереву
-Средства Министарства трговине, туризма и телекомуникација
20.000.000
СВЕГА

План 01.01.30.06.2016.
20.000.000

у динарима
Реализација 01.01.30.06.2016.
17.000.000

20.000.000

17.000.000

Програмском активношћу предвиђа се привлачење директних инвестиција у туризму у циљу
повећања туристичке посете и развоја туристичких капацитета Града, а све у циљу унапређења
привредног амбијента Града.
Планирана средства за изградњу пристана за туристичке бродове - за укрцавање и искрцавање
путника, бродског особља и осталог обезбеђена су средства по уговору са Министарством
трговине, туризма и телекомуникација у 2015. години, али је финансијска реализација ове
програмске активности у 2016. години и за ове намене је потребно по испостављеним
рачунима 19.476.376,32 динара. Овим средствима изграђен је пристан на десној страни реке
Дунав на стационажи км 1116+430 до км 1116+500 од ушћа Дунава у Црно море. Дужина
пристина је 75,44м, ширина 10,04м, висина 2,45м. Плутајући пристан је путем покретног
прилазног моста дужине 20м и ширине 2м повезан са обалом. У периоду јануар-јун 2016.
године за ову намену плаћено је 17.000.000 динара.
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Програмска активност: Јавна хигијена (шифра 0008)

1.

Чишћење и прање градских улица
СВЕГА

План 01.01.30.06.2016.
21.500.000
21.500.000

у динарима
Реализација
01.01.-30.06.2016.
17.148.795
17.148.795

Програмском активношћу где је циљ био повећање степена уређености јавних површина,
индикатор реализације изражен метрима квадратних очишћених површина на полугодишњем
новоу је: радови на прању коловоза и тротоара 2,8 милиона м2 , чишћење коловаоза и тротоара
6,2 милиона м2, прочишћавање коловоза и тротоара 15,1 милиона м , чишћење аутобуских
стајалишта и пражњење корпи за отпатке. За наведене активности су буџетом предвиђена
средства за јануар - јун 2016. године у износу од 21.500.000 динара и иста су реализована у
износу од 17.148.795 динара.
Програмска активност: уређење и одржавање зеленила (шифра 0009)

1.

Одржавање паркова, других јавних зелених површина, уличних
дрвореда и слично
СВЕГА

План 01.01.30.06.2016.
30.000.000

у динарима
Реализација
01.01.-30.06.2016.
28.022.224

30.000.000

28.022.224

Програмском активношћу где је циљ био садња и нега цветних засада, садња и санитарна сеча
стабала, нега и кошење травњака, као и одржавање хигијене у парковима у летњем и зимском
периоду,
индикатор реализације мерен метрима квадратних наведених површина на
полугодишњем нивоу и бројем комада је: кошење травњака укупне површине 1.600.000
метара квадратних, орезивање шибља са обликовањем 1164 комада, садња и попуна цветних
површина сезонским цвећем и перенама од 2632 м2, окопавање и плевљења цветних површина
укупно на 2367 м2, заливање цвећа 18.424 м2, шишање живе ограде 2772 м, орезивање ружа
805 комада, садња 259 комада шибља , одржавање 300 комада жардињера, садња 913 комада
дрворедних садница, орезивање 39 комада и издизање круне 41 комада стабла и тд.
Програмска активност: јавна расвета (шифра 0010)
Одржавање и утрошак јавне расвете

1.
2.
3.

Одржавање јавне расвете на канделаберским и стубовима НН мреже
Постављање декоративне и манифестационе расвете
Трошкови утрошка електричне енергије за јавну расвету
СВЕГА

План 01.01.30.06.2016.
6.065.000
1.700.000
28.462.000
36.227.000

у динарима
Реализација
01.01.-30.06.2016.
5.919.535
1.696.145
26.795.798
34.411.478

Програмском активношћу где је циљ био рационализација, праћење утрошка и финансијско
измирење трошкова електричне енергије за потребе јавне расвете мерен индикатором кроз
годишњу потрошњу КWh електричне енергије, као и замена постојећих живиних сијалица
кроз индикатор -уграђен број натријумових сијалица, током шестомесечног извештајног
периода 2016. године реализовано је:
- Преправка постојећих светиљки са живиним светлосним извором од 125W на натријумов
светлосни извор од 70 W. Позиција се односи на старе светиљке са живиним светлосним

- 31 извором, код којих је дошло до
прегоревања сијалице и/или пригушнице, а
да се у постојећој светиљци монтира натријумов светлосни извор због уштеде ел.енергије и
дужег радног века натријумових сијалица (464 комада);
- Набавка, испорука и монтажа натријум сијалица 70w – 234 ком., 100w - 78 ком.150w - 56
комада;
- Набавка,испорука и монтажа заштитног стакла (бистро 200w) на старим врстама светиљки –
65 комада;
- Монтажа старе (исправне и репариране) светиљке са лиром или рефлектора са носачем
(комплет са извором и предспојним справама), на стуб НН мреже јавног осветљења – 34
комада;
- Набавка, испорука и монтажа светиљке за јавно осветљење комплетно опремљене са
натијумовим светлосним извором високог притиска снаге 100w – 31 комад;
- Набавка, испорука и монтажа кабла XOO-A 2x16mm² - 1177 м;
- Набавка, испорука и монтажа кабла PP-Y 3x1,5mm² - 68 м;
- Монтажа или демонтажа изолованих каблова( ХОО/О 2х16mm² -4х16mm², PP-Y, GG/J-Y,
..).Позиција се у већини случајева користи за стварање услова прикључака потрошача услед
градских манифестација (тезге за Нову годину, 8. март, „ Дани цвећа“, итд.) – 1972 м;
- Постављање и развезивање мобилних разводних ормана са извођењем уземљења, прикључење
мобилног разводног ормана на напон. Издавање атеста о исправности инсталације и опреме у
разводном орману са мерењем отпора уземљења. Позиција се у већини случајева користи за
стварање услова прикључака потрошача услед градских манифестација (тезге за Нову годину, 8.
март, „ Дани цвећа“, итд.) – 16 комада;
- Замена 66 комада светиљки типа натријум, са светиљком LED расвете од 40 W;
- Замена 25 комада натријумових сијалица од 70 W;
- Набављено и уграђено 20 уклопних сатова;
- Уграђено и набављено 650м кабла типа PP00AL 4 x50;
- Уграђено и набављено 240м кабла типа PP00AL 4x25;
- Уградња ормара јавне расвете.
Програм 7: Путна инфраструктура (шифра 0701)
Програмска активност: Управљање саобраћајном инфраструктуром (шифра 0001)
Изградња и реконструкција саобраћајница
План 01.01.30.06.2016.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Реконстукција дела улице Балканске
Изградња саобраћајнице у индустријској зони
Санација клизишта у Улици Дунавској
Реконструкција улице Фочанске (1. и 2. фаза)
Реконструкција дела улице Горичке на потезу клизишта
Провалија
Реконстукција ул. Кајмакчаланска (1. фаза)
Реконструкција ул. Излетничке (1. фаза)
Реконструкција ул. Револуције (2.фаза)
Реконструкција ул. Вучачке
Реконструкција ул. Димитрија Туцовића (1. фаза)
Изградња аутобуских стајалишта
Изградња тротоара у ул. Петријевској, Горанској и др.средства СБС
СВЕГА
Безбедност саобраћаја – пројектна документација

20.000
0
23.240.000
10.000
1.745.000
0
10.000
0
0
30.000
0
0
25.055.000
900.000

у динарима
Реализација
01.01.30.06.2016.
19.087
23.238.751
1.446
1.717.003

7.864

29.163

25.013.314
823.200
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испуњење обавеза управљача јавним
путевима, односно изградња и реконструкција примарних саобраћајница у граду где је циљ
развијање путне инфраструктуре у контексту доприноса социјално-економском развоју.
Мерено кроз индикаторе у дужним метрима новоизграђених саобраћајница у Граду током
првог полугодишта 2016. године санирано је клизиште у Улици Дунавској где је изведено 36
комада шипова , у дужини од 576м, наглавна греда у дужини од 67,45м, бетонски тротоар у
дужини од 68,56м, новопостављени ивичњаци 37,21м и 441м2 асфалта, а у циљу санације дела
улице на коме се услед преобилних падавина активирало клизиште. У Фочанској улици
започета је реконструкција око 1080м2 коловозне конструкције где је у циљу стабилизације
пута предвиђено извести потпорне зидове у дужини од 215м висине од 1,20-2,80м. Радови у
Улици Вучачкој изведени су у дужини од 570 м, велики ивичњаци 674 м, мали ивичњаци 601
м, тротоари 1.057 м2 и 3.025 м2 коловозне асфалтне површине. Санацијом дела Горичке улице
на потезу «Провалија» изведена је армирано бетонска коловозна конструкција са бетонском
безбедоносном оградом од 250м2 .
Програмска активност: Одржавање путева (шифра 0002)
Редовно одржавање јавних путева и опреме пута
План 01.01.30.06.2016.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11.
12.
13.
14.

Одржавање локалних путева у летњем периоду
Одржавање локалних путева у зимском периоду
Одржавање семафорска сигнализација
Одржавање градских улица у летњем периоду
Одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализација
Одржавање аутобуских стајалишта
Одржавање путних прелаза у новоу пруге
Одржавање градских улица у зимском периоду
Редовно одржавање улица од коцке и калдрме
Периодично одржавање путева
Ургенто одржавање путева и санације
Одржавање некатегорисаних путева
Одржавање путног појаса саобраћајница
Периодично одржавање надвожњака код Зелене пијаце

15.

Безбедност саобраћаја (техничка документација и саобраћајна
сигнализадија)

СВЕГА

8.100.000
7.600.000
2.250.000
500.000
1.300.000
200.000
7.300.000
14.100.000
500.000
5.800.000
6.000.000
2.000.000
1.000.000
0
56.650.000
1.200.000

у динарима
Реализација
01.01.30.06.2016.
8.067.467
7.551.661
2.230.992
4.560
1.238.934
168.089
5.934.816
11.481.139
15.000
5.761.680
4.345.173
1.958.280
827.761
0
49.585.552
721.086

Програмском активношћу планира се испуњење обавеза управљача јавним путевима, односно
редовно одржавање јавних путева, градских улица и локалних путева (грађевинско одржавање,
саобраћајна сигнализација и опрема, семафорска сигнализација, ургентно одржавање, као и
одржавање путева у зимском периоду), са циљем одржавања употребне вредности пута кроз
одржавање у контексту доприноса социјално- економском развоју.
Мерено кроз индикаторе у метрима квадратним и дужним санираних деоница, извршени су
следећи радови током првог полугодишта 2016. године:
- ручно крпљење ударних рупа асфалт бетоном АБ 11 са опсецањем на локацији (СуводолДруговац - Бадљевица; Враново-Радинац; Биновац; Добри До), укупне површине извршених
радова 626,88 м2;
- ручно крпљење ударних рупа асфалт бетоном АБ 11 без опсецања на локацији у Шалинцу,
укупне површине извршених радова 57,44 м2;
- пресвлачење мањих деоница БХНС 16 у Михајловцу, укупне површине 3.600 м 2;
- пресвлачење мањих деоница БХНС 22 у Бадљевици, укупне површине 650 м 2;

- 33 - машинско кресање денивелисаних банкина
са одвозом вишка материјала на локацији у
Михајловцу, укупне површине 1.900 м2;
- разастирање каменог агрегата за заштиту банкина на локацији у Михајловцу, укупне
површине 1.726 м2 ;
- ручно чишћење наноса са коловоза на локацији у Михајловцу, укупне површине 900 м2.
Када је реч о одржавању некатегорисаних путева, током првог полугодишта 2016.године
извршени су следећи радови:
- машински ископ и корекција јаркова на локацији Мала Крсна; Радинац –Враново; Ландол;
Колари; Суводол, у укупној дужини од 580 м;
- израда цевастих пропуста на локацији у Ландолу и Сараорцима, у укупној дужини од 19м;
- насипање путева шљунком у улици Цара Душана, Изворској,на локацији у Малој Крсни и
Петријевском путу, у укупној дужини од 1010 м;
- насипање путева ризлом у Индустријској зони, улици Братства и јединства, Рудничкој,
Тургењевој, Острошкој, Мостарској, Тихомира Ђорђевића, Ландолу, Рашкој улици, Михајла
Аврамовића, Војвођанској, Призренској и другим улицама, у дужини од 3.270м;
- равнање путева и депоније у улици Михајла Аврамовића, Војвођанској, Призренској и ТНГ
депонији, укупне површине 2880 м2.
На одржавању коловоза од камене коцке и калдрме током првог полугодишта 2016.године
извршени су следећи радови:
- ручна поправка коловоза од камене коцке на локацији у Кајмакчаланској улици и Робној
пијаци на Царини, укупне површине 1.187,20 м2;
Кроз појачано периодично одржавање локалних путева на територија Града Смедерева вршено
је пресвлачење мањих деоница на следећим локацијама: Водањ – укупна површина 1.417,5 м2,
Шалинац – 2.256м2, Друговац – 1.305м2 и Биновац 1.200м2.
Редовно одржавање јавних путева на територији Града Смедерева вршено је кроз ручно
крпљење ударних рупа у граду, укупне површине 1.000м2, као и пресвлачење мањих деоница
коловоза у улици Братства и јединства укупне површине 6.848 м 2.
Осим ових радова на локалним путевима вршено је и кошење траве дуж саобаћајница, укупне
површине 52.900 м2 , као и машински ископ и корекција путних канала у дужини од око 6.000
м.
Поред наведених радова када је реч о хитним интервенцијама на санацији ударних рупа на
локалним путевима и улицама на територији Града Смедерева, извршено је ручно крпљење
ударних рупа површине 1.250 м2, као и ручно пресвлачење тротоара укупне површине 1.350м2.
У првих шест месеци 2016. години одржавано је 43 пружна прелаза у нивоу са локалним и
градским улицама на територији Смедерева, од чега 10 имају бранике и полубранике, док су
остали обезбеђени троугловима безбедности и саобраћајном сигнализацијом.
На територији града одржавано је и 10 семафоризованих раскрсница на нивоу редовног
одржавања, као и одржавање заменом уређаја новом опремом.
У циљу побољшања укупне безбедности саобраћаја вршена је континуирана обнова
вертикалне и хоризонталне саобраћајне сигнализације (постављено је 44 стуба носача,
монтирано- демонтирано 218 знакова, монтирана су 2 саобраћајна огледала, набављено 245,5м
нових стубова носача, исправљено 425 стубова носача, набављено 129 нових саобраћајних
знакова ), као и обележено 4.915м пуних и средњих ивичних линија, 6.330м испрекиданих
линија, 1.300 м2 ознака (пешачки прелази, зауставне линије, ознаке за аутобуска стајалишта и
остало) и набављено 50 маркера.
У сарадњи са Саветом за безбедност саобраћаја вршена је уградња техничких заштитних
средстава за повећање безбедности саобраћаја- постављено је 25 м заштитних ограда, 120 м
пешачких ограда и 150 комада заштитних стубића. Поред наведеног из средстава за
безбедност саобраћаја финансирана је техничка документација и саобаћајни елеборати.

- 34 У оквиру РАЗДЕЛА 5 – ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО, Одлуком о буџету
града Смедерева за 2016. годину („Службени лист града Смедерева“, број 9/2015 и 1/2016)
планирана су средства у износу од 28.521.796 динара. У периоду јануар-јун 2016. године
утрошена су средства у износу од 9.165.859 динара, односно 32,14% од годишњег плана.
Програм 15: Локална самоуправа, програмска класификација 0602-0004 –
Општинско јавно правобранилаштво, функција 330 - Судови у наведеном периоду утрошена
су средства за следеће намене и то:
- за плате и социјалне доприносе за јавног правобраниоца и заменика јавног
правобраниоца износ од 2.085.014 динара,
- за накнаде трошкова за запослене износ од 9.920 динара,
- за сталне трошкове износ од -99 динара,
- за материјал износ од 11.331 динара,
- за остале текуће дотације и трансфере износ од 234.264 динара, а на основу Закона о
привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других
сталних примања код корисника јавних средстава,
- за новчане казне и пенале по решењу судова – извршне судске пресуде износ од
2.183.179 динара и
- за остале накнаде штете износ од 4.642.250 динара, а по основу вансудских и судских
поравнања због штете коју начине пси луталице, а према подацима Одељења за инспекцијске
послове и послове комуналне полиције.
На основу свега наведеног предлаже се Градском већу града Смедерева да донесе
следећи
ЗАКЉУЧАК
1. Прихвата се Информација о оствареним приходима и примањима и извршеним
расходима и издацима буџета града Смедерева за период I-VI 2016. године и предлаже
Скупштини града Смедерева да исту усвоји.
2. Констатује се да:
- у периоду I–VI 2016. године укупно остварени приходи и примања са пренетим
средствима из претходне године износе 1.360.739.153 динара, односно 39,48% планираног
годишњег износа. У оквиру годишњег плана прихода и примања, примања по основу
задуживања планирана су у износу од 110.250.000 динара, посматрајући остварење само
прихода и примања без кредитног задужења у наведеном периоду остварени приходи и
примања износе 1.279.483.466 динара, односно 38,36% планираног годишњег износа.
Недостатак финансијских средстава у буџету града у смислу недовољног прилива је изражен
код скоро свих група прихода, тако да је отежано сервисирање како редовних, тако и већ
постојећих уговорених и законских обавеза. Стога је неопходно предузети мере за ефикаснију
наплату изворних јавних прихода (порез на имовину, приход од давања у закуп пословног
простора, локалне комуналне таксе, накнаде за уређивање и коришћење грађевинског
земљишта, приходи од закупнине за грађевинско земљиште).
- у периоду I–VI 2016. године укупно извршени расходи и издаци буџета износе
1.334.531.037 динара, односно 38,72% планираног годишњег износа. С обзиром на изражену
неликвидност буџета, неоходно је смањити трошење планираних средстава за поједине
намене, да не би дошло до привремене обуставе извршења појединих расхода и издатака, које
се могу применити на све кориснике буџетских средстава. У том смислу предлаже се

- 35 рационализација следећих расхода и то: сталних трошкова, трошкова путовања, услуга
по уговору, специјализованих услуга, трошкова материјала, као и сагледавање неопходности
осталих трошкова. Такође, потребно је свести на минимум коришћење средстава из текуће
буџетске резерве за намене које нису приоритетне.
3. Закључак у препису доставити: Одељењу за финансије и локалну пореску
администрацију, Одељењу за јавне службе, документацији и архиви.
Број: 400-4901/2016-04
У Смедереву, 15.7.2016. године

НАЧЕЛНИЦА ОДЕЉЕЊА
ЗА ФИНАНСИЈЕ И
ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ
Босиљка Плећић, дипл.екон.

