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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНА: ВЕЛИКА ПЛАНА
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Година LI * Број 19 * 23. новембар 2017 * Велика Плана - Смедеревска Паланка
258.
На основу члана 6. став 5. до 7. и члана 7а. Закона
о порезима на имовину („Сл. гласник РС”, бр. 26/01,
45/02 - СУС, 80/02 – др. Закон, 135/04, 61/07, 5/09,
101/10, 24/11, 78/11, 57/12 – УС, 47/13 и 68/14 – др За
кон) и чл. 39. Статута Општине Смедеревска Паланка
(„Међуопштински службени лист”, бр. 30/08, 15/09,
8/11 и 28/14)
Општинско веће Општине Смедеревска Паланка на
седници одржаној 23. новембра 2017.године, донела
је

ОДЛУКУ

О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ
ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА
НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА
УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА
ИМОВИНУ ЗА 2018.ГОДИНУ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се просечне цене квадрат
ног метра одговарајућих непокретности за утврђи
вање пореза на имовину за 2018.годину на територији
Општине Смедеревска Паланка.
Члан 2.
На територији Општине Смедеревска Паланка
одређене су четири зоне за утврђивање пореза на
имовину, у зависности од комуналне опремљености
и опремљености јавним објектима, саобраћајној
повезаности са централним деловима Општине
Смедеревска Паланка, односно са радним зонама и
другим садржајима у насељу и то: ПРВА зона, ДРУГА
зона, ТРЕЋА зона и ЧЕТВРТА зона, с тим да је ПРВА
зона утврђена за најопремљенију зону.
Просечне цене квадратног метра непокретности
за утврђивање пореза на имовину за 2018.годину на
територији Општине Смедеревска Паланка износе:
РАЗВРСТАВАЊЕ НЕПКРЕТНОСТИ

Грађевинско земљиште
Пољопривредно земљиште

Члан 3.
Одлуку објавити у „Међуопштинском службеном
листу” и на интернет страни Општине Смедеревска
Паланка.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Међуопштинском службеном листу”
а примењиваће се од 01. јануара 2018.године.
Број: 433-377/2017-02/1
У Смедеревској Паланци, 23. новембра 2017.
године
ПРЕДСЕДНИК
Општинског већа
Општине Смедеревска Паланка
Топлица Пинторовић

259.
На основу члана 58. Закона о запосленима у ауто
номним покрајинама и јединицама локалне само
управе („Сл.Гласник РС” број 21/16), Уредбе о кри
теријумима за разврставање радних места и мери
лима за опис радних места службеника у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе
(„Сл.гласник РС“, број 88/16), Уредбе о критери
јумима за разврставање радних места и мерилима
радних места намештеника у аутономним покраји
нама и јединицама локалне самоуправе („Сл.глас
ник РС“, број 88/16) и члана 21. став 2. Одлуке о
Општинској управи општине Смедеревска Паланка
(„Међуопштински службени лист”, број 37/2008,
18/12 и 8/13), и члана 15. Одлуке о Општинском
правобранилаштву општине Смедеревска Паланка
(„Међуопштински службени лист”, број 28/2014)

ПРОСЕЧНА ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА
НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ЗОНАМА У ДИНАРИМА
1 зона
2 зона
3 зона
4 зона
2.120,00
2.120,00
179,00
156,00
______
______
46,00
45,00
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Шумско земљиште
Станови
Куће за становање
Пословне зграде
Гараже и гаражна места

_______
45.905,00
28.437,00
77.670,00
6.860,00

Oпштинско веће Oпштине Смедеревска Паланка
на седници одржаној 23. новембра 2017. године
усвојило је

ПРАВИЛНИК

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ
ОРГАНИЗАЦИЈИ И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ
МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ
УПРАВИ И ОПШТИНСКОМ
ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Члан 1.
Правилником о изменама и допунама правилника
о унутрашњој организацији и систематизацији
радних места у Општинској управи и Општинском
правобранилаштву општине Смедеревска Паланка
врше се измене и допуне Правилника о унутрашњој
организацији и систематизацији радних места у
Општинској управи и Општинском правобранилаштву
општине Смедеревска Паланка, број 021-14/201702/1 од 12. октобра 2017. године.
Члан 2.
- у члану 4., у табеларном приказу систематизованих
радних места, мења се број систематизованих радних
места, као и број службеника тако да гласи:
Службеници извршиоци
Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник

Број радних
места
28
32
8

Број служ
беника
28
41
12

- у члану 41. у табеларном приказу систематизованих
радних места мења се број систематизованих радних
места, као и број службеника тако да гласи:
Службеници извршиоци
Самостални саветник
Саветник
Млађи саветник

Број радних
места
26
31
8

Број служ
беника
26
40
12

- у члану 43. Одељак 4.1.3. Одељење за имовинскоправне,
стамбено-комуналне,
грађевинске
и
урбанистичке послове, 4.1.3.2. Одсек за инспекцијске
послове, радно место под бројем 71. Послови

______
42.106,00
28.437,00
56.370,00
6.860,00
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46,00
40.850,00
20.341,00
47.185,00
6.635,00

40,00
26.000,00
14.101,00
38.000,00
6.410,00

саобраћаја, мењају се услови за радно место, тако
да гласе: Услови: Стечено високо образовање на
основним академским студијама у области саобраћаја
у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским
студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање 4 године
или специјалистичким студијама на факултету
и детаљно познавање принципа, метода рада и
најбољих примера из праксе у области која се стиче
радним искуством у струци од најмање три године,
положен државни стручни испит, као и вештина да се
стечена знања примене. Звање:Саветник
- у члану 43. Одељак 4.1.3. Одељење за имовинскоправне, стамбено-комуналне, грађевинске и урба
нистичке послове, 4.1.3.3. Одсек за евиденцију и
управљање имовином Општине, радно место под
бројем 77. Шеф Одсека, мењају се услови за рад
но место, тако да гласе: Услови: Стечено високо
образовање из научне области правне науке на
основним академским студијама у обиму од најмање
240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама,
односно на основним студијама у трајању од 4 године
или специјалистичким студијама на факултету и
познавање метода рада, поступака и стручних техника
које се стиче радним искуством у струци од најмање
пет година, положен државни стручни испит, као и
вештина да се стечена знања примене.
Звање:Самостални саветник
- у члану 43. Одељак 4.1.3. Одељење за имовинскоправне,
стамбено-комуналне,
грађевинске
и
урбанистичке послове, 4.1.3.4. Одсек за уклањање
објеката, радно место под бројем 82. Шеф Одсека,
мењају се услови за радно место, тако да гласе: Услови:
Стечено високо образовање из научне области правне
науке на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама,
мастер струковним студијама, специјалистичким
академским студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у трајању
од 4 године или специјалистичким студијама на
факултету и познавање метода рада, поступака и
стручних техника које се стиче радним искуством
у струци од најмање пет година, положен државни
стручни испит, као и вештина да се стечена знања
примене.
Звање:Самостални саветник
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- у члану 43. Одељак 4.1.11. Служба за послове
Општинско веће Општине Смедеревска Паланка
народне канцеларије, радно место под бројем 133.
је на седници одржаној 23. новембра 2017.године,
Шеф службе за послове народне канцеларије, мењају
донело
се услови за радно место, тако да гласе: Услови:
Стечено високо образовање из научне области правне
или економске науке у обиму од најмање 240 ЕСПБ,
ПРОГРАМ
мастер академским студијама, мастер струковним
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА
студијама, специјалистичким академским студијама,
ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА
специјалистичким струковним студијама, односно
БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА
на основним студијама у трајању од 4 године или
специјалистичким студијама на факултету и детаљно
ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ
познавање принципа, метода рада, и најбољих
ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСКА
примера из праксе у некој области које се стиче
ПАЛАНКА ЗА 2017.ГОДИНУ ОД
радним искуством у струци од најмање пет година,
ПРИХОДА ЗА НОВЧАНЕ КАЗНЕ
положен државни стручни испит, као и вештина да се
стечена знања примене.
ЗА ПРЕКРШАЈЕ ПРЕДВИЂЕНЕ
Звање:Самостални саветник
ПРОПИСИМА О БЕЗБЕДНОСТИ
- у члану 43. Одељак 4.2. Кабинет председника
општине, радно место под бројем 137. Шеф кабинета,
мењају се услови за радно место, тако да гласе: Услови:
Стечено високо образовање из научне области правне
или економске науке у обиму од најмање 240 ЕСПБ,
мастер академским студијама, мастер струковним
студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно
на основним студијама у трајању од 4 године или
специјалистичким студијама на факултету и детаљно
познавање принципа, метода рада, и најбољих
примера из праксе у некој области које се стиче
радним искуством у струци од најмање пет година,
положен државни стручни испит, као и вештина да се
стечена знања примене.
Звање:Самостални саветник
Члан 3.
Oвај Правилник ступа на снагу осмог дана по
објављивању у „Међуопштинском службеном
листу” и огласној табли Општинске управе Општине
Смедеревска Паланка.
Број: 021-15/2017-02/1
У Смедеревској Паланци, 23. новембар 2017.
године

САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА

1. Програмом коришћења средстава за финансирање
унапређења безбедности саобраћаја на терито
рији Општине Смедеревска Паланка за 2017. го
дину (у даљем тексту: Програм) утврђује се на
чин коришћења средстава од наплаћених казни
за саобраћајне прекршаје на територији Општине
Смедеревска Паланка за активности које се
током 2017.године планирају у циљу унапређења
безбедности саобраћаја на путевима.

2. Средства за реализацију овог Програма предви
ђена су Одлуком о буџету Општине Смедеревска
Паланка за 2017.годину („МСЛ” Општина Велика
Плана и Смедеревска Паланка број 43/16),
економска класификација 743324 – новчане казне
у укупном износу од 8.500.000,00 динара.
Коришћење наведених средстава биће засновано
на принципу финансирања програмских задатака
из реалних извора, по динамици која обезбеђује
реализацију расхода по утврђеним приоритетима,
до нивоа реализованих прихода.

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Топлица Пинторовић

Уколико се приходи не остваре у планираном
износу, планиране активности реализују се
према степену приоритета који предложи Савет
за безбедност саобраћаја на путевима Општине
Смедеревска Паланка (у даљем тексту: Савет).

260.
На основу члана 17. став 2. Закона о безбедности
саобраћаја на путевима („Сл. гласник РС”, бр. 41/09,
53/10, 101/11, 32/13) на предлог Савета за безбедност
саобраћаја на путевима на територији Општине
Смедеревска Паланка

3. Средства за реализацију овог Програма, у 2017.
години, сходно одредбама Закона о безбедности
саобраћаја на путевима („Сл. гласник РС”, бр.
41/09, 53/10, 101/11, 32/13), користиће се према
следећем:

бр. 19, 23.11.2017. године
Ред.
број
1.
а
б
в
г
2.
а

б
3.
а
б
в
г
4
а
б
в
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Намена
Поправка саобраћајне инфраструктуре
Израда пројеката и студија о унапређењу безбедности у саобраћају (саобраћајни
пројекат, пројекти за хоризонталну и вертикалну сигнализацију)
Уређење зона школа и обданишта
Постављање заштитних ограда у зонама школа и обданишта
Уређење хоризонталне и вертикалне сигнализације
Унапређење саобраћајног васпитања и образовања
Трошкови рада Савета за безбедност саобраћаја на путевима (семинари, саветовања,
трошкови предавача, путни трошкови, дневнице, канцеларијски потрошни материјал и
слично)
Стручно усавршавање учитеља и васпитача, едукација деце и старијих возача
(трошкови предавача, флајера и слично)
Превентивно-промотивне активности
Припрема и реализација превентивно-промотивних активности и кампања о
безбедности саобраћаја
Подршка организовању и раду школских саобраћајних патрола и саобраћајних патрола
грађана (трошкови предавача, набавка материјала – налепница, флајера...)
Набавка флуоросцентних трака за ђаке прваке
Набавка седишта за новорођену децу
Опремање јединице саобраћајне полиције
Набавка полицијске опреме за саобраћајну полицију (радари, светлеће палице,
флуоросцентни прслуци, појасеви и слично)
Набавка ИТ опреме за потребе саобраћајне полиције
Канцеларијско опремање за потребе саобраћајне полиције и канцеларијски потрошни
материјал
Укупно

Износ
динара
5.800.000,00
1.800.000,00
300.000,00
1.000.000,00
2.700.000,00
400.000,00
200.000,00

200.000,00
600.000,00
200.000,00
100.000,00
100.000,00
200.000,00
1.700.000,00
700.000,00
500.000,00
500.000,00
8.500.000,00

4. Захтев за коришћење средстава Савет доставља
надлежној служби Општинске управе ради
спровођења поступка јавне набавке у складу са
Законом, односно по окончању истог на исплату.
5. Савет се обавезује да ће активности бити изведене
стручно и квалитетно, у складу са Законом,
стандардима и нормативима који важе за ову
врсту послова.
6. Надзор над спровођењем овог Програма обав
љаће Одељење за имовинско-правне, стамбенокомуналне и грађевинске послове – Саобраћајна
инспекције и Одељење за финансије и ЛПА Опш
тинске управе Општине Смедеревска Паланка.
7. Овај Програм биће објављен у „Међуопштинском
службеном листу”.
Број: 344-211/2017-02/1
У Смед. Паланци, 23. новембра 2017.године
ПРЕДСЕДНИК
Општинског већа
Општине Смедеревска Паланка
Топлица Пинторовић

2083. страна

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

бр. 19, 23.11.2017. године

бр. 19, 23.11.2017. године

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

2084. страна

2085. страна

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

бр. 19, 23.11.2017. године

бр. 19, 23.11.2017. године

МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

2086. страна
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Не подлеже плаћању пореза на промет на основу мишљења Министарства за информације
Републике Србије, број 413-01-163/92-01 од 19. маја 1992. године
Издавач: Скупштина општине Смедеревска Паланка, Вука Караџића број 25,
тел. 321-087 и 316-644. Одговорни уредник Данило Лабус. Рачун општинске управе СО Смед. Паланка
840-137 641-37. Компјутерска припрема: Библиотека „Милутин Срећковић“ Смед. Паланка
- Издавачка делатност, тел. 026/318-346. Обрада: Иван Петковић.

