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На основу члана 32. тачка 6. Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник PC“, бр. 129/07, 83/14- др. 
закон и 101/16, 47/18- др. закон) и члана 39. тачка 7. 
Статута општине Смедеревска Паланка („Међу опш-
тински службени лист, број 30/08,15/09, 8/11 и 28/14)

Скупштина општине Смедеревска Паланка на сед-
ници одржаној 20.12.2018. године, донела је

ОДЛУKУ
О ДОНОШЕЊУ ПРОГРАМА MEPA 

ЗА ИЗМИРИВАЊЕ ОБАВЕЗА 
ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСКА 

ПАЛАНКА И СУБЈЕКАТА ЧИЈИ 
ЈЕ ОПШТИНА СМЕДЕРЕВСКА 
ПАЛАНКА ОСНИВАЧ ПPEMA 

JABHOM ПРЕДУЗЕЋУ 
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ 

БЕОГРАД

1. Доноси се ПРОГРАМ MEPA ЗА ИЗМИРИВАЊЕ 
ОБАВЕЗА ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАН-
КА И СУБЈЕКАТА ЧИЈИ ЈЕ ОПШТИНА СМЕДЕ-
РЕВСКА ПАЛАНКА ОСНИВАЧ ПPEMA JAB-
HOM ПРЕДУЗЕЋУ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ 
БЕОГРАД, чији је текст саставни део ове одлуке.

2. Овлашћује се Општинско вeћe и Председник 
опш тине Смедеревска Паланка да изврше све пот-
реб не радње како би општина Смедеревска Паланка 
преузела обавезе према JП EПC Београд, да у поступку 
пре говора о дугорочном репрограму преузетих оба-
ве за обезбеди услове како би исте могле да буду из-
ми рене у складу са финансијским могућностима 
Општине и да уговори дугорочни репрограм обавеза.

3. Ову одлуку доставити Влади Републике Ср би је 
ради добијања сагласности.

4. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
об јављивања у „Међуопштинском службеном лис ту“.

Образложење
Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у 

члану 32. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Сл. 
гласник PC“, бр. 129/07, 83/14- др. закон и 101/16 и 

47/18 и др. закон) и члану 39. тачка 7. Статута опш-
ти не Сме деревска Паланка („Међуопштински служ-
бени лист, број 30/08,15/09, 8/11 и 28/14), у ко ји ма је 
утврђено да Скупштина општине доноси про писе и 
друге опште акте.

Општина Смедеревска Паланка, као и предузећа 
чији је Општина Смедеревска Паланка оснивач, има 
доспеле, а неизмирене обавезе према JП EПC Бео град 
и његовим организационим деловима. Како се дуг 
према JП EПC Београд односи на велики број дуж-
ника чији је Општина Смедеревска Паланка оснивач, 
пред лаже се да Општина Смедеревска Паланка уз 
прет ходну сагласност Владе Републике Србије пре-
узме обавезе осталих дужника, а потом закључи 
репрограм обавеза.

Тешка финансијска ситуација у којој се Општина 
Смедеревска Паланка налази дуги низ година уназад, 
наводи на закључак да Општина Смедеревска Паланка 
и субјекти чији је оснивач из текућих прихода не 
би могли да измире наведене обавезе. Дугорочним 
репрограмом обавеза Општина Смедеревска Паланка 
према JП EПC Београд ствара могућност да обавезе 
буду измирене у динамици коју општинске финансије 
могу да поднесу.

Измиривањем обавеза на начин како је наведено 
у Програму стиче се основ за реалну израду буџета 
Опш тине Смедеревска Паланка, реално планирање 
и да је могућност Општини Смедеревска Паланка за 
ре а ли зацију нових инвестиција. Финансијска сли-
ка осталих субјеката учесника у Програму ће би ти 
поправљена, што ћe омогућити њихово лакше функ-
цио нисање и даљи развој.

Број: 312-335/2018-02/2
У Смедеревској Паланци, 20. децембра 2018. 
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ПРОГРАМ
MEPA ЗА ИЗМИРИВАЊЕ ОБАВЕЗА 

ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСКА 
ПАЛАНКА И СУБЈЕКАТА ЧИЈИ 
ЈЕ ОПШТИНА СМЕДЕРЕВСКА 
ПАЛАНКА ОСНИВАЧ ПPEMA 

JABHOM ПРЕДУЗЕЋУ 
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ 

БЕОГРАД
І. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Политичка, привредна и финансијска криза која је 
деведесетих година двадесетог века погодила простор 
бивше Југославије оставила је дубок траг на општину 
Смедеревска Паланка некадашњег индустријског ги-
ган та и индустријски Центар Подунавског региона.
Са нас талом кризом дошло је до потпуног слома и 
прив редног гиганта „ГОША ХОЛДИНГ“, након чега 
су хи љаде грађана Смедеревске Паланке остали без 
пос ла, а општина Смедеревска Паланка без довољ но 
прихода да може да испрати трендове у развоју кому-
налне инфраструктуре и одржи, на до тада високом 
нивоу постављене стандарде у области здравствене 
и социјалне заштите, просвете, културе, спорта и др.

Последица свега наведеног је да је Општина не-
ре довно измиривала текуће обавезе и обавезе по 
ка пи тал ним инвестицијама до 2016. године, због 
че га је морало доћи до дугорочног задужења код 
пос лов  них банака и повериоца. Део краткорочних 
обавеза измирен је из уштеда насталих у последње 
две године, као и од помоћи коју је Влада Републике 
Србије пружила општини Смедеревска Паланка.

Највећи део неизмирених доспелих обавеза на дан 
израде овог програма чине неплаћене фактуре према 
ЈП ЕПС Београд за утрошену електричну енергију, 
(улична расвета, школе, вртићи, установе културе, 
ЈКП Водовод, Месне заједнице, Јавна предузећа и 
уста нове..) томе је допринело и неодговорно руко-
вођење Општине у периоду од 2012. до 2016. године.

Иако се од 2016. године све обавезе измирују редов-
но, у складу са раније РИНО, а сада ЦРФ програмом, 
није реално очекивати да ће општина Смедеревска 
Паланка и субјекти чији је оснивач моћи да у блиској 
будућности из текућег пословања измирити доспеле 
обавезе према ЈП ЕПС Београд.

Овај акт представља Програм мера за измиривање 
обавеза општине Смедеревска Паланка и субјеката 
чији је оснивач општина Смедеревска Паланка, према 
ЈП ЕПС Београд (у даљем тексту: Програм) којима 
би се постигла финансијска консолидација буџета 
Општине и субјеката чији је Општина оснивач. Како 
су у Програм укључене и активности ЈП ЕПС Београд 
за чију реализацију би била потребна сагласност 
органа управљања Предузећа и Владе Републике 
Србије. Програм има карактер условног и обавезујућ 
је само за субјекте чији је директан оснивач општина 
Смедеревска Паланка.

Реализацијом Програма не врши се отпис дугова, 
већ се, преузимањем обавеза од стране Општине и 
њиховим дугорочним репрограмом, привредни суб-
јектима, учесницима у овом програму, растерећују 
би ланс не ставке, елиминишу дугови и постиже 
финан  сијска консолидација Општинског буџета, што 
је основа за даљи несметани развој Општине Смеде-
ревска Паланка.

II.АНАЛИЗА СТАЊА
У овој глави Програма представљена су међусобна 

потраживања и обавезе субјекта чије будуће актив-
ности су предмет овог програма.

У процесу израде Програма, као последњи пре-
сеч ни датум коришћен је 08.10.2018. године. Тачан 
износ међусобних обавеза и потраживања субјеката 
укљу чених у овај програм утврђен је међусобним 
сравњивањем стања и наведен је у даљем тексту 
Програма.

Због организационих промена у ЈП ЕПС Београд 
спровођених у претходном периоду, додатан напор 
би представљао детаљан приказ дуга према сва ком 
појединачном организационом облику, па се у Про-
граму, у име свих организационих делова, помиње 
само ЈП ЕПС Београд као поверилац.

Уколико ЈП ЕПС Београд прихвати услове Про гра-
ма, својим унутрашњим актима ће регулисати од но-
се између појединих организационих делова у про-
цесу реализације предложених мера, па се овим про-
грамом предлаже да ЈП ЕПС Београд на себе пренесе 
потраживања чија наплата је предмет овог програма, 
а која његови организациони делови имају према 
Општини Смедеревска Паланка и субјектима чији је 
општине Оснивач (Табела 1).

Програм предвиђа да општина Смедеревска Палан-
ка преузме на себе обавезе субјеката чији је оснивач, 
а чије је измирење предмет овог програма.

Општина Смедеревска Паланка као и субјекти чији 
је оснивач Општина на дан 8.10.2018. дугују ЈП ЕПС 
Београд и његовим организационим деловима износ 
од укупно 1.120.009.039,01 динара (Табела 1)

Дуг је настао на основу неплаћених фактура за ис-
поручену електричну енергију.Стање дуга међусобно 
је усаглашено на дан 8.10.2018. године, о чему су 
састављени записници и/или друга акта и обухватају 
основни дуг увећан за припадајућу камату.

Преглед дуговања по појединачним корисницима 
налази се у следећој табели:
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Табела 1

Стање дуга Датум 
обрачуна

Акт о сравњењу

Гоша „Машинско – Електротехничка“ школа 12.331.026,34 08.10.2018. Записник од 08.10.2018
Гоша „Јединство“ доо 144.910,62 08.10.2018. Записник од 08.10.2018
ЈКП „Микуља“ у стечају 46.347.092,67 08.10.2018. Записник од 08.10.2018
JКП „Водовод“ 470.555.485,28 08.10.2018. Записник од 08.10.2018.
ЈП „Паланка Развој“ 268.718.725,08 08.10.2018. Записник од 08.10.2018
ЈП „Паланка“ 720.520,04 08.10.2018. Записник од 08.10.2018
Општинска управа 19.526.828,55 08.10.2018. Записник од 08.10.2018.
Предшколска установа „Чика Јова Змај“ 69.929.178,97 08.10.2018. Записник од 08.10.2018.
Месна заједница Селевац 1.368.924,20 08.10.2018. Записник од 08.10.2018.
Месна заједница Азања 2.419.213,54 08.10.2018 Записник од 08.10.2018.
Месна заједница Колонија 1.913.264,65 08.10.2018. Записник од 08.10.2018.
Месна заједница Центар 8.864,26 08.10.2018. Записник од 08.10.2018.
Месна заједница Влашки До 1.665.176,45 08.10.2018. Записник од 08.10.2018.
Месна заједница Ратари 2.088.127,71 08.10.2018. Записник од 08.10.2018.
Месна заједница Баничина 1.145.518,59 08.10.2018. Записник од 08.10.2018.
Месна заједница Стојачак 1.843.212,71 08.10.2018. Записник од 08.10.2018.
Месна заједница Голобок 4.090.094,43 08.10.2018. Записник од 08.10.2018.
Месна заједница Церовац 720.900,35 08.10.2018. Записник од 08.10.2018.
Месна заједница Грчац 1.250.314,47 08.10.2018 Записник од 08.10.2018.
Месна заједница Мраморац 878.611,00 08.10.2018. Записник од 08.10.2018.
Биоскоп „1. Мај“ 2.244.466,00 08.10.2018. Записник од 08.10.2018.
Библиотека 2.132.015,99 08.10.2018. Записник од 08.10.2018.
Паланачка гимназија 4.042.416,82 08.10.2018. Записник од 08.10.2018.
Архив „Верослава Вељашевић“ 1.103.259,54 08.10.2018. Записник од 08.10.2018.
Народни музеј 2.727.239,54 08.10.2018. Записник од 08.10.2018.
ОШ „Олга Милошевић“ 2.941.274,37 08.10.2018. Записник од 08.10.2018.
ОШ „Херој Иван Мукер“ 12.608.883,66 08.10.2018. Записник од 08.10.2018.
ОШ „Вук Караџић“ 8.649.815,73 08.10.2018. Записник од 08.10.2018.
ОШ „Лазар Станојевић“ 1.217.758,80 08.10.2018. Записник од 08.10.2018.
ОШ “Милија Ракић“ 1.796.937,66 08.10.2018. Записник од 08.10.2018.
ОШ „Никола Тесла“ 1.205.980,94 08.10.2018. Записник од 08.10.2018.
ОШ „Брана Јевтић“ 4.642.887,91 08.10.2018. Записник од 08.10.2018.
ОШ „Радомир Лазић“ 4.158.196,37 08.10.2018. Записник од 08.10.2018.
ОШ „Ђорђе Јовановић“ 2.326.797,65 08.10.2018. Записник од 08.10.2018.
ОШ „Станоје Главаш“ 1.611.087,00 08.10.2018. Записник од 08.10.2018.
Центар за развој спорта 62.896,31 08.10.2018. Записник од 08.10.2018.
Установа „Културни центар“ 8.089.448,44 08.10.2018. Записник од 08.10.2018.
Школа „Жикица Дамњановић“ 5.933.930,38 08.10.2018. Записник од 08.10.2018.
Месна заједница Глибовац 228.738,99 08.10.2018. Записник од 08.10.2018.
Месна заједница Придворице 1.172.934,93 08.10.2018. Записник од 08.10.2018.
Месна заједница Стара Чаршија 1.203.094,68 08.10.2018. Записник од 08.10.2018.
Месна заједница Бачинац 630.838,30 08.10.2018. Записник од 08.10.2018.
Месна заједница Кусадак 6.157.384,44 08.10.2018. Записник од 08.10.2018.
Месна канцеларија Башин 1.418.235,65 08.10.2018. Записник од 08.10.2018.
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Стање дуга Датум 
обрачуна

Акт о сравњењу

Општинска туристичка организација 464.831,62 08.10.2018. Записник од 08.10.2018.
ГФК Јасеница 3.684.792,04 08.10.2018. Записник од 08.10.2018.
ЈКП „Паланка сервис“ у Ликвидацији 129.086.905,41 08.10.2018. Записник од 08.10.2018.
Укупно: 1.120.009.039,01

 
Због временске дистанце од дана усаглашавања 

стања од 08.10.2018. године, до дана усвајања, односно 
реализације овог програма, као и због чињенице да 
је на дан 08.10.2018. године, део обавеза дужника 
био у ЦРФ програму, те је, у међувремену, измирен, 
неопходно је, пре спровођења мера из Програма, 
извршити поновно усаглашавање стања међусобних 
обавеза и потраживања (трошкови судског поступка, 
законских и затезних камата) код појединих субјеката 
на последњи дан у месецу који претходи реализацији, 
како би износи обухваћени уговорима који ћe 
проистеhи из реализације Програма били у складу са 
реалним стањем, а мepe предвиђене овим програмом 
биле спроведене на основу тако сведеног стања.

III. ПРОГРАМ MEPA И АКТИВНОСТИ
У овој глави Програма дефинисане су активности 

субјеката и мере које је потребно спровести у циљу 
реализације Програма.

1. Преузимање обавеза
Како је приказано у Табели 1, општина Смедеревска 

Паланка, на дан 08.10.2018. године има доспеле, а 
неизмирене обавезе према JП EПC Београд и њиховим 
организационим деловима у збирном износу од 
1.120.009.039,01 динара. Индиректни корисници бу-
џета општине Смедеревска Паланка, као и предузећа 
чији је Општина оснивач на дан 08.10.2018. године 
имају доспеле, а неизмирене обавезе према JП EПC 
Бео град и његовим организационим деловима у 
збирном износу од 1.120.009.039,01 динара.

Како је вeћ приказано, дуг према JП EПC Београд 
односи на велики број дужника чији Општина оснивач, 
предлаже се да Општина, уз претходну сагласност 
Владе Републике Србије прво преузме обавезе оста-
лих дужника наведених у Табели 1, тако да би, након 
прузимања, износ дуга Општине према JП EПC 
Београд износио укупно 1.120.009.039,01динара.

За реализацију мера у поступку преузимања оба-
веза неопходно је да Општина потпише уговоре о 
преузимању обавеза са основним дужницима, а да JП 
EПC Београд, као поверилац, на то да сагласност.

2.Поступак измирења обавеза
Како тешка финансијска ситуација у којој се Опш-

тина и субјекти чији је оснивач Општина налазе дуги 
низ година уназад, наводи на закључак да обавезе на-
ведене у Табели 1. не би могле бити измирене из теку-
ћих прихода у кратком року, предлаже се да, након 

преузимања, општина Смедеревска Паланка са JП 
EПC Београд уговори дугорочни репрограм обавеза, 
уз претходну сагласност надлежних органа.

Динамика измиривања обавеза по репрограму 
морала би бити усклађена са одлукама о буџету 
Општине Смедеревска Паланка и финансијским 
могућностима Општине.

3. Претходна сагласност
За реализацију Програма потребна је сагласност 

Владе Републике Србије и JП EПC Београд, као 
пове риоца, те је неопходно, пре реализације мера из 
ове главе Програма, обезбедити акта о сагласности 
надлежних органа.

IV. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА
Предлаже се надлежним органима свих субјеката 

чије активности су предвиђене мерама дефинисаним 
Програмом да, након што се обезбеди сагласност од 
стране Владе Републике Србије и JП EПC Београд, а у 
циљу хитне реализације Програма, прихвате предлог 
мера наведених у Програму, донесу све потребне 
одлуке и почну са њиховом реализацијом у најкраћем 
могућем року.

За реализацију Програма одговорни су Општинско 
вeћe, председник Општине и надлежна управа за 
послове финансија општине Смедеревска Паланка.

Налаже се Општинском вeћy и председнику Опш-
тине Смедеревска Паланка да изврше све потребне 
радње како би општина Смедеревска Паланка преу зе-
ла обавезе према JП EПC Београд, да у поступку пре-
говора о дугорочном репрограму преузетих обавеза 
обезбеди услове како би исте могле да буду измирене 
у складу са финансијским могућностима Општине и 
да уговори дугорочни репрограм обавеза.

V. ЗАКЉУЧАК
Реализацијом мера предложених Програмом не 

вр ши се отпис дугова, вeћ се, преузимањем обавеза 
од стра не Општине, субјектима учесницима у овом 
про граму, растерећују билансне ставке и елиминишу 
дугови.

Тешка финансијска ситуација у којој се Општина 
налази дуги низ година уназад, наводи на закључак 
да Општина и субјекти чији је оснивач из текућих 
прихода не би могли да измире наведене обавезе. 
Дугорочним репрограмом обавеза Општине према 
JП EПC Београд ствара се могућност да обавезе буду 
измирене у динамици коју општинске финансије 
могу да поднесу.
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Измиривањем обавеза на начин како је наведено 

у Програму стиче се основ за реалну израду буџета 
Опш тине, реално планирање и даје могућност 
Општини за реализацију нових инвестиција. Финан-
сијска слика осталих субјеката учесника у Програму 
ће бити поправљена, што ћe омогуhити њихово лакше 
функционисање и даљи развој.

419.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС”, број 129/07,83/2014,-др.
Закон, 101/2016-др. Закон и 47/2018), и члана 69. 
Закона о јавним предузећима („Службени гласник 
РС” број 16/2016)

Скупштина Општине Смедеревска Паланка је на 
седници одржаној 20.12. 2018. године донела

ОДЛУКУ
О ПРОМЕНИ СЕДИШТА ЈАВНОГ 

КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
„ОПШТИНСКА ГРОБЉА 

СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА” У 
СМЕДЕРЕВСКОЈ ПАЛАНЦИ

Члан 1.
Мења се седиште јавног комуналног предузећа 

„Опш тинска гробља Смедеревска Паланка” у Смеде-
ревској Паланци, тако је уместо досадашњег седишта 
јавног предузећа: Смедеревска Паланка,улица Мике 
Голубовића бб, ново седиште јавног предузећа:

Смедеревска Паланка, улица Првог српског устанка 
број 109.

Члан 2.
На основу ове одлуке и остале неопходне доку-

ментације извршиће се регистрација промене седишта 
јавног Комуналног предузећа у регистру привредних 
субјеката Агенције за привредне регистре.

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а обја-

виће се у „Међуопштинском службеном листу”

Број: 023-21/2018-02/2
У Смедеревској Паланци, 20. децембра 2018. 

године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине

Смедеревска Паланка
Петар Милић

420.
На основу члана 20. и 32. Закона о локалној само-

управи („Службени гласник РС”, број 129/07, 83/2014-
др. Закон, 101/2016-др.Закон и 47/2018) члана 5. За-
кона о јавним предузећима („Службени гласник РС” 
број 16/2016 и члана 39. Статута Општине Смеде-
ревска Паланка („Међуопштински службени лист 
број 30/08, 15/09, 8/11 и 28/14)

Скупштина Општине Смедеревска Паланка је на 
седници одржаној 20. децембра 2018. године донела

ОДЛУКУ
О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ 

АКТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА „ОПШТИНСКА 

ГРОБЉА СМЕДРЕВСКА ПАЛАНКА” 
У СМЕДЕРЕВСКОЈ ПАЛАНЦИ

Члан 1.
У Оснивачком акту Јавног комуналног предузећа 

„Општинска гробља Смедеревска Паланка” у Смеде-
ревској Паланци („Међуопштински службени лист”, 
број 40/2016 и 7/2018), врше се следеће измене:

Члан 10. став1. мења се и гласи:
„Седиште Јавног предузећа је у Смедеревској 

Палан ци, улица Првог српског устанка број 109”
Члан 14. став 2. мења се на следећи начин:

- за делатности под шифрама 41.20, 42,99, 
81.29.96.09 мења се описни део текста тако да по 
измени гласи:

- 41.20 изградња стамбених и нестамбених зграда
- 42.99 изградња осталих непоменутих грађевина
- 81.29. услуге осталог чишћења
- 96.09 остале непоменуте личне услужне 

делатности (збрињавање кућних љубимаца, 
организовање зоо хигијенске службе)

бришу се следеће делатности
- 43.31 малтерисање унутрашњих и спољашњих 

површина зграда и других објеката и шуко 
радови, укључујући и наношење одговарајуће 
подлоге

- 43.33 постављање подних и зидних облога
- 43.39 остали завршни радови (чишћење нових 

зграда након изградње и остали непоменути 
завршни радови)

- 43.14 поправка електричне опреме
- 43.99 остали непоменути грађевински радови
- делатност организовања Службе Зоохигијене

Додају се следеће делатности
- 95.21 поправка електронских апарата на широку 

употребу
- 95.22 поправка апарата за домаћинство и кућне 

баштенске опреме.
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Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објав  љи вања у „Међуопштинском службеном листу”

Број: 352-62/2018-02/2
У Смедеревској Паланци, 20 децембра 2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
СМЕДРЕВСКА ПАЛАНКА

Петар Милић

421.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС” број 129/07, 83/2014-др.
Закон, 101/16-др. Закон и 47/2018), члана 69. Закона 
о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 
15/2016) и члана 39. Статута Општине Смедеревска 
Паланка („Међуопштински службени лист, број 
30/08, 15/09, 8/11, и 28/14),

Скупштина општине Смедеревска Паланка је на 
седници одржаној 20. децембра 2018. године донела

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ОДЛУКУ O ПОКРИЋУ ГУБИТАКА 
ПО ФИНАНСИЈСКОМ ИЗВЕШТАЈУ 
ЈКП „ВОДОВОД” ЗА 2017. ГОДИНУ

I
Даје се сагаласнот на Одлуку о покрићу губитка ЈКП 

„Водовод” у Смедеревској Паланци по финансијском 
извештају за 2017. годину број 519 коју је Надзорни 
одбор Предузећа донео на седници одржаној 14. 
марта 2018. године.

II
Одлука из тачке I чини саставни део овог Решења.

III
Ово решење објавити у „Међуопштинском службе-

ном листу”
Број: 352-63/2018-02/2
У Смедеревској Паланци, 20. децембра 2018. 

године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине

Смедеревска Паланка
Петар Милић

422.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник РС” број 
129/07, 83/14 – др Закон, 101/16 – др Закон и 47/18), 
члана 69. став 1. тачка 1. Закона о јавним предузећима 
(„Сл. гласник РС”, бр. 15/2016) и члана 39. став 1. 
тачка 10. Статута Општине Смедеревска Паланка 
(„Међуопштински службени лист” број 30/08, 15/09, 
8/11 и 28/14)

Скупштина општине Смедеревска Паланка је на 
седници одржаној 20. децембра 2018. године, донела

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 
НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА 

И ДОПУНАМА СТАТУТА ЈКП 
„ОПШТИНСКА ГРОБЉА 

СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА” У 
СМЕДЕРЕВСКОЈ ПАЛАНЦИ

I
Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама 

Статута ЈКП „Општинска гробља Смедеревска 
Палан ка” у Смедеревској Паланци који је донео 
Надзорни одбор Предузећа на седници одржаној 11. 
децембра 2018. године

II
Одлука о изменама и допунама Статута из тачке I 

чини саставни део овог Решења.
III

Ово решење објавити у „Међуопштинском службе-
ном листу”.

Број: 010-5/2018-02/2
У Смедеревској Паланци, 20. децембра 2018. 

године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине

Смедеревска Паланка
Петар Милић

423.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС” број 129/07, 83/2014-др.
Закон, 101/16-др. Закон и 47/2018), члана 29. Закона 
о смањењу ризика од катастрофа и управљању 
ванредним ситуацијама („Службени гласник РС”, 
број 87/2018), члана 10. Уредбе о саставу и начину 
рада Штаба за ванреадне ситуације (“Службени 
гласник РС”, број 98/10) и члана 39. Статута Општине 
Смедеревска Паланка („Међуопштински службени 
лист, број 30/08, 15/09, 8/11, и 28/14),
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Скупштина општине Смедеревска Паланка је на 

седници одржаној 20. децембра 2018. године донела

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ОПШТИНСКОГ 

ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 
ОПШТИНЕ 

СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
I

Разрешава се Општински штаб за ванредне ситуа-
ци је Општине Смедеревска Паланка у следећем 
саставу:

1. ПЕТАР МИЛИЋ, командант
2. ИВАН ГАЈИЋ, заменик команданта
3. МИЛОШ САКИЋ, начелник
4. СНЕЖАНА ЖАРКОВИЋ, члан
5. ДУШАН ВУКОВИЋ, члан
6. ЖИВАДИН МАРКОВИЋ, члан
7. ИВИЦА РАШИЋ, члан
8. ИГОР ВУЈОВИЋ, члан
9. ЖИВОРАД ЂУРИЧИЋ, члан
10.АНДРЕЈА ЛУКИЋ, члан
11.дрИВАНА ЂУРЂЕВИЋ СТАРОВИЋ, члан
12.др НИКОЛА РИСТИЋ,члан
13.ДРАГАН МИЛИЋ, члан
14.др СНЕЖАНА ЗЛАТКОВИЋ, члан
15.ДОБРИЛА ЖИВКОВИЋ, члан
16.ГОРДАНА СТЕФАНОВИЋ, члан
17.ЉУБИША МИЛОЈЕВИЋ, члан
18.ДУШКО МИЛИЋЕВИЋ. члaн

II
Ово решење објавити у „Међуопштинском службе-

ном листу”

Број: 02-243/2018-02/2
У Смедеревској Паланци, 20. децембра 2018. 

године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине

Смедеревска Паланка
Петар Милић

424.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС” број 129/07, 83/14 – др Закон, 
101/16 – др Закон и 47/18), члана 29. Закона о сма-
њењу ризика од катастрофа и управљању ванредним 
ситуацијама („Сл. гласник РС”, 87/18), члана 10. 
Уред бе о саставу и начину рада Штаба за ванредне 
ситуа ције („Службени гласник РС”, број 98/2010) и 
чла на 39. Статута Општине Смедеревска Паланка 

(„Међуопштински службени лист” број 30/08, 15/09, 
8/11 и 28/14),

Скупштина општине Смедеревска Паланка је на 
седници одржаној 20. децембра 2018. године, донела

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ОПШТИНСКОГ 

ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 
ОПШТИНЕ 

СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
I

У Општински штаб за ванредне ситуације Општине 
Смедеревска Паланка именују се:

1. Никола Вучен, командант
2. Иван Гајић, заменик команданта
3. Милош Сакић, начелник
4. Снежана Жарковић, члан
5. Срђан Борић, члан
6. Петар Милић, члан
7. Ивица Рашић, члан
8. Игор Вујовић, члан
9. Живорад Ђуричић, члан
10. Весела Јанићијевић, члан
11. др Ивана Ђурђевић Старовић, члан
12. др Никола Ристић, члан
13. Ана Тучић, члан
14. др Снежана Златковић, члан
15. Добрила Живковић, члан
16. Гордана Стефановић, члан

II
Ово решење објавити у „Међуопштинском службе-

ном листу”.

Број: 02-244/2018-02/2
У Смедеревској Паланци, 20. децембра 2018. 

године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине

Смедеревска Паланка
Петар Милић

425.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС” број 129/07, 83/2014-др.
Закон, 101/16-др. Закон и 47/2018) и члана 130. став 3. 
Закона о здравственој заштити („Службени гласник 
РС”, број 107/05, 72/09-др. Закон, 93/14, 88/10, 99/10, 
57/11 119/12, 45/13-др.Закон 96/15 и 106/15) и чла на 
39. Статута Општине Смедеревска Паланка („Међу-
опш тински службени лист, број 30/08, 15/09, 8/11, и 
28/14),
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Скупштина општине Смедеревска Паланка је на 

седници одржаној 20. децембра 2018. године донела

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ 

ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА У 
СМЕДЕРЕВСКОЈ ПАЛАНЦИ 

(ПРЕДСТАВНИКА ОСНИВАЧА) И 
ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ 

ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА У 
СМЕДРЕВСКОЈ ПАЛАНЦИ 

(ПРЕДСТАВНИКА ОСНИВАЧА)

I
У Управном одбору Дома Здравља у Смедеревској 

Паланци разрешава се:

Представник Оснивача:
- Марија Стокић, члан

II
У Управни одбор Дома здравља у Смедеревској 

Паланци именује се:

Представник Оснивача:
- Тијана Ненадовић,члан

III
Ово решење објавити у „Међуопштинском службе-

ном листу”

Број: 02-245/2018-02/2
У Смедеревској Паланци, 20. децембра 2018. 

године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине

Смедеревска Паланка
Петар Милић

426.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС” број 129/07, 83/14 – др 
Закон, 101/16 – др Закон и 47/18), члана 61. став 1. и 
3. За ко на о јавним предузећима („Службени гласник 
РС” број 15/2016) и члана 39. Статута Општине Сме-
деревска Паланка („Међуопштински службени лист” 
број 30/08, 15/09, 8/11 и 28/14)

Скупштина општине Смедеревска Паланка је на 
седници одржаној 20. децембра 2018. године донела

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

НА ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА 
СУБВЕНЦИЈА ЈКП „ВОДОВОД” У 
СМЕДЕРЕВСКОЈ ПАЛАНЦИ ИЗ 

БУЏЕТА ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСКА 
ПАЛАНКА ЗА 2019. ГОДИНУ

I

Даје се сагласност на Програм коришћења субвен-
ција ЈКП „Водовод” у Смедеревској Паланци из 
буџета Општине Смедеревска Паланка за 2019. 
годину, који је Надзорни одбор Предузећа донео 18. 
новембра 2018. године.

II

Програм из тачке I чини саставни део овог Решења.

III

Ово решење објавити у „Међуопштинском службе-
ном листу”.

Број: 352-65/2018-02/2
У Смедеревској Паланци, 20. децембра 2018. 

године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине

Смедеревска Паланка
Петар Милић

427.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС” број 129/07, 83/14 – др 
Закон, 101/16 – др Закон и 47/18), члана 61. став 1. и 
3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник 
РС” број 15/2016) и члана 39. Статута Општине 
Смедеревска Паланка („Међуопштински службени 
лист” број 30/08, 15/09, 8/11 и 28/14)
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Скупштина општине Смедеревска Паланка је на 

седници одржаној 20. децембра 2018. године донела

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

НА ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА 
СУБВЕНЦИЈА ЈКП „ОПШТИНСКА 

ГРОБЉА СМЕДЕРЕВСКА 
ПАЛАНКА” У СМЕДЕРЕВСКОЈ 

ПАЛАНЦИ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ 
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА 

ЗА 2019. ГОДИНУ

I

Даје се сагласност на Програм коришћења субвен-
ција ЈКП „Општинска гробља Смедеревска Паланка” 
у Смедеревској Паланци из буџета Општине Смеде-
ревска Паланка за 2019. годину који је Надзорни од-
бор овог Предузећа донео 14. децембра 2018. године.

II

Програм из тачке I чини саставни део овог Решења.

III

Ово решење објавити у „Међуопштинском службе-
ном листу”.

Број: 352-64/2018-02/2
У Смедеревској Паланци, 20. децембра 2018. 

године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине

Смедеревска Паланка
Петар Милић

428.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС” број 129/07, 83/14 – др 
Закон, 101/16 – др Закон и 47/18), члана 61. став 1. и 
3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник 
РС” број 15/2016) и члана 39. Статута Општине 
Смедеревска Паланка („Међуопштински службени 
лист” број 30/08, 15/09, 8/11 и 28/14)

Скупштина општине Смедеревска Паланка је на 
седници одржаној 20. децембра 2018. године донела

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

НА ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА 
СУБВЕНЦИЈА ЈП „ПАЛАНКА 
РАЗВОЈ” У СМЕДЕРЕВСКОЈ 

ПАЛАНЦИ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ 
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА 

ЗА 2019. ГОДИНУ

I

Даје се сагласност на Програм коришћења субвен-
ција ЈП „Паланка развој” у Смедеревској Паланци 
из буџета Општине Смедеревска Паланка за 2019. 
годину, који је Надзорни одбор Предузећа донео 
13.12.2018. године.

II

Програм из тачке I чини саставни део овог Решења.

III

Ово решење објавити у „Међуопштинском службе-
ном листу”.

Број: 350-35/2018-02/2
У Смедеревској Паланци, 20. децембра 2018. 

године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСКА 
ПАЛАНКА

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине

Смедеревска Паланка
Петар Милић

429.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС” број 129/07, 83/14 – др За-
кон, 101/16 – др Закон и 47/18), члана 61. став 1. и 
3. За ко на о јавним предузећима („Службени гласник 
РС” број 15/2016) и члана 39. Статута Општине 
Смеде рев ска Паланка („Међуопштински службени 
лист” број 30/08, 15/09, 8/11 и 28/14)
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Скупштина општине Смедеревска Паланка је на 

седници одржаној 20. децембра 2018. године донела

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

НА ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА 
СУБВЕНЦИЈА ЈП „ПАЛАНКА” У 
СМЕДЕРЕВСКОЈ ПАЛАНЦИ ИЗ 

БУЏЕТА ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСКА 
ПАЛАНКА ЗА 2019. ГОДИНУ

I

Даје се сагласност на Програм коришћења субвен-
ција ЈП „Паланка” у Смедеревској Паланци из буџета 
Општине Смедеревска Паланка за 2019. годину, 
који је Надзорни одбор Предузећа донео 11.12.2018. 
године.

II

Програм из тачке I чини саставни део овог Решења.

III

Ово решење објавити у „Међуопштинском службе-
ном листу”.

Број: 352-60/2018-02/2
У Смедеревској Паланци, 20. децембра 2018. 

године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине

Смедеревска Паланка
Петар Милић

430.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС” број 129/07, 83/14 – др 
Закон, 101/16 – др Закон и 47/18), члана 61. став 1. и 
3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник 
РС” број 15/2016) и члана 39. Статута Општине 
Смедеревска Паланка („Међуопштински службени 
лист” број 30/08, 15/09, 8/11 и 28/14)

Скупштина општине Смедеревска Паланка је на 
седници одржаној 20. децембра 2018. године донела

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

НА ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА 
СУБВЕНЦИЈА ЈП „МОРАВА” 
ВЕЛИКА ПЛАНА ИЗ БУЏЕТА 
ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСКА 
ПАЛАНКА ЗА 2019. ГОДИНУ

I
Даје се сагласност на Програм коришћења 

субвенција ЈП „Морава” Велика Плана из буџета 
Општине Смедеревска Паланка за 2019. годину, 
који је Надзорни одбор Предузећа донео 13.12.2018. 
године.

II
Програм из тачке I чини саставни део овог Решења.

III
Ово решење објавити у „Међуопштинском службе-

ном листу”.

Број: 325-12/2018-02/2
У Смедеревској Паланци, 20. децембра 2018. 

године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСКА 

ПАЛАНКА
ПРЕДСЕДНИК

Скупштине општине
Смедеревска Паланка

Петар Милић
431.
На основу члана 223. став 2. Закона о полицији 

(„Службени гласник РС”,бр.6/2016), члана 46. и 
члана 13. став 5.Закона о локалној самоуправи 
(„Сл. гласник РС”, број 129/2007, 83/2014-др. Закон, 
101/2018- др. Закон и 47/2018)

Општинско веће Општине Смедеревска Паланка 
је на седници одржаној 06. децембра 2018. године 
донело

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О 

ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА 
БЕЗБЕДНОСТ БР. 214-1/2017-01 ОД 11. 

ЈАНУАРА 2017. ГОДИНЕ
I

У Решењу о образовању Савета за безбедност 
бр. 214-1/2017-01 од 11.јанура 2017 године врши се 
следећа измена:

Тачка III став 2 мења се и гласи:
„У Савету за безбедност Општине Смедеревска 

Паланка за сталне чланове именују се:
- Председник Општине
- Начелник Подунавског управног округа
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- Начелник Полицијске управе
- Командир станице полиције
- Командант Гарнизона
- Директор Опште Болнице „Стефан Високи”
- Директор Центра за социјални рад
- Председник Актива директора школа
- Начелник Општинске управе
- Заменик председника Основног суда
- Судија за прекршаје
- Инспектор за заштиту животне средине Опш тин-

ске управе Општине Смедеревска Паланка
- Представник Ромске заједнице
- Представник удружења за родну равноправност
- Представник PD „MAX SECURITY”

II
Ово решење Објавити у „Међуопштинском службе-

ном листу”

Број:214-3/2018-02/1
У Смедеревској Паланци, 06. децембра 2018. 

године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Општине Смедеревска Паланка
Никола Вучен

432.
На основу члана 32 Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС”,бр. 129/07, 80/14- др. За-
кон, 101/16- др. Закон и 47/2018), члан 77. став 3. 
За ко на о запосленима у аутономним покрајинама и 
једи ни цама локалне самоуправе („Сл. гласник РС” 
бр. 21/16) и члана 39 Статута Општине Смедеревска 
Паланка („Међуопштински службени лист бр. 30/08, 
15/09, 8/11 и 28/14)

Скупштина Општине Смедеревска Паланка је на 
седници одржаној 20. децембра 2018 године

КАДРОВСКИ ПЛАН
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ 
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА ЗА 2019. 

ГОДИНУ
Тачка 1.

Овим Планом се утврђује број кадрова у оквиру 
Општинске управе Општине Смедеревска Паланка за 
2019. годину ( у даљем тексту: Кадровски план)

Број запослених у Општинској управи у Општини 
Смедеревска Паланка на дан 20. децембра 2018 
године 144 лица на неодређено време и 15 лица на 
одређено време.

Тачка 2.
Кадровским планом се утврђује број запослених 

пре ма радним местима и звањима запослених у опш-
тин ској управи Оштине Смедеревска Паланка на не-
од ре ђено време, који су потребни за рад у 2019 години 

на пословима у складу са Одлуком о Општинској 
управи Општине Смедеревска Паланка.

Кадровским планом се утврђује планирање и броја 
приправника и броја лица чији се пријем у радни 
однос планира у Кабинету председника Општине.

Тачка 3.
Кадровски план обухвата службенике и 

намештенике,као запослене у Општинској управи, на 
неодређено време. и то:

СЛУЖБЕНИЦИ:
1.Самостални саветник .......................................... 20
2.Саветник ............................................................... 33
3.Млађи саветник...................................................... 8
4.Сарадник ............................................................... 22
5.Млађи сарадник ..................................................... 2
6.Виши референт .................................................... 31
7.Референт ................................................................. 2
Укупно ................................................................... 118
НАМЕШТЕНИЦИ:
1.Намештеник прве врсте ........................................ 0
2.Намештеник друге врсте ....................................... 0
3Намештеник треће врсте ........................................ 2
4.Намештеник четврт врсте ................................... 23
5.Намештеник пете врсте ....................................... 12
Укупно ..................................................................... 37

Тачка 4.
Кадровским планом у 2019. години планира се при-

јем у радни однос на неодређено време на основу 
интер ног конкурса (преузимањем запослених из 
јавних предузећа) и добијање сагласности комисије 
Владе Републике Србије:
- са високом стручном спремом  

(240 и више ЕСПБ бодова) ................................... 8
- са високом стручном спремом (180 ЕСПБ)......... 2
- са средњом стручном спремом ............................. 1

Тачка 5.
Кадровским планом планира се пријем у радни 

однос на одређено време у Општинској управи 2019 
години
- са високом стручном спремом  

240 и више ЕСПБ (бодова) ................................... 5
- са високом стручном спремом (180 ЕСПБ)......... 2
- са средњом стручном спремом ............................. 8

Тачка 6.
Овим кадровским планом се у 2019 години планира 

смањење броја запослених на неодређено време за 22 
лица и то 15 лица проглашењем за технолошки вишак 
односно закључењем споразума о престанку радног 
односа на основу претходно спроведене анкете.:
- самостални саветник ..4 лица (по основу пензије)
- сарадник- .....................1 лице (по основу пензије)
- виши референт ............2 лица (по основу пензије)
- референт- ............ 3 лица (као технолошки вишак)
- намештеник IV I Vврсте - .................. 12 лица (као 

технолошки вишак)
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1. ове тачке, овим кадровским планом за 2019 годину 
предвиђа се укупно 155 запослених на неодређено 
време и 15 запослених на одређено време, што укупно 
износи 170 запослених.

Тачка 7.
Кадровским планом предвиђа се стручно усавр-

шавање једног лица са високом стручном спремом 
(240 ЕСПБ бодова) у Општинском правобранилаштву

Тачка 8.
Ускладу са наведеним бројем (постојећи и плани-

рани број запослених), потребно је у буџету Општине 
Смедеревска Паланказа 2019 годину предвидети 
финансирање зарада за ова лица.

Тачка 9.
На основу усвојеног Кадровског плана, Општин-

ско веће Општине Смедеревска Паланка, донеће 
Пра вилник о унутрашњој организацији и систе ма-
ти зацији радних радних места Општинске управе 
Општине Смедеревска Паланка

Број:112-290/2018-02/2
У Смедеревској Паланци, 20. децембра 2018. 

године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
СМДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
Петар Милић

433.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС” број 129/07, 83/14 – др Закон 
и 47/18) и члана 39. Статута Општине Смедеревска 
Паланка („Међуопштински службени лист”, број 
30/08, 15/09, 8/11 и 28/14),

Скупштина општине Смедеревска Паланка је на 
седници одржаној 20. децембра 2018. године донела

ПРОГРАМ
УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА, ИЗГРАДЊЕ И 
ОДРЖАВАЊА КОМУНАЛНЕ 

ИНФРАСТРУКТУРЕ У ОПШТИНИ 
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА СА 
ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ 

ЗА 2019. ГОДИНУ
II

Овај Програм објавити у „Међуопштинском 
службе ном листу”.

Број: 355-764/2018-02/2
У Смедеревској Паланци, 20. децембра 2018. 

године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине

Смедеревска Паланка
Петар Милић
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ПРОГРАМ 
 

 УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА, ИЗГРАДЊЕ И ОДРЖАВАЊА 
КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У ОПШТИНИ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА 
СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2019. ГОДИНУ 
 
 
 Програм уређивања грађевинског земљишта, изградње и одржавања објеката 
комуналне инфраструктуре у општини Смед. Паланка  са финансијским планом за 2019. 
годину (у даљем тексту ПРОГРАМ), обухвата уређивање грађевинског земљишта, као и 
друга улагања у изградњу и одржавање објеката комуналне инфраструктуре на 
територији градског насеља и свих села у општини Смед. Паланка. 
 
 Програм се заснива на следећим прописима: Закон о планирању и изградњи, 
Закон о јавним приходима и расходима,  Одлука о локалним комуналним таксама и 
накнадама и други прописи којима се уређују односи у области земљишне политике, 
грађења и финансирања у Општини Смед. Паланка. 
 
 Врсту и обим програмских задатака опредељују: Одлука о буџету општине Смед. 
Паланка за 2019. годину, планирани прилив средстава по основу припадајућих накнада и 
других извора. 
  
 

 За финансирање Програма планирана су средства у износу од 
184.073.600,00 динара. 
 
Програм  се финансира из буџета Општине Смедеревска Паланка. 
 

Програм садржи: 
 
Програм припремања и комуналног опремања грађевинског земљишта  
 
Програм капиталних инвестиција 
 
Програм одржавања комуналне инфраструктуре 
 
Реализација Програма 
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ПРОГРАМ I 
 
ПРОГРАМ ПРИПРЕМАЊА И КОМУНАЛНОГ ОПРЕМАЊА   
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА  
 
Програм уређивања грађевинског земљишта обухвата радове и активности на: 
 
- припремању грађевинског земљишта за изградњу (истражни радови, израда геодетских, 
геолошких и других подлога, израда планске и техничке документације, израда 
средњорочних и годишњих програма уређивања земљишта, расељавање, рушење 
објеката, санирање терена и сл.); 
- комуналном опремању грађевинског земљишта (изградња саобраћајних површина, 
водоводних, канализационих линија и уређење јавних површина). 
 

I.Припремање грађевинског земљишта за изградњу 
 
Припремање грађевинског земљишта за изградњу обухвата: 
 
I.1. Просторно планску и пројектно-техничку документацију 
 
које обухвата израду планских и урбанистичко-техничких докумената и пројектно 
техничку документацију  комуналне инфраструктуре (са израдом геодетских и других 
подлога, и прибављањем услова надлежних органа, организација и предузећа) који су 
правни основ за привођење планској намени грађевинског земљишта; 
 
I.2. Прибављање земљишта 
 које обухвата решавање имовинско-правних односа, у оквиру којих се, по потреби, врши 
и расељавање станара, рушење њихових објеката и исплата накнаде за одузету имовину 
ради изградње саобраћајница и других објеката комуналне инфраструктуре чија је 
реализација започета у претходном периоду као и на новим локацијама, као и санацију 
земљишта и инфраструктурних објеката, измештање инсталација и др.  
 
Израда планских и урбанистичко-техничких докумената и пројектно техничкa 
документацијe комуналне инфраструктуре 
 
 У складу са важећим прописима из области планирања и изградње као и 
потребама општине приоритет у изради просторних и урбанистичких планова ће имати: 

- плански документи које је на основу Закона о планирању и изградњи СО Смед. 
Паланка у обавези да донесе у прописаном року; 

- плански документи чија је спровођење од значаја за општину; 
- плански документи који су у поступку израде; 
- плански документи за подручја за која се на основу Одлуке СО не примењују 

претходни урбанистички планови, а за која је могуће привођење земљишта 
планираној намени уз минимална улагања; 

- нови плански документи по иницијативи Скупштине општине и других субјеката; 
 
 

Програмом се предвиђају активности и планирају потребна средства за израду 
просторних и урбанистичких планова и пројеката комуналне инфраструктуре и то: 
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1. ПРИПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТA 
 
 

1.1. ПРОСТОРНО ПЛАНСКА И ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 
А) ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТИ И УРБАНИСТИЧКО-ТЕХНИЧКИ ДОКУМЕНТИ 
 
А1) ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ 
 
А1.1) Просторни план општине Смедеревска Паланка (I фаза) 

- припрема и доношење Одлуке о изради 
- спровођење процедуре јавне набавке 

Рок за реализацију активности у 2019. години 3 месецa, укупан рок за 
реализацију до краја 2020. године! 

500.000,00 
(конто511) 

 

УКУПНО А1)  
500.000,00 

(конто 511) 
 
 

А2) УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ 
 

Опис Износ 

А2.1) Измене и допуне Плана генералне регулације за Смедеревску 
Паланку 
- Одлукa о изради МСЛ бр. 33/18 
- спровођење процедуре јавне набавке 
- рани јавни увид 
- израда нацрта плана 
- јавни увид 
- доношење плана 

Укупан рок за реализацију преосталих активности 12 месеци! 

5.000.000,00 
(конто511) 

А2.2) Измене и допуне Плана детаљне регулације "Привредно-радна 
зона Губераш" 
- Одлукa о изради МСЛ бр. 33/18 
- спроведен рани јавни увид 
- у току израда нацрта плана 
- јавни увид 
- доношење плана 

Укупан рок за реализацију преосталих активности 3 месеца! 

300.000,00 
(конто511) 

А2.3) Остала урбанистичка документација чију израду финансира 
заинтересовани инвеститор (Општина Смедеревска Паланка не 
учествује у  суфинансирању израде) 

/ 

 

УКУПНО А2)  
5.300.000,00 
(конто 511) 

 
 

А3) УРБАНИСТИЧКO-ТЕХНИЧКИ ДОКУМЕНТИ 
 
А3.1) Урбанистички пројекат за спровођење Плана детаљне регулације 

''Језеро Кудреч'' у Смедеревској Паланци (МСЛ 24/2014 и 26/2014) 
Укупан рок за реализацију свих активности 6 месеци, након регулисања 

600.000,00 
(конто511) 
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имовинско-правних односа! 
А3.2) Пројекат препарцелације у складу са Планом детаљне регулације 

"Привредно-радна зона Губераш" (МСЛ 19/2013) 

Укупан рок за реализацију свих активности 3 месеца, након регулисања 
имовинско-правних односа! 

150.000,00 
(конто511) 

А3.3) Пројекат препарцелације у складу са Изменама и допунама плана 
детаљне регулације бање "Паланачки Кисељак" у Смедеревској 
Паланци, Целина III - Бања 2 (МСЛ 26/2015) 

Укупан рок за реализацију свих активности 3 месеца, након регулисања 
имовинско-правних односа! 

150.000,00 
(конто511) 

A3.4) Остали урбанистичко-технички документи за чију израду се 
средства обезбеде из донација, пројеката, фондова или од других 
органа и организација (планирана средства се односе на учешће 
Општине Смедеревска Паланка у суфинансирању израде) 

200.000,00 
(конто511) 

A3.5) Остали урбанистичко-технички документи чију израду 
финансира заинтересовани инвеститор (Општина Смедеревска 
Паланка не учествује у  суфинансирању израде) 

/ 

 

УКУПНО А3)  
1.100.000,00 
(конто 511) 

 
 

А4) УРБАНИСТИЧКO-АРХИТЕКТОНСКИ И ДРУГИ КОНКУРСИ 
 
А4.1) Конкурс за идејно решење уређења и коришћења објекта Летње 

позорнице Установе Културни центар – Смедеревска Паланка 

Укупан рок за реализацију свих активности 3 месеца, након спровођења 
употребне дозволе за објекат! 

150.000,00 
(конто511) 

A4.2) Остали урбанистичко-архитектонски и други конкурси за чију 
израду се средства обезбеде из донација, пројеката, фондова или 
од других органа и организација (планирана средства се односе на 
учешће Општине Смедеревска Паланка у суфинансирању израде) 

50.000,00 
(конто511) 

 

УКУПНО А4)  
200.000,00 

(конто 511) 
 

УКУПНО А)  
7.100.000,00 
(конто 511) 

 
 
Б) ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 
Б1) Саобраћајнице 
 
Б1.1) Обилазница од ул. Главашеве, Васе Пелагића до ул. Мајора 

Гавриловића 
1.500.000,00 

(конто511) 
Б1.2) Продужетак улице Мајора Гавриловића 210.000,00 

(конто511) 
Б1.3) Хидролошка студија потока Каменац за потребе пројекта 

продужетка ул. Мајора Гавриловића 
150.000,00 
(конто511) 

Б1.4) Приступна саобраћајница за ново градско гробље „Каменац“  500.000,00 
(конто511) 
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Б1.5) Уређење улице 10. октобра (од ул. Првог српског устанка до 
железничке станице) 

300.000,00 
(конто511) 

Б1.6) Просецање улице Другог шумадијског одреда до улице 
Шулејићеве и улице Нове (ДИС) 

500.000,00 
(конто511) 

Б1.8) Техничка документација за реконструкцију мостова:  
- мост на Јасеници на путу Смед. Паланка – Велика Плана 
- мост на потоку Губераш на путу Смед. Паланка – Велика Плана 
- мост на Ивачком потоку у ул. Браће Марјановић 
- мост на Великом Лугу на општинском путу за Ратаре 

2.000.000,00 
(конто511) 

Б1.9) Остала техничка документација за саобраћајнице за чију израду се 
средства обезбеде из донација, пројеката, фондова или од других 
органа и организација (планирана средства се односе на учешће 
Општине Смедеревска Паланка у суфинансирању израде) 

500.000,00 
(конто511) 

Б1.10)Израда техничке документације за реконструкцију и изградњу 
тротоара у Главашевој улици 

300.000,00 
(конто 511) 

Б1.11) Израда техничке документације за  изградњу тротоара у ул. 
Црвене армије од Мајора Гавриловића до пута за Ново гробље 

150.000,00 
(конто 511) 

Б1.12)Израда техничке документације за изградњу тротоара у 
Шулејићевој улици од Јове Торбице до Устаничке (лева страна) 

150.000,00 
(конто 511) 

Б1.13)Израда техничке документације улице Балканске од Мукерове до 
Данетове 

180.000,00 
(конто511) 

 

УКУПНО Б1)  
6.440.000,00 
(конто 511) 

 
 
Б2) Водовод и канализација 
 
Б2.1) Пројекат водоснабдевања Привредно-радне зоне „Губераш“ 650.000,00 

(конто511) 
Б2.2) Израда техничке документације компактног постројења за 

пречишћавање отпадних вода у радној зони ,,Губераш,, 
600.000,00 

(конто 511) 
Б2.3) Пројекат фекалне канализације за Привредно-радну зону 

„Губераш“ 
650.000,00 
(конто511) 

Б2.4) Водоводна линија у ул. Војводе Путника 100.000,00 
(конто511) 

Б2.5) Фекална канализација у ул. М. Јовановића 120.000,00 
(конто511) 

Б2.6) Водоводна линија и фекална канализација у ул. Личкој 300.000,00 
Б2.7) Фекална канализација у улицама које гравитирају ка ул. Васе 

Пелагића (Вуковарска, Црногорска, Веселина Маричића, Персиде 
Шишковић, Радослава Гачића) 

350.000,00 
(конто511) 

Б2.8) Изградња главног фекалног колектора Мајора Гавриловића – 
Црвене армије и секундарне канализационе мреже у зони (ул. 
Мајора Гавриловића, Бранка Ћопића, Проте Матеје Ненадовића, 
Алексе Шантића, Максима Горког, Исидоре Секулић, Васе 
Чубриловића, Гаврила Принципа, Црвене армије, Првослава 
Кухара) 

1.200,000,00 
(конто511) 

Б2.9) Изградња фекалног и атмосферског колектора од ул. Вука 
Караџића до колектора у улици Јефтићевој (Кудречки поток)  

450.000,00 
(конто511) 

Б2.10) Реконструкција фекалне канализације у ул. 20. јула и Јозефа 
Шулца 

500.000,00 
(конто511) 
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Б2.11) Пројекат замене азбестних водоводних цеви и проширење 
водоводне мреже на територији општине 

500.000,00 
(конто511) 

Б2.12) Техничка документација за потребе хитних санација на 
водоводној и канализационој мрежи 

300.000,00 
(конто511) 

Б2.13) Остала техничка документација за водоводну и канализациону 
мрежу за чију израду се средства обезбеде из донација, пројеката, 
фондова или од других органа и организација (планирана средства 
се односе на учешће Општине Смедеревска Паланка у 
суфинансирању израде) 

500.000,00 
(конто511) 

 

УКУПНО Б2)  
6.220.000,00 
(конто 511) 

 
 
Б3) Објекти јавне намене 
 
Б3.1) Израда пројектне документације зграде Општине Смедеревска 

Паланка за потребе озакоњења (обавеза из претходног периода) 
1.353.600,00 

(конто511) 
Б3.2) Пројекат реконструкције, адаптације, санације и инвестицоног 

одржавања објекта Установе „Културни центар“, Смедеревска 
Паланка 

500.000,00 
(конто511) 

Б3.3) Пројекат унутрашњих гасних инсталиција за објекат Установе 
„Културни центар“, Смедеревска Паланка 

250.000,00 
(конто511) 

Б3.4) Пројекти енергетске ефикасности за објекте јавне намене 2.000.000,00 
(конто511) 

Б3.5) Пројекти реконструкције, адаптације, санације и инвестицоног 
одржавања објеката јавне намене 

1.000.000,00 
(конто511) 

Б3.6) Техничка документација за уређење отворених спортских терена 
и дечијих игралишта у Смед. Паланци и сеоским насељим 

500.000,00 
(конто511) 

Б3.7) Техничка документација за изградњу фискултурних сала у 
основним школама у Азањи, Кусатку и Селевцу  

2.000.000,00 
(конто511) 

Б3.8) Техничка документација за уређење парка код пијаце 500.000,00 
(конто511) 

Б3.9) Техничка документација за проширење новог градског гробља 
Каменац у Смед. Паланци 

300.000,00 
(конто511) 

Б3.10) Пројекат прилагођавања санитарне депоније Рамњак у Смед. 
Паланци 

500.000,00 
(конто511) 

Б3.11) Остала техничка документација за објекте јавне намене за чију 
израду се средства обезбеде из донација, пројеката, фондова или 
од других органа и организација (планирана средства се односе на 
учешће Општине Смедеревска Паланка у суфинансирању израде) 

500.000,00 
(конто511) 

 

УКУПНО Б3)  
9.403.600,00 
(конто 511) 

 

УКУПНО Б)  
22.063.600,00 

(конто 511) 
 

УКУПНО 1.1)  
29.163.600,00 

(конто 511) 
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1.2. ПРИБАВЉАЊЕ ЗЕМЉИШТА 
 
1. Просецање приступне саобраћајнице за ново градско гробље 

„Каменац“ 
1.000.000,00 

(конто541) 
2. Део обилазнице од ул. Главашеве, Васе Пелагића до ул. Мајора 

Гавриловића 
1.000.000,00 

(конто541) 
3. Изузимање земљишта за проширење новог градског гробља 

„Каменац“ 
1.000.000,00 

(конто541) 
4. Просецање ул. Данетове 100.000,00 

(конто541) 
5. Остала прибављања земљишта на основу спроведене процедуре од 

стране Општинског правобранилаштва 
3.900.000,00 

(конто541) 
 

УКУПНО 1.2.)  
7.000.000,00 
(конто 541) 

 

УКУПНО  1. 36.163.600,00 

 
 

2. КОМУНАЛНО ОПРЕМАЊЕ  

 
Комунално опремање грађевинског земљишта реализује се кроз изградњу објеката 
комуналне инфраструктуре, на основу важећих планских аката, идејних и главних 
пројеката. Ови објекти могу бити магистралног, примарног или секундарног карактера у 
зависности од њиховог просторног обухвата, значаја у систему и капацитета. 
 
2.1. Изградња објеката водоснабдевања  
 
Назив   
Изградња водоводне дистрибутивне мреже и измештање дотрајалих 
водоводних линија 

2.000.000,00 
(конто 511) 

Изградња примарне водоводне линије  Ø 200 за радну зону 
,,Губераш,, 

1.000.000,00 
(511) 

 
 
2.2.Изградња објеката фекалне и атмосферске канализације 
 
Назив   
Изградња канализационе дистрибутивне мреже и реконструкција 
дотрајалих фекалних колектора 

1.000.000,00 
(511) 

 
 
2.3. Остали објекти инфраструктуре и јавне намене 
 
Назив   
Изградња капела на гробљу у Азањи и Глибовцу 1.000.000,00 

(511) 
Реконструкција и уређење спортских терена и дечијих игралишта на 
територији општине 

1.000.000,00 
(511) 

Брендирање и опремање јединственог управног места у згради 
Општине 

600.000,00 
(511) 
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Опремање локације на кат.парцели 6320/34 КО Смедеревска 
Паланка за изградњу вишепородичног стамбеног објекта 
(реализација пројекта са Комесаријат за избеглице и миграције) са 
изградњом трафостанице 10/0,4kV са одговарајућом техничком 
документацијом  

4.000.000,00 
(конто 511) 

Изградња трафостанице 10/0,4kV на локацији ,,Губераш,, са 
припадајућим напојним каблом са потребном техничком 
документацијом 

3.000.000,00 
(конто 511) 

 
УКУПНО 2. 13.600.000,00 

(конто 511) 
 

УКУПНО  ПРОГРАМ I 49.763.600,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1491. страна МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ бр. 54, 20.12.2018. године
ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА … 

 

страна 9 
 

 
 

 ПРОГРАМ II     
 
 
ПРОГРАМ КАПИТАЛНИХ ИВНЕСТИЦИЈА  
 
    
1. Изградња приступне саобраћајнице Новом градском гробљу 
,,Каменац,,  

500.000,00 
(конто 511) 

2. Изградња главног фекалног колектора Васе Пелагића – Мајора 
Гавриловића  

500.000,00 
(конто 511) 

3. Изградња и реконструкција тротоара у улици Главашевој 18.000.000,00 
(конто 511) 

4. Изградња фекалног и атмосферског колектора од улице Вука 
Караџића до колектора у улици Јефтићевој 

15.000.000,00 
(конто 511) 

 
                       
 
УКУПНО  ПРОГРАМ II 34.000.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 

 



бр. 54, 20.12.2018. године МЕЂУОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 1492. страна
ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА … 

 

страна 10 
 

ПРОГРАМ III 
 
ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СМЕД. ПАЛАНКА 
 
 Овим Програмом финансира се одржавање постојеће комуналне инфраструктуре 
у граду и сеоским насељима: 
 
Назив  Износ 
 
- Реконструкција и санација улица Ђуре Даничића,Београдске, 
Космајске, Алексе Дундића,Немањине, Рудничке  
(обавезе из претходног периода) 
 
 
- Крпљење улица у граду 
 
 
 
- Санација и крпљење ванградских путева 
 
 
-Реконструкција и санација улица: 
-Балканаска од Мукерове до Данетове 
-Светозара Марковића 
-Војислава Вујошевића 
-Саве Ковачевића од Другог Шумадијског одреда до Ђуре Даничића 
-Ђуре Салаја са тротоаром једнострано 
-Радничка 
-Лоле Рибара 
-Чубурска 
-Др Младена Стојановића 
 
Укупно (реконструкција и санација улица): 
 
 
- Санација макадам коловоза у граду и ван града  
 
-Кресање шибља и растиња у путном појасу општинских путева 
 
-Одржавање и санација кишне канализације у граду 
 
 
УКУПНО: 

 
 
 
17.510.000,00 
(конто 425) 
 
  5.000.000,00 
(конто 425) 
 
 
10.000.000,00 
(конто 425) 
 
 
  8.100.000,00 
  8.200.000,00 
  3.800.000,00 
  6.400.000,00 
  5.400.000,00 
  9.700.000,00 
  5.000.000,00 
  7.400.000,00 
  2.700.000,00  
 
56.700.000,00 
 (конто 425) 
 
5.000.000,00 
(конто 425) 
5.000.000,00 
(конто 424) 
1.100.000,00 
(конто 425) 
 
100.310.000,00 
(конто 425) 

  
                                               
       

УКУПНО ПРОГРАМ III                                                                                100.310.000,00 
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IV          РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА 
 
Реализација  Програма вршиће се преко Општинске управе, а о реализацији извештаваће 
се Општинско Веће и Скупштина општине Смед. Паланка. 
 
РЕКАПИТУЛАЦИЈА (по ПРОГРАМИМА): 
 

 Назив програма 

I 
Програм припремања и комуналног опремања грађевинског 
земљишта 

49.763.600,00 

II Програм капиталних инвестиција 34.000.000,00 

II I  Програм одржавања комуналне инфраструктуре 100.310.000,00 

   

УКУПНО (I-IV): 184.073.600,00 

 
 
РЕКАПИТУЛАЦИЈА (по КОНТИМА) 

Опис конта 

- к. 424 (специјализоване услуге) 5.000 .000,00 

- к. 425 (одржавање путева и објеката) 95.310.000,00 

- к. 511 (зграде и грађевински објекти) 76.763.600,00 

-к. 541 (земљиште) 7.000.000,00 

УКУПНО :                                                                                               184.073.600,00 

       
 
  
       ОБРАЂИВАЧ 
       ____________________ 
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На основу члана 17. став 2, члана 18. и 19 . Закона о 

без бед ности саобраћаја на путевима (Сл. Гласник РС 
број 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013), и чланова 
4,5 и 6 Одлуке о оснивању општинског Савета за 
без бедност саобраћаја на путевима Општине Смеде-
ревска Паланка,

Општинско веће Општине Смедеревска Паланка, 
на седници одржаној 12. децембра 2018. године је 
донело

ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА 

ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА 
БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА 

ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ 
ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСКА 

ПАЛАНКА ЗА 2019. ГОДИНУ ОД 
ПРИХОДА ЗА НОВЧАНЕ КАЗНЕ 
ЗА ПРЕКРШАЈЕ ПРЕДВИЂЕНЕ 

ПРОПИСИМА О БЕЗБЕДНОСТИ 
САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА

1. Овим Програмом коришћења средстава за фи-
нан сирање унапређења безбедности саобраћаја на 
тери торији Општине Смедеревска Паланка за 2019. 
го дину (у даљем тексту: Програм) утврђује се на чин 

коришћења средстава од наплаћених казни за сао-
браћајне прекршаје на територији Општине Смеде-
ревска Паланка, за активносати које се током 2019. 
го дине планирају у циљу унапређења безбедности 
саобра ћаја на путевима.

2. Средства за реализацију овог Програма предви-
ђе на су Одлуком о буџету Општине Смедеревска Па-
лан ка за 2019. годину („МСЛ Општина Велика Плана 
и Сме деревска Паланка број 53/2018) , економска кла-
си фикација 743324 - новчане казне у укупном износу 
од 8.500.000,00 динара, и општих прихода буџета у 
износу од 10.000.000,00 динара

Коришћење наведених средстава биће засновано 
на прин ципу финансирања програмских задатака из 
реал них извора, по динамици која обезбеђује реа ли-
зацију расхода по утврђеним приоритетима, до нивоа 
реализованих прихода.

Уколико се приходи не остваре у планираном износу, 
пла ниране активности реализују се према степену 
прио ритета који предложи Савет за безбедност сао-
бра ћаја на путевима Општине Смедеревска Паланка 
(у даљeм тексту: Савет).

3. Средства за реализацију овог програма, у 2019. 
го дини, сходно одредбама Закона о безбедности 
саобра ћаја на путевима (Сл. Гласник РС број 41/2009, 
53/2010, 101/2011, 32/2013), користиће се према 
следећем:

Ред.бр. Намена Износ динара
1. Поправка саобраћајне инфраструктуре 6.700.000,00
а Израда пројеката и студија о унапређењу безбедности у саобраћају (саобраћајни 

пројекат, пројекти за хоризонталну и вертикалну сигнализацију)
1.600.000,00

б Израда стратегије петогодишњег плана 500.000.00
в Уређење зона школа и обданишта 200.000,00
г Постављање заштитних ограда у зонама школа и обданишта 1.500.000,00
д Уређење хоризонталне и вертикалне сигнализације 1.500.000,00
е Реализација пројекта саобраћајних знакова са измењеним садржајем у функцији 

обавештавања, смањења и контроле брзине кретања возила у улици Вука Караџића
1.400.000,00

2. Унапређење саобраћајног васпитања и образовања 200.000,00
а Трошкови рада Савета за безбедност саобраћаја на путевима (семинари, саветовања, 

трошкови предавача, путни трошкови, дневнице, канцеларијски потрошни материјал 
и слично)

100.000,00

б Стручно усавршавање учитеља и васпитача, едукација деце и старијих возача 
(трошкови предавача, флајера и слично)

100.000,00

3. Превентивно-промотивне активности 1.000.000,00
а Припрема и реализација превентивно-промотивних активности и кампања о 

безбедности саобраћаја
100.000,00

б Подршка организовању и раду школских саобраћајних патрола и саобраћајних 
патрола грађана (трошкови предавача, набавка материјала – налепница, флајера...)

100.000,00

в Набавка флуоросцентних трака за ђаке прваке 100.000,00
г Набавка седишта за новорођену децу 700.000,00
4. Опремање јединице саобраћајне полиције 1.600.000,00
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Ред.бр. Намена Износ динара
а Набавка полицијске опреме за саобраћајну полицију (радари, светлеће палице, 

флуоросцентни прслуци, појасеви и слично)
600.000,00

б Набавка ИТ опреме за потребе саобраћајне полиције 500.000,00
в Канцеларијско опремање за потребе саобраћајне полиције и канцеларијски 

потрошни материјал
500.000,00

5. Набавка машина и опреме 9.000.000,00
а. Набавка и уградња опреме на основу Пројекта система видео-надзора и система за 

аутоматско препознавање регистарских таблица на територији општине Смедеревска 
Паланка, као и сервисирање, одржавање и обезбеђивање интернет-конекције за већ 
уграђену опрему

9.000.000,00

Укупно 18.500.000,00

4. Захтев за коришћење средстава Савет доставља 
над лежној служби Општинске управе ради спро во-
ђења поступка јавне набавке у складу са Законом, 
односно по окончању истог на исплату.

5. Савет се обавезује да ће активности бити изве-
де не стручно и квалитетно, у складу са Законом, 
стан дардима и нормативима који важе за ову врсту 
послова.

6. Надзор над спровођењем овог Програма обављаће 
Одељење за имовинско-правне, стамбено-комуналне 
и грађевинске послове – Саобраћајна инспекција и 
Одељење за финансије и ЛПА Општинске управе 
Општине Смедеревска Паланка.

7. Овај програм биће објављен у „Међуопштинском 
службе ном листу”.

Број: 344-259/2018 -02/1
У Смедеревској Паланци, 12. децембра 2018.

ПРЕДСЕДНИК
Општинског већа Општине Смедеревска Паланка

Никола Вучен
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