СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ КЛАДОВО
1 ГОДИНА XVII - БРОЈ 12
На основу члана 76.став 1. Закона о буџетском
систему (,,Сл.гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др.закон,
103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018 и 31/2019) и
члана 40.тачка 68 Статута општине Кладово
(,,Сл.лист општине Кладово", бр.7/2019),
Скупштина општине Кладово на седници
одржаној 02.08.2019.године, донела је
ЗАКЉУЧАК
1
Усваја се извештај о извршењу одлуке о
буџету општине Кладово за период 01.01.30.06.2019.године.
11
Закључак доставити Одељењу за буџет и
финансије и архиви
Број: 401-53/2019-I
У Кладову, 02.08.2019.године
С КУПШТИНА ОПШТИНЕ КЛАДОВО
СЕКРЕТАР
БраниславЈордачевић

ПРЕДСЕДНИК
Драган Максимовић

На основу члана 76. став 1. Закона о буџетском
систему ("Сл. гласник РС", број 54/2009, 73/201О,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон,
103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018 и 31/2019)
Одељење за буџет и финансије Општине
Кладово подноси:
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02. АВГУСТ 2019. ГОДИНЕ 1
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВ Р ШЕЊУ ОДЛУКЕ О
БУЏЕТУ ОПШТИНЕ КЛАДОВО
ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.06.2019. год.
1
На основу члана 43. Закона о буџетском систе
му (,,Службени гласник РС", бр. 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011 и 93/2012 ,
62/2013,63/2013,108/2013, 142/2014, 68/2018-др.
Закон, 99/2016, 113/2017, 95/2018 и 31/2019), чла
на 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени
гласник РС", број 129/2007) и члана 13 Статута
општине Кладово (Сл.лист општине Кладово,
бр.5/2008 и 2/2010), Скупштина општине
Кладово је на седници одржаној 20. децембра
2018. године, донела одлуку о буџету општине
Кладово.
Корисници буџета су Општинска управа,
Председник, Скупштина општине, Општинско
веће, Општинско јавно правобранилаштво као
директни корисници, Центар за културу,
Предшколска установа Невен, Туристичка
организација, Месне заједнице (23), као
индиректни корисници, основне и средње школе
и Центар за социјални рад које средства из буџета
остварују путем транфера, корисници донација
из буџета (удружења и организације) и
корисници субвенција из буџета.
Приликом израде, састављања и достављања
Извештаја о извршењу одлуке о буџету општине
Кладово за период јануар-јун 2019. године
примењују се следећи прописи:
- Закон о буџетском систему;
- Закон о буџету Републике Србије за
2019 .годину, односно одлука о буџету
општине Кладово за 2019. годину;
- Фискална стратегија за 2019.годину са
пројекцијама за 2020. и 2021. годину;
- Закон о финансирању л о к а лне
самоуправе;
- Закон о јавном дугу;
02.08.2019. год.

2

Службени лист општине Кладово

Уредб а о примени Међун ародних
рачуноводствених стандарда за Јавни
сектор;
Уредба о буџетском рачуноводству;
Правилник о списку корисника јавних
средстава;
Правилник о стандардном
класификационом оквиру и Контном
плану за буџетски систем;
Правилник о условима и начину вођења
рачуна за уплату Јавних прихода и
распоред средстава са тих рачуна;
Правилник о н а чину припреме,
састављања и подношења финансијских
и з в еш т аЈ а ко рисника б у џ етских
с р е д с т а в а , корисника с р е д с т а в а
организација об авезног социјалног
осигурања и буџетских фондова;
Правилник о н ачину коришћења
средстава за подрачуна, односно других
рачуна консолидованог рачуна трезора;
Правилник о начину утврђивања и
еви д ен ти р а њ а корисника Јавних
средстава и о условима и начину за
отварање и укидање подрачуна код
Управе за трезор;
Правилник о заједничким основама,
критериЈумима и задацима за рад
ф и н а снијске с л ужб е д и р ектних
корисника буџетских средстава;
Одлуке о финансијским плановима
директних и индиректних корисника
буџета јединица локалне самоуправе за
2019.годину;
Други прописи којима се уређује
оснивање, делокруг и финансирање
корисника буџетских средстава.
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11
РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА ОД ПР ОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА НАБАВКУ
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ СА РАЧУНОМ ФИНАНСИРАЊА ЗА П ЕРИ ОД ЈАНУАР-ЈУН 2019.ГОДИНЕ
у динарима
Опис

Позиција

ПЛАН

ОСТВАРЕЊЕ

РАЗЛИКА

N

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И
ИЗДАТАКА

о

N

1. Укупни приходи и примања од продаје
нефинансијске имовине (кл. 7+8)

743,565,578

358,115,910

385,449,668

1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7) у чему:

737,565,578

354,655,194

382,910,384

1

- буџетска средства

666,495,226

313,321,460

353,173,766

2

- сопствени приходи

1,352,000

430,842

921,158

3

- донације

69,718,352

40,902,892

28,815,460

4

1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
(класа 8)

6,000,000

3,460,716

2,539,284
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2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске
имовине (кл. 4+5)

907,765,578

399,418,483

508,347,095
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2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) у чему:

610,953,526

239,124,555

371,828,971

5

- текући буџетски расходи

603,911,726

238,797,011

365,114,715

6

- расходи из сопствених прихода

1,202,000

249,144

952,856

7

- донације

5,839,800

78,400

5,761,400

2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа
5) у чему:

296,812,052

160,293,928

136,518,124

8

- текући буџетски издаци

137,783,500

134,457,423

3,326,077

9

- издаци из сопствених прихода

10

- донације
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БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ ДЕФИЦИТ (кл. 7+8) - (кл. 4+5)
11

Издаци за набавку финансијске имовине у циљу спровођења
јавних политика) категорија 62

12

Примања од продаје финансијске имовине (категорија 92
осим 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)

150,000

о
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150,000

158,878,552

25,836,505

133,042,047

-164,200,000

-41,302,573

-122,897,427

о
200,000

58,705

141,295
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УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ ДЕФИЦИТ (7+8) - (4+5)
+(92-62)

N

-41,243,868

-122,756,132

о

13

Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211,
9221, 9219,9227, 9228)

о

14

Примања од задуживања (категорија 91)

70,000,000

15

Неутрошена средства из претходних година

95,000,000

16

Издаци за отплату главнице дуга (61)

17

Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу
спровођења јавних политика (део 62)
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-164,000,000

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
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41,243,868

1,000,000

1,000,000

164,000,000

53,756,132

41,243,868

о
122,756,132
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НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ

70,000,000
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Службени лист општине Кладово

5

ПРИХОДИ
Буџетски приходи износе 316.840.880,72 динара и остварени су у износу од 42,66 % од плана.
У њиховој структури највећи су порез на зараде у износу од 132.068.742,50 динара, односно
43,27% плана за 2019.годину. Затим следе текући траансфери републике у износу од 79.727.223,00
динара, који су остварени са 49,83% од плана, порез на имовину у износу од 43.001.539,07 динара,
односно са 45,26% од плана, накнада за коришћење простора и грађевиснког земљишта у износу од
15.399.196,19 динара, који су остварени са 513,31 % од плана, општинске и градске накнаде у износу
од 8.982.269,95 динара, односно 26,42% од плана, порез на друге приходе у износу од 8.469.307,89
динара, односно 49,82% од плана.
Сопствени приходи буџетских корисника износе 430.841,66 динара, што је 31,87% од плана. У
њиховој структури највећи су приходи од продаје добара и услуга.
Укупно планирани и остварени јавни приходи, примања и пренета неутрошена средства из
ранијих година за период О1.01.2019-30.06.2019.године према економској класификацији и изворима
финансирања дати су у табелама 1 (буџетска) и 2 (сопствена и донаторска):
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ТАБЕЛА 1
Економ.
Класифик.
311 i 321
300 ооо
711 ооо
711 11О
711 120
711 140
711 190

732 440

.......

\О

g

Капиталне помоћи од ЕУ у корист нивоа општина
УКУПНО 732 ООО

1,000,000.00
1,000,000.00

132,068,742.50
115,885,299.01
7,583,779.71
130,355.89
8,469,307.89
132,068,742.50
2.02
2.02
2.02
48,981,137.57
43,001,539.07
1,237,811.40
4,741,787.10
48,981,137.57
15,925,215.95
4,779,208.00
90,088.00
2,067,400.00
8,982,269.95
6,250.00
15.925.215.95
4,332,895.09
4,332,895.09
4.332.895.09
О.ОО
О.ОО

Разлика

173,126,483.50
154,609,926.99
9,416,220.29
569,644.11
8,530,692.11
173,126,483.50
-2.02
-2.02
-2.02
58,518,862.43
51,998,460.93
262,188.60
6,258,212.90
58,518,862.43
33,774,784.05
5,720,792.00
109,912.00
2,932,600.00
25,017,730.05
-6,250.00
33 774 784.05
5,667,104.91
5,667,104.91
5 667 104.91
1,000,000.00
О.ОО
1,000,000.00
1,000,000.00
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Остварење

Кл

732 ооо
732 150

оо

.

о

о
N
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716 ооо
716 110

95,000,000.00
95 ооо ооо.оо
305,195,226.00
270,495,226.00
17,000,000.00
700,000.00
17,000,000.00
305,195,226.00
О.ОО
О.ОО
О.ОО
107,500,000.00
95,000,000.00
1,500,000.00
11,000,000.00
107 500 ооо.оо
49,700,000.00
10,500,000.00
200,000.00
5,000,000.00
34,000,000.00
О.ОО
49 700 ооо.оо
10,000,000.00
10,000,000.00
1О ооо ооо.оо
1,000,000.00
О.ОО

.
.

714 ооо
714 510
714 540
714 550
714 560
715 590

Пренета средства из ранијих година
Капитал и vтвоћивање оезvлтата пословања
Порез на доходак, добит и капит.добитке
Порез на зараде
Порез на приход од самост. Делатности
Порез на приходе од им овине
Порез на друге приходе
УКУПНО 711 ООО
Порез на фонд зарада
Порез на фонд зарада
УКУПНО 712 ООО
Порези на имовину
Порез на имовину
Порез на наслеђе и поклоне
Порез на капиталне трансакције
УКУПНО 713 ООО
Порези на добра и услуге
Порез на моторна возила
Накнада за коришћење добара од опш. Интереса
Концесионе накнаде и боравишне таксе
Општинске и градске накнаде
Накнада за коришћење општинских путева и улица
УКУПНО 714 ООО
Други порези
Комунална такса на фирму
УКУПНО 716 ООО
Донације од међународних организација
Текуће донације од међународ.организација у кор.

План

т

713 ооо
713 120
713 310
713 420

Назив

бе

712 ооо
712 110

у динарима
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733 ооо
733 150
733 250
741 ооо
741 150
741 520
741 530
741 560
741590

743 ооо

N

772 ооо
772 110

iv
о
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811 ооо

о

о
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954,402.67
15,399,196.19
133,958.09
16,487,556.95
11 453 906.77
8,043,598.77
1,605,618.00
1,804,690.00
11,453,906.77
1 401 750.00
1,311,750.00
90,000.00
1,401,750.00

594,463.60
594,463.60
594,463.60
2,348,566.16
2,348,566.16
2,348,566.16
2,877,491.81

80,272,777.00
80,272,777.00
О.ОО
80,272,777.00
-12,987,556.95
О.ОО
-454,402.67
-12,399,196.19
О.ОО
-133,958.09
-12,987,556.95
13 846 093.23
О.ОО
8,956,401.23
5,394,382.00
-504,690.00
13,846,093.23
698 250.00
588,250.00
-90,000.00
200,000.00
698,250.00
1,000,000.00
1,000,000.00
О.ОО
1,000,000.00
405,536.40
405,536.40
405,536.40
-2,148,566.16
-2,148,566.16
-2,148,566.16
3,122,508.19
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745 ооо
745 150

.

744 ооо
744 150
744 250

1,900,000.00
О.ОО
200,000.00
2 100 ооо.оо
1,000,000.00
1,000,000.00
О.ОО
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
6,000,000.00

79,727,223.00
79,727,223.00
О.ОО
79,727,223.00
16,487,556.95

Кл

743 320
743 350
743 920

Приходи од имовине
Приходи од камате
Накнада за коришћ. Шумског и пољопр.земљишта
Накнада за коришђ.простора и грађ.земљиште
Накнада за коришћење ваздухоплов.просо ра
Накнада за коришћење дрвета
УКУПНО 741 ООО
Приходи од продаје добара и услуга
Приходи од продаје доб ара и услуга
Приходи од продаје добара и услуга
Таксе у корист нивоа општина
Приходи општинских органа
УКУПНО 742 ООО
Новчане казне и одуз.имовинска корист
Приходи од новч. казни за прекршаје у корист нивоа
општина
Приходи од новч. казни за прек. у корист нивоа општина
Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете им.
УКУПНО 743 ООО
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Текући добров. Трансфери од физ.и прав.лица
Кап.добров.трансфери од правних и физичких лица
УКУПНО 744 ООО
Мешовити и неодређени приходи
Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа опш.
УКУПНО 745 ООО
Меморандумске ставке за рефу ндацију
Меморандумске ставке за текућу годину
УКУПНО 772 ООО
Примања од продаје непокретности

160,000,000.00
160,000,000.00
О.ОО
160 ооо ооо.оо
3,500,000.00
О.ОО
500,000.00
3,000,000.00
О.ОО
О.ОО
3,500,000.00
25 ЗОО ООО.ОО
О.ОО
17,000,000.00
7,000,000.00
1,300,000.00
25,300,000.00
2 100 ООО.ОО

бе

742 ооо
742 120
742 150
742 250
742 350

Трансфери од других нивоа власти
Текући трансфери од других нивоа в ласти
Капитални транс. Од других нивоа власти
УКУПНО 733 ООО
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811 150
812 ооо
812 150
813 ооо
813 15U
911 ооо
911 450

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА Да30.06.2019

6,000,000.00
6,000,000.00
О.ОО
О.ОО
О.ОО

2,877,491.81
2,877,491.81
583 224.30
583,224.30
583,224.30

3,122,508.19
3 122,508.19
-583 224.30
-583,224.30
-583,224.30
О.ОО
О.ОО

о.оо

70,000,000.00
70,000,000.00
70,000,000.00
200,000.00
200 ООО.ОО

58,705.00
58 705.00

200,000.00
837,695,226.00

58,705.00
316,840,880.72

70,000,000.00
70,000,000.00
70,000,000.00
141,295.00
141 295.00
О.ОО
141,295.00
520,854,345.28

Q
]

бе

921 ооо
921 650
921 950

Примања од продаје не покретности у корист нив.општ.
УКУПНО 811 ООО
Поимања о.а поо.ааiе покоетне имовине
Примања од продаје порет.ствари у кор.
УКУПНО 812 ООО
Примања од продаје осталих основних средстава
Примања од продаЈе осталих основних средстава
УКУПНО 813 ООО
Приходи од задуживања
Приходи од задуживања домаћ.посл.банака
УКУПНО 911 ООО
Примања од продаје домаће финансијке имовине
Поимања оп отплате коеnита патих nомаћаћинствима
Примања од продаје домаћих акција
УКУПНО 921 ООО
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Економ.
Класифик.

Назив

Остварење

План

Донације
Разлика

Донације од међународних организација

732 150

Текуће донације од међ.орган. У корист нивоа општина

О.ОО

О.ОО

О.ОО

732440

Капиталне помоћи од ЕУ у корист нивоа општина
УКУПНО 732 ООО

о.оо

о.оо

о.оо

Трансфери од других ниво а власти
Текући трансфери од других нивоа власти
Капитални транс. Од других нивоа власти
УКУПНО 733 ООО

О.ОО
О.ОО

О.ОО
О.ОО

О.ОО
О.ОО

Приходи од имовине
Приходи од имовине који прапада имаоцу полисе осит
УКУПНО 741 ООО

о.оо
о.оо

о.оо

1,352,000.00
О.ОО
О.ОО
О.ОО
1,352,000.00

430,841.66
О.ОО
О.ОО
О.ОО
430,841.66

921,158.34
О.ОО
О.ОО
О.ОО
921,158.34

О.ОО
О.ОО

О.ОО

О.ОО
О.ОО

О.ОО

О.ОО

О.ОО

1,352,000.00

430,841.66

921,158.34

741 ооо
741 410
742 ооо
742 150
742 250
742 350
742 370
744 ооо
744 150
744 250
745 ооо
745 150
N

Сопствена средства

732 ооо

733 ооо
733 150
733 250

о

у динарима

ТАБЕЛА2

Приходи од продаје добара и услуга
Приходи од продаје добара и услуга
Таксе у корист нивоа општина
Приходи општинских органа
Родитељски динар за ваннаставне активности
УКУПНО 742 ООО
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Текући добров. Трансфери од физ.и прав.лица
Кап.добров.трансфери од правних и физичких лица
УКУПНО 744 ООО
Мешовити и неодређени приходи
Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа опш.
УКУПНО 745 ООО
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА ДО 30.06.2019.

о.оо

о.оо
о.оо

о.оо

о.оо
о.оо

о.оо

План

Остварење

50,000,000.00

22,577,112.76

Разлика

О.ОО
50,000,000.00
50,000,000.00
19,618,352.00
5,350,000.00
14,268,352.00
19 • 618,352.00

22,577,112.76
22,577,112.76
18,325,779.59
9,566,387.54
8,759,392.05
18,325 • 779.59

100,000.00

О.ОО

27,422,887.24
27,422,887.24
1,292,572.41
-4,216,387.54
5,508,959.95
1 292 572.41

. .

О.ОО

о.оо

100,000.00
100,000.00

О.ОО

о.оо

о.оо
о.оо

69,718,352.00

40,902,892.35
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Службени лист општине Кладово

РАСХОДИ
Расходи и издаци буџета општине Кладово за
период јануар-јун 2019. године, извршени су у
укупном износу од 399.418.483,37 динара,
односно са
43,95% од планом утврђене
величине. Од тог износа 313.872.310,51 динара је
из буџетских средстава, што је 42,26 % од плана,
249.144,09 динара из сопствених средстава што
је 18,43% од плана и 85.297.028,77 динара из
донација и трансфера, што је 51,78 % од плана.
Категорија расхода 41 - расходи за запослене
обухвата расходе за бруто плате запослених код
директних и индиректних корисника буџетских
средстава и остала социЈална и друга давања.
Укупан износ ових расхода је 81.026.372,76
динара, што је 50,08% од плана, од чега је
целокупан износ од 81.026.372,76 динара из
буџетских средстава. Највећи износ у оквиру ове
категорије обухватају плате, додаци и накнаде
запослених у износу од 60.607.727,00 динара,
што је 50,30%од плана, социјални доприноси на
терет послодавца у износу од 10.352.810,81
динара, што је 48,14% од плана и социјална
давања запосленима у износу од 5.427.989,93
динара, што је 52,55% од плана.
Категорија расхода 42 - коришћење услуга и
роба - извршено је у износу од 85.271.429,89
динара, односно 33,05 % планске величине, од
чега је 84.943.885,80 динара из буџетских
средстава, 249.144,09 динара из сопствених
средстава и 78.400,00 динара из средстава
донација и трансфера. Највећи износ заузимају
стални трошкови са 28.534.337,96 динара, затим
услуге по уговору са 25.951.090,63 динара,
текуће поправке и одржавања са 6.700.814,95,
динара, трошкови материјала са 7.650.651,44
динара, специјализоване услуге са 16.025.134,56
динара и трошкови путовања са 409.400,35
динара.
Категорија расхода 44 - отплата камата и
пратећи трошкови задуживања обухвата плаћене
доспеле обавезе за камату по лизингу у износу од
17.025,60 динара, што је 1,98% од плана.

Категорија расхода 46 - донације, дотације и
трансфери обухвата донације и трансфере
осталим нивоима власти. Укупно извршење је
54.963.468,03 динара, што је 49,42% од плана.
Највећи део у износу од 28.265.771,20 динара
чине трансфери основним и средњим школама,
12.135.000,53 динара трансфери Центру за
социјални рад и 5.562.696,30 динара остале
дотације и трансфери.
Категорија расхода 47 - социјално осигурање
.
.
и социЈална заштита извршено Је укупно
1.124.185,10 динара или 12,53 % планираних
расхода.
Категорија расхода 48 - остали расходи
обухвата више различитих група расхода.
Извршење ове категорије укупно износи
16.722.074,07 динара, односно 27,35% од плана.
Група конта 481 - дотације невладиним
организациЈама, укупно су пренета средства у
износу од 15.029.249,46 динара и то највише
спортском удружењима и Црвеном крсту.
Група конта 482 - порези,обавезне таксе,
казне и пенали утрошена су средства у износу од
672.852,80 динара , што је 15,87% од плана.
Група конта 483 - новчане казне и пенали по
решењу судова 1.019.971,81 динара, што је
27,72% од плана.
Група конта 485 - накнада штете за повреде
или штету нанету од стране државних органа
износи О динара.
Категорија расхода 51 - основна средства
укупно је извршено 160.293.927,9 динара, што је
54,93% од плана , и то буџетских средстава
75.075.299,15 динара, О динара из сопствених
средства и 85,218.628,77 динара из донација.
Категорија расхода 54 - природна имовина.
Овај износ се односи на куповину земљишта.
Укупно планирани и извршени јавни расходи
и издаци за период 01.01.2019-30.06.2019. године
према економској класификацији и изворима
финансирања дати су у табелама 3 (из буџетских
средстава) и 4 (сопствена средства и донације):

Категорија расхода 45 - субвенције односи се
на разне видове субвенција и то приватним
предузећима и осталим јавним нефинансијским
пре дузећима и институцијама. Ук упна
реализација износи 0,00 динара.
Година XVII - Број 12
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Службени лист општине Кладово
у динарима

ТАБЕЛАЗ
Екон.
Клас.
410
411
412
413
414
415
416
420
421
422
423
424
425
426
440
441
444
450
451
454
460
462
463
464
465
470
472
480
481
482
483
484
485
490
499
499
510
511
512
513
514
515
520
522
541
541
610
611

НАЗИВ
Расходи за запослене
Плате додаци и накнаде запослених
Социј.доприн.на тер.послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнада за запослене
Награде, бонуси и ост.посеб.расходи
Коришћење роба и услуга
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Оптплата камате
Отплата домаћих камата
Пратећи трошкови задуживања
Субвенције
Субв.нефинансиј.организацијама
Субв.прив.предузећима
Донације и трансфери
Текуће донације међу.организацијама
Донације и транс.астал.нивоима влас.
Дотације орган.за обавезно соц.осиг.
Остале донације и трансфе ри
Права из социјалног осиrурања
Накнаде за соц.зашт.из буџета
Остали расходи
Дотације невладиним организацијама
Порези, обав.таксе и казне наметнуте
Новчане казне и пенали по реш.судова
Накнада штете у сл.елем.непогода
Накнада остале штете
Административни трансфери
Стална резерва
Текућа резерва
Основна средства
Зграде
Машине и опрема
Остала основна средства
Култивисана имовина
Нематеријална имовина
Залихе материјала
Залихе производње
Земљиште
Земљиште
Отплата главнице
Оптплата главнице домаћим
кредиторима
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Година XVII - Број 12

Буџетска средства
ИЗВРШЕЊЕ
ПЛАН
РАЗЛИКА
161,803,743.00
81,026,372.76
80,777,370.24
120,500,343.00
60,607,727.00
59,892,616.00
21,504,800.00
10,352,810.81
11,151,989.19
530,000.00
530,000.00
О.ОО
5,427,989.93
4,901,010.07
10,329,000 .ОО
2,147,662.63
3,178,337.37
5,326,000.00
1,123,417.61
2,490,182.39
3,613,600.00
253,473,957.00
84,943,885.80 168,530,071.20
43,995,171.13
28,531,428.87
72,526,600.00
2,792,979.65
3,153,000.00
360,020.35
48,451,359.37
25,886,440.63
74,337,800.00
15,905,134.56
31,481,865.44
47,387,000.00
24,529,185.05
31,190,000.00
6,660,814.95
24,879,557.00
7,600,046.44
17,279,510.56
860,000.00
17,025.60
842,974.40
299,482.83
300,000.00
517.17
16,508.43
543,491.57
560,000.00
600,000.00
600,000.00
о.оо
600,000.00
О.ОО
600,000.00
О.ОО
О.ОО
111,213,006.00
56,249,537.97
54,963,468.03
О.ОО
О.ОО
40,400,771.73
45,257,048.27
85,657,820.00
11,000,000.00
9,000,000.00
2,000,000.00
8,992,489.70
14,555,186.00
5,562,696.30
1,124,185.10
5,345,814.90
6,470,000.00
1,124,185.10
5,345,814.90
6,470,000.00
16,722,074.07
61,140,540.00
44,418,465.93
15,029,249.46
37,621,290.54
52,650,540.00
4,240,000.00
672,852.80
3,567,147.20
2,660,028.19
1 019 971.81
3 680 ООО.ОО
300,000.00
300,000.00
О.ОО
270,000.00
270,000.00
О.ОО
8,350,480.00
о.оо 8,350,480.00
2,000,000.00
2,000,000.00
О.ОО
6,350,480.00
6,350,480.00
О.ОО
57,708,200.85
132,783,500.00
75,075,299.15
113,013,500.00
62,771,467.80
50,242,032.20
6,434,892.03
12,065,107.97
18,500,000.00
о.оо
О.ОО
о.оо
О.ОО
1,270,000.00
238,723.38
1,031,276.62

о.оо
о.оо

о.оо

о.оо

о.оо
о.оо

О.ОО
5,000,000.00
5 ООО ООО.ОО
1,000,000.00

О.ОО
О.ОО

о.оо

5,000,000.00
5 ооо ооо.оо
1,000,000.00

1,000,000.00
742,695,226.00

О.ОО
313,872,310.51

1,000,000.00
428,822,915.49

о.оо
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ТАБЕЛА4
Екон.
НА ЗИВ
Клас.
410 Расходи за запослене
411
412
413
414
415
416

420

440

451
454

Субв.нефинансиј.организацијама
Субв.прив.предузећима
Донације и тран сфери

450

460

462
463
464
465
о
N
о
оо
N
о

.......

\О

g

470

Текуће донације међу.организацијама
Донације и транс.астал.нивоима влас.
Дотације орган.за обавезно соц.осиг.
Остале донације и трансфери
Права из социјалног осигурања

472

480

Накнаде за соц.зашт.из буџета
Остали расходи

481

Дотације невладиним организацијама

О.ОО
О.ОО
О.ОО
О.ОО
О.ОО
О.ОО

1,202,000.00

80,000.00
200,000.00
232,000.00
400,000.00
100,000.00
190,000.00

о.оо

О.ОО
О.ОО

о.оо

О.ОО
О.ОО

о.оо

О.ОО
О.ОО
О.ОО
О.ОО

о.оо

О.ОО

о.оо

О.ОО

249,144.09

2,909.09
49,380.00
26,250.00
120,000.00

О.ОО

50,605.00

о.оо
о.оо
о.оо
о.оо
о.оо
о.оо
о.оо

952,855.91
77,090.91
150,620.00
205,750.00
280,000.00
100,000.00
139,395.00

о.оо
о.оо
о.оо
о.оо
о.оо
о.оо
о.оо
о.оо
о.оо
о.оо
о.оо
о.оо
о.оо
о.оо
о.оо

3,339,800.00

100,000.00
410,000.00
1,629,800.00

О.ОО

100,000.00
1,100,000.00

2,500,000.00
2,500,000.00

78,400.00

О.ОО

38,400.00
40,000.00

о.оо
о.оо
о.оо
о.оо
о.оо
о.оо
о.оо

3,261,400.00
100,000.00
410,000.00
1,591,400.00

о.оо

60,000.00
1,100,000.00

о.оо
о.оо
о.оо
о.оо
о.оо
о.оо
о.оо
о.оо
о.оо
о.оо
о.оо

2,500,000.00
2,500,000.00

о.оо
о.оо
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Отплата домаћих камата
Пратећи трошкови задуживања
Субвенције

о.оо

Остали извори ( 06, 07, 13, 16)
ИЗВРШЕЊЕ
ПЛАН
РАЗЛИКА

Кл

441
444

Сопствени приходи ( извор 04)
ИЗВРШЕЊЕ
ПЛАН
РАЗЛИКА

бе

421
422
423
424
425
426

Плате додаци и накнаде запослених
Социј.доприн.на тер.послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнада за запослене
Награде, бонуси и ост.посеб.расходи
Ко�ишћење �оба и }'СЛ}'rа
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Оптплата камате

у динарима

Го
�
::1
:i::
�

-

><
<

t,1
-сј

З.

.......
N

611

Порези, обав.таксе и казне наметнуте
Новчане казне и пенали по реш.судова
Накнада штете у сл.елем.непогода
Накнада остале штете
Административни трансфери
Стална резерва
Текућа резерва
Основна средства
Зграде
Машине и опрема
Остала основна средства
Култивисана имовина
Нематеријална имовина
Залихе материјала
Залихе производње
Земљиште
Земљиште
Отплата главнице
Оптплата главнице домаћим
кредиторима
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

о.оо
о.оо
о.оо
о.оо
о.оо
о.оо
о.оо

О.ОО
О.ОО
О.ОО
О.ОО

о.оо

О.ОО
О.ОО
150,000.00
О.ОО
50,000.00
О.ОО
О.ОО
100,000.00

150,000.00

100,000.00

10,000.00

о.оо
о.оо

о.оо
о.оо
о.оо
о.оо
о.оо

о.оо

О.ОО

о.оо

О.ОО

о.оо

О.ОО
1,352,000.00

50,000.00

158,878,552.00
153,368,552.00
5,500,000.00

о.оо

249,144.09

о.оо

1,102,855.91

164,718,352.00

85,218,628.77
85,218,628.77

о.оо
о.оо
о.оо
о.оо
о.оо
о.оо
о.оо

73,659,923.23
68,149,923.23
5,500,000.00

о.оо
о.оо

10,000.

85,297,028.77

Q
]

о.оо
о.оо
о.оо
о.оо
о.оо

бе

482
483
484
485
490
499
499
510
511
512
513
514
515
520
522
541
541
610

о.оо

�
�

79,421,323.23
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Службени лист општине Кладово

УКУПНИ ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ КОРИГОВАН ЗА ТРАНСАКЦИЈЕ У
ИМОВИНИ И ОБАБЕЗАМА КОЈЕ СУ ИЗВРШЕНЕ У ЦИЉУ СП РОВОЂЕЊА ЈАВНИХ ПОЛИТИКА И ЗА
СУБВЕНИЦИЈЕ
ДАТЕ У ФОРМИ КРЕДИТА ИЛИ НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ)

1

2

3

4

5

опис

Шифра
економске
класификације

Буџетска
средства

Додатна
средства

Укупна
средства
(3+4)

1. УКУПНА СРЕДСТВА ( 11+111 )

3+7+8+9

316841

41334

358175

7+8+9

316841

41334

358175

7

313321

41334

354655

2.Примања од продаје нефинансијске
имовине

8

3461

о

3461

З.Примања од задуживања и продаје
финансијске имовине

9

59

о

59

92

59

о

59

373254
238797

26164
328

399418
239125

134457

25836

160293

о
о

о
о

о
о

-56413

15170

-41243

-56472

15170

-41302

-56413

15170

-41243

11.УКУПНА ПРИМАЊА ( 1+2+3)

1.Текући приходи

3.1. Примања од продаје финансијске
имовине
111.ПРЕНЕТА СРЕДСТВА
IV.УКУПНИ ИЗДАЦИ

4. Текући расходи
5. Издаци за нефинансијску имовину

6.Издаци за отплату главнице и набавку
финансијске имовине
6.1. Набавка финансијске имовине
V. УКУПНА СРЕДСТВА минус УКУПНИ ИЗДАЦИ
VI.БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (7+8) -(4+5)
VIII.УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ V I. + (3.1 - 6.1)

Година XVII - Број 12

3
4+5+6

4
5
б
62
(3+7+8+9)(4+5+6)
(7+8)-(4+5)
(7+8)-(4+5)+(9262)

02.08.2019. год.
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Службени лист општине Кладово

Буџетски дефицит као разлика између укупног износа текућих прихода и примања по основу
продаје нефинансијске имовине и укупног износа текућих расхода и издатака за набавку
нефинансијске имовине утврђен је у износу од 41.302 хиљада динара.
Укупан фискални резултат је буџетски дефицит, коригован за нето разлику између примања по
основу отплате датих кредита и продаје финансијске имовине и одлива по основу датих кредита и
набавке финансијске имовине и утврђен је у износу од 41.243 хиљада динара.
Програмска структура расхода и издатака за период О1.О1.2019-3 О. 06.2019. године дата је у табели 5:

Година XVII - Број 12

02.08.2019. год.

::::
::r:

ТАБЕЛА5
Средства из буџета

Шифра

р.:,

Назив
Програм

З.

1101-0001
1101-0002
1101-0003
1101-0004

о
N
о
оо
N
о

.......

\О

g

Одржавање чистоће на површинамајавне намене
(Управљање отпадом)
Зоохигијена
Уређивање, одржавање и коришћење пијаца
Одржавање гробаља и погребне услуге
Производња и дистрибуција топлотне енергије
Управљање и снабдевање водом за пиће
Реконстрvкциiа зелене пиiаце
Изградња ограде око старог гробља
Програм 3. Локални економски развој
Унапређење привредног и инвестиционог амбијента
Мере активне политике запошљавања

1501-0003

Подршка економском развоју и промоцији предузетништва

1502

700,000.00

128,600.00

О.ОО

О.ОО

О.ОО

О.ОО

О.ОО

О.ОО

5,500,000.00

195,760.00

О.ОО

О.ОО

О.ОО

О.ОО

Просторно и урбанисгичко планирање
Спровођење урбанистичких и просторних планова
Упоављање гоаћевинским земљиштем
Стамбена подршка

1501-0002
1501-П1

О.ОО

128,600.00

Управљање/одржавање јавним осветљењем
Одржавање јавних зелених површина

1501-0001

324,360.00

О.ОО

700,000.00

1102-0001
1102-0002

1501

6,200,000.00

Програм 1. Становање, урбанизам и просорно планирање

Остваривање јавног интереса у одржавању зграда
Програм 2. Комунална делатност

1102-0003
1102-0004
1102-0005
1102-0006
1102-0007
1102-0008
1102-П1
1102-П2

о.оо

324,360.00

1101-0005
1102

о.оо

6,200,000.00

з

1101

N

план

план

Стручна пракса (приправници 2018)
Програм 4. Развој туризма

4

5,500,000.00

6

195,760.00

о.оо

извршење

7

о.оо

о.оо

о.оо

98,800,000.00

41,890,947.55

о.оо

о.оо

98,800,000.00

41,890,947.55

39,400,000.00

16,560,314.38

О.ОО

О.ОО

39,400,000.00

16,560,314.38

4,000,000.00

583,194.00

О.ОО

О.ОО

4,000,000.00

583,194.00

32,000,000.00

11,628,619.17

О.ОО

о.оо

32,000,000.00

11,628,619.17

2,500,000.00

О.ОО

О.ОО

О.ОО

2,500,000.00

О.ОО

О.ОО

О.ОО

О.ОО

О.ОО

О.ОО

О.ОО

О.ОО

О.ОО

2,000,000.00

о.оо

13,200,000.00

13,118,820.00

о.оо
о.оо
о.оо

о.оо
о.оо
о.оо

2,000,000.00

о.оо
о.оо

13,200,000.00

13,118,820.00

о.оо

5,700,000.00

о.оо

8,400,000.00

5,591,013.60

о.оо

о.оо

8,400,000.00

5,591,013.60

1,400,000.00

591,013.60

О.ОО

О.ОО

1,400,000.00

591,013.60

О.ОО

О.ОО

5,000,000.00

5,000,000.00

О.ОО

О.ОО

О.ОО

О.ОО

О.ОО

О.ОО

2,000,000.00

О.ОО

5,000,000.00

5,000,000.00

2,000,000.00

О.ОО

5,700,000.00

22,577,112.76

171,665,258.00

83,646,919.33

12,437,758.00

4,160,441.11

1,202,460.60

3,530,000.00

1,202,460.60

О.ОО

5,718,000.00

О.ОО

1,735,000.00

5,000.00

1,735,000.00

5,000.00

121,665,258.00

61,069,806.57
4,160,441.11

3,530,000.00
5,718,000.00

50,000,000.0

1502-0001
1502-0002
1502-П1
1502-П2
1502-П3
1502-П4

Управљање развојем туризма
Промоцција туристичке понуде
Етно Фестивал
Златна бvћка Ђеnпапа
Кладовско лето
Данубе фан фест

12,437,758.00

4,040,000.00

2,462,788.00

4,040,000.00

2,462,788.00

2,500,000.00

О.ОО

2,500,000.00

О.ОО

1502-П5

Наслеђе на граници Дунава Визитор центар

91,704,500.00

53,239,116.86

141,704,500.00

75,816,229.62

50,000,000.00

.......
°"

Укупна средства

извршење

извршење

Прог.акт.

Ь1
-о

Сопствени и други
приходи

у ДИНЭЈ)_ИМЭ

22,577,112.76
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Програм 5. Пољопривреда и рурални развој

0101-0001
0101-0002
0101-П1

Подршка за спровођење пољопривредне политике у лок.зај.
Мере подршке руралном развоју
Подршка удружењима из области пољопривреде

0401-0001
0401-0002
0401-0003
0401-0004
0401-0005
0401-0006

Управљање заштитом животне средине

Управљање комуналним отпадом
Управљање осталим врстама отпада

0401-П1

Финансирање пројеката из области заштите животне
средине

0401

tт1
-а

З.

2

.......

Програм 6. Заштита животне средине

0701

2002-0001
2003

2003-0001
0901

1 .

N
о

\.О

15,600,000.00
3,500,000.00

о.оо

166,785.00

О.ОО

о.оо

о.оо

О.ОО

1,900,000.00

166,785.00

О.ОО

О.ОО

500,000.00

158,010.00

500,000.00

158,010.00

О.ОО
1,000,000.00

О.ОО

1,000,000.00

О.ОО
О.ОО

О.ОО
О.ОО
О.ОО
О.ОО

400,000.00

8,775.00

400,000.00

8,775.00

32,300,000.00

12,015,827.80

60,500,000.00

39,994,132.76

92,800,000.00

52,009,960.56

Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

4,838,526.00

25,500,000.00

5,071,885.20

45,300,000.00

9,910,411.20

Јавни градски и приградски превоз путника
Капитално одржавање аутопутева, мостова и надвожњака

12,500,000.00

7,177,301.80

35,000,000.00

34,922,247.56

47,500,000.00

42,099,549.36

76,902,889.00

32,641,226.52

1,950,000.00

78,400.00

78,852,889.00

32,719,626.52

76,902,889.00

32,641,226.52

1,950,000.00

78,400.00

78,852,889.00

32,719,626.52

Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образов

о.оо

о.оо

Програм 9. Основно образовање и васпитање

53,803,820.00

24,132,543.65

53,803,820.00

24,132,543 .65

Функционисање основних школа

53,803,820.00

24,132,543.65

24,132,543.65

Програм 10. Средње образовање

10,854,000.00

4,133,227.55

53,803,820.00
10,854,000.00

Функционисање средњих школа

10,854,000.00

4,133,227.55

10,854,000.00

4,133,227.55

Програм 11. Социјална и дечја заштита

29,182,240.00

14,378,228.27

38,188,540.00

14,378,228.27

Једнократне помоћи и други облици помоћи

21,000,000.00

12,135,000.53

21,000,000.00

12,135,000.53

о.оо

о.оо

9,006,300.00

о.оо

4,133,227.55

0901-0002
0901-0003
0901-0004
0901-0005
0901-0006
0901-0007
0901-0008
0901-П1

Породични и домски смештај, прихватилишта и др.врсте
смеш
Дневне услуге у заједници
Саветодавно-терапијске и социјалнGедукативне услуге
Подршка реализацији програма Црвеног крста
Подршка деци и породици са децом
Подршка рађању и родитељству
Подршка особама са инвалидитетом
Пројекат " За избеглице"

0901-П2
0901-П3
0901-П4
0901-П5

Помоћ породицама при лечењу стерилитета и вештачкој
750,000.00
оплодњи
750,000.00
Помоћ породицама при лечењу тешко оболеле деце
1,000,000.00
Подршка удружењима из области социјалне заштите
Реализациiа меое попvлационе политике v општини Кладово 971,700.00

6,478,000.00

о.оо

Програм 12. Здравствена заштита

4,000,000.00

4,000,000.00

4,000,000.00

4,000,000.00

Функционисање установа примарне здравствене заштите
Мртвозорство

4,000,000.00

4,000,000.00

4,000,000.00

4,000,000.00

1801

1801-0001
1801-0002

1,161,000.00

129,000.00

1,161,000.00

129,000.00

3,239,540.00

1,681,979.17

3,239,540.00

1,681,979.17

310,000.00

11,678.36

3,810,000.00

11,678.36

750,000.00

О.ОО

140,000.00

750,000.00

140,000.00

280,570.21

1,000,000.00

280,570.21

о.оо

3,500,000.00

о.оо

О.ОО

о.оо

5,506,300.00

о.оо

о.оо
о.оо
о.оо

о.оо

о.оо
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О.ОО

о.оо

Кл

0901-0001

1,900,000.00

19,100,000.00

19,800,000.00

Програм 8. Предшколско васпитање

2002

15,600,000.00
3,500,000.00

о.оо

бе

0701-0004
0701-П1
2001-0001

о
оо

Управљање отпадним водама

Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструк.

0701-0002

2001

о
N

Праћење квалитета елемената животне средине
Заштита природе

19,100,000.00

Го

.......

оо

аХVП-

);;;;
:;:
::i::

1201-0001
1201-0002

Спровођење активности из области друштвене бриге за
јав.з.
Проrрам 13. Развој културе
Фvнкционисање локалних vстанова кvлтvое
Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

1201-0003

Унапређење система очувања и представљања културне
историјског наслеђа

1801-0003
1201

tт:1
"О

З.
.......
N

1201-0004
1201-0005
1201-0006
1201-П1
1201-П2
1201-П3
1301-0001

g

2,500,000.00

1,312,414.33

5,000,000.00

2,190,370.00

5,000,000.00

2,190,370.00

5,000,000.00

о.оо

5,000,000.00

о.оо

О.ОО

О.ОО

О.ОО

О.ОО

О.ОО

О.ОО

О.ОО

О.ОО

О.ОО

О.ОО

22,400,000.00

8,512,580.22

О.ОО

О.ОО

О.ОО

О.ОО

22,400,000.00

8,512,580.22

Подршка локалним спортским организ. удружењима и савезима

О.ОО

О.ОО

8,512,580.22

22,300,000.00

8,512,580.22

100,000.00

О.ОО

100,000.00

О.ОО

184,184,554.00

77,216,634.79

43,262,052.00

22,647,383.25

227,446,606.00

99,864,018.04

0602-0001

Функционисање локалне самоуправе и градских општина

144,550,505.00

67,352,180.43

40,000,000.00

19,387,991.20

184,550,505.00

86,740,171.63

0602-0002

Функционисање месних заједница

22,587,471.00

7,027,744.08

22,587,471.00

7,027,744.08

0602-0003

Сервисирање јавног дуга

1,120,000.00

О.ОО

1,120,000.00

О.ОО

0602-0004
0602-0005
0602-0006
0602-0007
0602-0008
0602-0009
0602-0010

Општинско/градско правобранилаштво
Омбудсман
Инспекцијски послови
Функционисање националних савета националних мањина
Правна помоћ
Текућа буџетска резерва
Стална буџетска резерва

1,776,098.00

805,927.07

1,776,098.00

805,927.07

О.ОО

О.ОО

О.ОО

О.ОО

О.ОО

О.ОО

О.ОО

О.ОО

0602-0011

Робне резерве

0602-0012

Комунална полиција

0602-0013

Администрирање изворних прихода локалне самоуправе

0602-0014

Управљање ванредним ситуацијама

6,350,480.00

О.ОО

6,350,480.00

О.ОО

2,000,000.00

О.ОО

2,000,000.00

О.ОО

О.ОО

О.ОО

n nn

n nn

1,300,000.00

153,623.21

О.ОО

О.ОО

1,300,000.00

153,623.21

Q
�

�
.:
�
.:
(')
а
;::s
�
;;Ј
.:
�
(1)

�
а..,
а

во

\О

1,312,414.33

2,500,000.00

Кл

.......

13,544,032.85
10,041,248.52

т

N
о

36,982,183.00
24,482,183.00

9,792,104.43

22,300,000.00

0602

о
оо

249,144.09
249,144.09

23,130,183.00

Подршка предшколском, школском спорту
Одржавање спортске инфраструктуре
Фvнкuионисање локалних споотс
Спровођење омладинске политике
Проrрам 15. Опште услуrе локалне самоуправе

1301-0002
1301-0003
1301-0004
1301-0005

о
N

1,352,000.00
1,352,000.00

35,630,183.00

13,294,888.76

О.ОО

бе

1301

Остваривање и унапређивање јавног интереа у области
јавног информисања
Унапређење јавног информисања на језицима нац.мањина
Унапређење јавног информисања особа са инвалидитетом
Казан култ Кладово
Дани европске баштине
Санација крова на дому културе
Проrрам 14. Развој спорта и омладине

о.оо

Го
�
::::
::r:

i:,:,

><

-

�

tт1
-а
N

Текуће поправке и одржавање објеката месних заједница у
ОПШТИНИ Кладово

0602-П2

Санација објекта основне школе " Вук Караџић " у Кладову

4,500,000.00

1,877,160.00

4,500,000.00

1,877,160.00

3 262 052.00

3 259 392.05

14,504,240.23

37,372,282.00

14,504,240.23

3 262 052.00

З.

.......

0602-П1

2101

Програм 16 Политички систем локалне самоуправе

37,372,282.00

3 259 392.05

18,070,12 2.00

6,973,271.06

18,070,122.00

6,973,271.06

2101-0002

Функционисање извршних органа

17,592,160.00

5,831,295.56

17,592,160.00

5,831,295.56

2101-0003

Подршка раду извршних органа власти и скупштине

О.ОО

О.ОО

2101-П1

Локални избори уопштини Кладово

1,710,000.00

1,699,673.61

О.ОО

О.ОО

О.ОО

О.ОО

908,765,578.00

399,418,483.37

0501
0501-0001

Програм 17. Енергетска ефикас. и обновљиви извори енерг.
Унапређење и побољшање енергетске ефикасности и
употреба обновљивих извора енерЈ;1је

УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ

1,710,000.00

о.оо

742,695,226.00

1,699,673.61

о.оо
313,872,310.51

166,070,352.00

85,546,172.86

Q
]

бе

Функционисање Скупштине

2101-0001
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Службени лист општине Кладово

Укупно планирани и извршени капитални издаци за период 01.01.2019-30.06.2019. дат је у табели 6:
ТАБЕЛА6
Р.бр .

Назив капиталног пројекта

1

2
К АПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА У ОПШТИНИ КЛАДОВО

1
2

з
4
5
6

РЕКОНСТРУКЦИЈА ПЛАТОА ИСПРЕД ДОМА ОМЛАДИНЕ
ИЗГРАДЊЕ ОГРАДЕ ОКО СТАРОГ ГРОБЉА
ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ИЗГРАДЊА ЗЕЛЕНЕ ПИЈАЦЕ У КЛАДОВУ
НАСЛЕЂЕ НА ГРАНИЦИ ДУНАВАВИЗИТОР ЦЕНТАР

Конто 3.
ниво

ПЛАН

ИЗВРШЕЊЕ

РАЗЛИКА

3

4

5

6(4-5)

511

З5,ООО,000.00

З4,922,247.56

77,752.44

511

15,000,000.00

о.оо

15,000,000.00

511

5,700,000.00

о.оо

5,700,000.00

511

40,000,000.00

19,З87,991.20

20,612,008.80

511, 512

13,200,000.00

13,118,820.00

81,180.00

421, 422,
42З,424,511

141,704,500.00

75,816,229.62

65,888,270.ЗS

7

ИЗГРАДЊА ПЛАТОА ЗА ПОТРЕБЕ ПРИСТАНИШТА У
КЛАДОВУ

511

5,000,000.00

4,801,9З2

198,068

8

ИЗГРАДЊА ПЛАТОА И АУТОБУСКОГ СТА ЈАЛИШТА КОД
ДОМА КУЛТУРЕ У КЛАДОВУ

511

2,500,000.00

О.ОО

2,500,000.00

И З В Е Ш Т АЈ
О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТА ВА ИЗ
ТЕКУЋЕ И СТАЛНЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ У ПЕРИ ОДУ
ЈАНУАР-ЈУН 2019. ГОДИНЕ
1. КОРИШЋЕЊЕ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ У ПЕРИ ОДУЈАНУАР- ЈУН 2019.
ГОДИНЕ
У периоду јануар-јун 2019. године урађено је
9 решења на терет текуће буџетске резерве којим
су извршене промене апроприЈациЈа корисника
буџета у укупном износу од 5.199.520,00 динара.
Решења су следећа:
1.

у динарима

Ре ш е њ е б р о ј 4 0 1- 3 /2 0 1 9-I I о д
15.01.2019.године којим се у разделу 1 у
Програму 16 политички систем локалне
самоуправе, на пројекту Пl "Локлани
избори у општини Кладово" повећавају
средства на позицији број 8/1, економска
класификација 416 награде бонуси остала
давања у износу од 1.463.600,00 динара, на
позицији под редним бројем 8/2 економска
класификација 423 услуге по уговору уводи
се износ од 65.700,00 динара, на позицији
под ред еним број ем 8/3 економска
калсификација 426 материјал уводи се износ
од 8.000,00 динара и на позицији под редним
бројем 8/4 економска класификација 465
остале дотације по Закону уводи се износ од
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69.700,00 динара.
2.

Решење број 401-4/2019-П од 16.01.2019.
године којим се у разделу 1 у Програму 16
политички систем локалне самоуправе,
п р о г р а м с к а а к т и в н о с т 2 1 0 1-0 0 0 1
функционисање Скупштине на позицији број
2/1, економска класификација 414 солидарна
давања запосленима уводи се износ од
205.000,00 динара а у складу са Одлуком
општинског већа од 14.01.2019. године.

3.

Ре ш е њ е б р о ј 4 0 1-5 /2 0 1 9-II о д
16.01.2019.године којим се у разделу 4 у
Програму
15 Опште услуге поклане
самоуправе , програмска активност 06020004 општинско правобранилаштво,
на
п о з и ц и ј и б р о ј 1 9 /1 , е к о н о м с к а
класификација 414 солидарна давања
запосленима уводи се износ од 34.000,00
динара а у складу са Одлуком општинског
већа од 14.01.2019. године.

4.

Реш е њ е б р о ј 4 0 1-2 7 /2 0 1 9-II о д
04.04.2019. године којим се у разделу 5 у
Програму 4 Развој туризма, на пројекту
1502-П5 Наслеђе на граници Дунава
В изитор центар, функционална
класификација 473-туризам , на позицији
број 47/1, економска класификација 424
уводи се износ од 318.000,00 динара а у
циљу израде Плана превентивних мера
02.08.2019. год.

Службени лист општине Кладово

сабора дијаспоре који се сваке године
одржава уЈулу месецу.

безбедности и здравља на раду и услуга
кординатора у току изградње.
5.

6.

Решење број 401- 34/2019-П од 07.05.2019.
године којим се у разделу 5 у Програму 11
Социјална и дечија заштита, на пројекту
0901-П5 Реализација мера популационе
политике у општини Кла дово,
функциона лна класификација 040породица и деца, на позицији број 76/1,
економска класификација 423 услуге по
уговору уводи се износ од 88.200,00 динара
и на позицији под редним бројем 76/2
економска класификација 511 зграде и
грађевински објекти уводи се износ од
883.500,00 динара а у складу са Уговором о
суфинансирању м е р а популационе
политике у општини Кладово потписаним
са Кабинетом министра без портфеља
задуженог за демографију и популациону
политику.
Решење број 401-38/2019-П од 14.05.2019.
године којим се у разделу 5, глава 1 у
Програму 4 Развој туризма, на пројекту
1502-Пl Етно фестивал, функционална
класификација 473-туризам, на позицији
број 143, економска класификација 423
услуге по уговору повећава се износ за
400.000,00 динара а за успешну реализацију
Етно фестивала у Кладову.

7.

Решење број 401-41/2019-П од 10.06.2019.
године којим се у разделу 5, у Програму 2
ком у н а л н а д е л а т н о с т, п р о г р а м с к а
активност 0004-зоохигијена, повећавају се
средства на позицији под редним бројем 37
економска класификација 424
у износу од
специЈализоване услуге
1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 д и н а р а з а т р о шк о в е
запрашивања од комараца на територији
општине Кладово.

8.

Решење број 401-42/2019-П од 10.06.2019.
године којим се у разделу 5, у Програму 15
опште услуге локалне самоуправе,
програмска активност 0602-0002
функционисање м е с н и х заједница,
повећавају се средства на позицији под
редним бројем 191 економска
класификација 423 услуге по уговору у
износу од 150.000,00 динара за потребе
месне заједнице Љубичевац за одржавање
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9.

Решење број 401-45/2019-П од 26.06.2019.
године којим се у разделу 5, у Програму 9
Основно образовање, програмска активност
2002-0001 функционисање основних
школа, повећавају се средства на на
позицији под редним бројем 66 економска
класификација 463 текући трансфери
осталим нивоима власти у износу од
13.820,00 динара за потребе школе у
Корбову за исплату по судском решењу.

11 КОРИШЋЕЊЕ СТАЛНЕ РЕЗЕРВЕ
Б УЏЕТА У П ЕРИОДУ ЈАНУАР-ЈУН
2019.ГОДИНЕ
У периду јануар-јун 2019. године на терет
средстава Сталне резерве буџета Општине
Кладово није донела ниједно решење.
111 ПОС ЕБАНДЕО
Укупно планирани и извршени расходи и
издаци у периоду 01.01.2019-30.06.2019. године
према огранизационој класификацији и
изворима финансирања дати су у табелама 7
(буџетска средства) и 8 (сопствена средства и
донације):

02.08.2019. год.

Го

N
N

аХVП-

);;;;
:;:
::i::

у динарима

ТАБЕЛА 7

tт:1
"О

З.

Раздео

N

1

.......

Глава

Функц.

111

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КЛАДОВО
програм 2101-прог.акт.0001
НАЗИВ

Ек.клас.

1
2
2/1

411
412
414

ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ
С ОЦ.ДОПР.НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВ.
С ОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

3
4
5
6
7
8

415
421
422
423
465
481

НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
СТАЛНИ ТРОШКОВИ
ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ,ДОТАЦИЈЕ И ТРА.
ДОНАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
СВЕГА РАЗДЕО 1

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИЈА

РАЗЛИКА

3,823,683.00
684,439.00
205,000.00

842,641.71
144,513.08
204,166.67

2,981,041.29
539,925.92
833.33

200,000.00
100,000.00
250,000.00
11,897,000.00
460,000.00
450,000.00

О.ОО
43,070.18
О.ОО
5,442,803.03
113,152.67
182,923.72

200,000.00
56,929.82
250,000.00
6,454,196.97
346,847.33
267,076.28

18,070,122.00

6,973,271.06

11,096,850.94

Глава

Функц.

160

Ек.клас.

8/1
8/2
8/3
8/4
8/5

416
423
426
465
421

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТ.ПОСЕБНИ РАСХ.
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
МАТЕРИЈАЛ
ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
СТАЛНИ ТРОШКОВИ
СВЕГА РАЗДЕО 1

18,070,122.00

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИЈА

РАЗЛИКА

1,463,600.00
65,700.00
8,000.00
69,700.00
103,000.00

1,453,518.99
65,664.56
8,000.00
69,620.26
102,869.80

10,081.01
35.44

1,710,000.00

1,699,673.61

10,326.39

1,710,000.00
19,780,122.00

8,672,944.67

11,107,177.33

О.ОО

79.74
130.20

Извори финансирања за раздео 1
01-приходи из буџета
УКУПНО РАЗДЕО 1
о
N

о
оо

N
о

.......

\О

g

Раздео

2

Глава

Функц.

111

Позиц.

9

Ек.клас.

411

ПРЕДСЕДНИК
програм 2101-прог.акт.0002
НАЗИВ

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ

ПЛАН

3,201,748.00

РЕАЛИЗАЦИЈА

2,020,775.14

РАЗЛИКА

1,180,972.86

а
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�
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а

во

Позиц.

.:

Кл

1

�
.:
�

т

Раздео

ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ У ОПШТИНИ КЛАДОВО
програм 2101-пројекат 1
НАЗИВ

�

("')

Извори финансирања з а раздео 1
01-приходи из буџета

Q

бе

Позиц.

Го
�
::::
::r:

i:,:,

><

10
11
12
13
14
15

I-

�

tт1
-а

З.

12

412
415
421
422
423
465

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОД.
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
СТАЛНИ ТРОШКОВИ
ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
СВЕГА РАЗДЕО 2

235,849.28
104,170.57
53,794.89
340,832.00
4,831,180.86
332,442.81

540,412.00
150,000.00
300,000.00
350,000.00
5,900,000.00
600,000.00

304,562.72
45,829.43
246,205.11
9,168.00
1,068,819.14
267,557.19

11,042,160.00

3,962,916.73

7,079,243.27

11,042,160.00

3,962,916.73

7,079,243.27

Извори финансирања за раздео 2
01-приходи из буџета

УКУПНО РАЗДЕО 2

3

Функц.

111

Позиц.

16
17

Ек.клас.

423
465

ПЛАН

6,500,000.00
50,000.00
6,550,000.00

РЕАЛИЗАЦИЈА

1,864,210.48
4,168.35
1,868,378.83

РАЗЛИКА

4,635,789.52
45,831.65
4,681,621.17

Извори финансирања за раздео 3
01-приходи из буџета

УКУПНО РАЗДЕО 3

4

о

N

о
оо

1 .

N
о

\.О

�

Функц.

330

Позиц.

18
19
19/1
20
21
22
23
24

Ек.клас.

411
412
414
421
422
423
426
465

ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ
СОЦ.ДОПР.НА ТЕРЕ Т ПОСЛОДАВ.
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА
СТАЛНИ ТРОШКОВИ
ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
МАТЕРИЈАЛ
ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ.ДОТАЦИЈЕ И ТРА.

СВЕГА РАЗДЕО 4

1,868,378.83

4,681,621.17

;:r::
:::
�
:::
�
�
а
;:s
!:::
�
:::
;:r::
(\)

ПЛАН

1,227,618.00
219,744.00
34,000.00
30,000.00
30,000.00
40,000.00
50,000.00
144,736.00

1,776,098.00

РЕАЛИЗАЦИЈА

581,329.62
99,697.98
33,333.33
22,186.88
150.00
О.ОО
О.ОО
69,229.26
805,927.07

РАЗЛИКА

646,288.38
120,046.02
666.67
7,813.12
29,850.00
40,000.00
50,000.00
75,506.74

Кл

Раздео Глава

ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
програм 0602-прог.акт.0004
НАЗИВ

6,550,000.00
6,550,000.00

Q
]

бе

Раздео Глава

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
програм 2101-прог.акт.0002
НАЗИВ
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
СВЕГА РАЗДЕО 3

.::,
Cv
а
а
Oi)

970,170.93

Извори финансирања за раздео 4
01-приходи из буџета

УКУПНО РАЗДЕО 4

1,776,098.00
1,776,098.00

805,927.07

970,170.93
N

(.;.)

Год

N
.ј:;:.

::::
::;::
�

><
<

П-

ОПШТИНСКА УПРАВА
ПРО СТОРНО И УРБАНИ СТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ
програм 1101 прогр.активност 0001

Ь1
"О

З.
N

Раздео

5

Глава

Функц.

133

Позиц.

25
26

Ек.клас.

423
424

НАЗИВ

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
СВЕГА раздео 5

ПЛА Н

РЕАЛИЗАЦИЈА

РАЗЛИКА

400,000.00
300,000.00

128,600.00

О.ОО

271,400.00
300,000.00

700,000.00

128,600.00

571,400.00

Извори финансирања за раздео 5

700,000.00

01-приходи из буџета

ОПШТИНСКА УПРАВА
УПРАВЉАЊЕ ГРАЂЕВИ СНКИМ ЗЕМЉИШТЕМ
Глава

5

Позиц.

Ек.клас.

133

27
28
29

424
482
541

-

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ
ЗЕМЉИШТЕ
СВЕГА раздео 5

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИЈА

О.ОО

РАЗЛИКА

1,000,000.00
500,000.00
4,000,000.00

195,760.00

О.ОО

1,000,000.00
304,240.00
4,000,000.00

5,500,000.00

195,760.00

5,304,240.00

Извори финансирања за раздео 5

ОПШТИНСКА УПРАВА
УПРАВЉАЊЕ-ОДРЖАВАЊЕ ЈАНИМ ОСВЕ ТЉЕЊЕМ
програм 1102, проrр.активност 0001
Функц.

640

Позиц.

зо

Ек.клас.

НАЗИВ

421

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

31

424

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ

32

425

33

426

ЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ
МАТЕРИЈАЛ
СВЕГА раздео 5

о

N
о
оо

1 . год.год.

N
о

\О

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА
ПDОГDаМ 1102 ПDОГ.активност 0002

а
;::s

(1)

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИЈА

РАЗЛИКА

6,700,000.00

3,240,607.44

3,459,392.56

31,200,000.00

13,319,706.94

17,880,293.06

500,000.00

О.ОО

500,000.00

1,000,000.00

О.ОО

1,000,000.00

39,400,000.00

16,560,314.38

22,839,685.62

Извори финансирања за раздео 5
01-приходи из буџета

("')

39,400,000.00

�
а,,,
а

во

5

Глава

.:

Кл

Раздео

�
.:
�

�
;;Ј
.:
�

5,500,000.00

01-приходи из буџета

�

т

Функц.

Q

бе

Раздео

програм 1101, прогр.активност 0003
НАЗИВ

Го
�
::::
::r:

i:,:,

><

5

Глава

Функц.

540

I-

�

Раздео

tт1
-а

З.

Позиц.

34
34/1
35

НАЗИВ

Ек.клас.

425
421
426

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ
СТАЛНИ ТРОШКОВИ
МАТЕРИЈАЛ

СВЕГА раздео 5

ПЛАН

1,500,000.00
1,000,000.00
1,500,000.00

4,000,000.00

РЕАЛИЗАЦИЈА

О.ОО
82,797.00
500,397.00
583,194.00

РАЗЛИКА

1,500,000.00
917,203.00
999,603.00
3,416,806.00

12

Извори финансирања за раздео 5

4,000,000.00

01-приходи из буџета

ОПШТИНСКА УПРАВА
УПРАВ ЉАЊЕ ОТПАДОМ
програм 1102, прог.активност 0003
Раздео

Позиц.

НАЗИВ

Ек.клас.

421

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

СВЕГА �аздео 5

Глава

32,000,000.00

11,628,619.17

11,628,619.17

РАЗЛИКА

20,371,380.83

20,371,380.83

32,000,000.00

ОПШТИНСКА УПРАВА
ЗАШТИТА БИЉНОГ И ЖИВОТИЊСКОГ СВЕ ТА
програм 1102, прог.активност 0004

5

32,000,000.00

РЕАЛИЗАЦИЈА

Извори финансирања за раздео 5
01-приходи из б уџета

Раздео

ПЛАН

Функц.

Позиц.

Ек.клас.

540

37

424

НАЗИВ

СПЕЦИЈАЛИЗО ВАНЕ УСЛУГЕ

2,500,000.00

РЕАЛИЗАЦИЈА

О.ОО

о.оо

РАЗЛИКА

2,500,000.00

2,500,000.00

2,500,000.00

Oi)

ОПШТИНСКА УПРАВА
ВОДОСНАБ ДЕВАЊЕ
програм 1102, Прог.активност 0008

о
оо

1 .

N
о

\.О

�

630

38

Ек.клас.

511

1

N

-

Позиц.

1

1
о

Функц.

1

5

Глава

1

Раздео

НАЗИВ
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИСНКИ ОБЈЕКТИ
СВЕГА раздео 5

ПЛАН

2,000,000.00

2,000,000.00

(\)

.::,
Cv
а
а

Извори финансирања за раздео 5,глава
01-приходи из буџета

;:r::
:::
�
:::
�
�
а
;:s
!:::
�
:::
;:r::

Кл

СВЕГА раздео 5, ГЛАВА

ПЛАН

2,500,000.00

Q
]

бе

36

1

510

1

1

-

Функц.

1

5

Глава

РЕАЛИЗАЦИЈА

О.ОО

о.оо

РАЗЛИКА

2,000,000.00

2,000,000.00

Извори финансирања за раздео 5
01-приходи из буџета

2,000,000.00

ОПШТИНСКА УПРАВА
РЕ КОНСТРУКЦИЈА ЗЕЛЕ НЕ ПИЈАЦЕ
програм 1102, пројекат П1
N
V,

Го

N
О\

аХVП-

);;;;
:;:
::i::

Раздео

Глава

5

Функц.

Позиц.

Ек.клас.

471

39
40

511
512

tт:1
"О

З.
.......

НАЗИВ

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИЈА

РАЗЛИКА

ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИСНКИ ОБЈЕКТИ
МАШИНЕ И ОПРЕМА

5,300,000.00
7,900,000.00

5,299,326.00
7,819,494.00

674.00
80,506.00

СВЕГА раздео 5

13,200,000.00

1 118,820.00

81,180.00

з,

Извори финансирања за раздео 5

N

01-приходи из буџета

Раздео

Глава

5

Функц.

Позиц.

Ек.клас.

660

41

511

ОПШТИНСКА УПРАВА
И З ГРАДЊА ОГРАДЕ ОКОСТАРОГ ГРОБЉА
програм 1102, пројекатП2
НАЗИВ

13,200,000.00

ПЛАН

ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИСНКИ ОБЈЕКТИ

5,700,000.00

СВЕГА раздео 5

5,700,000.00

РЕАЛИЗАЦИЈА

О.ОО

о.оо

РАЗЛИКА

5,700,000.00
5,700,000.00

5

Глава

Функц.

620

Позиц.

42

Ек.клас.

481

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

1

1

1

СВЕГА раздео 5

�
.:
�

5,700,000.00

.:(')

т

Раздео

ОПШТИНСКА УПРАВА
РАЗВОЈ ЗАЈЕ ДНИЦЕ
програм 1501, прог.активност 0001
НАЗИВ

П ЛАН

РЕАЛИЗАЦИЈА

РАЗЛ ИКА

1,400,000.00

591,013.60

808,986.40

1,400,000.00

591,013.60

808,986.40

5

Глава

Функц.

412

Позиц.

43

Ек.клас.

464

ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВ ЕЗ.СОЦ.ОСИГУР

СВЕГА раздео 5

о
оо

N
о

.......

\О

g

01-приходи из буџета

ОПШТИНСКА УПРАВА
СТРУЧН А ПРАКСА 2019-ПРИПРАВНИЦИ
програм 1501, пројекат П1

(1)

�
а..,

1,400,000.00

ПЛАН

5,000,000.00
5,000,000.00

Извори финансирања за раздео 5
о
N

�
;;Ј
.:
�

а

во

Раздео

ОПШТИНСКА УПРАВА
МЕРЕ АКТИ ВНЕ ПОЛИ ТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА
програм 1102, прог.активност 0002
НАЗИВ

а
;::s

Кл

Извори финансирања за раздео 5
01-приходи из буџета

�

бе

Извори финансирања за раздео 5,глав а 016
01-приходи из буџета

Q

5,000,000.00

РЕАЛИЗАЦИЈА

5,000,000.00
5,000,000.00

РАЗЛИКА

о.оо

о.оо

�
::::
::r:

i:,:,

><

�

Раздео
5

Глава

Функц.
412

Позиц.
44

Ек.клас.
464

Н АЗИВ
ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗ.СОЦ.ОСИГУР

СВЕГА раздео 5

tт1
-а

ПЛ АН
2,000,000.00
2,000,000.00

РЕАЛИЗ АЦИЈА

О.ОО

о.оо

РАЗЛИКА
2,000,000.00
2,000,000.00

Извори финансирања за раздео 5

З.

01-приходи из буџета

.......
N

Раздео
5

Глава

Функц.
473

-

Позиц. Ек.клас.
421
45
46
422
47
423
47/1
424
426
48
49
511
512
50

ОПШТИНСКА УПРАВА
Наслеђа на граници ДунаваВизитор центар
програм 1502, пројекат П5
Н АЗИВ
СТАЛНИ ТРОШКОВИ
ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
МАТЕРИЈАЛ
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ
МАШИНЕ И ОПРЕМА

СВЕГА раздео 5

5

Глава

ПЛ АН
257,600.00
427,000.00
6,927,900.00
318,000.00
544,000.00
80,830,000.00
2,400,000.00
91,704,500.00

РЕАЛИЗ АЦИЈА
240.00
3,229.62
4,607,967.24
210,000.00

О.ОО

48,417,680.00

О.ОО

53,239,116.86

РАЗЛИКА
257,360.00
423,770.38
2,319,932.76
108,000.00
544,000.00
32,412,320.00
2,400,000.00
38,465,383.14

ОПШТИНСКА УП�ВА
ПОДРШКА Зд СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ
ПОЛИТИКЕ У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ
програм 0101, прогр.актив.0001
Н АЗИВ

Функц.

Позиц.

Ек.клас.

421

51

451

СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИ М ПРЕДУЗЕЋИМА И
ОРГАНИЗАЦИЈАМА

52

481

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

СВЕГА раздео 5

Q
]
;:r::
:::
�
:::
�
�
а
;:s

!:::

Извори финансирања за раздео 5
01-приходи из буџета

Раздео

2,000,000.00

�
:::
;:r::

91,704,500.00

(\)

ПЛ АН

РЕАЛИЗ АЦИЈА

РАЗЛИКА

600,000.00

О.ОО

600,000.00

15,000,000.00
15,600,000.00

О.ОО

15,000,000.00
15,600,000.00

о.оо

.::,
Cv
а
а
Oi)

Извори финансирања за раздео 5

о

N

о
оо

N
о
.......

01-приходи из буџета

15,600,000.00

ОПШТИНСКА УПРАВА
МЕРЕ ПОДРШКЕ У РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ
програм 0101, прогр.актив.0002

\.О

�

N
---Ј

Го

N

оо

аХVП-

);;;;
:;:
::i::

Раздео

Глава

5

Функц.

Позиц.

Ек.клас.

421

53
54

423
424

tт:1
"О

З.

НАЗИВ
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
СВЕГА раздео 5

ПЛАН
500,000.00
3,000,000.00
3,500,000.00

О.ОО
О.ОО

о.оо

РАЗЛИКА
500,000.00
3,000,000.00
3,500,000.00

РЕАЛИЗАЦИЈА
158,010.00
158,010.00

РАЗЛИКА
341,990.00
341,990.00

РЕАЛИЗАЦИЈА

Извори финансирања за раздео 5

.......

3,500,000.00

01-приходи из буџета

N

ОПШТИНСКА УПРАВА
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
програм 0401, прогр.актив.0002

Раздео

Глава

5

Функц.

Позиц.

Ек.клас.

560

55

424

НАЗИВ
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
СВЕГА раздео 5

ПЛАН
500,000.00
500,000.00

5

Глава

Функц.

520

Позиц.

56

НАЗИВ

Ек.клас.

511

ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ

СВЕГА �аздео 5

.:

("')

т

ОПШТИНСКА УПРАВА
УПРАВЉАЊЕ ОТПА ДНИМ ВОДАМА
програм 0401, прог.актив.0004
Раздео

�
.:
�

500,000.00

01-приходи из буџета

ПЛАН
1,000,000.00
1,000,000.00

РЕАЛИЗАЦИЈА

О.ОО

о.оо

РАЗЛИКА
1,000,000.00
1,000,000.00

1,000,000.00

во

Глава

Функц.

Позиц.

Ек.клас.

560

57

481

НАЗИВ
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

СВЕГА раздео 5

ПЛАН
400,000.00
400,000.00

Извори финансирања з а раздео 5
о
N

о
оо
N
о

.......

\О

g

01-приходи из буџета

ОПШТИНСКА УПРАВА
УПРАВ. И ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТР.
програм 0701 прог.актив.0002

(1)

а

ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ
програм 0401, Пројекат П1

5

�
;;Ј
.:
�

�
а.,,

ОПШТИНСКА УПРАВА

Раздео

а
;::s

Кл

Извори финансирања за раздео 5
01-приходи из буџета

�

бе

Извори финансирања за раздео 5

Q

400,000.00

РЕАЛИЗАЦИЈА
8,775.00
8,775.00

РАЗЛИКА
391,225.00
391,225.00

Го
�
::::
::r:

i:,:,

><

Глава

5

Функц.

Позиц.

Ек.клас.

451

58
59
60

425
426
511

I-

�

Раздео

tт1
-а

З.

НАЗИВ

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИЈА

РАЗЛИКА

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ
МАТЕРИЈАЛ
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ

15,000,000.00
300,000.00
2,500,000.00

4,682,246.00

О.ОО
О.ОО

10,317,754.00
300,000.00
2,500,000.00

СВЕГА раздео 5

17,800,000.00

4,682,246.00

13,117,754.00

12

Извори финансирања за раздео 5
01-приходи из буџета

Раздео

Функц.

360

Позиц.

61
62
63
64

Ек.клас.

423
426
511
512

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИЈА

РАЗЛИКА

УСЛУГЕ П О УГОВОРУ
МАТЕРИЈАЛ
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИСНКИ ОБЈЕКТИ
МАШИНЕ И ОПРЕМА

620,000.00
280,000.00
200,000.00
900,000.00

59,850.00
96,430.00

О.ОО
О.ОО

560,150.00
183,570.00
200,000.00
900,000.00

СВЕГА раздео 5

2,000,000.00

156,280.00

1,843,720.00

Извори финансирања за раздео 5
01-приходи из буџета

Глава

5

Функц.

Позиц.

Ек.клас.

451

65

511

ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ
СВЕГА РАЗДЕО 5

;:r::
:::
�
:::
�
�
а
;:s

!:::

2,000,000.00

�
:::
;:r::
(\)

Кл

Раздео

ОПШТИНСКА УПРАВА
КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕ ВА У ОПШТИНИ КЛАДОВ О
програм 0701, пројекат П1
НАЗИВ

Q
]

бе

5

Глава

ОПШТИНСКА УПРАВА
САВЕТ Зд КООРДИНАЦИЈУ П ОСЛОВНЕ БЕ ЗБЕ ДНОСТИ
САОБРАЋАЈА НА П УТЕ ВИМА
програм 0701, прог.актив.0002
НАЗИВ

17,800,000.00

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИЈА

РАЗЛИКА

12,500,000.00

7,177,301.80

5,322,698.20

12,500,000.00

7,177,301.80

5,322,698.20

.::,
Cv
а
а
Oi)

Извори финансирања за раздео 5
01-приходи из буџета

о

N

о
оо

1 .

N
о

\.О

�

Раздео

5

Глава

Функц.

912

Позиц.

66

Ек.клас.

463

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
програм 2002, прог.актив.0001
НАЗИВ

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

12,500,000.00

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИЈА

РАЗЛИКА

53,803,820.00

24,132,543.65

29,671,276.35

53,803 820.00

24 132 543.65

29 671 276.35

О.ОО
СВЕГА РАЗДЕО 5

N
\.О

Го

vJ

о

аХVП-

);;;;
:;:
::i::

Извори финансирања за раздео 5

ОПШТИНСКА УПРАВА
СРЕД ЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

tт:1
"О

З.
.......

N

53,803,820.00

01-приходи из буџета

програм 2003-прог.акт.0001

Раздео Глава

5

Функц.

Позиц.

Ек.клас.

920

67

463

НАЗИВ

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ
СВЕГА РАЗ ДЕО 5

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИЈА

РАЗЛИКА

10,854,000.00

4,133,227.55

6,720,772.45

10,854,000.00

4,133,227.55

6,720,772.45

Извори финансирања за раздео 5
01-приходи из буџета

5

Функц.

Позиц.

Ек.клас.

070

68

463

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

Q
�

ПЛАН

21,000,000.00

21,000,000.00

РЕАЛИЗАЦИЈА

12,135,000.53

12,135,000.53

РАЗЛИКА

8,864,999.47

8,864,999.47

Извори финансирања за раздео 5
01-приходи из буџета

Функц.

090

Позиц. Ек.клас.

69

481

а
;::s
�
;;Ј
.:
�

21,000,000.00

(1)

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИЈА

РАЗЛИКА

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

1,161,000.00

129,000.00

1,032,000.00

СВЕГА РАЗДЕО 5

1,161,000.00

129,000.00

1,032,000.00

Извори финансирања за раздео 5
01-приходи из буџета

о
N
о
оо
N
о
.......
\О

g

Раздео Глава

5

Фvнкц.

090

Позиц.

70

Ек.клас.

481

ОПШТИНСКА УПРАВА
ЦР ВЕНИ КРСТ
програм 0901, програм.актив. 0005
НАЗИВ

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
СВЕГА РАЗДЕО 5

1,161,000.00

ПЛАН

3,239,540.00
3 239 540.00

Извори финансирања за раздео 5
01-приходи из буџета

("')

3,239,540.00

РЕАЛИЗАЦИЈА

1,681,979.17
1 681 979.17

РАЗЛИКА

1,557,560.83
1 557 560.83

�
а.,,
а

во

5

.:

Кл

Раздео Глава

ОПШТИНСКА УПРАВА
СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА
програм 0901, прог.актив . 0003
НАЗИВ

�
.:
�

т

СВЕГА РАЗДЕО 5

10,854,000.00

бе

Раздео Глава

ОПШТИНСКА УПРАВА
СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА
програм ОЮ1, прог.актив. 0001
НАЗИВ

Го
�
::::
::r:

i:,:,

><

I-

�

tт1
-а

З.

Глава

5

Функц.

Позиц.

Ек.клас.

070

71
72
73

421
426
472

2

.......

Раздео

СТАЛНИ ТРОШКОВИ
МАТЕРИЈАЛ
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА

Функц.

Позиц.

Ек.клас.

040

74

472

НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУ ЏЕТА

298,321.64

СВЕГА РАЗДЕО 5

ПЛАН

750,000.00
750,000.00

Q
]

РЕАЛИЗАЦИЈА

О.ОО

о.оо

РАЗЛИКА

750,000.00
750,000.00
1

Функц.

040

Позиц.

75

Ек.клас.

472

ОПШТИНСК А УПРАВА
ПОМОЋ ПОРОДИЦАМА ПРИ ЛЕЧЕЊУ ТЕШКО ОБОЛЕЛЕ
ДЕЦЕ
програм 0901, пројекат ПЗ
НАЗИВ
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА

СВ ЕГ А РАЗДЕО 5

750,000.00

;:r::
:::
�
:::
�
�
а
;:s

!:::
�
:::
;:r::
(\)

Кл

5

Глава

11,678.36

Извори финансирања за раздео 5
01-приходи из буџета

Раздео

310,000.00
310,000.00

ОПШТИНСКА УПРАВА
ПОМОЋ ПОРОДИЦАМА ПРИ ЛЕЧЕЊУ СТЕРИЛИТЕТА
програм 0901, пројекат П2
НАЗИВ
1
1

-

47,563.04
100,000.00
150,758.60

бе

Глава

О.ОО
9,241.40

1

5

РАЗЛИКА

2,436.96

Извори финансирања за раздео 5
01-приходи из буџета

Раздео

РЕАЛИЗАЦИЈА

50,000.00
100,000.00
160,000.00

1

1

СВЕГА РАЗДЕО 5

ПЛАН

1

-

ОПШТИНСКА УПРАВА
ИЗБЕГЛИЦЕ
програм 0901, пројекат П1
НАЗИВ

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИЈА

РАЗЛИКА

750,000.00

140,000.00

610,000.00

750,000.00

140,000.00

610,000.00

.::,
Cv
а
а
Oi)

Извори финансирања за раздео 5
01-приходи из буџета

о

N

о
оо

1 .

N
о

\.О

�

Раздео

5

Глава

Функц.

Позиц.

Ек.клас.

090

76

481

ОПШТИНСКА УПРАВА
УДРУЖЕЊА ИЗ ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
програм 0901, пројекат П4
НАЗИВ
ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

СВЕГ А РАЗДЕО 5

750,000.00

ПЛАН

1,000,000.00

1,000,000.00

РЕАЛИЗАЦИЈА

280,570.21

280,570.21

РАЗЛИКА

719,429.79

719,429.79

Извори Фи нансирања за раздео 5

.......

(.;.)

Го

vJ
N

аХVП-

);;;;
:;:
::i::

tт:1
"О

З.
.......
N

1,000,000.00

01-приходи из буџета

Раздео Глава

5

Функц.

040

Позиц.

76/1
76/2

Ек.клас.

423
511

ОПШТИНСКА УПРАВА
УДРУЖЕЊА ИЗ ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
програм 0901, пројекат П5
НАЗИВ

ПЛАН

88,200.00
883,500.00

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ

О.ОО
О.ОО

о.оо

РАЗЛИКА

88,200.00
883,500.00
971,700.00
1

971,700.00
1

1
1

СВЕГА РАЗДЕО 5

РЕАЛИЗАЦИЈА

Извори финансирања за раз део 5

971,700.00

01-приходи из буџета

5

Функц.

Позиц.

Ек.клас.

721

77

464

ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗ.СОЦ.ОСИГУР.

�

ПЛАН

4,000,000.00

4,000,000.00

РЕАЛИЗАЦИЈА

4,000,000.00

4,000,000.00

РАЗЛИКА

О.ОО

о.оо

Извори финансирања за раздео 5

Функц.

Позиц.

Ек.клас.

820

78

481

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗА ЦИЈАМА

СВЕГА РАЗДЕО 5

(1)

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИЈА

РАЗЛИКА

2,500,000.00

1,312,414.33

1,187,585.67

2,500,000.00

1,312,414.33

1,187,585.67

Извори финансирања за раздео 5

2,500,000.00

01-приходи из буџета

Раздео Глава
о
N

оо

N
о

9.

.......

g

-

840

Позиц.

79

Ек.клас.

481

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИЈА

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

5,000,000.00

2,190,370.00

СВЕГА РАЗДЕО 5

5,000,000.00

2,190,370.00

1

о

5

Функц.

ОПШТИНСКА УПРАВА
ВЕР СКЕ И ОСТАЛЕ УСЛУГЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
програм 1201, прог.актив. 0003
НАЗИВ

Извори финансирања за раздео 5
01-приходи из буџета

5,000,000.00

РАЗЛИКА

2,809,630.00
2,809,630.00

�
а..,

а

во

5

�
;;Ј
.:
�

Кл

Раздео Глава

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОР ГАНИЗАЦИЈЕ ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ
програм 1201, прог.актив. 0002
НАЗИВ

.:(')

а
;::s

4,000,000.00

01-приходи из буџета

�
.:
�

т

СВЕГА РАЗДЕО 5

Q

бе

Раздео Глава

ОПШТИНСКА УПРАВА
ЗДРАВ СТ ВЕНИ ЦЕНТАР КЛАДОВО
програм 1801, прог.актив. 0001
НАЗИВ

Го
�
::::
::r:

i:,:,

><

ОПШТИНСКА УПРАВА
ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
програм 1201, прог.актив. 0004
НАЗИВ

I-

�

tт1
-а

З.

Раздео

Глава

5

Функц.

Позиц.

Ек.клас.

830

80

423

ПЛАН

5 ООО ООО.ОО

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

12

СВЕГА РАЗДЕО 5

5,000,000.00

РЕАЛИЗАЦИЈА

О.ОО

о.оо

РАЗЛИКА

5 ООО ООО.ОО
5,000,000.00

Извори финансирања за раздео 5
01-приходи из буџета

5,000,000.00

ОПШТИНСКА УПРАВА
РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
Раздео

Функц.

810

Позиц.

81
82

програм 1301, прог.актив. 0004
НАЗИВ

Ек.клас.

481
425

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ

СВЕГА РАЗДЕО 5

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИЈА

РАЗЛИКА

22,000,000.00
300,000.00

8,512,580.22
О.ОО

13,487,419.78
300,000.00

22,300,000.00

8,512,580.22

13,787,419.78

Извори финансирања за раздео 5
01-приходи из буџета

22,300,000.00

ОПШТИНСКА УПРАВА
КАНЦЕЛАРИЈА Зд МЛАДЕ

5

Глава

Функц.

133

Позиц.

83
84
85
86
87

Ек.клас.

421
422
423
425
426

СТАЛНИ ТРОШКОВИ
ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ
МАТЕРИЈАЛ

СВЕГА РАЗДЕО 5

;:r::
:::
�
:::
�
�
а
;:s

!:::
�
:::
;:r::
ПЛАН

10,000.00
5,000.00
50,000.00
10,000.00
25,000.00
100,000.00

РЕАЛИЗАЦИЈА

О.ОО
О.ОО
О.ОО
О.ОО
О.ОО

о.оо

РАЗЛИКА

10,000.00
5,000.00
50,000.00
10,000.00
25,000.00

(\)

Кл

Раздео

програм 1301, прог.актив. 0005
НАЗИВ

Q
]

бе

5

Глава

.::,
Cv
а
а
Oi)

100,000.00

Извори финансирања за раздео 5
01-приходи из буџета

о

N

о
оо

Раздео

Глава

Функц.

Позиц.

Ек.клас.

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИЈА

РАЗЛИКА

1 .

N
о

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
програм 0602, прог.активност 0001
НАЗИВ

100,000.00

\.О

�

(.;.)
(.;.)

Го
аХVП-

);;;;
:;:
::i::

vJ
.ј:;:.

130

5

tт:1
"О

З.
.......
N

29,584,570.71
5,074,139.39
О.ОО
4,543,625.40
1 587 090.12
590,839.52
6,126,583.00
134,415.00
5,534,141.14
1,518,433.62
1,235,349.05
2 978 246.94
517.17
16,484.64
2,131,756.59
914,182.18
363,729.00
1,019,971.81
О.ОО
О.ОО
3,998,105.15
О.ОО

144,550,505.00

67,352,180.43

29,519,671.29
5,503,895.61
300,000.00
456,374.60
2 012 909.88
109,160.48
5,263,417.00
465,585.00
5,215,858.86
3,681,566.38
5,264,650.95
4 271 753.06
199,482.83
483,515.36
4,836,471.41
3,735,817.82
2,136,271.00
1,330,028.19
200,000.00
О.ОО
911,894.85
300,000.00
1,000,000.00
77,198,324.57

Извори финансирања за раздео 5
01-приходи из буџета

Раздео
о
N

о
оо

N
о

.......

\О

g

5

Глава

Функц.

170

Позиц.

111
112
113

Ек.клас.

441
444
611

ОШТИНСКА УП РАВА
СЕ РВИСИРАЊЕ ЈАВНОГ ДУГА
програм 0602, прогр.активност 0003
НАЗИВ

ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА
НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ
ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА
СВЕГА РАЗДЕО 5

144,550,505.00

ПЛАН

100,000.00
20,000.00
1,000,000.00
1,120,000.00

РЕАЛИЗАЦИЈА

О.ОО
О.ОО
О.ОО

о.оо

РАЗЛИКА

100,000.00
20,000.00
1,000,000.00

1,120,000.00

Q
�
�
.:
�

.:

("')

а
;::s
�
;;Ј
.:
�
(1)

�
а.,,
а

во

СВЕГА РАЗДЕО 5

59,104,242.00
10,578,035.00
300,000.00
5,000,000.00
3 600 ООО.ОО
700,000.00
11,390,000.00
600,000.00
1О,750,000.00
5,200,000.00
6,500,000.00
7 250 ООО.ОО
200,000.00
500,000.00
6,968,228.00
4,650,000.00
2,500,000.00
2,350,000.00
200,000.00
О.ОО
4,910,000.00
300,000.00
1,000,000.00

Кл

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕ Т ПОСЛОД.
НАКНАДЕ У НАТУРИ
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТ.ПОСЕБНИ РАСХ.
СТАЛНИ ТРОШКОВИ
ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ
МАТЕРИЈАЛ
ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА
ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА
ОСТАЛЕ ДОНАЦИЈЕ,ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕ ТА
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА
НАКНАДЕ ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ
МАШИНЕ И ОПРЕМА
НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА
ЗЕМЉИШТЕ

т

411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
441
444
465
472
482
483
485
511
512
515
541

бе

421

88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
11О

Го
�
::::
::r:

i:,:,

><

Извори финансирања за раздео 5
01-приходи из буџета

I-

�

tт1
-а

З.

12

Раздео

Глава

5

Функц.

Позиц.

Ек.клас.

160

114

499

ОПШТИНСКА УПРАВА
ТЕ КУЋА БУЏЕ ТСКА РЕ ЗЕР ВА
програм 0602, прогр.активност 0009
НАЗИВ

СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ
СВЕГ А РАЗДЕО 5

1,120,000.00

ПЛАН

6,350,480.00
6,350,480.00

РЕАЛИЗАЦИЈА

О.ОО

о.оо

РАЗЛИКА

6,350,480.00
6,350,480.00

Извори финансирања за раздео 5
01-приходи из буџета

Глава

5

Функц.

Позиц.

Ек.клас.

160

115

499

СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ
СВЕГ А РАЗДЕО 5

6,350,480.00

ПЛАН

2,000,000.00
2,000,000.00

РЕАЛИЗАЦИЈА

О.ОО

о.оо

РАЗЛИКА

2,000,000.00
2,000,000.00

Извори финансирања за раздео 5
01-приходи из буџета

2,000,000.00

5

Функц.

Позиц.

Ек.клас.

220

116
116/1
117
118

423
425
426
484

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ
МАТЕРИЈАЛ
НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ
СВЕГ А РАЗДЕО 5
Извори финансирања за раздео 5
01-приходи из буџета

1 .
\.О

�

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИЈА

РАЗЛИКА

150,000.00
20 ООО.ОО
330,000.00
300,000.00

9,600.00
4 400.00
О.ОО
О.ОО

140,400.00
15 600.00
330,000.00
300,000.00

800,000.00

14,000.00

786,000.00

.::,
Cv
а
а
Oi)

l:SUU,UUU.UU

ОРГАНИЗАЦИЈЕ ИЗ ОБЛАСТИ ППЗ

N

N
о

(\)

ОПШТИНСКА УПРАВА

о

о
оо

�
:::
;:r::

Кл

Раздео Глава

;:r::
:::
�
:::
�
�
а
;:s

!:::

ОПШТИНСКА УПРАВА
ШТАБ Зд ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
програм 0602, прог.активност 0014
НАЗИВ

Q
]

бе

Раздео

ОПШТИНСКА УПРАВА
СТАЛНА БУЏЕ ТСКА РЕЗЕР ВА
програм 0602, прог.активност 0010
НАЗИВ

Раздео

5

Глава

Функц.

Позиц.

Ек.клас.

320

119

481

програм 0602, прог.активност 0014
НАЗИВ

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

ПЛАН

500,000.00

РЕАЛИЗАЦИЈА

139,623.21

РАЗЛ ИКА

360,376.79
(.;.)
V,

Го

vJ
О\

аХVП-

);;;;
:;:
::i::

СВЕГА РАЗДЕО 5

139,623.21

360,376.79

Извори финансирања за раздео 5
01-приходи из буџета

tт:1
"О

З.
.......
N

500,000.00

Раздео

Глава

5

Функц.

Позиц.

Ек.клас.

443

120
121
122

425
511
512

ОПШТИНСКА УПРАВА
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА У МЗ
програм 0602, пројекат П1
НАЗИВ

500,000.00

П ЛАН

РЕАЛИЗАЦИЈА

РАЗЛИКА

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ
МАШИНЕ И ОПРЕМА

2,000,000.00
2,000,000.00
500,000.00

О.ОО
1,877,160.00
О.ОО

2,000,000.00
122,840.00
500,000.00

СВЕГА РАЗДЕО 5

4,500,000.00

1,877,160.00

2,622,840.00

Извори финансирањ а за раздео 5

N
о

.......

\О

g

Позиц.

Ек.клас.

5

5.01

473

123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139

411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
465
482
483
485
512

ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОД .
НАКНАДЕ У НАТУРИ
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА
НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОЛЕНЕ
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТ.ПОСЕБНИ РАСХ.
СТАЛНИ ТРОШКОВИ
ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ
МАТЕРИЈАЛ
ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
ПОРЕЗИ , ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА
НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ
МАШИНЕ И ОПРЕМА

П ЛА Н

4,065,221.00
728,195.00
10,000.00
225,000.00
216,000.00
140,000.00
1,115,000.00
725,000.00
1,175,000.00
149,000.00
805,000.00
945 ООО.ОО
479,342.00
195,000.00
215,000.00
20,000.00
1,160,000.00

РЕАЛИЗА ЦИЈА

1,918,534.39
329,028.65
О.ОО
О.ОО
83,841.97
О.ОО
403,775.14
170,707.95
278,123.76
О.ОО
277,940.00
383 948.88
158,985.97
234.40
О.ОО
О.ОО
155,320.00

РАЗЛИКА

2,146,686.61
399,166.35
10,000.00
225,000.00
132,158.03
140,000.00
711,224.86
554,292.05
896,876.24
149,000.00
527,060.00
561 051.12
320,356.03
194,765.60
215,000.00
20,000.00
1,004,680.00

а
;::s
�
;;Ј
.:
�
(1)

�
а.,,
а

во

оо

Функц.

.:(')

Кл

о

Глава

�
.:
�

т

о
N

Раздео

�

4,500,000.00

бе

01-приходи из буџета

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ КЛАДОВО
Управљање развојем туризма
програм 1502, прогр.активност 0001
НАЗИВ

Q

Го
�
::::
::r:

i:,:,

><

140

515

I-

�

НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

СВЕГА РАЗДЕО 5

70,000.00

12,437,758.00

О.ОО

4,160,441.11

70,000.00

8,277,316.89

Извори финансирања за раздео 5

tт1
-а
З.

01-приходи из буџета

12
Раздео

5

Глава

Функц.

473

Позиц. Ек.клас.

141

423

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ КЛАДОВО
ТУРИСТИЧКА ПРОМОЦИЈ А
програм 1502, прогр.активност 0002
НАЗИВ
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

СВЕГА РАЗДЕО 5

12,437,758.00

ПЛАН

3,530,000.00
3,530,000.00

РЕАЛИЗАЦИЈА

1,202,460.60
1,202,460.60

РАЗЛИКА

2,327,539.40
2,327,539.40

Извори финансирања за раздео 5
01-приходи из буџета

5

Глава

473

Позиц. Ек.клас.

142
143
144

421
423
424

СТАЛНИ ТРОШКОВИ
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ

СВЕГА РАЗДЕО 5

1

1

1

1

-

Функц.

5

Глава

Функц.

473

Позиц. Ек.клас.

145
146

421
423

ОПШТИНСКА УПРАВА
ЗЛАТН А БУЋКА ЂЕРДАПА
програм 1502, пројекат П2
НАЗИВ
СТАЛНИ ТРОШКОВИ
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

СВЕГА РАЗДЕО 5

о

N

о
оо

1 .

N
о

\.О

�

5,718,000.00

РЕАЛИЗ АЦИЈА

О.ОО
О.ОО
О.ОО

о.оо

Р АЗЛИКА

550,000.00
4,918,000.00
250,000.00
5,718,000.00

;:r::
:::
�
:::
�
�
а
;:s
!:::
�
:::
;:r::
(\)

Кл

Раздео

ПЛАН

550,000.00
4,918,000.00
250,000.00

Извори финансирања за раздео 5
01-приходи из буџета

Q
]

бе

Раздео

ТУРИСТИЧК А ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ КЛАДОВО
ЕТНО ФЕСТИВАЛ
програм 1502, пројекат П1
НАЗИВ

3,530,000.00

5,718,000.00

.::,
Cv
а
а
Oi)

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИЈА

270,000.00
1,465,000.00

О.ОО
5,000.00

1,735,000.00

5,000.00

РАЗЛИКА

270,000.00
1,460,000.00
1,730,000.00

Извори финансирања за раздео 5
01-приходи из буџета

1,735,000.00

ОПШТИНСКА УПРАВА
КЛАДОВСКО ЛЕТО
програм 1502, пројекат ПЗ
(.;.)
---Ј

Го

vJ

оо

аХVП-

);;;;
:;:
::i::

Раздео

Глава

5

Функц.

Позиц.

Ек.клас.

473

147
148
149

421
423
424

tт:1
"О

З.

НАЗИВ
СТАЛНИ ТРОШКОВИ
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ

СВЕГА РАЗДЕО 5

.......

Извори финансирања за раздео 5

N

01-приходи из буџета

ПЛАН
550,000.00
2,940,000.00
550,000.00
4,040,000.00

РЕАЛИЗАЦИЈА
239,000.00
2,223,788.00
О.ОО
2,462,788.00

РАЗЛИКА
311,000.00
716,212.00
550,000.00
1,577,212.00

РЕАЛИЗАЦИЈА
О.ОО
О.ОО

РАЗЛИКА
370,000.00
2,130,000.00
2,500,000.00

4,040,UUU.UU

ОПШТИНСКА УПРАВА
ДАНУБЕ ФУН ФАСТ
програм 1502, пројекат П4
Раздео

Глава

5

Позиц.

Ек.клас.

473

150
151

421
423

НАЗИВ
СТАЛНИ ТРОШКОВИ
УСЛУГЕ ПО УГОВ ОРУ

СВЕГА РАЗДЕО 5

ПЛАН
370,000.00
2,130,000.00
2,500,000.00

о.оо

Извори финансирања за раздео 5

("')

N
о

9.

.......

g

Позиц.

Ек.клас.

5

5.02

911

152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165

411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
444
465

НАЗИВ
ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОД .
НАКНАДЕ У НАТУРИ
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА
НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТ.ПОСЕБНИ РАСХ.
СТАЛНИ ТРОШКОВИ
ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ
МАТЕРИЈАЛ
ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА
ОСТАЛЕ ДО ТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

ПЛАН
36,719,479.00
6,542,238.00
220,000.00
4 450 ООО.ОО
800,000.00
1,310,000.00
8,520,000.00
500,000.00
1,700,000.00
620,000.00
855,000.00
8,345,000.00
40,000.00
4,326,172.00

РЕАЛИЗАЦИЈА
19,557,766.44
3,354,607.65
О.ОО
555 139.85
266,862.41
445,823.88
2,749,574.47
11,163.78
740,677.93
135,984.00
111,800.00
2,445,739.92
23.79
2,123,432.40

РАЗЛИКА
17,161,712.56
3,187,630.35
220,000.00
3 894 860.15
533,137.59
864,176.12
5,770,425.53
488,836.22
959,322.07
484,016.00
743,200.00
5,899,260.08
39,976.21
2,202,739.60

(1)

�
а.,,
а

во

о
оо

Функц.

а
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�
;;Ј
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�

Кл

о
N

Глава

�
.:
�

.:

2,500,000.00

П.У. НЕВЕН
ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ
програм 2001, прог.активност 0001
Раздео

�

т

01-приходи из буџета

Q

бе

Функц.

Го
�
::::
::r:

i:,:,

><

166
167
168
169
170
171

I-

�

tт1
-а

З.

12

482
483
485
511
512
515

ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА
НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ
МАШИНЕ И ОПРЕМА
НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА
СВЕГА РАЗДЕО 5

515,000.00
1,010,000.00
50,000.00
100,000.00
280,000.00
О.ОО

97,730.00
О.ОО
О.ОО
О.ОО
44,900.00
О.ОО

417,270.00
1,010,000.00
50,000.00
100,000.00
235,100.00
О.ОО

76,902,889.00

32,641,226.52

44,261,662.48

Извори сЬинансирања за раздео 5
01-приходи из буџета

5

5.03

Функц.

820

Позиц. Ек.клас.

411
412
414
415
421
422
423
424
425
426
465
482
512
515

ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ
СОЦ.ДОПР.НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВ.
СОЦИЈАЛ. ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА
НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
СТАЛНИ ТРОШКОВИ
ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ
МАТЕРИЈАЛ
ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ
МАШИНЕ И ОПРЕМА
НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА
СВЕГА РАЗДЕО 5

ПЛАН

11,427,743.00
2,045,151.00
150,000.00
360,000.00
3,070,000.00
135,000.00
890,000.00
1,800,000.00
200,000.00
550,000.00
1,347,289.00
55,000.00
200,000.00
900,000.00
23,1

зо, 183.00

РЕАЛИЗАЦИЈА

5,640,062.80
967,020.51
25,058.35
164,038.70
1,140,709.49
31,186.00
134,605.60
563,000.00
72,206.40
184,620.96
569,143.42
14,440.00
47,288.82
238,723.38

9,792,104.43

РАЗЛИКА

5,787,680.20
1,078,130.49
124,941.65
195,961.30
1,929,290.51
103,814.00
755,394.40
1,237,000.00
127,793.60
365,379.04
778,145.58
40,560.00
152,711.18
661,276.62
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Кл

172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185

76,902,889.00

бе

Раздео Глава

БИБ ЛИОТЕКА ЦЕНТАР ЗА К УЛТ УРУ
Функционисање локалних установа културе
програм 1201, прогр.активност 0001
НАЗИВ

.::,
Cv
а
а
Oi)

13,338,078.57

Извори финансирања за раздео 5
01-приходи из буџета

о

N

о
оо

1 .

N
о

\.О

�

Раздео Глава

Функц.

Позиц. Ек.клас.

ОПШТИНСКА УПРАВА
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
програм 0602, прогр.активност 0002
НАЗИВ

23,130,183.00

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИЈА

РАЗЛИКА
(.;.)
\.О

Го
аХVП-

);;;;
:;:
::i::

.ј:::..

о
Раздео Глава
5.04
5

Функц.
160

tт:1
"О

З.
.......

N

Извоои d:Јинансиоања за оазпео 5
УКУПНО РАЗДЕО 5

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ДО 30.06.2019.ГОДИНУ

22,587,471.00
703,546,846.00
742�695;226�00

РЕАЛИЗАЦИЈА
462,046.19
79,240.83
66,666.33
2,502,754.23
О.ОО
2,520,129.15
276,873.50
1,002,662.74
55,650.19
60,761.52
959.40
О.ОО
О.ОО
7,027,744.08

РАЗЛИКА
468,562.81
87,345.17
198,333.67
3,638,245.77
131,ООО.ОО
4,180,870.85
3,223,126.50
2,649,894.26
54,068.81
99,238.48
474,040.60
105,000.00
250,000.00
15,559,726.92

Q
�
�
.:
�

.:

("')

т

01-приходи из буџета

ПЛАН
930,609.00
166,586.00
265,000.00
6,141,000.00
131,ООО.ОО
6,701,000.00
3,500,000.00
3,652,557.00
109,719.00
160,000.00
475,000.00
105,000.00
250,000.00
22,587,471.00

бе

НАЗИВ
Ек.клас.
ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ
411
412
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОД.
414
СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА
421
СТАЛНИ ТРОШКОВИ
422
ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
423
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ
425
426
МАТЕРИЈАЛ
ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
465
НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА
472
482
ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ
НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ
483
МАШИНЕ И ОПРЕМА
512
СВЕГА РАЗДЕО 5

1

1

1

1

-

Позиц.
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
197/1

298,562,143.21
3-13�s12�31· 0�51

404,984,702.79
428�822;9·15.49
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�
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::r:

i:,:,
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ТАБЕЛА8

у динарима

�

tт1
-а

З.

.......
N

Раздео Глава
5

-

Функц.
473

Позиц.
49

Ек.клас.
511

ОПШТИНСКА УПРАВА
Наслеђа на граници Дунава-Визитор центар
програм 1502, пројекат П5
НАЗИВ
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ

СВЕГА раздео 5

ПЛАН
50,000,000.00
50,000,000.00

РЕАЛИЗАЦИЈА
22,577,112.76
22,577,112.76

РАЗЛИКА
27,422,887.24
27,422,887.24

Извори финансирања за раздео 5
06-донције од међународних организација

50,000,000.00

Q
]

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОРГАНИЗАUИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА
ИНФРАСТРУКТУРА
Раздео Глава
5

Функц.
451

Позиц.
60
60/1

Ек.клас.
511
512

НАЗИВ
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ
МАШИНЕ И ОПРЕМА

СВЕГА раздео 5

ПЛАН
20,000,000.00
5,500,000.00
25,500,000.00

РЕАЛИЗАЦИЈА
5,071,885.20

О.ОО

5,071,885.20

РАЗЛИКА
1 4,928,114.80
5,500,000.00
20,428,114.80

07-трансфери од других нивоа власти

Раздео Глава
5

-

Функц.
451

Позиц.
65

Ек.клас.
511

ОПШТИНСКА УПРАВА
КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА У ОПШТИНИ КЛАДОВО
програм 0701, пројекатП1
НАЗИВ
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ
СВЕГА РАЗДЕО 5

о

N

о
оо

N
о
.......

20,000,000.00
5,5uu,ouu.oo

(\)

.::,
Cv
а
а
Oi)

ПЛАН
35,000,000.00
35,000,000.00

Извори финансирања за раздео 5
13-нераспоређени вишак из ранијих година

!:::
�
:::
;:r::

Извори финансирања за раздео 5
13-нераспоређени вишак из ранијих година

;:r::
:::
�
:::
�
�
а
;:s

РЕАЛИЗАЦИЈА
34,922,247.56
34,922,247.56

РАЗЛИКА
77,752.44
77,752.44
-

35,000,000.00

ОПШТИНСКА УПРАВА
ПРОЈЕКАТ "ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА ЖИВОТА ИЗБЕГЛИХ И
ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА"
програм 0901, пројекат П1

\.О

�

+'"

.......

Го

.ј:::..
N

аХVП-

);;;;
:;:
::i::

Позиц.

Ек.клас.

070

72
73

426
472

НАЗИВ
МАТЕ РИЈАЛ
НАКНАДЕ ЗА С ОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА

СВЕГА РАЗДЕО 5

1

1

-

Функц.

1

З.

Глава

5
1

tт:1
"О

Раздео

Извори финансирања за раздео 5

.......
N

07-трансфери од других нивоа власти

Раздео

Глава

5

Позиц.

Ек.клас.

040

76/1
76/2

423
511

УСЛУГЕ ПО УГОВ О РУ
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ

СВЕГА РАЗДЕО 5

1,000,000.00
2,500,000.00
3,500,000.00

РЕАЛИЗАЦИЈА

О.ОО
О.ОО
О.ОО

РАЗЛИКА
1,000,000.00
2,500,000.00
3,500,000.00

З,:>uu,uuu.uu

ПЛАН

499,800.00
5,006,500.00
5,506,300.00

РЕАЛИЗАЦИЈА

О.ОО
О.ОО
О.ОО

РАЗЛИКА

499 800.00
5,006,500.00
5,506,300.00

Извори финансирања за раздео 5
07-трансфери од других нивоа власти

("')

Глава

Функц.

130

Позиц.

107

Ек.клас.

511

ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ

СВЕГА РАЗДЕО 5

ПЛАН

40,000,000.00
40,000,000.00

РЕАЛИЗАЦИЈА

РАЗЛИКА

19,387,991.20
19,387,991.20

20,612,008.80
20,612,008.80

РЕАЛИЗАЦИЈА

РАЗЛИКА
2,659.95

Извори финансирања за раздео 5

40,000,000.00

ОПШТИНСКА УПРАВА
САНАЦИЈА ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "ВУК КАРАЏИЋ" У
КЛАДОВУ
Раздео

5
о
N

о
оо

N
о

.......

\О

g

Глава

-

Функц.

Позиц.

Ек.клас.

130

122/1

511

програм 0602, пројекат П1
НАЗИВ
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ

СВЕГА РАЗДЕО 5

ПЛАН

3,262,052.00
3,262,052.00

Извори финансирања за раздео 5
07-трансфери од других нивоа власти

П.У. НЕВЕН

3,262,052.00

(1)

�
а.,,
а

во

-нераспоређени вишак из ранијих година

а
;::s
�
;;Ј
.:
�

Кл

5

�
.:
�

т

Раздео

�

.:

5,506,300.00

ОПШТИНСКА УПРАВА
Функционисање локалне самоуправе и градских општина
програм 0602, прог.активност 0001
НАЗИВ

Q

бе

Функц.

ОПШТИНСКА УПРАВА
Реализација мере популационе политике у општини
Кладово
програм 0901, пројекат П5
НАЗИВ

ПЛАН

3,259,392.05
3,259,392.05

2,659.95

�
::::
::r:

i:,:,

><

�

tт1
-а

З.

Раздео
5

Глава
5.02

Функц.
911

.......
N

Позиц.
158
159
160
162
163
169
171

Ек.клас.
421
422
423
425
426
511
515

П.У. НЕВЕН
ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ
програм 2001, прог.активност 0001
НАЗИВ
СТАЛНИ ТРОШКОВИ
ТРОШКОВИ ПУТОВАЊ А
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ
МАТЕРИЈАЛ
ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИН СКИ ОБЈЕКТИ
НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА
СВЕГА РАЗДЕО 5

ПЛАН
100,000.00
410,000.00
1,130,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
10,000.00
1,950,000.00

РЕАЛИЗАЦИ ЈА

О.ОО

38,400.00
40,000.00

О.ОО

78,400.00

РАЗЛИКА
100,000.00
410,000.00
1,091,600.00
60,000.00
100,000.00
100,000.00
10,000.00
1,871,600.00

Извори финансирања за раздео 5,глава ОЗ
тр. од других нивоа власти -1.850.000 и 16-род.динар-1ОО.ООО

Раздео
5

Глава
5.03

Функц.
820

Позиц.
176

Ек.клас.
421
422
423
424
425
426
512
515

БИБЛИОТЕКА ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ
Функционисање локалних установа културе
програм 1201, прогр.активност 0001
НАЗИВ
СТАЛНИ ТРОШКОВИ
ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
ТЕКУЋЕ ПОПРАВ.И ОДРЖАВАЊЕ
МАТЕРИЈАЛ
МАШИНЕ И ОПРЕМА
НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА

СВЕГА РАЗДЕО 5 Г ЛАВА 06.

1,950,000.00

ПЛАН
80,000.00
200,000.00
232,000.00
400,000.00
100,000.00
190,000.00
50,000.00
100,000.00
1,352,000.00

РЕАЛИЗАЦИЈА
2,909.09
49,380.00
26,250.00
120,000.00

249,144.09

РАЗЛИКА
77,090.91
150,620.00
205,750.00
280,000.00
100,000.00
139,395.00
50,000.00
100,000.00
1,102,855.91

85,546,172.86
85,546,172.86

80,524,179.14
80,524,179.14

О.ОО

50,605.00

О.ОО
О.ОО

Q
]
;:r::
:::
�
:::
�
�
а
;:s

!:::
�
:::
;:r::
(\)

.::,
Cv
а
а
Oi)

Извори финансирања з а раздео 5,глава 6
04-сопствени приходи
УКУПНО РАЗДЕО 5

У КУ ПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ДО 30.06.2019.ГОДИНУ

о

1,352,000.00
166,070,352.00
166,070,352.00

N

о
оо

N
о
.......
\.О

�

У Кладову,
15.07.2019.године

Руководилац
одељења за буџет и финансије
Андријана Антић
+'"

(.;.)
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Службени лист општине Кладово
ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДО ТОКОВЕ II РЕДА ЗА 2019. ГОДИНУ
НА АДМИНИСТРАТИВНОЈ ТЕРИ ТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЛАДОВО

ОПШТИНА КЛАДОВО

нnиоово

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН
ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА
ЗА ВОДОТОКЕ 11 РЕДА
ЗА 2019.ГОДИНУ
НА АДМИНИСТРАТИВНОЈ ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
КЛАДОВО

КЛАДОВО, 2019. година
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Службени лист општине Кладово
ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДО ТОКОВЕ II РЕДА ЗА 2019. ГОДИНУ
НА АДМИНИСТРАТИВНОЈ ТЕРИ ТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЛАДОВО

САДРЖАЈ

1. ПОДАЦИ ПОТРЕБНИ ЗА ЕФИКАСНО СПРОВОЂЕЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА НА
ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ КЛАДОВО ..................................................................................... 3
1.1. ОПШТЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОДРУЧЈА ............................................................................... 3
1.2. САВРЕМЕНА ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА ДУНАВА ................................................................... 7
1.3. ХИДРОГАРФСКА МРЕЖА 11 РЕДА ......................................................................................... 7
2. ИЗВОД ИЗ РЕПУБЛИЧКОГ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ..................................................... 1 О
3. ШТИЋЕНА ПЛАВНА ПОДРУЧЈА ..................................................................................... 11
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3.2 ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА-од спољашњих вода ..................................................................... 13
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Службени лист општине Кладово
ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДО ТОКОВЕ II РЕДА ЗА 2019. ГОДИНУ
НА АДМИНИСТРАТИВНОЈ ТЕРИ ТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЛАДОВО

На основу члана 55., став 5. и 6. Закона о водама ("Сл. гласник РС", бр. 30/10, 93/12, 101/2016, 95/2018,
95/2018-др.закон), члана 29., став 1., тачка 12. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању у
ванредним ситуацијама ("Сл. гласник РС", бр. 87/2018), члана 20., став 1., тачка 15. Закона о локалној
самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/07, 83/2014 - др. Закон, 101/2016 и 47/2018), члана 40.став 1.тачка 33).
Статута општине Кладово ("Службени лист општине Кладово, бр. 7/2019), уз прибављено мишљење Јавног
водопривредног предузећа "Србијаводе" број 5210/1 од 28.05.2019.године, Скупштина општине Кладово на
седници одржаној дана 02.08.2019.године доноси

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН
ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДО ТОКЕ 11 РЕДА ЗА 2019. ГОДИНУ НА
АДМИНИСТРАТИВНОЈ ТЕР ИТО Р ИЈИ ОПШТИНЕ КЛАДОВО
Одбрана од поплава за воодотоке 11 реда на територији Општине Кладово, организује се и спроводи у
складу са Законом о водама, ("Сл. гласник РС", бр. 30/1О, 93/12, 101/2016, 95/2018, 95/2018-др.закон), Општим
планом за одбрану од поплаве за период 2012-2018. ("Сл. гласник РС", бр. 60/08), Оперативним планом
одбране од поплава за 2019. ("Сл. гл. РС" бр. 14/2019 од 06.03.2019.год), Законом о смањењу ризика од
катастрофа и управљању у ванредним ситуацијама ("Сл. гласник РС", бр. 87/2018) и повереним пословима и
задацима од Републике.
ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДОТОКЕ II РЕДА ЗА 2019. ГОДИНУ НА
АДМИНИСТРАТИВНОЈ ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЛАДОВО (у даљем тексту: План) односи се на водотокове
који не спадају у воде I реда (међународни природни водоток Дунав) и објекте на њему (ХЕ "Ђердап" 1), од ушћа
Алибеговог потока на 972 километру до ушћа Слатинске реке на 880-881 км Дунава од Црног мора или на
Дунав на удаљености 200-291км до 292км удаљености од Београда. Ради се о делу Водног подручја "Доњи
Дунав".

1. ПОДАЦИ ПО ТРЕБНИ Зд ЕФИКАСНО СПРОВОЂЕЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА
НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ КЛАДОВО
1.1.

ОПШТЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОДРУЧЈА

Општина Кладово налази се на крајњем североистоку Србије где захвата површину од око 629 км2 .
Територију општине Кладово карактерише планинско-брдско-равничарски рељеф, почев од Малог Штрпца,
као највише коте од 626 мнв, на планини Мироч до обале Дунава и релативно равног Кључа. Дунав овде
представља државну границу са Румунијом, образује два велика акумулациона језера, са једном великом
браном и бројним притокама са наше стране, од којих су најзначајније: Речка, Велико-каменичка, Подвршка и
Слатинска река која при ушћу чини границу Општине Кладово са Општином Неготин. Општина Кладово
граничи се са Општином Мајданпек у брдско-планинском делу територије и делом границе на Али-Бег потоку у
Ђердапској клисури. Све површинске и подземне воде на подручју Општине, мање или више могу
представљати опасност и проузроковати поплаве и ванредну ситуацију.

Карта Општине Кладово
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Топографско- географске карактеристике

Територија Општине орографски припада јужним Карпатима и простире се на подручју
Дунавског Кључа. На истоку обухвата територију Кладовског Кључа која представља западни обод
Влашко-Понтијске низије а на западу брдске терене и планину Мироч.
Геоморфолошку структуру територије Општине чини Доњи и Горњи Кључ. Доњи Кључ се простире у
источном делу и обухвата површ Кључа и дунавске терасе, а Горњи Кључ обухвата брдско планинско
земљиште у западном делу територије.
Становништво је насељено у 21 сеоско насеље, од којих свако има своју катастарску општину и два
градска насеља Брза Паланка и Кладово, које је истовремено и седиште Општине. Насеља су распоређена на
специфичан начин, одређен географским положајем и особинама терена. Највећи број (17) насеља
распоређено је дуж десне обале Дунава: Текија, Нови Сип, Давидовац, Кладушница, Кладово, Костол, Мала
Врбица, Велика Врбица, Ртково, Корбово, Вајуга, Милутиновац, Велесница, Љубичевац, Грабовица, Брза
Паланка, Купузиште; Три насеља су на простору обронака Мироча (Горњи Кључ) и то: Подвршка, Манастирица
и Петрово село, док су остала насеља на равничарском делу терасе Кључа и то: Велика Каменица, Река и
Речица.
Пољопривредно земљиште заузима површину од 27.769 ха 19 ар 72 м2 или 44% укупне површине
Општине. У структури пољопривредних површина највећи удео је њива и вртова (67%), затим ливада (17%) и
пашњака (10,5%). Винограда (4,0%) и воћњака (1,2%) је релативно мало. Поврђине под рибњацима,
трстицима и мочварама су незнатне.
На подручју Општине Кладово 12% од укупне површине је неплодних површина, а највише су заступљене у
текијском, вајушком, новосипском и кладовском атару, а најмање у атару Речице.
а
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Климатске карактеристике
Клима оштине Кладово је континентална али специфична. Континенталност климата је условљена
зато што је подручје Општине мање или више у контакту са степска-континенталном климом Војводине,
умерено-континенталном климом средишње Србије и правом источно-европском климом Влашког басена.
Специфична јер се приметно разликује од климе околних области. Карпатско-балкански систем представља
границу између предела континенталног климата и умерено-континенталног климата. Под утицајем водене
површине Дунава, специфичне структуре клисуре и различитог биљног покривача, формиран је микроклимат
који се разликује од предела који га окружује и има своје карактеристике.
И ако је анализа метеоролошких елемената овде донекле отежана јер подручје није довољно покривено
метеоролошким станицама, уз коришћење података са метеоролошких и падавинских станица на овој и
суседним територијама (Неготин и Мајданпек), може се рећи да је овде клима у суштини семихумидна.
Температуре ваздуха осцилирале су у домену апсолутног минимума -28,5 ° Ц до апсолутног максимума
°
°
40,4 Ц, средње месечне вредности од -1,1° Ц Uануар) до 22,1 ° Ц Uули), средње годишње вредности од 9,5 Ц до
°
12,6 Ц. Напомиње се да је у Доњем Кључу температура ваздуха за степен, два већа него у брдско-планинском
делу територије. Што се зима тиче, са најхладнијим јануаром, оне су овде хладне због утицаја Влашке низије,
посебно у Доњем Кључу али мање хладне него у Неготинској Крајини, "Српском Сибиру", где је апсолутни
минимум чак и испод -33° Ц. Поготову није тако хладан на брдима заклоњеној северозападној, западној и
југозападној страни Општине Кладово.
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Релативна влажност ваздуха или количина водене паре у ваздуху је још један од важнијих климатских
елемената. Она је овде нешто повећана због акумулиране велике водене масе у ђердапским језерима.
Када је облачност у питању, ради се о важном климатском елементу јер утиче на сунчев сјај, колебање
температуре ваздуха, а уз то лети ублажава жегу, а зими хладноћу. Посебо се то дешава на вишим теренима па
је осунчаност у Доњем Кључу већа.

Карта падавина на територији Општине
Падавине, поготову киша и снег, веће су на вишим теренима, у односу на равничарски део теритирје
Општине Кладово. Највише је падавина на Голом Брду (950 мм), а најмање у североисточном и југоисточном
делу ове територије где је годишња сума падавина мања од 700 мм, а у побрђу Општине Кладово где су
педолошки услови још увек добри за пољопривредну производњу та је сума од 700-800 мм, што је недовољно
па се треба приступити наводњавању.
Истина, обзиром да су овде најкишовитији мај и јун, када се излучи чак четвртина укупне годишње
количине падавина што је веома повољно за биљни свет јер је онда биљкама влага најпотребнија али је
наводњавање потребно јер се из године у годину јављају знатна одступања од наведеног месечног распореда
киша. Укупне количине падавина знатно флуктуирају у времену, нарочито у краћим интервалима, а мање у
простору. Месечне суме од 260 мм/мес (октобар) до О мм/мес (октобар), годишње суме од 444 мм/год до 1090
мм/год, док су просечне годишње падавине у тридесетпетогодишњем периоду биле 694 мм/год, Позитивна
одлика плувиометријског режима умерено-континенталног климата условила је ралативно равномерни
распоред просечних месечних сума падавина по целом подручју које су се кретале у домену од 33 до 75
мм/месец.
Изузетак представља 2014. година, када је, средином септембра за само три дана (13.,14. и 15.),
2
зависно од мерног места, на мерном месту "Кључка тераса" укупно пало 208 л/м , на мерној станици у Турн
2
2
Северину-Румунија измерено је 189,5л/м , на командном торњу објекта ХЕ "Ђердап-1" 335,7 л/м , док је
2
станица РХМЗ у Неготину регистровала је у периоду од 15. септембра у 7 h до 16. септембра у 7 h, 161 л/m
кише што представља, до сада незабележено на овим просторима.
Ветар који дува из разаличитих праваца и доноси топлоту и хладноћу је честа појава. Доминантни
ветрови на овом подручју дувају из североисточног, источног правца и северозападног правца.
Саобраћајна инфраструктура и систем веза
Преко територије Општине Кладово пролази државни пут IБ 35- државна граница са Румунијом
(гранични прелаз Ђердап)-Кладово-Неготин-Зајечар-Књажевац-Сврљиг-Ниш-Мерошина-Прокупље
- Куршумлија - Подујево - Приштина - Липљан - Штимље - Сува Река - Призрен - државна граница са
Албанијом (гранични прелаз Врбница), државни пут IБ 34- Пожаревац - Велико Градиште - Голубац - Доњи
Милановац - Поречки мост - веза са државним путем 35 (гранични прелази Ђердап), државни пут IIA реда број
167, пут јаког интензитета кроз Доњи Кључ, Кладово-Корбово-Милутиновац и државни пут IIБ реда 396Поречки мост-Брза Паланка.
Општинску путну мрежу чине асфалтиране саобраћајнице које повезују насељена места општине и
представљају везу са државним путем.
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Саобраћајно-инфраструктурна карта општине

Ред.
број
1.

Број
пута
Л -1

Путни правац
М25 - Подвршка

2.

Л-2

Л -1 - Петрово Село

3.

Л-3

Л -1 - Манастирица

4.

Л-4

Петрово Село - Килома

5.

Л-5

Давидовац - Манастирица

6.

Л-6

Манастирски гај - Костовица

7.

Л-7

Дурак - раскрсница Подвршка - Велика Каменица

8.

Л-8

Подврш ка - Велика Каменица

9.

Л-9

Велика Каменица - М25

10.

Л-10

Добра Вода - Велики Бељан

11.

Л-11

М25 - Речица

12.

Л-12

М25 - Љубичевац

13.

Л-13

М25 - Река

14.

Л-14

Река - Велики Бељан

15.

Л-15

М25 - Нова Брза Паланка - Алун

16.

Л-16

Килома - Велика Каменица

17.

Л-17

М25 - Купузиште

18.

Л-18

Речица - Подвршка

19.

Л-19

Стара Брза Паланка - Алун
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1.2. САВРЕМЕНА ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА ДУНАВА

Одбрана од великих вода Дунава као води I реда спроводи се по Оперативном плану одбране од
поплава за 2019. годину ("Службени гласник РС", бр. 14/2019 од 06.03.2019.год.), а поверена је
водопривредном предузећу из Пожаревца и Хидроелектрани "Ђердап" и њеном сектору за одржавање
приобаља узводно од прве и друге бране, на подручју општине Кладово од ушћа Алибеговог потока до ушћа
Слтинске реке.
Што се тиче поплава, на првој електрани, мере одбране од поплава предузимају се кад се за то стекну
услови на ушћу Нере, а код друге електране када се за то стекну услови код Кладова, када се режим рада
прилагођава Конвенцији из 1998. а евакуисање великих вода врши према Правилнику заједничке српско
румунске диспечерске службе за енергетику на обе електране.
Општински штаб за ванредне ситуације мора бити у сталном контакту са надлежнима за одбрану од поплава
од вода Дунава како би се обезбедио ниво воде у акумлационим језерима који ће омогућити улив вода из
притока другог степена и спречити поплаве од истих.
Изградњом Хидроелектране "Ђердап" 11, дошло је до подизања нивоа подземних вода као и потребе да
се оне регулишу пумпама у оквиру црпних станица. На подручју Општине постоје 5 таквих станице (у
Грабовици, Љубичевцу, Кладову и Малој Врбици) са дренажним или пропелерним пумпама и један дренажни
систем у Кладушници.
Црпна станица
Грабовица
Љубичевац
Кладово
Мала Врбица
Свега
Кладово, за
атмосферске воде
УКУПНО:

Број
пумпи
4
3
3
3
13
2

Снага пумпи

Капацитет

Штити

640 kW
66 kW
135 kW
270 kW
1.111 kW
74 kW

3.400I/s
459 I/s
960 I/s
3.000I/s
7.819I/s
280 I/s

Насеље и Поље
Насеље
Насеље
Насеље и рибњак
Како је наведено
Насеље

15

1.185 kW

8.099

Како је наведено

Огранак ХЕ "Ђердап" се са људством и механизацијом ангажује и код ледених поплава.
На територији Општине Кладово је стубовима као ознакама екстремног водостаја обележена линија
максималног нивоа поплавног таласа насталог евентуалним рушењем бране ХЕ "Ђердап" 1 и 11, и нивоа који би
угрозио мање или више приобална насеља и њихова подручја (атаре), од броја 1. испод бране прве електране
до броја 148., на основу које се може закључити да би простор плављења био већи него у до сада протеклом
периоду.

1.3

ХИДРОГРАФСКА МРЕЖА 11 РЕДА

Ерозиони процеси су на подручју веома изражени и најраспрострањенија је површинска ерозија ерозија спирања, на брдовитом делу који је нападнут процесима ерозије због распрострањености растреситих
седимената. Овакав геолошки састав је погодан за стварање дубоких јаруга те се оне јављају и на блажим
нагибима. Оне настају дејством површинских токова или мањих извора. Оформљене јаруге се при већим
пљусковима усецају и проширују што је узрок повећаним количинама наноса, који се таложи у доњим
деловима слива. Ово се нарочито односи на Великокаменичку и Подвршку реку, јер је евидентна разлика у
просечном паду слива за горњи и доњи део тока.
Завршетком радова предвиђених инвестиционо-техничком документацијом већина проблема са
унутрашњим водама била би елиминисана
Хидрографску мрежу 11 реда Општине Кладово чине десне притоке Дунава са овог подручја.

На з и в
Алибегов поток

Сува река

Година XVII - Број 12

оп и с
Алибегов поток је гранични водоток између општине Кладово и
Мајдампек, са ушћем у Дунав код Пецке баре. Бујичне воде могу
угрозити само дрвени мостић на макадамском путу за ловиште
"Плоче" и евентуално дивљач која се на време не склони из корита и
непосредних страна истог, v дvжини од само пар километара.
Сува река са сливом између Голог Брда, Рударске чуке, коте 451,
459 и 406. је и у суштини сува и ако се налази у зони с највећом сумом
годишњих падавина Општине Кладово јер јој вода понире у делу
тзв. Мирочке крашке оазе.
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Влашки понор
Стари Ковиловачки
поток
М. Ковиловачк и
поток

Влашки понор је омањи водоток који је са извориштем испод
Топалов брега и доста дубоком долином што се може рећи и за
Тополни по ток као низводнију притоку Дунава.
Слив Старог Ковиловачког потока налази се између Фаца мара (370
мнв), кота 560 и 511, Влашких торина (494 мнв), Кустура (51 О мнв) и
коте 285. Бујичне воде истог су раније угрожавале пут за Београд, али
сада не јер је преко ство реног залива изграђен нови, виш и мост.
М. Ковиловачки поток је водоток који иде с друге стране Кустура и
улива у Дунав узводно од Текије, а за који се може рећи исто што и
код Старог Ковиловачког.

Фајфурски поток

Фајфурски поток је водоток са ушћем одмах низводно од Текије са
нешто околног стамбеног или економског фонда које није плавио.

Џеврински поток

Џервински (Ђерврински) поток , дуг 3 км, има сливно подручје од
око 3 км 2 , са пар салаша по вишим теренима. Терен слива је брдовит,
с већим нагибом на целој дужини тока. Максимална количина воде је
код овог потока око 23 м3/сек. Као такав не спада у веће водотокове
на подручју општине Кладово.
Кашајна, дуга око 6 км, је већа јер има сливну површину од око 13
км2 . У конфигурацији терена кроз који протиче има велике нагибе (у
просеку око 33%) с напоменом да јој слив скоро није насељен. Ушће
јој је источно од Високе чуке (439 мнв), са које у Дунав иде још један
мањи безимени водоток.
Косовица која се у Дунав улива код некадашњег села Сип, знатно је
већа. Извире неколико километара северозападно од центра
Петровог села, под Ристовим брегом (509мнв) а улива код ХЕ
"Ђердап" 1 . Пролази кроз само Петрово село, које није угрожено због
раштрканости стамбених и економских објеката на већим надморским
висинама и иде у правцу Добрих вода када скреће на североисток,
Караташки поток је без неке велике опасности по Туристичко насеље
"Караташ 2" код Новог Сипа.
Грабовачки поток дуг 5,5 км, са ушћем у Дунав код Давидовца је
један од мањих потока на овом простору, регулисан на дужини од 800 м,
са ширином корита од 6 м.
Матка је водоток који се у Дунав улива код Кладушнице, са сливом
површине од преко 25 км2 . Настаје од Ваља Маре, па се негде под
тим именом и јавља и Шајне, са извориштима око Манастирице.
Недавне велике воде овог водотока у изворишном делу угрозиле су
порту манастира Свете Тројице, само насеље Манастирица али и
уређену обалу у Кладушници.

Кашајна

Косовица

Караташки поток
Грабовачки поток
Матка

Кара поток

Кара поток је водоток код Кладова. Третира се као падина па му је
тешко одредити слив али се може рећи да може угрозити периферију
града Кладово. Недавно је угрозила и пут за Осојну (појавило
клизиште).

Водотоци од
Костала до
Милутиновца

Водотоци од Костола до Милутиновца су веома мали и не
представљају већу опасност по насеља и земљиште. Изузетак чине
поток Јакомир који се са истоименог званог места спушта у Дунав
далеко и од Милутиновца и од Вајуге, чак и од задњих викенд кућа
прво именованог насеља. Што се Вајуге тиче, поготову њеног старог
нерелоцираног дела насеља, незнатна јој опасност прети од
набујалих вода Ваља Морулуј и Ваља Сатулуј, посебно Ваља Сатулуј
чија је укупна дужина око 5 км а слив с површином нешто преко 14
км2 . Иста протиче кроз валовите терене с просечним нагибом терена
око 8%
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Подвршка река

Великокаменичка
река

Мртвица

Лена
Речка река

Суваја

Црквени поток

Година XVII - Број 12

Подвршка река један је од већих водотокова на подручју Општине
Кладово јер јој површина слива премашује цифру од 60 км2. Пролази
кроз Подвршку и Речицу а улива се у Дунав код Милутиновца. Дужина
главног тока је 20 км, с просечним нагибом долинских страна од око
18%. Настаје од Ваља Маре и Ваља Мика. Извориште Ваља Маре
(Велике Долине или Вел ике реке) је чак испод Планинице, засеока
Петровог села. По пријему бројних мањих притока, са надморске
висине од око 500 метара, спушта се у село Подвршка, где јој се
придружује Ваља Мика (Мала Долина или Мала река), на којој постоји
и бране за одбрану од бујица. Но и поред тога, изградњом објеката за
становање и других зграда, малтене у самом кориту реке, постоји
опасност од вода, већа овде него у Речици. Милутиновац је
безбедан. Иначе, максималан доток воде је негде на нивоу од 43 м3/
сек, не рачунајући воде потока Ислам који се је некада у ову реку
уливао при њеном ушћу у Дунав а сада то чини у новоствореном
заливу.
Великокаменичка, Велика и Каменичка река, највећа је притока
Дунава са подручја општине Кладово. Настаје од Велике и Мале
реке. Мала река извире код Ива Баре, где су изворишта и већ
описане Мртвице и Равне реке, притоке Речке реке. Мала река, пошто
прими притоку Согешти, спаја се са Великом реком чије је извориште
чак н а Ракитовој бари на ободу Штрбачког корита. Заједно улазе у
село Велик а Каменица, где је урађена регулација дуга 2,4 км са
ширином корита од 5 м, (која се редовније мора одржавати) а онда
наставља ка ушћу у Дунав код Велеснице. Код екстремно високих
Мртвица, је водоток са веома неповољним водним режимом. Слив јој
је нешто јужније од Великокаменичкога сливно подручје је нешто
преко ЗО км 2. Доста често Мртвица је плавила Грабовицу код које се
и улива у Дунав. Изграђена заштита, у дужини од 2,5 км, с ширином
од 2 м, то сад онемогућава али затрпани и прекинути околни приточни
канали условили су подземно изливање у подрумским и другим
нижим просторијама домаћинстава из овог насеља. Решење је у
отрпавању истих или изградњи нових канала.
Лена је региулисаним током кроз Грабовичко поље.
Речка река има слив јужније од напред наведених сливова и исти
износи близу 65 км2. Ова река настаје од једне мање Суваје,
Соколовице и Бледерије (са извориштем у виду врела хладне али и
топле воде) која пролази поред домаћинства Ивановића (код кога су
могуће последице од великих вода). Од самог састава водоток
наставља ка Дунаву под именом Бледерија а од пријема воде Равне
реке, као Река или Речка река. Изнад села Река је јачи извор Бањица
(каптиран за будућу фабрику "Мирочке воде"') и систем за
водоснабдевање околних насеља (у кориту). Пошто је село Река у
нешто широј долини и изнад мање клисурице, оно може бити
угрожено од великих вода ове реке. Брза Паланка већ не, због
урађене регулације кроз насеље , у дужини од 800 м и ширини корита
од 8 м, уз 2 објекта у кориту.
Суваја је водоток нешто мањег слива (око 11 км2) с дужин ом главног
тока од 11км. Извориште Суваје је на већој надморској висини а слив
јој иде из међу Чока Танасије и Чока Мандрец с једне и Чока Паленче
с друге стране, где иначе иде регионални пут Брза Паланка-Мироч
али знатно изнад корита потока. Својевремено је протицала кроз Брзу
Паланку и представљала је опасност за насеље, поготову објекте на
нижој надморској висини. С регулисаним је током од 1.200 м, са 4
грађевинска објекта у кориту.
Што се тиче Црквеног потока, он има ток од 7 км и слив од око 15 км2
површине. Настаје од Судоме потока, Бетлин потока и Хајдука, са
извориштима на разним надморским висинама. Са просечним
нагибом сопстве них падина у сливу од око 15% и максималном
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Бараитер и остали
околни водотоци

Слатинска река

2.

количином воде је око 65 м3/сек. Пролази поред одређеног броја
нижих или виших салаша и улива код најужнијег дела старе Брзе
Паланке. Са 4 грађевинска објекта у кориту, регулисан је у дужини од
стотинак метара и шитини од 4 м. Обзиром да је Брза Паланка
релоцирана на север у односу на овај водоток, избегнута је и
опасност од бујичних вода овог водотока.
Бараитер и остали околни во,gотоуи су, мали водотоци настали
спирањем и јаружењем шљунковите, песковите и глиновите језерске
терасе око села Купузишта. У случају великих вода, поток који ка
Дунаву иде са Стрнетице, може угрозити ово насеље, његову
најближу околину, што није случај са околним водотоцима.
Слатинска река једна је од већих притока дунавског слива са овог
подручја. Настаје од Мирочког, Казанског Ћеиш и Припор потока, са
изворима поред села Мироч (општина Мајдампек ), који се спајају на
225 мнв и чине једну у низу река под називом Ваља Маре (Велика
Долина или Велика река). При мајући одређени број притока са леве и
десне стране, Ваља Маре спушта се у Уровицу (општина Неготин)
где јој се придружују Вратна с једне и Буљевица с друге стране. У ову
реку се улива и поток Самар који дренира воде са најужнијег дела
општине Кладово, као и сама Слатинска река до ушћа у Дунав. Укупан
слив јо ј је велики а средњогодишњи отицај је негде око седам
секундних литара са километра квадратног без већег одступања по
месецима што, опет, значи да снежна ретиненца овденема много
утицаја. Зато и максималне воде ове реке не могу, бар на подручју
општине Кладово, нанети штете пољопривредном, шумском и другом
земљишту, рачунајући и викенд куће на самом ушћу. Пут КладовоНеготин, на овом месту је уздигнут (изградњом и новог моста) а
стари мост није био поплављен ни у време великих вода 2002.
године, због мера и акција предузетих на дунавским објектима за
заштиту од поплава. Њена регулација је на подручју суседне
Општине Неготин.
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012/523-022,
факс
012/522-923
Д.1. НЕГОТИН
E-mai 1: vodoprivreda@vodoprivreda.со.rs
Директор: Ненад Милановић, моб:064/89-38-1ОО;
Жељко Станојевић , моб: 062/249-740
Марко Мијушковић, моб 062/681-871
ПОМОЋНИКИ ЦИ за бране: Никола Маравић, моб. 064/840 -40-49 E-mail: nikola.maravic@srЬijavode.rs,
ВПЦ "Сава-Дунав", РЈ Смедерево, тел 026/228 -696, факс 026/227-116, E-mail: smederevo@srЬijavode.rs
Мита Благојевић, моб. 064/836-22-80 E-mail: mita.Ыagojevic@djerdap.rs
ЈП ЕПС БЕОГРАД, ОГРАНАК ХЕ "ЂЕРДАП" Кладово, тел 019/801 -131, факс 019/801-650, E-mail:
info@djerdap.rs
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ВПЦ "САВА-ДУНАВ" Београд
011/201-81-48, 201-81-49 факс 011/311 -29-27
Email: odbrana@srЬijavode.rs
Брана
"
,,ЂЕРДАП 2
Душан Панић, моб: 064/840-41-00
ДЂ.1.1.
Email: dusan.panic@srЬijavode.rs
"
ХЕ "ЂЕРДАП 2 , Кусјак -Неготин
Гордана Југов ић , mob 064/836 -23-29
ВПЦ
"САВА-ДУНАВ" Београд
ДЂ.1.
ДЂ.1.2
011/201-81-48, 201-81-49 факс 011/311 -29-27
Брана
Email:
odbrana@srЬijavode.rs
"
,,ЂЕРДАП 1
Душан Панић, моб: 064/840-41-00
Email: dusan.panic@srЬijavode.rs
"
ХЕ "ЂЕРДАП 1 , Кладово
Миодраг Савић, mob 064/836-23-89
Специјализовано предузеће за извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и
регулационим објектима
СПЕЦИЈАЛИ ЗОВАНО ПР ЕДУЗЕЋЕ
Директор
Одговорно лице
ПОМОЋНИК за ангажовање специјализованих предузећа, механизације, опреме, материјала и алата за
одбрану од поплава
Дарко Јањић, моб. 064/840-48-08, Email: darkojanjic@srЬijavode.rs, ЈВП "СРБИЈАВОДЕ" Београд,
тел.011/311 -94-00 201-94-02 шаке 011/311-94-03 Email: odbranala)srЬiiavode.rs
Уз употребу пловних средстава на Дунаву:
,,РЕГУЛАЦИЈЕ" д.о.о, Сренска Митровица, тел.022/626 -344, факс022/626-344, Email: regulacije@ptt.rs,
Директор: Љубо Јакшић, моб.063/534-865, 064/823-72-00
Жељко Грис моб 064/823-72-11
,,ВОДОПРИВРЕДА" Д.О.О., Пожаревац, тел. 012/523-022, факс 012/522-923,
E-mail: vodoprivreda@vodoprivreda.co.rs
Директор: Ненад Милановић, моб:064/89-38-1 ОО;
Драган Савић, моб: 063/631-639, 064/893-81-02
За интервентну локалну заштиту критичне инфраструктуре:
Развојно иновациони систем д.о.о, Београд, тел.011/436 -05-05, E-mail: milan@razvojnoinovacionisistem.rs
Директор: Горан Тасић, моб 063/379-071
мр Милан Марковић, моб 064/81-35-069

3. ШТИЋЕНА ПЛАВНА ПОДРУЧЈА
3.1. ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА-од спољашњих вода
Поплава је једна од најопаснијих природних непогода, односно елементарна непогода која може
задесити било коју територију па и територију општине Кладово и нанети огромне штете.
Извори поплаве могу бити већи водотоци, а у случају екстремног водостаја и други, мањи водотоци.
Посебно треба обратити пажњу на: Речку реку, Косовицу, Подвршку реку и Великокаменичку реку, као и друге
реке и потоке, подземне воде и бујичне воде, у условима обилних падавина (киша, снега и др.), нарочито када су
обилне падавине кише удружене са наглим отапањем снега на планинама у сливовима поменутих река. Такође
посебну пажњу треба усмерити на мостове, канале, пропусте и друге објекти на водотоцима, са циљем да се
сачува људско здравље, њихова непокретна и покретна имовина, као и пољопривредно земљиште и привредне
активности, културно наслеђе и уопште животна средина.
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Извори поплаве могу најпре бити већи водотоци, а у случају екстремног водостаја и други, мањи.
Посебно треба обратити пажњу на: Речку реку, Косовицу, Подвршку реку и Великокаменичку реку, као и друге
реке и потоке, подземне воде и бујичне воде, у условима обилних падавина (киша, снега и др.), нарочито када
су обилне падавине кише удружене са наглим отапањем снега на планинама у сливовима поменутих река, уз
дужну пажњу према мостовима, каналима, пропустима и другим објектима на њима. Све у циљу да се сачува
људско здравље, њихова непокретна и покретна имовина, као и пољопривредно земљиште и привредне
активности, културно наслеђе и уопште животна средина.

ПРИОРИТЕТНИ РАДОВИ

Стање на територији општине Кладово је такво да се на појединим водотоковима мора повећати
пропусна моћи корита, како би приобално подручје било у већој мери заштићено.
Нарочита пажња се мора посветити:
1. Речкој реци, у зони насеља Брза Паланка потребно је наставити са уклањањем наноса из
регулисаног дела дела тока, као и хитна санација и утврђивање делова регулације. Такође, потребно је
урадити заштиту постојећег система водоснабдевања код насеља Река (водосистем за већи број околних
насеља) од ерозивног дејства воде.
2. Косовици где је водозахват за који је потребно обезбедити константну заштиту.
3. Подвршкој реци, Ваља Маре и Ваља Мика, потребно је наставити рад на уређењу и одржавању
водотока уклањањем преосталог наноса. Такође, поребно је обнављање и утврђивање насипа као и изградња
водних објеката у циљу спречавања поплава.
4. Великокаменичкој реци, завршена је изградња новог моста и уређење корита на потезу моста. У
горњем делу слива реке потребна је изградња антиерозивних објеката ради спречавања засипања
регулисаног тока реке. Планирано је константно уређење водотока и наставак израде регулационог дела.
5. Каналисаном делу Матке у Кладушници, обезбедити редовно чишћење регулисаног дела од наноса
и санацију оштећеног дела регулације, кроз инвестиционо одржавање.
6. Каналима у насељу ,Дедиње" у Кладову, где се морају регулисати воде које се сливају са виших
делова насеља.
7. Потребно је уредити Манастирски поток (израдом преграда и каскада) у насељу Манастирица, све
до изласка из насеља, како не би угрожавао пут, који води дуж потока, посебно на местима где су пропусти.
Подвршка река, Великокоаменичка река и Речка река при појави киша великог интензитета, високог су нивоа
ризика од преливања и плављења, што може довести до угрожавања људских живота, материјалних добара и
животне средине.
Карта угрожених насеља на територији општине (заокружена су насеља чији су делови угрожени од наведених водотокова)
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КРИТЕРИЈУМИ Зд ПРОГЛАШЕЊЕ И УКИДАЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВЕ

У Општини одбраном од поплава за воде 11 реда руководи Општински штаб за ванредне
ситуације за територију Општине Кладово.
На основу предлога Општинског штаба за ванредне ситуације, командант општинског штаба
проглашава и укида одбрану од поплава на водотоцима 11 реда, а у складу са условима и критеријумима
утврђеним Оперативним планом одбране од поплава за 2019. годину. Одлуком Скупштине Општине
дефинисан је састав, послови и задаци које штаб извршава, (одлука дата у прилогу). У зависности од степена
опасности, одбрана од поплава организује се и спроводи према следећим фазама:
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1.Редовна одбрана од поплава проглашава се када водостај у водотоцима достигне ниво од две
трећине испуњености корита на најнижој коти. Мере у току редовне одбране су мере осматрања и праћења
кретања водостаја, појава и стања заштитних објеката и по потреби мере неопходне за спречавање
нежељених појава. У редовној одбрани од поплаве Општински штаб за ванредне ситуације ће обезбедити
редовна дежурства и праћење ситуације на терену.
2. Ванредна одбрана од поплава је када изграђени системи за одводњавање и канализациона мрежа
није у могућности да у задовољавајућем року одведе поплавне воде са пољопривредног земљишта или из
насеља, са претњом настајања штете на усевима и објектима. Када водостај достигне ниво редовне одбране, а
очекује се даљи пораст водостаја или када су заштитни објекти угрожени, проглашава се ванредна одбрана од
поплава од спољних вода. Мере које се предузимају у току ванредне одбране су непрекидно дежурство,
осматрања и праћења кретања водостаја, појава и стања заштитних објеката и мере и радови за очување
њихове стабилности и отклањање нежељених појава. Ванредна одбрана од поплава од спољних вода на
бујичним водотоковима, проглашава се када се најаве екстремно јаки пљускови или нагло топљење снега на
сливу бујичног водотока и када се очекује пораст протока бујичне поплаве и пробој одбрамбене линије. Мере у
току ванредне одбране од бујичних поплава: предузимају се мере непрекидног осматрања, обавештавања и
упозоравања локалне самоуправе и јавности на опасност од поплава, по потреби и одговарајуће мере, а
непосредно након проласка бујичне велике воде, предузимају се неопходне мере на отклањању последица у
водотоку и на постојећим заштитним објектима.
3. Ванредна ситуација настаје када није могуће са људством, средствима и постојећим капацитетима за
одбрану од поплава отклонити опасност од поплава ширих размера и већих материјалних штета. Командант
Општинског штаба као главни руководилац одбране од поплава обавестиће Штаб за ванредне ситуације ради
хитног проглашења ванредног стања одбране од поплава, на основу 111 фазе одбране од поплава, тачка 7.
Општи план одбране од поплава за период од 2008-2018. године ("Службени гласник РС" бр.60/08). Неопходно
је ангажовање додатне радне снаге и механизације, ради преузимање већих радова (ископавање нових
канала, покретни црпни агрегати и сл.). Мере у току ванредне ситуације су дефинисане одредбама Закона о
смањењу ризика од катастрофа и управљању у ванредним ситуацијама. Законом је предвиђено да се, у
случају потребе, предузимају мере организоване евакуације становништва и имовине, уз благовремено
обавештавање и упозоравање локалне самоуправе и јавности на опасност од поплава, а непосредно након
проласка великих вода, предузимају се неопходне мере на отклањању последица на поплављеном подручју, у
водотоку и на постојећим заштитним објектима, у складу са планом за деловање у случају ванредних
ситуација.
Критеријум за доношење одлуке о проглашењу редовне и ванредне одбране од поплава на
територији Општине Кладово је повећање нивоа воде услед наглог топљења снега или друге елементарне
појаве.
Одлуку о проглашењу редовне одбране од поплава са конкретним мерама, у складу са Законом о
водама, Законом о смањењу ризика од катастрофа и управљању у ванредним ситуацијама («Сл.гласник РС»
87/2018) доноси Председник општине у сарадњи са председницима МЗ, на предлог Штаба за ванредне
ситуације.
Одлуку о проглашењу ванредне одбране од поплава доноси Председник општине на предлог
надлежног Штаба за ванредне ситуације, а у складу са Законом о смањењу ризика од катастрофа и
управљању у ванредним ситуацијама ((«Сл.гласник РС» 87/2018). Одлука са конкретним мерама доноси се
када је поплавни талас такве висине да ће у року од 24 часа поплавити насељена места и угрозити животе
становника и објекте.

3.2 ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА-од унутрашњих вода

Критеријуми за одбрану од поплава унутрашњих вода
Одбрана од поплава унутрашњих вода проглашава се на основу критеријума, од којих сваки има по два
индексне вредности које одређују ниво одбране од поплава. Редовна одбрана се проглашава када су стечене
вредности са индексом 1 за било који од критеријума, док се ванредна одбрана проглашава када се стекне
један од услова са индексом 2.
Критеријум А-Капацитет евакуационог објекта: А1- уколико је пријемнику испуњено минор корито,
А2-када је за рецепијент проглашена редовна одбрана од поплава од спољних вода.
Критеријум Б-Испуњеност каналске мреже водом: Б-1-пријем воде у канал је отежан, Б-2- пријем
воде у канал је изразито успорен.
Критеријум В-Засићеност земљишта: В1-појава поплављених површина до 1% површине система,
В2-до 5% површине система поплављено, угрожени поједини идустријски објекти, саобраћајнице и стамбене
зграде.
Критеријум Г-Појава снежног покривача и леда: Г1-висок снежни покривач на сливу, нагли пораст
температуре и топљење снега, Г2-висок снежни покривач на сливу, нагли пораст температуре, топљење снега,
поплављено земљиште на смрзнутој подлози.
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4. ОРГАНИЗАЦИЈА И РУКОВОЂЕЊЕ ОДБРАНОМ ОД ПОПЛАВА НА ВОДОТОКОВИМА 11
РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЛАДОВО

Одбраном од поплава руководи Општински штаб за ванредне ситуације за територију
општине
Главни руковидилац одбране од поплава

Командант Штаба, Председник општине
019 808066
opstinaГa>kladovonet.com
Заменик главног руководиоца
Заменик команданта Шт аба, заменик
председника општине
019 801450
opstina@kladovon et.com
Начелник Штаба
Помоћник главног руководиоца одбране од
019 808025
поплава
Општински штаб за ванредне ситуације руководи свим активностима у надлежности Општине
(административне, хидротехничке и комуналне активности), у периоду редовног стања (у периоду без
непосредне опасности од поплава), као и у периоду ванредних хидролошких околности, од момента најаве
поплаве до престанка опасности. Такође руководи и координира учешћа ових субјеката у одбрани од
поплава, спроводи синхронизовано спровођење свих планираних мера заштите од вода. У току одбране од
поплава, Штаб је у пуној приправности.
Општински штаб за ванредне ситуациЈе тренутно чини следе ћ их 18 чланова:
Ре.бр_

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Фvнкuиiа
Команпант Општинског шт аб
Заменик команданта ОпШ
Начелник ОпШ
Члан ОпШ
Члан ОпШ
Члан ОпШ
Члан ОпШ
Члан ОпШ
Члан ОпШ
Члан ОпШ
Члан ОпШ
Члан ОпШ
Члан ОпШ
Члан ОпШ
Члан ОпШ
Члан ОпШ
Члан ОпШ
Члан ОпШ

4.1

КОМАНДАНТ ОПШТИНСКОГ ШТАБА

1
2
3

4
5
6
7
8
9

Име и прези ме
Саша Николић
Ми лисав Ра топекић
Ђорће Петровић
Златко Калиновић
Гордана Грамић
Драган Вујови ћ
Никола Думитрашкови ћ
Дејан Фасуј е вић
Д раган Макс имовић
Љубиша Стојковић
Живојин Болботин овић
Снежана Мирчетић
Карменка Баби ћ
Сибирка М и ћовић
Саша Јанковић
Бранко М а јк ановић
Миодраг Савић
Драган Бук атареви ћ

ТелесЬон
019808066
019801450
019808025
019801450
019801450
019800360
019800186
019807608
019800230
019801708
019801099
019808994
019801210
019801116
019807013
019801450
019807792
019800284

Мобилни
0648754012
0648754043
0600302134
0648754027
0600302116
0648754105
0648754200
0648923885
nRл"•л,...•лс
0648754350
063253829
0648754680
062280667
062573350
0648926016
0600302148
0648362389
0628896601

Командант Општинског штаба за ванредне ситуације кординира рад са руководиоцем за одбрану од
поплава, врши следеће послове (по фазама у току одбране):

рада;

Фаза 1: Припрема за одбрану од поплава:
1.Заказује и руководи седницама одговорних за одбрану од поплава, на којима се усвајају планови

2.У случају да постоји потреба, врши усаглашавање општег и оперативног плана са општим и
оперативним планом Србије;
З.Обезбеђује услове за имплементацију Општинског плана код свих општинских субјеката;
4.Обезбеђује услове и организује програм мера и активности за имплементацију плана за заштиту и
спасавање од поплава код локалних институција;
5.Обезбеђује услове за интегралне и координиране активности у имплементацији оперативних
планова, активности у реализацији активности у склопу припрема за одбрану од поплава и организован рад у
ванредним условима;
6.Обезбеђује услове за израду техничке документације за одбрану од поплава за подручје општине;
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?.Обезбеђује услове за реализацију програм мера и активности за информисање и едукацију јавности;
8.Организује у сарадњи са другим субјектима и спроводи програм мера и активности за обезбеђење
прихватних центара за прихват људи и имовине у ванредним условима;
9.Прати реализацију радова у складу са усвојеним плановима рада;
1 О.Прима и прати информације у вези са наиласком олујних облака које му доставља
Хидрометеоролошки завод.
Фаза 11: Одбрана од поплава:
1.Сарађује са оперативним руководиоцем за одбрану од поплава у области цивилне заштите и
оперативним лицем надлежног Центра за обавештавање и узбуњивање;
2.Издаје наредбу о предузимању мера за спречавање поплава, које се односе на ангажовање радне
снаге, механизације и других средстава и др.;
З.Издаје наредбу о предузимању мера за заштиту здравља људи и добара, које се односе на
ангажовање радне снаге, механизације и других средстава и др.;
4.Даје предлог надлежном органу за евакуацију становништва и имовине у ванредним околностима
у координацији са штабом цивилне заштите;
5.Даје предлог за проглашавање ванредне ситуације.
Фаза 111: Ванредна ситуација:
1.У случајевима када постојећи и планирани одбрамбени систем није довољан и прети изливање воде
и налет бујице, Командант штаба за ванредне ситуације проглашава ванредну ситуацију, а затим
2. Организује, руководи и координира спровођење програма евакуације становништва до прихватних
центара у ванредним околностима;
Фаза IV: Отклањање последица поплава:
1.Обезбеђује услове за спровођење мера и руководи активностима и радовима на отклањању
последица поплава по престанку опасности;
2.Обезбеђује услове за контакт са институцијама за благовремено пружање финансијске и
материјалне помоћи угроженом становништву и привреди на подручју Општине.

4.2

ОСТАЛИ УЧЕСНИЦИ У ОДБРАНИ ОД ПОПЛАВА

Заменик Команданта општинског штаба
У одсуству Команданта Штаба или по његовом налогу, у свему га замењује.

Чланови штаба
Чланови штаба за одбрану од поплава врши следеће послове (по фазама у току одбране):
Фаза 1.: Припрема за одбрану од поплава:
1.Директно обезбеђују примену Оперативног плана код субјеката који учествују у заштити и спасавања
од поплава;
2.Координирају рад повереника на терену и о томе обавештава руководиоца штаба;
З.Врше непосредан увид стања на подручју које може бити угрожено и Општинском штабу предлажу
потребне мере из свог домена.
Фаза 2,3,4:
Редовна и ванредна одбрана од поплава, ванредна ситуација,
отклањање последица поплава:
1. Врше непосредан увид стања на угроженом подручју и предлажу потребне мере;
2.Спроводе наредбе руководиоца штаба, информишу га о стању на терену и предлажу предузимање
радова и мера који изискују материјалне трошкове у току одбране као и за отклањање последица поплава;
З.Организују реализацију потребних мера за неопходне хитне радове на угроженим подручјима, по
добијању сагласности руководиоца Штаба, изузетно уколико би нечињенем били угрожени животи становника
предузимју мере беза добијања сагласности;
4.Воде евиденцију о предузетим радовима, мерама и утрошеним средствима у току одбране и
отклањању последица поплава и
5.Подносе извештај Команданту Штаба по завршетку одбране од поплава, а обавезно у току одбране.
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Повереници

Повереник цивилне заштите и заменик повереника постављју се ради обављања послова заштите и
спасавања у насељеним местима, делу насеља, стамбеним зградама и селима. У складу са тим, повереник и
заменик повереника предузимају непосредне мере и активности за учешће грађана у спровођењу мера и
задатака цивилне заштите и личне, узајамне и колективне заштите и руководе јединицама цивилне заштите
опште намене, решавају друге задатаке заштите и спасавања људи и материјалних добара по наређењима
Штаба за ванредне ситуације општине Кладово.
Повереници врше и следеће послове у свим фазама одбране као и у фази ванредне ситуације,
односно у фази отклањања последица поплава:
1. Врше непосредан увид у стање на подручју и достављају информације помоћницима;
2. Предлажу спровођење радова и мера на свом терену у зони одбране у току;
3. Организују и руководе хитним радовима и мерама у свом реону;
4. Извештавају надређеног помоћника о предузетим мерама и воде евиденцију о стању на терену,
ангажованом људству, механизацији и др.
4.3

АНГАЖОВАЊЕ РАДНЕ СНАГЕ, МЕХАНИЗАЦИЈЕ, ОПРЕМЕ И МАТЕРИЈАЛА Зд
СПРОВОЂЕЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ
Организација ангажовања људства на угроженим локалитетима подручја, као и опремање људства
материјалом, алатом и опремом за одбрану, врши се по наредби: команданта Општинског штаба у спровођењу
одбране од поплава на водотоковима 11 реда, односно водотоцима који су у надлежности општине.
Наредбе о ангажовању људства благовремено спроводи субјекат одбране који је и одговоран за
извршење наредбе.
Субјекти одбране дужни су да по наредби команданта Општинског штаба или његовог заменика,
благовремено организују људство и кадрове обухваћене Оперативним планом.
Помоћ у руковођењу људством пружају повереници и расположиви стручни кадрови субјеката
одбране.
Субјекти одбране дужни су да ажурно пријаве све промене расположиве механизације, опреме, алата
и материјала, које се десе у периоду важности годишњег Оперативног плана и благовремено организују
коришћење расположиве опреме, механизације, алата и материјала који су обухваћени Оперативним
годишњим планом.
Пољопривредници су дужни да обезбеде извођење повремених бразда на својим њивама, ради
ефикасног одвођења сувишних вода у најближи реципијент.
Повереници из месних заједница дужни су да редовно, са становништвом, организују одржавање
канала и пропуста својих стамбених објеката, службених просторија и дворишта.
Ангажовање радне снаге, механизације, опреме и материјала врши се на основу Закона о смањењу
ризика од катастрофа и управљању у ванредним ситуацијама, Закона о водама и одлукама надлежних органа
Општине, наредби команданта Штаба за ванредне ситуације Општине и важећих прописа и аката везаних за
одбрану од поплава, при чему ће се прво ангажовати радна снага ЈКП "Комуналац", Кладово, затим ЈП
"Јединство", Кладово и других субјеката по основу одлука о оснивању и уговора.
Уколико средства, механизација и људство које посеудују наведена јавна предузећа, нису довољни за
извршавање неопходних послова и задатака, ангажоваће се људство и механизација предузећа, радњи и
институција са којима Општина Кладово, склопила уговоре о ангажовању у оваквим и сличним ситуацијама.
Ако ни поменуто ангажовање није довољно да би се умањила опасност од поплава, наредбом Општинског
штаба ангажује се додатна механизација приватних предузетника и проглашава се ванредне ситуација.
4.3.1 СПИСАК ПРАВНИХ И ФИЗИЧКИХ ЛИЦА КОЈА СЕ АНГАЖУЈУ У ОДБРАНИ ОД ПОПЛАВА
Правна лица
Одлуком Општинског већа о одређивању овлашћених и оспособљених правних лица за
заштиту и спасавање у ванредним ситуацијама на територији општине Кладово ангажована су следећа
правна лица:
1.ЈП Комуналац" Кладово-за одржавање чистоће и асанацију;
"
2.ЈП Јединство" Кладово-за снабдевање водом за пиће и топлотном енергијом;
"
З.АД "Ђердап услуге" Кладово -за одржавање путева, машинске радове и производњу и дистрибуцију
хране;
4.,,Здравствени центар Кладово"- за пружање медицинских услуга;
5.Д.0.0 "Телевизија Кладово"- за информисање јавности;
6.,,Центар за социјални рад општине Кладово"- за пружање помоћи угроженим категоријама
становништва;
7 .,, Црвени крст Кладово" -за пружање помоћи на збрињавању становништва;
8.,,А.Д Ђердап турист" Кладово -за производњу и дистрибуцију хране и смештај угрожених;
"
9.Хотел Aqua star Danube" Кладово-за производњу и дистрибуцију хране и смештај угрожених;
"
1О.Д.0.0 Текијанка" -дистрибуција прехрамбених производа;
"
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"
11.М.П "Топ турист Д.O.O -за пружање услуга јавног превоза;
12.Ветеринарска амбуланта "Ортаци"-за заштиту животиња и сточног фонда;
"
13.Д.О.О "КМД Компани Кладово-за снабдевање нафтним дериватима и грађевинске радове;
"
14.Д.О.О "Сале Траде -за снабдевање и дистрибуцију грађевинског материјала;
"
15.Д.О.О "Гаман Кладово-за грађевинске и машинске радове, и снабдевање и дистрибуцију грађевинског
материјала;
16.Д.О.О "Стајко" Кладово - за грађевинске и машинске радове, и снабдевање и дистрибуцију
грађевинског материјала;
17.Д.О.О "Балаш" Купузиште - за грађевинске и машинске радове, и снабдевање и дистрибуцију
грађевинског материјала;
18.С.Р "Мавас" Велесница-за грађевинске и машинске радове;
19.Д.О.О "Киломац" - за машинске радове;
20.СЗР ,,Тропске врућине" Подвршка-за грађевинске и машинске радове;
"
21.Д.О.О "Томић -за пружање услуга јавног превоза;
"
22.Д.О.О ,Лига турс -за пружање услуга јавног превоза;
"
23.Ловачко удружење "Кључ -за пружање помоћи у заштити и спасавању;
"
24.Ловачко удружење "Мали јастерб Брза Паланка -за пружање помоћи у заштити и спасавању;
"
25.Планинарско друштво "Врх -за пружање помоћи у заштити и спасавању;
"
26.Планинарско друштво "Ђердап -за пружање помоћи у заштити и спасавању;
"
27.Радио клуб "Кладово -за пружање помоћи у заштити и спасавању;
28.Добровољно ватрогасно друштво "Кладово"-за пружање помоћи у заштити и спасавању;
29.Добровољно ватрогасно друштво "Грабовица"-за пружање помоћи у заштити и спасавању;

Физичка лица-Повереници и заменици повереника цивилне заштите
Закључком Штаба за ванредне ситуације, о постављању повереника и заменика повереника на
територији општине Кладово, ангажована су физичка лица- повереници цивилне заштите који организују
послове заштите и спасавања на територији својих месних заједница.
Списак повереника и заменика повереника на територији општине Кладово
За насеље Текија:
Бранибор Атанацковић, повереник
Ђорђе Главашевић, заменик повереника
За насеље Нови Сип
Верица Скалушевић, повереник
Драган Кленцовљевић, заменик повереника
За насеље Давидивац
Миле Вулић, повереник
Дејан Ђорђевић, заменик повереника
За насеље Кладушница
Жељко Карабелић, повереник
Зоран Турановић, заменик повереника
За насеље Костол:
Мирко Скрлатовић, повереник
Мирјана Динић, заменик повереника
За насеље Мала Врбица:
Славиша Даскаловић, повереник
Бранислав Николић, заменик повереника
За насеље Велика Врбица:
Дејан Чучулановић, повереник
Јосип Јордачевић , заменик повереника
За насеље Ртково:
Ђорђе Тимирјановић , повереник
Горан Првуловић , заменик повереника
За насеље Корбово:
Горан Шолкотовић, повереник
Драгољуб Бонђеровић, заменик п овереника
За насеље Вајуга:
Ненад Пиројевић, повереник
Богољуб Петровић, заменик повереника
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За насеље Милутиновац:
Драгиша Станојевић, повереник
Сибин Радосављевић , заменик повереника
За насеље Велесница
Љубиша Топаловић, повереник
Славко Белчић, заменик повереника
За насеље Љубичевац:
Драгослав Андрашевић, повереник
Љубомир Гушатовић, заменик повереника
За насеље Грабовица:
Миодраг Петровић, повереник
Ђорђе Негуцић, заменик повереника
За насеље Брза Паланка:
Бранислав Николић, повереник
Богоје Стевановић, заменик повереника
За насеље Купузиште:
Иван Петровић, повереник
Себастијан Петровић , заменик повереника
За насеље Велика Каменица:
Славиша Антонијевић, повереник
Раденко Шћопуловић,заменик пов ереника
За насеље Манастирица:
Петар Јовић, повереник
Никола Николић, заменик повереника
За насеље Подвршка:
Новица Србуловић, повереник
Василије Мариновић, заменик повереника
За насеље Петрово Село:
Марина Мајовић Мандић повереник
Слађан Петровић, заменик повереника
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За несеље Река
ЉубишаЈенић,повереник
,заменик повереника
Небојша Челенковић,повереник
Мио.аоаг Генчић заменик повеоеника
ДаркоЈанковић,повереник
Слободан Голубовић,повереник
БранкоБекеревић,повереник
Никола Шћојић,повереник
Предраг Драгишић,повереник
Игор Николић, заменик повереника

За насеље Речица:
Драган Слатинашевић,повереник
СлавишаЈанковић,заменик повереника

За насеље Кладово
Драгиша Матасаревић,повереник
Миолnаг Генчић заменик повеоеника
Златко Милановић,заменик повереника
Милорад Росић,заменик повереника
ДанијелаКостандиновић,зам. повереника
Перић Драган,зам. повереника
СлободанЈовановић,повереник
Бобан Величковић, заменик повереника

Процедуре у случају проглашења ванредне ситуације од поплава на територији општине
Кладово
У случају проглашења ванредне ситуације, субјекти одбране од поплава су дужни да:
1.обезбеде сопствене објекте и опрему од директног утицаја поплавних вода;
2.одржавају саобраћајнице локалног карактера и путеве од значаја за одбрану од поплава;
З.обезбеде функционалност и заштиту објекта у ванредним ситуацијама од штетног дејства воде
(редовно чишћење око мостова, канала, сливника, пропуста у склопу пута на којима се формира бујични
талас);
4.обезбеде прилазе за одбрану од поплава;
5.обезбеде поуздано водоснабдевање становништва и све потребне мере заштите виталних објеката
који могу бити угрожени штетним дејством воде;
6.обезбеде функционалност атмосферске и фекалне канализације у ванредним ситуацијама.
обезбеде поуздано функционисање сопствене оперативе и механизације у ванредним ситуацијама и са њом
учествују у реализацији оперативних мера, активности и радова у свим фазама од поплаве, а у складу са
шемом руковођења и кординације
Складиштење и коришћење опреме
Опрема наведена у табели (у прилогу) налази се у магацинуЈП "Комуналац" иЈП "Јединство" уКладово.
Њено коришћење је могуће само уз писмену Наредбу команданта Штаба за ванредне ситуације општине
Кладово, у случају превентивног деловања због раније најаве елементарних непогода, деловања у току
елементарне непогоде или санације елементарних непогода.
Допремање наведене опреме вршиће тимови за интервенције ЈП "Комуналац" и ЈП "Јединство"
камионима предузећа, на основу Наређења директора или лица које он овласти, у складу са Наредбом
команданта Штаба о тачно одређеној опреми која ће се користити у датој ситуацији. Овлашћени радник у
магацину је дужан да на основу Наређења изда опрему,уз реверс за коришћење.
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Редни
број

Врста опреме

Укупна
количина

1.

Чизме

150 пари

2.

Лопате

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Пумпе за воду
750 л/мин
Пумпе за воду
"Хонда" WB20HT
Пумпа за воду
,,ТОХАТУС" 50
Пумпа за воду
,ДЕСМИ"
Пумпе за воду
ручне
Пумпе за воду
"Хонда" ЕГП50
Пумпе високог
притиска

150 ком
100 ком
4 пумпе с
цревима

Тренутно
стање у
магацину
29 пари
143 ком

121 пар
107 ком
4 ком

2 ком

1 ком

1 ком+
колица

Магацин ВСЈ
Кладово
Магацин ВСЈ
1 ком

1 ком

На коришћењу

1 ком
/
/

56 ком

38 ком

18 ком

2 ком

Магацин ВСЈ
Кладово 2 ком

/

2 ком

2 ком

10.

Ватрогасна црева
4м &160

3 ком

Магацин ВСЈ
3 ком

/

11.

Ватрогасна црева
15 м &12

13 ком

Магацин ВСЈ
13 ком

/

12.

Ватрогасни
шлемови и
разделнице

Магацин ВСЈ
Кладово

На коришћењу

13.

Секире

8 ком

42 ком

14.

Агрегати
"Вилиџер" 2,8 кв
Моторне тестере
"Вилиџер" 2,5 кв

15.

50 ком
3 ком

3 ком

5 ком

3 ком

16.

Џакови

12 бала
по 1000
комада

17.

Џакови

10 бала
по 1000
комада

Магацин ВСЈ-3
целе бале и
остатак
распарен
МЗ Брза
Паланка- 10 х
1000 комада

Искоришћено
9 бала

/

4.4. МЕРЕ И ПОСТУПЦИ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ НАСТАЈАЊА ПОПЛАВА

Да би се спречило настајање поплава:
на Дунаву подстицати надлежне да предузимају мере даље заштите приобаља,
на осталим водотоцима наставити са њиховом регулацијом и редовним одржавањем већ
изграђених регулационих објеката,
на притокама Дунава, поготову оним које представљају и најмању опасност по људе, зграде,
земљиште и др. вршити чишћење корита од наноса, дрвећа и шибља да се не би створиле
природне бране и акумулације које вишим водостајем могу проузроковати изливање воде из
корита,
посебно утицати на надлежне да обрате пажњу на обезбеђење редовног пролаза воде испод
мостова, кроз пропусте и сл.,
да би се спречио већи нанос у кориту обале водотока пошумити или на њима спровести
одређене антиерозивне мере и предузети остале мере и акције у смислу спречавања поплава.
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4.5.ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА ДУНАВСКИХ ПР ИТОКА

Ако предузете мере нису дале резултате због високих вода притока Дунава, и ипак дође до плављења
обала, проглашава се ванредна ситуација од стране Штаба за ванредне ситуације и то на територији целе
Општине или неком од њених делова.
Ради заштите појединих делова територије Општине од поплава, Скупштина општине је, у складу са
Законом о ванредним ситуацијама формирала Штаб за ванредне ситуације општине Кладово. Због веће
ефикасности на пословима заштите и спасавање људи и материјалних добара на територији општине, на
седници 02.03.2018. године Штаб је донео закључак о постављењу 58 повереника цивилне заштите на
територији општине. Имајући у виду да општина Кладово, заједно са градским насељем, има 23 месне
заједнице, распоред повереника је следећи:
Повереници у градском насељу су постављени тако да је у свакој од 9 изборних јединица у граду
постављен по један повереник и заменик повереника.
У осталим МЗ постављени су по један повереник и заменик.
На теритирији општине Кладово укупно је постављено 58 повереника и заменика повереника цивилне
заштите.
Повереници и заменици повереника су, у складу са својим задацима датим под тачком 3.2, а у складу са
Законом о ванредним ситуацијама, у обавези да штабу пријаве сваку промену на водотоковима на територији
своје надлежности, и да предузимају мере заштите и спасавања , у складу са наредбама Штаба. У изузетним
случајевима, повереници и заменици повереника дужни су да прате стање на терену и пријављују
Штабу промене висине водостаја два пута дневно.
Имајући у виду да се ради о људима који су на терену, и у сталној комуникацији са мештанима, они
представљају први аларм уколико дође до појаве одређене елементарне непогоде.
Када се најављују веће количине падавина и могућност настанка поплава на одређеној деоници,
командант Штаба за ванредне ситуације обавештава чланове штаба, и наредбом ангажује оперативу
предузећа која су задужена за обезбеђење алата, материјала, опреме и механизације, организује одбрану од
поплава на одређеној локацији.
Одбрана од поплава састоји се од радова на подизању насипа од земље, односно џакова пуњених
песком. Обзиром на могућност складиштења потребног материјала за израду насипа као први корак треба
предузети довоз материјала за израду насипа (песак), односно почети са ископом и превозом земље из
најближег позајми шта или депоније. У случају потребе за већим бројем ангажованих лица, начелник Штаба као
главни руководилац одбране од поплава, даје предлог о ангажовању људства у одређеној месној заједници.

4.6.МЕРЕ И ПОСТУПЦИ ЗА САНИРАЊЕ ШТЕТА НАСТАЛИХ ОД ПОПЛАВА
После проласка бујичног таласа на теренима захваћених поплавом остају штете на
стамбеним зградама, у економским двориштима, на пољопривредним и другим површинама и
покретним материјалним добрима која нису склоњена пре поплаве.
Након поплава потребно је из корита водотока уклонити све препреке које ометају нормално
отицање воде, извршити проверу стања пијаће воде код изворишта и уколико је потребно
организовати дотур воде за пиће цистернама, проверу здравственог стања људи и стања сточног
фонда и предузети мере на санацији штете настале на стамбеним и другим објектима, све уз
обавештавање становништва преко средстава јавног информисања или на други начин о поплави,
њеним последицама, понашању и предузимању одговарајућих мера.

Након престанка опасности од штетног дејства вода и обезбеђења услова за приступ угроженом
подручју, посебна Комисија (Комисија за процену штете од елементарне и друге непогоде) извршиће обилазак
подручја у циљу идентификације материјалних штета по врсти објеката и добара и благовремене израде
извештаја са одговарајућом фото-документацијом. Начин и делокруг рада ове комисије дефинише посебан акт
Скупштине општине, Општинског већа или начелника Општинске управе, која на основу процене на терену
предлаже начин санирања те штете.
По завршеним активностима, Општински штаб за ванредне ситуације дужан је да Општинском већу, у
року од 15 дана, достави Извештај о извршеној одбрани од поплава.

4.7. НАЧИН УЗБУЊИВАЊА И ОБАВЕШТАВАЊА
Штаб за ванредне ситуације за територију Општине Кладово, је у контакту са Републичким

хидрометеоролошким заводом и најближим метеоролошким станицама, другим службама и повереницима
цивилне заштите у месним заједницама прикупља информације о могућности настанка поплава на одређеној
деоници.
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Све време трајања активности на одбрани од поплава, командант Општинског штаба за ванредне
ситуације (председник општине или његов заменик) мора бити у вези са начелником Штаба.

4.7.1. СИСТЕМ ВЕЗА, УЗБУЊИВАЊЕ И ОБАВЕШТАВАЊЕ

У одбрани од поплава користе се све расположиве везе на подручју Општине
Алармирање становништва о опасностима од поплавног таласа вршиће се у складу са
Оперативним планом обавештавања и узбуњивања, којим су предвиђене две врсте узбуне:
1) Интерна узбуна - представља стање приправности, када се утврди да су настале или могу да
наступе појаве: пораст нивоа воде у водотоцима и акумулацијама 11 реда, повећање вертикалних или
хоризонталних деформација околног терена и др. Код ове узбуне, проверавају се уређаји али се не дају
звучни знакови аларма већ се користе: телефони, е-маил адресе и тд.
2) Општа узбуна - оглашава се када су непосредно угрожени становништво и материјална добра,
односно у следећим случајевима: када ниво воде достигне максимални ниво са тенденцијом даљег пораста
и када Општински штаб за ванредне ситуације оцени да треба дати узбуну. Општа узбуна се објављује
преко заједничког система за узбуњивање Општине Кладово и Огранка ХЕ "Ђердап".
Узбуњивање и обавештавање се врши преко повереника и заменика (интерна узбуна), јавних
медија, система за узбуњивање и средстава веза (општа узбуна), а све у циљу адекватне и благовремене
информисаности становништва.

5.ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОПЛАВНИХ ДОГАЂАЈА

Лице задужено за евидентирање поплавних догађаја на водотоковима 11 реда је Жељко Мартиновић,
са бројем телефона 060 0302132.

6. ПРОГРАМ МЕРА И РАДОВА - ФИНАНСИРАЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА

Одбрана од поплавних вода на водотоковима 11 реда обухваћених општинским Оперативним
планом, финансира се из Општинског буџета.
Обезбеђена су средства за финансирање одбране од поплава за текућу годину у износу од
2.000.000 РСД са ПДВ-ом у надлежности Општине Кладово, односно Одељења за урбанизам,
грађевинарство и планирање општинске управе Кладово. Средства ће се утрошити за одржавање ободних
и одводних канала и водотокова на територији општине Кладово, што обухвата рад радних машина (багера,
булдожера, утоваривача, камиона, комбиноване машине, вучног воза и др.), одвожење садржаја из канала,
набавку, уградњу и транспорт камена, шљунка, цеви за израду пропуста и извођење свих осталих
потребних радова. Радови ће се извести у складу са потребама и приоритетним радовима (страна 11.)

7. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Оперативни план одбране од поплава за водотокове 11 реда за 2019.годину на административној
територији општине Кладово примењује се од дана усвајања.
Командант Општинског штаба задужен је за имплементацију Оперативног плана одбране од
поплава за водотокове 11 реда за 2019.годину на административној територији општине Кладово.
Општински Штаба за ванредне ситуације дужан је да сачини годшњи план рада Штаба и достави га
Општинском већу.
Оперативни план одбране од поплава за водотокове 11 реда за 2019.годину на административној
територији општине Кладово објавити у "Службеном листу Општине".
Оперативни план одбране од поплава за водотокове 11 реда за 2019.годину на административној
територији општине Кладово доставити: ЈП "Србијаводе" ВПЦ, Неготин, МУП-у РС, Сектору за ванредне
ситуације-Одељење за ВС у Бору, Команданту Општинског штаба за ванредне ситуације, Јавним
комуналним предузећима Општине Кладово, Огранак "Ђердап" Кладово, Надлежној служби на пословима
планирања одбране и ванредне ситуације општине Кладово и Архиви СО Кладово

Број: 325-6/2019-1
У Кладову, 02.08.2019.год.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КЛАДОВО
СЕКРЕТАР

БраниславЈордачевић
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На основу ЧЈ1ана 15. став 1. тачка 4. Закона о ванредним ситуацијама ("Службени
гласник РС", бр. 111/09, 92/11 и 93/2012), члана 10. Уредбе Владе Србије о саставу и
начину рада штаба за ванредне ситуације ("Службени гласник РС", бр. 98/10) и члана 13.
став 1. тачка 19. Ст;�тута општине ("Службени лист општине Кладово", бр.5/2008,2/2010),
Скупштина општине Кладово, на седници одржаној дана 12.јуна 2014. године, донел а
је
ОДЛУКУ
О ОБРАЗОВАЊУОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Члан 1.
За координацију и руковођење заштитом и спасавањем у ванредним ситуацијама,
као оперативно-стручно тело, Скупштина општине образује Општински штаб за ванредне
ситуације сходно ва�ећем Закону о ванредним ситуацијама.
Члан 2.
Образује се Општински штаб за ванредне ситуације у следећем саставу:
1. Председник општине Кладово, командант штаба.
2. Заменик председника општине Кладово, заменик команданта штаба.
3. Представник Одељења за ванредне ситуације Бор, начелник штаба.
4. Начелник општинске управе Кладово, члан штаба.
5. Руководилац Одељења за привреду и друштвене делатности, члан штаба.
6. Директор Дирекције за планирање и изградњу "Кладово", члан штаба.
7. Директор ЈП за производњу воде и топлоте "Јединство" Кладово, члан штаба.
8. Директор ЈП "Комуналац" Кладово, члан штаба.
9. Командир Ватрогасно-спасилачких јединица Кладово,члан штаба.
10. Директе::, Огранка ХЕ"Ђердап-1", члан штаба.
11. Директе:� АД за пружање услуга "Ђедрап-услуге" Кладово, члан штаба.
12. Директор Дома здравља Кладово, члан штаба.
13. Начелник Полицијске станице Кладово, члан штаба.
14. Директор Центра за социјални рад Кладово члан штаба.
15. Секретар Црвеног крста Кладово, члан штаба.
16. Директор ДОО Текијанка, члан штаба.
На основу ове одлуке надлежни орган уручиће члановима штаба решења о
постављењу на наведене дужности.
il
Члан З.
1
Општински Щfаб за ванредне ситуације обавља следеће послове:
1) руководи, и координира рад субјеката система заштите и спасавања и снага
заштите и спасаваЊ�Ј у ванредним ситуацијама на спровођењу утврђених задатака;
2) руководи 1•1 координира спровођење мера и задатака цивилне заштите;
3) руководи .,и координира спровођење мера и задатака обнове, реконструкције,
рехабилитације, узимајући у обзир потребе одрживог развоја и смањења угрожености и
ризика од будућих В?Нредних ситуација;
4) разматра и даје мишљење на предлог Процене угрожености и предлог Плана
заштите и спасавања у ванредним ситуацијама;
5) прати стаi·,ье и организацију система заштите и спасавања и предлаже мере за
њихово побољшање;

Година XVII - Број 12

02.08.2019. год.

67124

Службени лист општине Кладово
ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДО ТОКОВЕ II РЕДА ЗА 2019. ГОДИНУ
НА АДМИНИСТРАТИВНОЈ ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЛАДОВО

6) наређује употребу снага заштите и спасавања, средстава помоћи и других
средстава која се ко·)исте у ванредним ситуацијама;
7) стара се о ;:>едовном информисању и обавештавању становништва о ризицима и
опасностима и предузетим мерама за смањење ризика и катастрофа;
8) разматра организацију, опремање и обучавање јединица цивилне заштите опште
намене и оспособљi!них правних лица;
9) сарађују �а надлежним органима заштите и спасавања суседних држава у
ванредним ситуациј�ма;
10) процењује.угроженост од настанка ванредне ситуације;
11) наређује r.1иправност-спремност за ванредне ситуације;
12) израђује v подноси Скупштини општине Кладово предлог Годишњег плана рада и
Годишњи извештај r раду;
13) спроводи Годишњи план рада;
14) сарађује Ч штабовима суседних јединица локалних самоуправа;
15) именује пс.веренике цивилне заштите и заменике повереника цивилне заштите у
насељеним местима;,
16) разматра и предлаже доношење одлуке о организацији заштите и спасавања на
територији општине�
17) наређује . евакуацију становништва и доноси одлуку о обиму евакуације и
категоријама становј.iииштва које се евакуишу.Наређује корисницима, односно власницима
стамбених зграда, сiанова, пословних просторија, и других зграда, да приме на привремен
смештај угрожена л�ща из угрожених (евакуисаних) подручја;
18) наређује : привремену забрану приступа и кретања у појединим угроженим
подручјима;
)
19) наређује ;1ривремену забрану коришћења одређених покретних и непокретних
ствари власницима, 9дносно корисницима;
20) ангажује �.оспособљена правна лица од значаја за заштиту и спасавање на
територији општин�, уз могућност увођења посебног режима обављања одређених
комуналних делатности, другачијег распореда радног времена, одређивања посебних
приоритета у испоруци комуналних и других производа и пружања услуга (воде, грејања,
електричне енергије, превоза и сл.);
21) доноси наредбе, закључке и препоруке;
22) обавља и друге послове у складу са законом и другим прописима.
Члан 4.
Председник о['iштине Кладово на предлог Општинског штаба за ванредне ситуације
доноси одлуку о прЈrлашењу ванредне ситуације на територији општине Кладово или на
делу територије опщ:гине.
Члан 5.
За извршаваt-ре специфичних задатака заштите и спасавања, Штаб за ванредне
ситуације може образовати стручно-оперативне тимове, у складу са потребама.
Члан б.
Стручне и адм!1нистративно техничке послове потребне за рад Штаба за ванредне
ситуације врши Оде•'ьење за привреду и друштвене делатности Општинске управе Кладово,
у сарадњи са представником Одељења за ванредне ситуације Бор.
,.
Члан 7.
Средства за ргд Општинског штаба за ванредне ситуације обезбеђују се из буџета
општине Кладово, б1.iџета Републике Србије, као и на други, законом утврђен, начин.
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Члан 8.
Ступањем нг снагу ове одлуке, престаје
Кладово број 820-2/:::013-1 од 15.03.2013. год.

да важи одлука Скупштине општине

Члан 9.
Ова одлука ссvпа на снагу осмог дана ОД дана објављивања у "Службеном листу
Општине Кладово". ;
Број: 820-5/2014-1
У Кладову, 12.јуна 2()14.године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КЛАДОВО

ЕДСЕДНИК,
н Мариновић
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На основу ЧD8В8 1S. C1'UI 1. тачка 4. Закова о вавредвиN ситуацвјама ("Слуабевв
П18С11П РС", бр. 111/09, 92/11 93/2012), чпава 10. Уредбе 8Ј11Де Србије о саставу в
118'11111)' рада штаба за 88вр".две аrrуацвје ("СЈ1)'Ј&бевв rЈ11Свп РС", бр. 98/10) и члана 13.
C1'UI 1. тача 19. Cmyra OIIID'l'lllle ("Спу]кбевв ЈIВСТ општиве Кладово", бр.S/2008,2/2010),
СЈ:У11Ш111118 OIIIIIIDe К.IAOIO, ва C:CIUDЩJI Qдривој дава 24.11.2017.rодвве, а ов е .11 а ј е

ОДЈЈУЮ'
оо6рuоаав. ооштввекоr штаба ia ваврцве any8Q8Je
ооштвве Кпааоао
Члан 1.
'1Ј11ВУ 2. O.цлуке о образовању опшrивскоr штаба за ванредне ситуације О11Ш11111е
К.UIOIIO број 820-S 014-1 од 12.06.2014. rодвне, која је објављена у CJJYECIIOМ Ј111С'1')'
OiiiiiiilllC Квцово број 4/2014, речи: ,,директор Дирекције за ПЈЈ8В11Р11ЊС в Н3Ј111U1В,У
К.UIOIIO, ЧЈЈаВ штаба" замењују се речима: "руководилац Одељења за 1ЈЈ11111Врев,е в
-■-,с111Ц1Ю11& улаrања Опшrввске управе Кладово, члан штаба".
Члан 2.
Ова OJUIYD ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у " Слу.беном Ј1Всту
оuшrвм: Квцово".
OJIJJ)'ICY доставити: Архиви Општинске управе Кладово и руководиоцу Одељења
эа uuввр,ње II IIIDICC'ППUIOнa улагања Опшrинске управе Кладово

Број: 217-19/2017-1
У Кяuову, 24.11.2017.rодвве

СКУ1Ш1ТИНА ОПШТИНЕ IСЛАДОВО
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ОПЕРАТИВНИ П:АН ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДО ТОКОВЕ II РЕДА ЗА 2019 ГОДИНУ
н АДМИНИСТРАТИВНОЈ ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЛАДОВО

На основу члана 1 S. став 1. тачха 4. Закона о
О.
РС" бр. 111/09 92/11 и
lDUC
rnac
за
начину рада шrаба
оп
'C'пvWN'!·
:rута
С1'8В 1. тачка 19.
ој
о
Кпад
CxynmnlВ• оПШ111Н
• ј

•

о

о

к

о обр ов њ опmтинскоr штаба ia ван
општине Кл ово

јама С'

Србиј о

нн

и

р. 9 10) и чnана 13.
", бр.S/2008, 2/2010),
2017. годин ,

auje

Члан l.
инскоr штаба за ванредне ситуацнје општине
општ
вању
о
образ
о
ке
Одлу
2.
члану
, која је објављена у службеном писту
Кладово број 820-5/2014-1 од 12.06.2014. године
е
додају се тачке: 17. која rласи: ''шеф Лучк
ОО1П111Не Кладово број 4/2014, након тачке 16.
ења
одељ
скоr
ја rласи: руко водилац диспечер
апетавнје Кладово, члан Штаба" и 18. ко
а.
..,хЕ Ђердап l .. , члан Штаб
Члан 2.
лн
о
објављивања у "Сл ужбен
Ова одлука ступа на снаrу осмоr дана од дана
опопиве Кладово".
Одлуку доставити: Архиви Општинске

управе Кладово

Број: 820-2/2017-1
е_
У Кладову, 29.децембра 2017.годин
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На основу члана 15. Став 1. Тачка 8. Закона о ванредним ситуацијама (,,Службени rласl:IИК
РС", број 111/09, 92/2011 и 93!2012), члана 46. Закона о локаmюј самоуправи (,,Службени гласник
РС",бр.129/07), члана 6. ОдrIУКе о организацији и функционисању цивИЈПЈе зашrите на територији
ОПIIПИНе Кладово (,,Службени лист опшгине Кладово" број 1!2013) и члана 9.тачка 19. Стюуrа
Опшrине Кладово (,,Службени лист oПlIПIOfe Кладово , бр. 5!2008,212010 и 4!2015) Опшrинско
веће Општине Кладово на седници одржаној дана 26.априла 2017.године д о н е л о ј е

ОДЛУКУ

О ОДРЕЂИВАЊУ ОВЛАllЉЕНИХИ ОСПОСОБЉЕНИХПРАВНИХЈПЩАЗА
ЗАIIПИТУ И СПАСАВАЊЕ У ВАНРЕДНИМ СИГУАЦИЈАМА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПllПИНЕ КЛАДОВО
Чланl
Овом ОдrIУКом овлашћују се оспособљена правна mща за спровођење мера зашrите и
спасавања на територији omпrnнe Кладово, ито:
1. m ,,Комуналац" Кладово - за одржавање чистоће и асанацију;
2. m ,)единство" Кладово-заснабдевање водом запиће и топловодном енерmјом;
3. АД 'Ђердап услуге" Кладово-за одржавање путева, машинске радове и производњу и
дистрибуцију хране;
4. ,,Здравствени цetrrap Кладово"- запружање медицинских услуга;
5. Д.O.O Телевизија Кладово"- заинформисање јавнОС1И;
" за социјаmm рад опшrине Кладово"-за пружање помоћи уrЈ>Оженим
6. ,Дei-rrap
категоријама становништва;
7. ,, Црвени крст Кладово"-запружање помоћи на збрињавању становниuпва;
8. ,,А.Д Ђердап ,урист" Кладово - за производњу и дистрибуцију хране и смешrај
" ;
уrЈ>Ожених
«AqШl&ar DanuЬe" Кладово - за производњу и дистрибуцију хране и смешrај
Хотел
9.
уrЈ>Ожених;
1О. А.Д Мироч'' Кладово-дистрибуција прехрамбених производа;
" Текијанка"-дистрибуција прехрамбених производа;
11. Д.O.O
12. М.П "Топ ,урист" Д.O.O - запружањеуслуга јавног превоза;
"
амбулаmа "Ортаци" -зазашrиту животиња и сточног фонда;
13. Ветеринарска
14. ДО.О КМД Компани" Кладово - за снабдевање нафrnим дериватима и rрађевинске
радове;"
15. Д.O.O Сале Траде"-заснабдевање и дистрибуцију rрађевинског материјала;
"
Кладово-заrрађевинске и машинске радове, и снабдевање и дистрибуцију
16. ДО.О ,,Гаман"
rрађевинског маrеријала;
17. Д.O.O Стајко" Кладово - за rрађевинске и мaunrncкe радове, и снабдевање и
"
rрађевинскоr материјала;
дистрибуцију
18. Д.O.O ,.Балаш" Купузишrе - за rрађевинске и мaunrncкe радове, и снабдевање и
дистрибуцију rрађевинског маrеријала;
19. С.Р ,,Мавас" Велесюща-заrрађевинске и мaunrncкe радове;
20. ДО.О ,,I<иломац ' - за машинске радове;
21. СЗР «Тропске врућине» Подвршка-заrрађевинске и машинске радове;
22. Д.O.O Томић '-запружањеуслуrајавноr превоза;
23. Д.O.O ",,Пиrа турс" -запружање услуга јавног превоза;
24. Ловачко удружење ,,I<ључ" -запружање помоћи у зашrити и спасавању;
25. Ловачко удружење Мали јастерб" Брза Паланка - за пружање помоћи у зашпrm и
"
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26.
27.
28.
29.
ЗО.

спасавању;
Планинарско щ,ушrnо ,,Врх" - за пружање помоћи у заштити и спасавању;
Планинарско щ,ушrво "Ђердап" - за пружање помоћи у заштити и спасавању;
Радио клуб Кладово" - за пружање помоћи у заппити и спасавању;
Добровољно" ва,:роrасно щ,ушrво ,,I<ладово"- за пружање помоћи у заштити и спасавању;
Добровољно ва,:роrасно щ,ушrnо ,,Грабовица"- за пружање помоћи у зашrити и
спасавању;

Члан 2.
Ради обављања послова из своје нацnежнОС1И, Штаб за ванредне сmуације onumme
Кладово ће ангажовати - наредити оспособљеним правним лицима и друrnм организацијама од
значаја за опuпину Кладово, извршавање задатака у ванредним сmуацијама. Поред задатака
наведеIШХ у члану 1. ове одлуке Штаб може, према процени, поменуrим правним лицима
наредити извршење и друmх задатака, у складу са Закона о ванредним сmуацијама, материјално
техничким средствима и способностима које правно лице поседује. Ангажовање правних лица
која се не налазе у члану 1. ове одлуке врши се посебном наредбом, у складу са проценом
тренупmх потреба и могућности, у оквиру Закона о ванредним сmуацијама.
У току реализације задатака који произилазе из Закона о ванредним сmуацијама, наведена
правна mща из става 1. овог члана, дужна су да извршавају наређења, одлуке и закључке и да
коордннарају своје акmвности са ОrшrrинсЮIМ шrабом за ванредне сmуације oпumme Кладово.
Циљ заједничког рада је, да се спроведу превенrивне мере и задаци зашrите, оствари
координација рада свих субјеката на нивоу локалне заједюще, како би се ycneIШIO одговорило
различиmм облицима угрожености људи животиња и материјалних добара.
Овлашћује се Председник опnпине да са правним mщима из става 1. овог члана, закључи
Уговор којим ће се уредити међусобна права и обавезе.
Средства за накнаду трошкова насталих учешћем правних лица из става 1. овог члана, у
зашrnти и спасавању у ванредним сmуацијама, обезбеђују се у складу са Законом о ванредним
сmуацијама.

ЧланЗ.
Овлашћена и оспоспбљена правна лица врше заштиту и спасавање грађана и других
материјалних добара у случају елементарних непогода или других несрећа, у складу са
својом делатношћу и задацима које им повери Општински штаб за ванредне ситуације
општине Кладово или друга надлажна служба, у складу са законом или плановима за
поступање у ванредним ситуацијама.
Члан4.
Правна лица из члана 1. ове Одлуке, дужна су да Опшrинској управи 011ШIЮ1е Кладово,
доставе ажуран преглед својих материјално - техничких средсrава и опреме, која се по потреби
могу ставити у функцију зашrите и спасавања становюшпва и материјалIШХ добара на пощ,учју
orшmrne Кладово.
Члан5.
За спровођење мера зaumrre и спасавања на територији Опuпине Кладово, одговорни су
руководиоци правних лица из члана 1. ове Одпуке.
Члан6.
Овлашћена и оспоспбљена правна лица дужна су да плански прилагоде своје
капацитете и организацију за извршење задатака заштите и спасавања.
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Члан7.
Ова Одлука Сl)'Па на снаrу осмог дана од дана објаwъивања у "Службеном ЛЯС'I)' Orшrmнe
Ктщово".
Члан8.
Сrупањем на amry ове Одлуке, nрестще � важи Одпую1 о одређивању овлашћених и
оспособљених правних лица за заштиту и спасавање у ванредним ситуацијама на
територији општине Кладово број: 87-103/2015-П од 17.децембра 2015.rодине.

Број 87-2/2017-11
У Кладову,26.алрила 2017.rодине

ОПШТШIСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КЛАДО
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На основу члана 3. тачка 9, члана 4, члана 9. и
члана 13. Закона о комуналним делатностима
("Службени гласник РС" бр. 88/2011, 104/2016 и
95/2018), члана 20. став 1. тачка 2. и члана 32.
став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи
(,,Службени гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014др. закон, 101/2016- др. закон и 47/2018) и члана
40. став 1. тачка 6 . Статута општине Кладово
(,,Службени лист општине Кладово", бр. 7/2019),
Скупштина општине Кладово на седници
одржаној дана 02.08.2019. године донела је
ОДЛУКУ
О УПРАВЉАЊУ ПИЈАЦАМА

одржавање објеката на пиЈацама (пијачног
пословног простора, укључујући и киоске и
тезге на отвореном простору) давање у закуп
.
.
тезги на пиЈацама и организациЈа делатности на
затвореним и отвореним просторима КОЈИ су
намењени за обављање промета
пољопривредно-прехрамбених и других
производа.
Члан 4.
Делатност уређења, одржавања и пружања
.
.
услуга на пиЈацама на територији општине
Кладово, као и одржавање вашара обавља Јавно
предузеће " Комуналац" из Кладова (у даљем
тексту: Предузеће).

1 - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 5.

Члан 1.

Предузеће прописује Пијачни ред за пијацу
КОЈУ одржава.

Овом одлуком прописују се услови и начин
обављања комуналне делатности управљање
пиЈацама и пружање услуга на њима на
територији општине Кладово, као и одржавање
вашара.
Члан 2.
Пијаца, у смислу ове одлуке, је простор
одређен планским актом, намењен и комунално
опремљен за обављање промета
пољопривредно-прехрамбених и других
производа, вршење услуга у промету робе, чије
се одржавање, опремање и коришћење врши у
складу са овом одлуком.
Зелена пијаца је простор одређен планским
актом, намењен и комунално опремљен за
обављање промета на мало пољопривредно
прехрамбених производа (свежег и сушеног
воћа, поврћа, шумских плодова, јаја), цвећа,
украсног и лековитог биља, садног материјала,
украсних Јелки, омота за паковање намирница,
непрехрамбених производа, производа
занатских радњи и домаће радиности.
11 - ОДРЖАВАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ
ПИЈАЦАМА
Члан 3.
Управљање пијацама је комунално опремање,
Година XVII - Број 12

Пијачним редом прописују се радно време,
права и обавезе учесника у промету на пијаци,
начин и услови коришћења појединих објеката,
опреме, уређаја и слично.
На Пијачни ред из става 1. овог члана
сагласност даје Општинско веће општине
Кладово.
Члан 6.
Предузеће је дужно да Пијачни ред истакне на
огласној табли пијаце или да на други начин
упозна учеснике у промету на ПИЈаци о истом.
Корисник пијачног простора, објеката и
опреме, као и грађани дужни су да се на пијацама
придржавају прописаног Пијачног реда.
Члан 7.
О Пијачном реду се старају овлашћени
радници Предузећа које одржава пијацу.
Овлашћени радник из става 1. овог члана ће
упозорити корисника пиЈачног простора,
објекта, опреме, односно грађанина на обавезу
поштовања пијачног реда и по потреби
обавестити комуналну инспекцију ради
предузимања одговарајућих мера.
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Члан 8.
Радно време пијаце прописује Предузеће .
Предузеће мора на видном месту истакнути
радно време пиЈаце.

киоск и други привремени објекат, као и тезга,
витрина, рам, бокс и други покретни објекат.
Пијачне објекте поставља и уклања Предузеће
.
.
коЈе одржава пиЈацу.

Члан 9.

Изузетно од одредбе става 2. овог члана,
пијачни објекат може поставити и други власник
објекта уз претходно прибављену сагласност
Предузећа које одржава пијацу.

Пијаца има одговарајућу комуналну
инфраструктуру, сталне објекте и простор на
коме се постављаЈу и распоређују пијачни
објекти и опрема.

Привремени пијачни објекат постављен без
сагласности Предузећа,
односно
предузетника
.
.
.
КОЈИ одржава пиЈацу, власник Је дужан да уклони
по налогу надлежног органа.

Стални објекат се гради у складу са планским
актом и прописима о изградњи објеката, а његова
намена одређује се уз сагласност Предузећа.
Стални објекат мора бити инфраструктурно
опремљен (струја, вода, канализација и сл.).

Члан 13.

111 - ОПРЕМАЊЕ ПИЈАЦА

Пијачни простор мора бити ограђен, уређен и
.
.
поплочан чврстим материЈалом КОЈИ се лако
чисти и пере.
Члан 10.

Пијачни објекат у коме се врши продаја мора
да испуњава минималне хигијенско-техничке
услове прописане за продају одређене врсте
производа и мора бити у исправном стању.
Пијачни објекат који не испуњава услове из
става 1. овог члана, Предузеће, односно лице из
члана 12. став 3. ове одлуке, дужно је да поправи
или уклони.

Пијаце имају одговарајуће прилазе продајним
објектима ради снабдевања робом, опрему
потребну за промет робе и услуга, као и
.
.
просторије за управу пиЈаце.

IV - КОРИШЋЕЊЕ ПИЈАЧНОГ
ПРОСТОРА, ОПРЕМЕ И ОБЈЕКАТА

Члан 11.

Предузеће даје на коришћење пијачне објекте,
опрему и простор правном или физичком лицу
односно предузетнику у складу са законом и
овом одлуком.

Предузеће је дужно да пијацу опреми
потребним бројем и врстом пијачних објеката.
Предузеће је дужно да пијачне објекте
постави тако да обезбеди функционалност и
естетски изглед пиЈаце и омогући купцима
несметану куповину.
Распоредом пијачних објеката на зеленој
пијаци, мора се обезбедити физички одвојен
п р о с т о р з а п р о д а Ј у п о љ о п р и в р е д н о
прехрамбених производа и простор за продају
непрехрамбених производа и вршење занатских
услуга.
Члан 12.
Пијачни објекат је мањи монтажни објекат,
Година XVII - Број 12

Члан 14.

Начин и услови коришћења објеката, опреме и
простора из става 1. овог члана ближе се утврђују
посебним актима које доноси Предузеће, а на
које сагласност даје Општинско веће општине
Кладово.
Члан 15.
За коришћење пијачног простора и објекта
корисник плаћа дневну накнаду (пијачну таксу)
Предузећу.
Висину пијачне таксе одређује Предузеће
посебним актом, на који сагласност даЈе
Општинско веће општине Кладово.
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Пијачна такса се плаћа уз издавање прописане
признанице, односно фискалног рачуна, на
наплаћени износ.
Уколико је пијачна такса неправилно
наплаћена погрешном применом тарифе или је
учињена рачунска грешка, погрешно наплаћен
износ вратиће се кориснику одмах на лицу места.
Ако корисник услуге на захтев овлашћеног
радника Предузећа не плати дневну пијачну
таксу ускратиће му се право коришћења пијачног
простора, објеката и опреме.
Члан 16.
Стални, привремени и покретни пијачни
објекат, као и пијачни простор даје се на
коришћење на основу уговора о закупу места,
односно објекта, који закључује предузеће и
корисник објекта.
Уговором из става 1. овог члана одређују се
тип,намена,време коришћења и друга питања од
значаја за коришћење објекта и простора.
Члан 17.

паковање намирница
3. непрехрамбених производа занатских
радњи, производа домаће радиности и
и н д у с т р и ј с к о- н е п р е х р а м б е н и х
производа.
Продаја производа из става 1. тачке 2. и 3. овог
члана се обавља одвојено од пољопривредно
прехрамбених производа, на посебно уређеном
.
.
простору на зеленој
пиЈаци у складу са
прописима о уређењу пијаца.
Физички одвојени простори морају се видно
обележити, истицањем натписа са наменом
ПИЈачног простора.
Индустријско-непрехрамбени производи су:
текстил, одећа, обућа, финални производи за
личну употребу и употребу у домаћинству од
порцелана, стакла, керамике, коже, текстила,
гуме и пластике, метала и електротехничка роба
за чији промет и употребу није прописано
обезбеђење гарантног листа и техничког
упутства, спортска опрема, хемиЈски производи
сапуни и детерџенти, препарати за чишћење и
полирање, козметички
тоалетни
препарати,
.
.
књиге и канцеларијски материјал и слично.

За продаЈу производа, корисник КОЈИ нема
закључен уговор о закупу места, односно
објекта, заузима место на пијаци према
редоследу доласка на пиЈацу, изузев оних места
која су дата у закуп и видно обележена.

Забрањено је вршити продају производа из
става 1. овог члана ван простора предвиђених за
ту врсту робе.

V - ПРОМЕТ РОБЕ НА ПИЈАЦАМА

Хлеб и пециво, млеко и млечни производи,
коре, тестенине
и . други
производи од теста се
.
.
продаЈу на зеленој пиЈаци само на просторима
намењеним за продаЈу тих производа.

Зелена пијаца
Члан 18.
На зеленим пијацама на отвореним пијачним
тезгама и другим објектима обавља се промет на
мало:
1. п о љ о п р и в р е д н о- п р е х р а м б е н и х
производа (свежег и сушеног воћа,
поврћа, шумских плодова, печурки,
млека и млечних производа, меда и
пчелињих производа,јаја,хлеба и пецива,
производа од теста и других животних
намирница),
2. цвећа, украсног и лековитог биља, садног
.
.
материЈала, украсних Јелки, омота за
Година XVII - Број 12

Члан 19.

Ради заштите од загађивања, млеко и млечни
производи морају бити смештени у расхладне
витрине, а коре, тестенине и други производи од
теста у одговарајуће стаклене витрине, или
покривене одговарајућом амбалажом у складу са
посебним прописима.
Члан 20.
Пољопривредно-прехрамбени производи који
су намењени људској исхрани морају бити
одговарајућег квалитета, у складу са прописима
о квалитету животних намирница.
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Риба, морски плодови и слично, продају се на
.
.
пиЈаци само у специЈализованим продавницамарибарницама.
Члан 21.
Предузеће је дужно да на зеленоЈ пиЈаци
постави Јавну вагу за тачно мерење у исправном
стању, за проверу мере купљене робе.
VI - ХИГИЈЕНСКО-ТЕХНИЧКИ И ДРУГИ
УСЛОВИ ПРОМЕТА НА ПИЈАЦАМА
Члан 22.
Предузеће коЈе управља пиЈацама Је
дужно да:
1. очисти, опере и уреди пиЈачни простор
одмах по истеку радног времена
пиЈаце,
2. обезбеди воду за пиће и освежавање
п о љ о п р и в р е д н о -п р е хр а м б е н и х
производа,
3. постави довољан број посуда за отпад,
4. обезбеди санитарни чвор који се
састоји од женског и мушког одељења,
опремљен средствима за прање руку,
довољно удаљен од продаЈног
простора и прикључен на
канализациону мрежу.
Члан 23.
На пијацама је забрањено:
1. одлагање отпадака, покварене робе,
амбалаже и другог смећа ван судова
постављених за сакупљање смећа,
2. уношење у пиЈачни простор столова,
сандука и слично ради излагања робе
на њима,
3. загађивање пијачног простора на било
коЈи начин,
4. ложење ватре, увођење паса и других
животиња у пиЈачни простор,
5. кретање, паркирање, задржавање
моторних и других возила у
ограђеном простору пијаце,
6. држање робе и амбалаже на пролазима
и другим местима коЈа нису за то
Година XVII - Број 12

намењена,
7. седење и спавање на тезгама и другим
објектима за излагање производа,
8. оштећивати пијачне уређаје и опрему,
9. вршење сваке друге радње КОЈОМ се
нарушава ред и чистоћа на пијаци.
Члан 24.
Забрањено је излагање и продаја производа из
члана 18. став 1. ове одлуке на улазима у пијачни
простор и у непосредној близини пијаца.
Простор у непосредној близини пијаца и улаз у
пијачни простор морају бити слободни за пешаке
и саобраћај моторних возила.
Члан 25.
Забрањено је излагање и продаја робе испред
трговинских објеката у непосредној близини
зелене пијаце у Кладову у Ул. Ђердапској и у Ул.
Букатаревића (од раскрснице Ул. Обилићеве и
Букатаревића до Ул. Ђердапске).
VII - ОДРЖАВАЊЕ ВАШАРА
Члан 26.
Вашар се одржава на простору који је одређен
планским актом и у времену коЈе одреди
Општинско веће општине Кладово.
Одржавање и организацију вашара обавља
Јавно предузеће "Комуналац" из Кладова.
Члан 27.
Закуп вашарског простора врши се путем
цитациЈе.
Вашарски простор за издавање
у закуп који
је
.
.
.
преостао након завршетка Јавне лицитациЈе даЈе
се на коришћење према редоследу доласка на
вашар и плану за издавање простора, о чему се
стара овлашћени радник Предузећа.
Висину накнаде за закуп вашарског простора
одређује Предузеће посебним актом, на КОЈИ
сагласност даЈе Општинско веће општине
Кладово.
Члан 28.
Наплату накнаде за коришћење вашарског
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простора врше инкасанти или други овлашћени
радници Предузећа.
Члан 29.
Ако корисник вашарског простора на захтев
овлашћеног радника Предузећа не плати накнаду
за закуп, ускратиће му се право коришћења
вашарског простора.
VIII -ИЗЈАШЊАВАЊЕ КОРИСНИКА
КОМУНАЛНИХ УСЛУГА О КВАЛИТЕТУ
УСЛУГА
Члан 30.
Предузеће је дужно да Једном годишње
спроведе поступак изЈашњавања корисника о
квалитету пружања услуга (у даљем тексту:
Изјашњавање) у трајању од најмање 30 дана.
Јавни позив за изјашњавање из става 1. овог
члана, предузеће објављује у средствима јавног
информисања, у електронском облику на
интернет страници предузећа и на интернет
страници општине Кладово.
Предузеће је дужно да у року од 15 дана од
дана завршетка изЈашњавања достави оснивачу
.
.
извештаЈ о резултатима изЈашњавања корисника
о квалитету пружања комуналних услуга.
Уколико су резултати изјашњавања корисника
комуналних услуга такви да већина корисника
ниЈе задовољна пруженом комуналном услугом
Предузећа надлежна организациона јединица
Општинске управе општине Кладово за
комуналне послове у сарадњи са осталим
организационим јединицама Општинске управе
општине Кладово, саставља нацрт мера за
о т к л а њ а њ е н е д о с т ат а к а н а в е д е н и х у
изјашњавању корисника и заједно са Извештајем
о резултатима изЈашњавања корисника о
квалитету пружених услуга Предузећа доставља
Општинском већу општине Кладово. Општинско
веће општине Кладово доноси мере за
отклањање наведених недостатака, са роком за
предузимање мера ради отклањања недостатака,
који не може бити дужи од 90 дана.
Општинско веће општине Кладово доставља,
у циљу обавештавања, усвојене мере за
отклањање наведених недостатака Скупштини
Година XVII - Број 12

општине Кладово.
IХ-НАДЗОР
Члан 31.
Надзор над применом одредаба ове одлуке
врши Одељење за инспек цијске послове
Општинске управе Кладово.
Послове инспек цијског надзора над
спровођењем одредаба ове одлуке врши
комунална инспекција Општинске управе
Кладово.
Члан 32.
У вршењу инспекцијског надзора комунални
инспектор овлашћен је да:
контролише да ли се комунална
де латност обавља на начин
утврђен овом одлуком,
контролише стање комуналних
објеката,
контролише да ли се комунална
услуга пружа у ск ладу са
одредбама ове одлуке,
нареди уклањање ствари и других
предмета са површине пиЈаце ако
су они ту постављени супротно
одредбама ове одлуке,
нареди извршење утврђених
обавеза и предузимање мера за
отклањање
недостатака,
.
.
издаЈе прекршаЈНИ налог,
поднесе захтев за покретање
прек ршаЈног поступк а у
с л у ч а ј е в и м а п р е д в и ђе н и м
одредбама ове одлуке,
обавести други орган ако постоје
разлози за предузимање мера за
коЈе Је таЈ орган надлежан, и
предузима и друге мере и радње у
складу са законом и овом одлуком.
Члан 33.
Ком у н а л н и и н с п е к тор у в р ш е њ у
инспекциЈског надзора када утврди да се омета
коришћење пијачних објеката и простора које је
прописано овом одлуком, донеће решење у
складу са законом којим се уређују комуналне
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делатности.
Жалба изјављена на решење комуналног
инспектора не одлаже његово извршење.
Х - КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 34.
Новчаном казном у износу од 50.000,00
динара казниће се за прекршај Предузеће које
одржава пијацу, као правно лице, ако:
1. не пропише пијачни ред за пијацу коју
одржава (члан 5. став 1),
2. не истакне на огласној табли Пијачни
ред или на други примерен начин не
упозна учеснике у промету на пијаци
са пијачним редом (члан 6. став 1.),
3. не пропише и истакне радно време
пијаце (члан 8),
4. пијачне објекте постави тако да
ометају функционалност и естетски
изглед пијаце (члан 11. став 2.),
5. не поправи нити уклони пијачни објект
КОЈИ н е испуњава м и н и м а л н е
хи г иЈе н с к о-т е хн и ч к е у с л о в е
прописане за продају одређене врсте
производа (члан 13. став 2.),
6. ако не одреди висину накнаде (пијачне
таксе) за коришћење пијачног
простора и објекта (члан 15. став 2.),
7. ако не изда прописану признаницу за
наплату пијачне таксе (члан 15. став
3.),
8. не постави јавну вагу за тачно мерење у
исправном стању, за проверу мере
купљене робе (члан 21. ове одлуке),
9. поступи супротно одредбама члана 22.
ове одлуке.
1О. излаже и продаје производе из члана
18. став 1. ове одлуке на улазима у
пијачни простор и у непосредној
близини пијаца (члан 24.),
11. излаже и продаје робу испред
трговинског објекта у Ул. Ђердапској
и Букатаревића (члан 25.).

Новчаном казном у износу од 20.000,00
динара казниће се предузетник за прекршаје из
става 1. овог члана.
Новчаном казном у износу од 10.000,00
динара казниће се физичко лице за прекршаје из
става 1. овог члана.
XI - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 36.
Предузеће је дужно да усклади пословање на
пијацама са одредбама ове одлуке у року од 90
(деведесет) дана од дана ступања на снагу ове
одлуке.
Члан 37.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном листу општине
Кладово".
Број: 352-164/2019-I
У Кладову, 02.08.2019. године
СКУПШТИНА О ПШТИНЕ КЛАДОВО
СЕКРЕТАР
БраниславЈордачевић

ПРЕДСЕДНИК
Драган Максимовић

На основу члана 3. став 1. тачка 8, члана 4.
Закона о комуналним делатностима (,,Службени
гласник РС", број 88/2011, 104/2016 и 95/2018),
члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној
самоуправи (,,Службени гласник РС" број
129/2007, 83/2014 - др. Закон, 101/2016 - др.
закон и 47/2018), члана 2, члана 13. и члана 14.
Уредбе о начину и условима за отпочињање
обављања комуналних делатности (,,Службени
гласник РС", бр. 13/2018 и 66/2018) и члана 40.
став 1. тачка 6. Статута општине Кладово
(,,Службени лист општине Кладово", бр. 7/2019),
Скупштина општине Кладово на седници
одржаној дана 02.08.2019. године донела је

Члан 35.

О Д Л УК У

Новчаном казном у износу од 10.000,00
динара казниће се одговорно лице у правном
лицу за прекршаје из става 1. овог члана.

О ОБЕ ЗБЕЂИВАЊУЈАВНОГ
ОСВЕТЉЕЊА
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1 - ОПШТЕ ОДР ЕДБЕ
Члан 1.
Одлуком о обезбеђивању јавног осветљења (у
даљем тексту: одлука) прописују се услови и
начин обављања комуналне делатности
обезбеђивања јавног осветљења.
Члан 2.
Под јавним осветљењем подразумева се
систем објеката, уређаја и инсталациЈа за
осветљавање површина Јавне намене.
Под површином јавне намене подразумевају
се: саобраћајнице, улице, тргови, паркови,
пешачке површине поред стамбених и других
објеката, зелене површине у насељима, спортски
објекти као и друге површине на којима је
предвиђена изградња јавног осветљења.
Одобрење за постављање средстава за
оглашавање на објектима јавне расвете издаје, на
захтев, надлежни орган Општинске управе
Кладово.
11 - ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ЈАВНОГ
ОСВЕТЉЕЊА

Понуђач из става 4. овог члана је дужан да
одржава декоративно осветљење објектата у
дане државних празника, одређених верских
празника, значаЈних културних и других
манифестација.
Понуђач из става 4. овог члана је дужан да
прибавља, монтира, демонтира, одржава и
складишти уређаје за декоративно осветљење, у
складу са законом.
Члан 4.
Ако услед више силе (земљотреса, пожара,
суше, поплаве и других непогода) или других
оправданих разлога општина Кладово не може да
врши снабдевање и одржавање објеката, уређаја
и инсталациЈа Јавног осветљења у стању
функционалне оспособљености и због тога дође
до смањених могућности обезбеђивања јавног
осветљења, дужна је да обезбеди осветљење
јавних површина по следећем реду првенства:
- јавно осветљење главних саобраћајница и
објеката од посебног значаја,
- Јавно осветљење тргова,
- Јавно осветљење улица,
- Јавно осветљење пешачких стаза,
- јавно осветљење спортских објеката.

Члан 3.

Члан 5.

Обезбеђивање јавног осветљења обухвата
послове снабдевања, одржавања, адаптације,
реконструкције и изградње објеката и
инсталациЈа рвног осветљења и декоративно
осветљење.

Сре д с т в а з а о б а в љ а њ е д е л а т н о с т и
обезбеђивања јавног осветљења и одржавања
јавне расвете обезбеђују се из буџета општине
Кладово.

Општина Кладово стара се о обезбеђивању
услова за обављање послова снабдевања,
.
.
одржавања, адаптациЈе, реконструкциЈе и
изградње објеката и инсталација Јавног
осветљења у складу са законом.
Обављање послова јавног осветљења и
одржавања Јавне расвете поверава се правном
лицу изабраном у поступку јавне набавке.
Обављање послова декоративног осветљења
поверава се правном лицу у поступку избора
најповољнијег понуђача у складу са Законом о
јавним набавкама (у даљем тексту: понуђач).

Година XVII - Број 12

111 - ЗАБРАЊЕНЕ РАДЊЕ
Члан 6.
Забрањено је неовлашћено:
-уклањање, рушење, прљање и оштећење
на било који начин објеката, уређаја и
инсталациЈа Јавног осветљења,
-прикључивање на објекте, уређаје и
инсталациЈе Јавног осветљења, осим
декоративног осветљења,
-постављање рекламних паноа,
причвршћивање објеката и ствари и
л е п љ е њ е п л а к ат а н а о б ј е к т е и
инсталације Јавне расвете.
02.08.2019. год.
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IV - ИЗЈАШЊАВАЊЕ КОРИСНИКА
КОМУНАЛНИХ УСЛУГА О КВАЛИТЕТУ
УСЛУГА

V - НАДЗОР

Члан 7.

Надзор над применом одредаба ове одлуке
врши Одељење за инспекцијске послове
Општинске управе Кладово.

Правно. лице, коме Је поверено обављање
.
послова Јавног осветљења и одржавање Јавне
.
.
расвете, Је дужно да Једном годишње спроведе
поступак изЈашњавања корисника о квалитету
пружања услуга (у даљем тексту: Изјашњавање)
у трајању од најмање 30 дана.
Јавни позив за изјашњавање из става 1. овог
члана, правно лице, коме је поверено обављање
.
.
послова Јавног осветљења и одржавање Јавне
расвете,
објављује у средствима јавног
информисања, у електронском облику на
интернет страници правног лица и на интернет
страници општине Кладово.
Правно лице, коме је поверено обављање
.
.
послова Јавног осветљења и одржавање Јавне
расвете, је дужно да у року од 15 дана од дана
завршетка изјашњавања достави Општинском
већу општине Кладово извештај о резултатима
изЈашњавања корисника о квалитету пружања
комуналних услуга.
Уколико су резултати изјашњавања корисника
комуналних услуга такви да већина корисника
ниЈе задовољна пруженом комуналном услугом
правног . лица, коме је поверено обављање
.
послова Јавног осветљења и одржавање Јавне
расвете, надлежна организациона Јединица
Општинске управе општине Кладово за
комуналне послове у сарадњи са осталим
организационим јединицама Општинске управе
општине Кладово, саставља нацрт мера за
от к л а њ а њ е н е д о с т ат а к а н а в е д е н и х у
изјашњавању корисника и заједно са Извештајем
о резултатима изЈашњавања корисника о
квалитету пружених услуга правног лица
доставља Општинском већу општине Кладово.
Општинско веће општине Кладово доноси мере
за отклањање наведених недостатака, са роком за
предузимање мера ради отклањања недостатака,
који не може бити дужи од 90 дана.
Општинско веће општине Кладово доставља,
у циљу обавештавања, усвојене мере за
отклањање наведених недостатака Скупштини
општине Кладово.
Година XVII - Број 12

Члан 8.

Послове инспе к цијског надзора над
спровођењем одредаба ове одлуке врши
комунална инспекција Општинске управе
Кладово.
На решење комуналног инспектора може се
изјавити жалба Општинском већу општине
Кладово у року од 15 дана од дана достављања
решења.
Жалба ИЗЈављена на решење комуналног
инспектора не задржава његово извршење.
Члан 9.
Комунални инспектор Је овлашћен да у
вршењу комуналних послова, присуством на
лицу места:
-спречава нарушавање комуналног реда
прописаног овом одлуком,
-успоставља нарушени ред применом
својих овлашћења утврђених законом,
.
.
.
-издаЈе прекршаЈНИ налог за прекршаЈе за
које је предвиђена новчана казна у
фиксном износу, у складу са одредбама
ове одлуке и закона о прекршаЈима,
-предузима друге мере у складу са СВОЈИМ
овлашћењима прописаним законом.
VI - КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 10.
Новчаном казном у износу од 50.000,00
динара казниће се за прекршај правно лице:
1.које уклања, руши, прља и оштећује на
било који начин објекте, уређаје и
инсталације јавног осветљења (члан 6.
став 1.),
2.ако се неовлашћено прикључује на
објекте, уређаје и инсталације јавне
расвете (члан 6. став 2.),
3.ако неовлашћено постави рекламни
02.08.2019. год.

84

Службени лист општине Кладово

пано, рекламу, плакат или причврсти
објекат (члан 6. став 3.).
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и
одговорно лице у правном лицу новчаном казном
у износу од 20.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се
предузетник новчаном казном у износу од
30.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се
физичко лице новчаном казном у износу од
5.ООО,ОО динара.
VII - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном листу општине
Кладово".
Број: 352-163/2019-I
У Кладову, 02.08.2019. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КЛАДОВО
СЕКРЕТАР
БраниславЈордачевић

ПРЕДСЕДНИК
Драган Максимовић

На основу члана 60 и 65.став 1.тачка 2. Закона
о превозу путника у друмском саобраћају
("Сл.гласник РС", бр. 68/2015, 41/2018, 44/2108др.закон, 83/2018, 31/2019) и члана 40.став 1.
тачка 6) Статута општине Кладово (,,Сл.лист
општине Кладово", бр.7/2019), Скупштина
општине Кладово на седници одржаној дана
02.08.2019.године, донела је

аутобуских стајалишта за линијски превоз путника на
територији општине Кладово број: 344-44/2010-I од
19.новембра 2010.године, после речи: ,,раскрсница
за Речицу и запете", додају се речи: ,,раскрсница за
Милутиновац".

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном листу општине
Кладово".
Број: 344-62/2019-I
У Кладову, 02.08.2019. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КЛАДОВО
СЕКРЕТАР
БраниславЈордачевић

ПРЕДСЕДНИК
Драган Максимовић

На основу члана 108. Закона о становању и
одржавању зграда ("Службени гласник РС", бр.
104/2016), члана 40. Статута општине Кладово
("Службени лист општине Кладово", бр. 7/2019),
члана 3.тачка 7). Програма стамбене подршке
лица без стана, односно одговарајућег стана, који
нема довољно средстава да обезбеди стан на
тржишту за себе и своје породично домаћинство
("Службени лист општине Кладово", бр. 8/2019)
и Листе реда првенства, Скупштина општине
Кладово на седници одржаној 02.08.2019.
године, донела је
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ СТАМБЕНЕ
ПОДРШКЕ
1
Додељује се стамбена подршка:

ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ
АУТОБУСКИХ СТАЈАЛИШТА ЗА
ЛИНИЈСКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЛАДОВО
Члан 1.
У члану 2. алинеја 2. Одлуке о одређивању
Година XVII - Број 12

1. ШОЛКОТОВИЋ ДАРКУ из Кладова, ул.
Смедеревска 046/Б, ЈМБГ:2705982756015, стан
који се налази у стамбеној згради за колективно
становање, изгађеној на кп.бр. 6907/1,ул. Вељка
Влаховића бр.47 КО Кладово, број зграде 1, улаз
број 1, трећи спрат, стан број 13, по структури
трособан, укупне површине 72m2,јавна својина
општине Кладово, све уписано у листу
непокретности бр.3858 КО Кладово.
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2.ВУЧКОВИЋ АЛЕКСАНДРИ из Кладова,
ул. ОРБ/19/11, ЈМБГ: 1006981757515, ,стан који
се налази у стамбеној згради за колективно
становање, изграђеној на кп.бр.6907/1, ул. Вељка
Влаховића бр.47 КО Кладово,број зграде 1, улаз
број 1, трећи спрат, стан број 14, по структури
двособан, површине 64m2,јавна својина општине
Кладово, све уписано у листу непокретности
бр.3858 КО Кладово.
11
Стамбена подршка се додељује у виду
куповина стана.

На основу члана 7. и члана 16. Закона о
путевима (,,Сл. гласник РС", број: 41/2018 и
95/2018 - др. закон), члана 32. Закона о локалној
самоуправи (,,Сл. гласник РС", број: 129/2007,
83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018)
и члана 40. Статута Општине Кладово (,,Сл.лист
Општине Кладово", бр. 7/2019), Скупштина
општине Кладово, на седници одржаној дана
02.08.2019. године, доноси:
ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ
НЕКАТЕГОРИСАНОГ ПУТА

111

Члан 1.

Овлашћује се председник општине Кладово
да закључи Уговор о додели стамбене подршке, у
складу са чланом 9. Одлуке о начину куповине
станова у јавној својини општине Кладово као
вид стамбене подршке ("Службени лист
општине Кладово", бр. 8/2019).
IV
Задужује се правобранилац општине Кладово
за праћење реализације Уговора о додели
стамбене подршке, као и контролу испуњености
услова за доделу овог вида стамбене подршке за
све време док она траје.

Ову Одлуку објавити у Службеном листу
општине Кладово, на огласној табли Општине
Кладово и на сајту Општине Кладово.
VI
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове
одлуке може се изјавити жалба Општинском
већу општине Кладово у року од 15 дана од дана
објављивања.
Број: 360-31/2019-I
У Кладову, 02.08.2019. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КЛАДОВО
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делу, површине 0.00,l0xa, од
кп.бр. 3169, потес "Село", земљиште
под зградом и другим објектом,
површине 1.56,14ха, земљиште под
делом зграде, површине О.ОО,04ха,
земљиште у грађевинском подручју,
укупне површине 1.56,15ха, уписане у
Листу непокретности број 102 КО
Велесница као некатегорисани пут у
јавној својини Општине Кладово;
и

V

СЕКРЕТАР
БраниславЈордачевић

Овом одлуком утврђује се престанак функције
некатегорисаног пута на:

ПРЕДСЕДНИК
Драган Максимовић

делу, површине О.ОО,03ха, од
кп.бр. 1034, потес "Село", земљиште
под зградом и другим објектом,
укупне површине О. 14 , 4 1ха,
земљиште у грађевинском подручју у
јавној својини Општине Кладово,
уписане у Листу непокретности број
102 КО Велесница као некатегорисани
пут у јавној својини Општине
Кладово;
а који се делови налази на граници са кп.бр.
103 3, КО Велесница.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном листу Општине
Кладово".
02.08.2019. год.
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Број: 220-7/2019-I
У Кладову, 02.08.2019.године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КЛАДОВО
СЕКРЕТАР
БраниславЈордачевић

ПРЕДСЕДНИК
Драган Максимовић

На основу члана 7. и члана 16. Закона о
путевима (,,Сл. гласник РС", број: 41/2018 и
95/2018 - др. закон), члана 32. Закона о локалној
самоуправи (,,Сл. гласник РС", број: 129/2007,
83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018)
и члана 40. Статута Општине Кладово (,,Сл.лист
Општине Кладово", бр. 7/2019), Скупштина
Општине Кладово, на седници одржаној дана
02.08.2019. године, доноси:
ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ
НЕКАТЕГОРИСАНОГ ПУТА
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се престанак функције
некатегорисаног пута на:
- делу, површине О.ОО,87ха, од кп.бр. 3169,
потес "Село", земљиште под зградом и
другим објектом, површине 1.56,14ха,
земљиште под делом зграде, површине
О.ОО,04ха, земљиште у грађевинском
подручју, укупне површине 1.56,18ха,
уписане у Листу непокретности број 102
КО Велесница као некатегорисани пут у
јавној својини Општине Кладово, а који
се део налази на граници са кп.бр. 1017,
КО Велесница.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном листу Општине
Кладово".
Број: 220-6/2019-I
У Кладову, 02.08.2019.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КЛАДОВО
СЕКРЕТАР
БраниславЈордачевић
Година XVII - Број 12

ПРЕДСЕДНИК
Драган Максимовић

На основу члана 7. и члана 16. Закона о
путевима (,,Сл. гласник РС", број: 41/2018 и
95/2018 - др. закон), члана 32. Закона о локалној
самоуправи (,,Сл. гласник РС", број: 129/2007,
83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018)
и члана 40. Статута Општине Кладово (,,Сл.лист
Општине Кладово", бр. 7/2019), Скупштина
Општине Кладово, на седници одржаној дана
02.08.2019. године, доноси:
ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ
НЕКАТЕГОРИСАНОГ ПУТА
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се престанак функције
некатегорисаног пута на:
делу површине О.ОО,44ха, од кп.бр.
5449, потес "Село", земљиште под
зградом и другим објектом, укупне
површине О.21,07ха, земљиште у
грађевинском подручју у јавној
својини Општине Кладово, уписане у
Листу непокретности број 1796, КО
Велика Каменица као некатегорисани
пут у јавној својини Општине
Кладово;
а који се део налази на граници са кп.бр. 5447
КО Велика Каменица.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном листу Општине
Кладово".
Број: 220-5/2019-I
У Кладову, 02.08.2019. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КЛАДОВО
СЕКРЕТАР
БраниславЈордачевић

ПРЕДСЕДНИК
Драган Максимовић

На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о
локалној самоуправи (,,Сл. гласник РС" бр.
129/2007; 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон
02.08.2019. год.
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и 47/2018), члана 40. став 1. тачка 20. Статута
Општине Кладово (,,Сл.лист Општине Кладово",
бр. 7/2019), члана 99. став 2. и став 13. Закона о
планирању и изградњи (,,Службени гласник РС",
бр. 72/09; 81/09-испр. 64/10-одлука УС; 24/11;
121/2012; 42/2013-одлука УС; 54/2013-одлука
УС; 98/2013 - одлука УС; 132/2014, 145/2014,
83/2018 и 31/2019), члана 136. и члана 137.
Закона о општем управном поступку (,,Сл.
гласник РС", бр.18/2016 и 95/2018- аутентично
тумачење), Скупштина општине Кладово, на
седници одржаној дана 02.08.2019.године,
доноси:
РЕШЕЊЕ
1 Отуђује се грађевинско земљиште из јавне
својине Општине Кладово Зорану (Бранко)
Ђуровићу из Кладова, ул. Сутјеска, бр. 3, (у
даљем тексту: Стицалац), и то кп.бр. 6987,
насеље "Кључ", остало вештачки створено
неплодно земљиште, површине О.05,60ха,
земљиште у грађевинском подручју у јавној
својини Општине Кладово, уписана у Листу
непокретности број 3858, КО Кладово, по цени
од 102.000,00 (словима: сто две хиљаде) динара
по једном ару, односно 571.200,00 (словима:
петсто седамдесет једну хиљаду двеста) динара
за укупну површину. Намена парцеле је
породично становање, а могуће су и друге
компатибилне намене.
11 Стицалац се обавезује да у року од 30
(словима: три десет) дана од дана
правноснажности овог решења закључи уговор о
отуђењу грађевинског земљишта из става 1. овог
решења са Општином Кладово.
111 Стицалац се обавезује да на земљишту из
става 1. овог решења започне изградњу објекта у
року од 3 (словима: три) године од дана
потписивања уговора.
Образложење
Општинској управи Кладово, Одсеку за
имовинско-правне послове, правну помоћ и
скупштинске послове, дана 17.09.2018. године,
обратио се Зоран (Бранко) Ђуровић из Кладова,
ул. Сутјеска, бр. 3, писменим захтевом,
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заведеним под бројем: 464-110/2018-III-01, за
отуђење кп.бр. 6987, насеље "Кључ", остало
вештачки створено неплодно земљиште,
површине О.05,60ха; кп.бр. 6988, насеље
"Кључ", остало вештачки створено неплодно
земљиште, површине О.04,45ха и кп.бр. 6989,
насеље "Кључ", остало вештачки створено
неплодно земљиште, површине О.04,76ха, све
земљиште у грађевинском подручју у јавној
својини Општине Кладово, уписане у Листу
непокретности број 3858, КО Кладово.
Поступајући по поднетом захтеву, Одсек за
имовинско-правне послове, правну помоћ и
скупштинске послове обратио се надлежним
јавним предузећима за утврђивање степена
комуналне и инфраструктурне опремљености
наведених парцела и Одељењу за урбанизам,
грађевинарство и послове управног надзора
Општинске управе Кладово, ради добијања
података да ли исте испуњавају услове из члана
99. Закона о планирању и изградњи (,,Службени
гласник РС", бр. 72/09; 81/09-испр. 64/10-одлука
УС; 24/11; 121/2012; 42/2013-одлука УС;
54/2013-одлука УС; 98/2013 - одлука УС;
132/2014 и 145/2014, 83/2018 и 31/2019), као и
података о намени и величини будућег објекта на
предметним парцелама.
У извештају Електропривреде Србије
Дистрибуције, Огранка "Електродистрибуције
Зајечар" Зајечар, Пословнице Кладово број:
8.У.1.1.0.-Д-1О.08-279825/2-2018 стоји да постоје
услови за прикључење планираних објеката на
постојећу нисконапонску мрежу (дрвени
стубови, проводници Ал/ч 35mm2 од ТС 10/О,4кV
"Сутјеска" (,,Рит 2"), са одобреним снагама до
11,04 кW по објекту), док не постоје
електроенергетски објекти који би могли да
представљају сметњу при изградњи објекта, а да
ће ближе услове за пројектовање и прикључење
свих будућих објеката на електродистрибутивну
мрежу, као подлогу за израду пројекта ради
и з д а в а њ а г р а ђ е в и н с к е д о з в ол е , ЕП С
Дистрибуција, Огранак "Електродистрибуција
Зајечар" Зајечар, прописати у редовном поступку
у обједињеној процедури
ЈП "Јединство" Кладово се у допису број: 15942/18, изјаснило да да на земљишту које је
предмет отуђења из јавне својине Општине
Кладово постоје локацијски услови да се
приликом изградње објеката, исти прикључе на
уличну водоводну мрежу РЕ DN 90 у
Смедеревској улици, те да је за потребе израде
прикључка на уличну водоводну мрежу
02.08.2019. год.
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неопходно Је прекопати Јавну површину испред
предметних парцела, затим да постоЈе
локациЈски услови да се приликом изградње
објеката, исти прикључе на мрежу за
каналисање, одвођење и пречишћавање
фекалних вода у окно фекалног колектора
0250mm у Смедеревској улици и да је за потребе
израде прикључка на мрежу за каналисање,
одвођење и пречишћавање фекалних вода у окно
фекалног колектора 0250mm у Смедеревској
улици неопходно је прекопати део асфалтираног
коловоза и Јавну површину испред предметних
парцела, као и да кроз наведено земљиште не
пролази Јавна водоводна мрежа нити мрежа за
каналисање, одвођење и пречишћавање
фекалних вода које би могле да представљају
сметњу при изградњи објекта.
Из података Одељења за урбанизам,
грађевинарство и послове управног надзора,
утврђено је да се предметно земљиште налази у
границама налази у границама Плана генералне
регулације за Кладово (,,Сл. лист Општине
Кладово", бр. 6/2013), намена истог је породично
становање, а могуће су и друге компатибилне
намене.
Кп.бр. 6987, насеље "Кључ", остало вештачки
створено неплодно земљиште, површине
О.05,60ха; кп.бр. 6988, насеље "Кључ", остало
вештачки створено неплодно земљиште,
површине О.04,45ха и кп.бр. 6989, насеље
"Кључ", остало вештачки створено неплодно
земљиште, површине О.04,76ха, све земљиште у
грађевинском подручју у јавној својини
Општине Кладово, уписане у Листу
непокретности број 3858, КО Кладово, сходно
Одлуци о разврставању грађевинског земљишта
на територији општине Кладово на просторне
јединице - зоне, (,,Сл. лист Општине Кладово",
бр. 1/2010, 1/2014 и 1/2015), налазе се у III
( словима: трећој) зони, за коју је према Одлуци о
тржишној вредности неизграђеног грађевинског
земљишта у јавној својини Општине Кладово,
(,,Сл. лист Општине Кладово", бр. 1/2014 и
1/2015), прописана почетна тржишна вредност цена у износу од 100.000,00 ( словима:
стохиљада) динара по једном ару.
Општинско веће Општине Кладово је на
седници одржаној дана 14.02.2019. године
донело Закључак о расписивању Огласа и
расписало Оглас за јавно надметање ради
отуђења грађевинског земљишта из јавне
својине и то за кп.бр. 6987, насеље "Кључ",
остало вештачки створено неплодно земљиште,
Година XVII - Број 12

површине О.05,60ха; кп. бр. 6988, насеље
"Кључ", остало вештачки створено неплодно
земљиште, површине О.04,45ха и кп.бр. 6989,
насеље "Кључ", остало вештачки створено
неплодно земљиште, површине О.04,76ха, све
земљиште у грађевинском подручју у јавној
својини Општине Кладово, уписане у Листу
непокретности број 3858, КО Кладово, по
почетној цени од 100.000,00 ( словима:
стохиљада) динара по једном ару.. Оглас је у
складу са чланом 16. Одлуке о грађевинском
земљишту (,,Сл. лист Општине Кладово", бр.
1/2018) објављен у локалним средствима јавног
информисања и на огласној табли у згради
Општинске управе Кладово.
Комисија за прибављање и располагање
непокретностима у јавној својини Општине
Кладово је на седници одржаној дана 22.03.2019.
године утврдила да су за кп.бр. 6987, КО
Кладово, по Огласу приспеле две уредне,
благовремене и потпуне пријаве и то: пријава
Зорана (Љубомир) Новаковића из Кладова, ул.
Милорада Брујића, бр. 78, број пријаве: 46494/2019-III-01 и пријава Зорана (Бранко)
Ђуровића из Кладова, ул. Сутјеска, бр. 3, број
пријаве: 464-95/2019-III-01. С' обзиром да је
Зоран (Бранко) Ђуровић из Кладова на јавном
надметању понудио највећи износ - цену од
102.000,00 (словима: сто две хиљаде) динара по
једном ару, што за површину од О.05,60ха укупно
износи 571.200,00 ( словима: петсто седамдесет
једну хиљаду двеста) динара, Комисија је
записнички констатовала да исти испуњава
услове за стицање предметне непокретности.
На основу напред наведеног, применом члана
99. става 1. става 2. и става 13. Закона о
планирању и изградњи (,,Службени гласник РС",
бр. 72/09; 81/09-испр. 64/10-одлука УС; 24/11;
121/2012; 42/2013-одлука УС; 54/2013-одлука
УС; 98/2013 - одлука УС; 132/2014, 145/2014,
83/2018 и 31/2019), члана 136. и члана 137.
Закона о општем управном поступку (,,Сл.
гласник РС", бр.18/2016 и 95/2018-аутентично
тумачење), одлучено је као у диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог решења не може се изјавити жалба
али се може покренути управни спор тужбом код
Управног суда у Београду у року од 30 (словима:
тридесет) дана од дана пријема решења.
Број: 464-161/2019-I
У Кладову, 02.08.2019. године
02.08.2019. год.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕКЛАДОВО
СЕКРЕТАР
БраниславЈордачевић

ПРЕДСЕДНИК
Драган Максимовић

На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о
локалној самоуправи (,,Сл. гласник РС" бр.
129/2007; 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон
и 47/2018), члана 40. став 1. тачка 20. Статута
Општине Кладово (,,Сл.лист Општине Кладово",
бр. 7/2019), члана 99. став 2. и став 13. Закона о
планирању и изградњи (,,Службени гласник РС",
бр. 72/09; 81/09-испр. 64/10-одлука УС; 24/11;
121/2012; 42/2013-одлука УС; 54/2013-одлука
УС; 98/2013 - одлука УС; 132/2014, 145/2014,
83/2018 и 31/2019), члана 136. и члана 137.
Закона о општем управном поступку (,,Сл.
гласник РС", бр.18/2016 и 95/2018- аутентично
тумачење), Скупштина општине Кладово, на
седници одржаној дана 02.08.2019.године,
доноси:
РЕШЕЊЕ
1 Отуђује се грађевинско земљиште из јавне
својине Општине Кладово Предрагу (Љубомир)
Новаковићу из Кладова, ул. Смедеревска, бр.1, (у
даљем тексту: Стицалац), и то кп.бр. 6988,
насеље "кључ", остало вештачки створено
неплодно земљиште, површине О.04,45ха,
земљиште у грађевинском подручју, у јавној
својини Општине Кладово, уписана у Листу
непокретности број 3858, КО Кладово, по цени
од 102.000,00 (словима: сто две хиљаде) динара
по једном ару, односно 453.900,00 (словима:
четристо педесет три хиљада деветсто) динара за
укупну површину. Намена парцеле је породично
становање, а могуће су и друге компатибилне
намене.
11 Стицалац се обавезује да у року од 30
(словима: три десет) дана од дана
правноснажности овог решења закључи уговор о
отуђењу грађевинског земљишта из става 1. овог
решења са Општином Кладово.
111 Стицалац се обавезује да на земљишту из
става 1. овог решења започне изградњу објекта у
року од 3 (словима: три) године од дана
потписивања уговора.
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Образложење
Општинској управи Кладово, Одсеку за
имовинско-правне послове, правну помоћ и
скупштинске послове, дана 17.09.2018. године,
обратио се Зоран (Бранко) Ђуровић из Кладова,
ул. Сутјеска, бр. 3, писменим захтевом,
заведеним под бројем: 464-110/2018-III-01, за
отуђење кп.бр. 6987, насеље "Кључ", остало
вештачки створено неплодно земљиште,
површине О.05,60ха; кп.бр. 6988, насеље
"кључ", остало вештачки створено неплодно
земљиште, површине О.04,45ха и кп.бр. 6989,
насеље "Кључ", остало вештачки створено
неплодно земљиште, површине О.04,76ха, све
земљиште у грађевинском подручју у јавној
својини Општине Кладово, уписане у Листу
непокретности број 3858, КО Кладово.
Поступајући по поднетом захтеву, Одсек за
имовинско-правне послове, правну помоћ и
скупштинске послове обратио се надлежним
јавним предузећима за утврђивање степена
комуналне и инфраструктурне опремљености
наведених парцела и Одељењу за урбанизам,
грађевинарство и послове управног надзора
Општинске управе Кладово, ради добијања
података да ли исте испуњавају услове из члана
99. Закона о планирању и изградњи (,,Службени
гласник РС", бр. 72/09; 81/09-испр. 64/10-одлука
УС; 24/11; 121/2012; 42/2013-одлука УС;
54/2013-одлука УС; 98/2013 - одлука УС;
132/2014 и 145/2014, 83/2018 и 31/2019), као и
података о намени и величини будућег објекта на
предметним парцелама.
У извештају Електропривреде Србије
Дистрибуције, Огранка "Електродистрибуције
Зајечар" Зајечар, Пословнице Кладово број:
8.У.1.1.О.-Д-10.08-279825/2-2018 стоји да постоје
услови за прикључење планираних објеката на
постојећу нисконапонску мрежу (дрвени
стубови, проводници Ал/ч 35mm2 од ТС 10/О,4кV
"Сутјеска" (,,Рит 2"), са одобреним снагама до
11,04 кW по објекту), док не постоје
електроенергетски објекти који би могли да
представљају сметњу при изградњи објекта, а да
ће ближе услове за пројектовање и прикључење
свих будућих објеката на електродистрибутивну
мрежу, као подлогу за израду пројекта ради
издавања грађевинске дозволе,
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ЕП С Ди с т р и б у ц и ј а , О г р а н а к
,,Електродистрибуција Зајечар" Зајечар,
прописати у редовном поступку у обједињеној
процедури
ЈП "Јединство" Кладово се у допису број: 15942/18, изјаснило да да на земљишту које је
предмет отуђења из јавне својине Општине
Кладово постоје локацијски услови да се
приликом изградње објеката, исти прикључе на
уличну водоводну мрежу РЕ DN 90 у
Смедеревској улици, те да је за потребе израде
прикључка на уличну водоводну мрежу
.
.
неопходно Је прекопати Јавну површину испред
предметних парцела, затим да постоЈе
локациЈски услови да се приликом изградње
објеката, исти прикључе на мрежу за
каналисање, одвођење и пречишћавање
фекалних вода у окно фекалног колектора
0250mm у Смедеревској улици и да је за потребе
израде прикључка на мрежу за каналисање,
одвођење и пречишћавање фекалних вода у окно
фекалног колектора 0250mm у Смедеревској
улици неопходно је прекопати део асфалтираног
коловоза и Јавну површину испред предметних
парцела, као и да кроз наведено земљиште не
пролази Јавна водоводна мрежа нити мрежа за
каналисање, одвођење и пречишћавање
фекалних вода које би могле да представљају
сметњу при изградњи објекта.
Из података Одељења за урбанизам,
грађевинарство и послове управног надзора,
утврђено је да се предметно земљиште налази у
границама налази у границама Плана генералне
регулације за Кладово (,,Сл. лист Општине
Кладово", бр. 6/2013), намена истог је породично
становање, а могуће су и друге компатибилне
намене.
Кп.бр. 6987, насеље "Кључ", остало вештачки
створено неплодно земљиште, површине
О.05,60ха; кп.бр. 6988, насеље "Кључ", остало
вештачки створено неплодно земљиште,
површине О.04,45ха и кп.бр. 6989, насеље
"Кључ", остало вештачки створено неплодно
земљиште, површине О.04,76ха, све земљиште у
грађевинском подручју у јавној својини
Општине Кладово, уписане у Листу
непокретности број 3858, КО Кладово, сходно
Одлуци о разврставању грађевинског земљишта
на територији општине Кладово на просторне
јединице - зоне, (,,Сл. лист Општине Кладово",
бр. 1/2010, 1/2014 и 1/2015), налазе се у III
(словима: трећој) зони, за коју је према Одлуци о
тржишној вредности неизграђеног грађевинског
Година XVII - Број 12

земљишта у јавној својини Општине Кладово,
(,,Сл. лист Општине Кладово", бр. 1/2014 и
1/2015), прописана почетна тржишна вредност цена у износу од 100.000,00 ( словима:
стохиљада) динара по једном ару.
Општинско веће Општине Кладово је на
седници одржаној дана 14.02.2019. године
донело Закључак о расписивању Огласа и
расписало Оглас за јавно надметање ради
отуђења грађевинског земљишта из јавне
својине и то за кп.бр. 6987, насеље "Кључ",
остало вештачки створено неплодно земљиште,
површине О.05,60ха; кп. бр. 6988, насеље
"Кључ", остало вештачки створено неплодно
земљиште, површине О.04,45ха и кп.бр. 6989,
насеље "Кључ", остало вештачки створено
неплодно земљиште, површине О.04,76ха, све
земљиште у грађевинском подручју у јавној
својини Општине Кладово, уписане у Листу
непокретности број 3858, КО Кладово, по
почетној цени од 100.000,00 ( словима:
стохиљада) динара по једном ару" Оглас је у
складу са чланом 16. Одлуке о грађевинском
земљишту (,,Сл. лист Општине Кладово", бр.
1/2018) објављен у локалним средствима јавног
информисања и на огласној табли у згради
Општинске управе Кладово.
Комисија за прибављање и располагање
непокретностима у јавној својини Општине
Кладово је на седници одржаној дана 22.03.2019.
године утврдила да су за кп.бр. 6988, КО
Кладово, по Огласу приспеле две уредне,
благовремене и потпуне пријаве и то: пријава
Зорана (Љубомир) Новаковића из Кладова, ул.
Милорада Брујића, бр. 78, број пријаве: 46496/2019-III-01 и пријава Предрага (Љубомир)
Новаковића из Кладова, ул. Смедеревска, бр. 1,
број пријаве: 464-97/2019-III-01. С' обзиром да је
Предрага (Љубомир) Новаковића из Кладова на
јавном надметању понудио највећи износ - цену
од 102.000,00 (словима: сто две хиљаде) динара
по једном ару, што за површину од О.04,45ха,
укупно износи 453.900,00 (словима: четристо
педесет три хиљада деветсто) динара, Комисија
Је записнички констатовала да исти испуњава
услове за стицање предметне непокретности.
На основу напред наведеног, применом члана
99. става 1. става 2. и става 13. Закона о
планирању и изградњи (,,Службени гласник РС",
бр. 72/09; 81/09-испр. 64/1О-одлука УС; 24/11;
121/2012; 42/2013-одлука УС; 54/2013-одлука
УС; 98/2013 - одлука УС; 132/2014, 145/2014,
83/2018 и 31/2019), члана 136. и члана 137.
02.08.2019. год.
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Закона о општем управном поступку (,,Сл.
гласник РС", бр.18/2016 и 95/2018-аутентично
тумачење), одлучено је као у диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог решења не може се изјавити жалба
али се може покренути управни спор тужбом код
Управног суда у Београду у року од 30 (словима:
тридесет) дана од дана пријема решења.
Број: 464-160/2019-I
У Кладову, 02.08.2019. године
СКУПШТИН А ОПШТИНЕ КЛАДОВО
СЕКРЕТАР
БраниславЈордачевић

ПРЕДСЕДНИК
Драган Максимовић

На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о
локалној самоуправи (,,Сл. гласник РС" бр.
129/2007; 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон
и 47/2018), члана 40. став 1. тачка 20. Статута
Општине Кладово (,,Сл.лист Општине Кладово",
бр. 7/2019), члана 99. став 2. и став 13. Закона о
планирању и изградњи (,,Службени гласник РС",
бр. 72/09; 81/09-испр. 64/10-одлука УС; 24/11;
121/2012; 42/2013-одлука УС; 54/2013-одлука
УС; 98/2013 - одлука УС; 132/2014, 145/2014,
83/2018 и 31/2019), члана 136. и члана 137.
Закона о општем управном поступку (,,Сл.
гласник РС", бр.18/2016 и 95/2018- аутентично
тумачење), Скупштина општине Кладово, на
седници одржаној дана 02.08.2019.године,
доноси:
Р Е Ш ЕЊЕ
1 Отуђује се грађевинско земљиште из јавне
својине Општине Кладово Зорану (Љубомир)
Новаковићу из Кладова, ул. Милорада Брујића,
бр. 78, (у даљем тексту: Стицалац), и то кп.бр.
6989, насеље "Кључ", остало вештачки створено
неплодно земљиште, површине О.04,76ха,
земљиште у грађевинском подручју, у јавној
својини Општине Кладово, уписана у Листу
непокретности број 3858, КО Кладово, по цени
од 102.000,00 (словима: сто две хиљаде) динара
по једном ару, односно 485.520,00 (словима:
четристо осамдесет пет хиљада петсто двадесет)
динара за укупну површину. Намена парцеле је
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породично становање, а могуће су и друге
компатибилне намене.
11 Стицалац се обавезује да у року од 30
(словима: тридесет) дана од дана
правноснажности овог решења закључи уговор о
отуђењу грађевинског земљишта из става 1. овог
решења са Општином Кладово.
111 Стицалац се обавезује да на земљишту из
става 1. овог решења започне изградњу објекта у
року од 3 (словима: три) године од дана
потписивања уговора.
Образложење
Општинској управи Кладово, Одсеку за
имовинско-правне послове, правну помоћ и
скупштинске послове, дана 17.09.2018. године,
обратио се Зоран (Бранко) Ђуровић из Кладова,
ул. Сутјеска, бр. 3, писменим захтевом,
заведеним под бројем: 464-110/2018-III-01, за
отуђење кп.бр. 6987, насеље "Кључ", остало
вештачки створено неплодно земљиште,
површине О.05,60ха; кп.бр. 6988, насеље
"Кључ", остало вештачки створено неплодно
земљиште, површине О.04,45ха и кп.бр. 6989,
насеље "Кљ уч", остало вештачки створено
неплодно земљиште, површине О.04,76ха, све
земљиште у грађевинском подручју у јавној
својини Општине Кладово, уписане у Листу
непокретности број 3858, КО Кладово.
Поступајући по поднетом захтеву, Одсек за
имовинско-правне послове, правну помоћ и
скупштинске послове обратио се надлежним
јавним предузећима за утврђивање степена
комуналне и инфраструктурне опремљености
наведених парцела и Одељењу за урбанизам,
грађевинарство и послове управног надзора
Општинске управе Кладово, ради добијања
података да ли исте испуњавају услове из члана
99. Закона о планирању и изградњи (,,Службени
гласник РС", бр. 72/09; 81/09-испр. 64/10-одлука
УС; 24/11; 121/2012; 42/2013-одлука УС;
54/2013-одлука УС; 98/2013 - одлука УС;
132/2014 и 145/2014, 83/2018 и 31/2019), као и
података о намени и величини будућег објекта на
предметним парцелама.
У извештају Електропривреде Србије
Дистрибуције, Огранка "Електродистрибуције
Зајечар" Зајечар, Пословнице Кладово број:
8.У.1.1.О.-Д-10.08-279825/2-2018 стоји да постоје
02.08.2019. год.
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услови за прикључење планираних објеката на
постојећу нисконапонску мрежу ( дрвени
стубови, проводници Ал/ч 35mm2 од ТС 10/О,4кV
"Сутјеска" (,,Рит 2"), са одобреним снагама до
11,04 кW по објекту), док не постоје
електроенергетски објекти који би могли да
представљају сметњу при изградњи објекта, а да
ће ближе услове за пројектовање и прикључење
свих будућих објеката на електродистрибутивну
мрежу, као подлогу за израду пројекта ради
издавања грађевинске дозволе, ЕПС
Дистрибуција, Огранак "Електродистрибуција
Зајечар" Зајечар, прописати у редовном поступку
у обједињеној процедури.
ЈП "Јединство" Кладово се у допису број: 15942/18, изјаснило да да на земљишту које је
предмет отуђења из јавне својине Општине
Кладово постоје локацијски услови да се
приликом изградње објеката, исти прикључе на
уличну водоводну мрежу РЕ DN 90 у
Смедеревској улици, те да је за потребе израде
прикључка на уличну водоводну мрежу
.
.
неопходно Је прекопати Јавну површину испред
предметних парцела, затим да постоЈе
локациЈски услови да се приликом изградње
објекат а, исти прикључе на мрежу за
каналисање, одвођење и пречишћавање
фекалних вода у окно фекалног колектора
0250mm у Смедеревској улици и да је за потребе
израде прикључка на мрежу за каналисање,
одвођење и пречишћавање фекалних вода у окно
фекалног колектора 0250mm у Смедеревској
улици неопходно је прекопати део асфалтираног
коловоза и Јавну површину испред предметних
парцела, као и да кроз наведено земљиште не
пролази Јавна водоводна мрежа нити мрежа за
каналисање, одвођење и пречишћавање
фекалних вода које би могле да представљају
сметњу при изградњи објекта.
Из података Одељења за урбанизам,
грађевинарство и послове управног надзора,
утврђено је да се предметно земљиште налази у
границама налази у границама Плана генералне
регулације за Кладово (,,Сл. лист Општине
Кладово", бр. 6/2013), намена истог је породично
становање, а могуће су и друге компатибилне
намене.
Кп.бр. 6987, насеље "Кључ", остало вештачки
створено неплодно земљиште, површине
О.05,60ха; кп.бр. 6988, насеље "Кључ", остало
вештачки створено неплодно земљиште,
површине О.04,45ха и кп.бр. 6989, насеље
"Кључ", остало вештачки створено неплодно
Година XVII - Број 12

земљиште, површине О.04,76ха, све земљиште у
грађевинском подручју у јавној својини
Општине Кладово, уписане у Листу
непокретности број 3858, КО Кладово, сходно
Одлуци о разврставању грађевинског земљишта
на територији општине Кладово на просторне
јединице - зоне, (,,Сл. лист Општине Кладово",
бр. 1/2010, 1/2014 и 1/2015), налазе се у III
(словима: трећој) зони, за коју је према Одлуци о
тржишној вредности неизграђеног грађевинског
земљишта у јавној својини Општине Кладово,
(,,Сл. лист Општине Кладово", бр. 1/2014 и
1/2015), прописана почетна тржишна вредност цена у износу од 100.000,00 ( словима:
стохиљада) динара по једном ару.
Општинско веће Општине Кладово је на
седници одржаној дана 14.02.2019. године
донело Закључак о расписивању Огласа и
расписало Оглас за јавно надметање ради
отуђења грађевинског земљишта из јавне
својине и то за кп.бр. 6987, насеље "Кључ",
остало вештачки створено неплодно земљиште,
површине О.05,60ха; кп.бр. 6988, насеље
"Кључ", остало вештачки створено неплодно
земљиште, површине О.04,45ха и кп.бр. 6989,
насеље "Кључ", остало вештачки створено
неплодно земљиште, површине О.04,76ха, све
земљиште у грађевинском подручју у јавној
својини Општине Кладово, уписане у Листу
непокретности број 3858, КО Кладово, по
почетној цени од 100.000,00 ( словима:
стохиљада) динара по једном ару.. Оглас је у
складу са чланом 16. Одлуке о грађевинском
земљишту (,,Сл. лист Општине Кладово", бр.
1/2018) објављен у локалним средствима јавног
информисања и на огласној табли у згради
Општинске управе Кладово.
Комисија за прибављање и располагање
непокретностима у јавној својини Општине
Кладово је на седници одржаној дана 22.03.2019.
године утврдила да су за кп.бр. 6989, КО
Кладово, по Огласу приспеле две уредне,
благовремене и потпуне пријаве и то: пријава
Предрага (Љубомир) Новаковића из Кладова, ул.
Смедеревска, бр. 1, број пријаве: 464-98/2019-III0l и пријава Зорана (Љубомир) Новаковића из
Кладова, ул. Милорада Брујића, бр. 78, број
пријаве: 464-99/2019-III-0l. С' обзиром да је
Зоран (Љубомир) Новаковић из Кладова на
јавном надметању понудио највећи износ - цену
од 102.000,00 (словима: сто две хиљаде) динара
по једном ару, што за површину од О.04,76ха
укупно износи 485.520,00 (словима: четристо
02.08.2019. год.
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осамдесет пет хиљада петсто двадесет) динара,
Комисија је записнички констатовала да исти
испуњава услове за стицање предметне
непокретности.
На основу напред наведеног, применом члана
99. става 1. става 2. и става 13. Закона о
планирању и изградњи (,,Службени гласник РС",
бр. 72/09; 81/09-испр. 64/10-одлука УС; 24/11;
121/2012; 42/2013-одлука УС; 54/2013-одлука
УС; 98/2013 - одлука УС; 132/2014, 145/2014,
83/2018 и 31/2019), члана 136. и члана 137.
Закона о општем управном поступку (,,Сл.
гласник РС", бр.18/2016 и 95/2018-аутентично
тумачење), одлучено је као у диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог решења не може се изјавити жалба
али се може покренути управни спор тужбом код
Управног суда у Београду у року од 30 (словима:
тридесет) дана од дана пријема решења.
Број: 464-158/2019-I
У Кладову, 02.08.2019. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КЛАДОВО
СЕКРЕТАР
Бранислав Јордачевић

ПРЕДСЕДНИК
Драган Максимовић

На основу члана 99. Закона о планирању и
изградњи (,,Службени гласник РС", бр. 72/09;
81/09-испр. 64/10-одлука УС; 24/11; 121/2012;
42/2013-одлука УС; 54/2013-одлука УС; 98/2013
- одлука УС; 132/2014 и 145/2014 и 83/2018),
члана 13. и члана 15. Одлуке о грађевинском
земљишту (,,Службени лист Општине Кладово",
бр.1/2018), члана 46. Закона о локалној
самоуправи (,,Сл.гласник РС", бр. 129/2007,
83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон и 47/2018)
и члана 40. тачка 36. Статута Општине Кладово
(,,Сл. лист Општине Кладово", бр. 7/2019),
Скупштина Општине Кладово, на седници
одржаној дана 02.08.2019. године донело је:
ЗАКЉУЧАК
о расписивању огласа за јавно надметање за
отуђење грађевинског земљишта
из јавне својине Општине Кладово
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1
Расписује се Оглас за јавно надметање за
отуђење грађевинског земљишта из јавне
својине Општине Кладово ради изградње, и то
за:
кп.бр. 6908/5, насеље "Кључ",
потес Вељка Влаховића, остало
в е ш т ачки с т в о р е н о н е п л о д н о
земљиште, површине 0.06,00 ха,
земљиште у грађевинском подручју, у
јавној својини Општине Кладово,
уписана у Листу непокретности број
3858, КО Кладово;
Описано грађевинско земљиште отуђује се
као неизграђено.
Наведена катастарска парцела налазе се у
границама Плана генералне регулације за
Кладово (,,Сл. лист Општине Кладово", бр.
15/2018), намена истих је породично становање,
а могуће су и друге компатибилне намене.
Дозвољени индекс заузетости парцеле је 50%..
Спратност објекта је П+2+Пк.
11
На земљишту које је предмет отуђења из јавне
својине Општине Кладово по овом Огласу:
ПОСТОЈЕ електроенергетски
услови за прикључење стамбеног
објекта на н.н. мрежу, с тим што се на
поменутој парцели налазе
електроенергетски објекти (н.н.
мрежа) која мора бити доступна
електродистрибуцији у случају
интервенција. За потребе напајања
ел.енергијом планираног објекта
треба изградити прикључак на
постојећу нисконапонску мрежу.
Мерно место за регистровање
испоручене ел.енергије мора бити ван
комплекса стамбеног објекта тј. на
.
.
линиЈи разграничења плаца и Јавне
површине. Прецизни технички
услови за прикључење објеката на
електродистрибутивну мрежу биће
дати тек када се инвеститор изЈасни о
.
. .
захтеваној ЈедновременскоЈ снази
преко обједињене процедуре.
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ПОСТОЈЕ локацијски услови да
се приликом изградње објеката, исти
прикључе на уличну водоводну мрежу
РЕ О 90 у улици Вељка Влаховића. За
потребе израде прикључка на уличну
водоводну мрежу неопходно је
прекопати јавну површину испред
кп.бр. 6908/5 КО Кладово.
ПОСТОЈЕ локацијски услови да
се приликом изградње објеката, исти
прикључе на мрежу за каналисање,
одвођење и пречишћавање фекалних
вода у окно фекалног колектора
0250mm. За потребе израде
прикључка на мрежу за каналисање,
одвођење и пречишћавање фекалних
вода у окно фекалног колектора
0250mm, неопходно је прекопати део
асфалтираног коловоза улице Вељка
Влаховића испред кп.бр. 6908/5 КО
Кладово.
Кроз наведено земљиште не пролази Јавна
водоводна мрежа нити мрежа за каналисање,
одвођење и пречишћавање фекалних вода које би
могле да представљају сметњу при изградњи
објекта.
Земљиште које је предмет Огласа за јавно
надметање отуђује се на постојећи ниво
опремљености, отуђује се у виђеном стању и
купац се не може позивати на његове физичке
недостатке.
Уколико се на парцели из члана 1. овог Огласа
налазе водоводне и канализационе цеви или
друге инсталације које треба изместити,
трошкове измештања сносиће купац.
Стварање свих техничких услова за
прикључивање будућих објеката на градску
мрежу комуналне инфраструктуре обезбеђује
купац о свом трошку а по условима које издају
надлежна предузећа.
111
Изградња и уређење простора на локацијама
које су одређене за изградњу објеката за
породично становање и друге компатибилне
намене обавиће се у свему према урбанистичко
техничким условима Одељења за урбанизам,
грађевинарство и послове управног надзора
Општинске управе Кладово.
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Број: 464-159/2019-I
У Кладову, 02.08.2019.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КЛАДОВО
ПРЕДСЕДНИК
Драган Максимовић

СЕКР ЕТАР
Бранислав Јордачевић

На основу члана 99. Закона о планирању и
изградњи (,,Службени гласник РС", бр. 72/09;
81/09-испр. 64/10-одлука УС; 24/11; 121/2012;
42/2013-одлука УС; 54/2013-одлука УС; 98/2013
- одлука УС; 132/2014, 145/2014 и 83/2018),
члана 13. и члана 15. Одлуке о грађевинском
земљишту (,,Службени лист Општине Кладово",
бр.1/2018), и члана 40. тачка 36. Статута
Општине Кладово (,,Сл. лист Општине
Кладово", бр. 7/2019), Скупштина Општине
Кладово, на седници одржаној дана 02.08.2019.
год. расписује:
ОГЛАС
ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ РАДИ ОТУЂЕЊА
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ИЗ ЈАВНЕ
СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ КЛАДОВО
1
Предмет отуђења из јавне својине Општине
Кладово по овом Огласу је грађевинско
земљиште у КО Кладово и то:
кп.бр. 6908/5, насеље "Кључ",
потес Вељка Влаховића, остало
вештачки створено неплодно
земљиште, површине 0.06,00 ха,
земљиште у грађевинском подручју, у
јавној својини Општине Кладово,
уписана у Листу непокретности број
3858, КО Кладово;
Описано грађевинско земљиште отуђује се
као неизграђено.
Наведене катастарске парцеле налазе се у
границама Плана генералне регулације за
Кладово (,,Сл. лист Општине Кладово", бр.
6/2013), намена истих је породично становање, а
могуће су и друге компатибилне намене.
Дозвољени степен искоришћености парцеле
је 50%.
02.08.2019. год.
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Спратност објекта је П+2+Пк.
11
На земљишту које је предмет отуђења из јавне
својине Општине Кладово по овом Огласу:
ПОСТОЈЕ електроенергетски
услови за прикључење стамбеног
објекта на н.н. мрежу, с тим што се на
поменутој парцели налазе
електроенергетск и објекти (н.н.
мрежа) која мора бити доступна
електродистрибуцији у случају
интервенција. За потребе напајања
ел.енергијом планираног објекта
треба изградити прикључак на
постојећу нисконапонску мрежу.
Мерно ме сто за регистровање
испоручене ел.енергије мора бити ван
комплекса
стамбеног објекта тј.
на
.
.
линиЈи разграничења плаца и Јавне
површине. Прецизни технички
услови за прикључење објеката на
електродистрибутивну мрежу биће
дати тек када
се инвеститор изЈасни
о
. .
.
захтеваној ЈедновременскоЈ снази
преко обједињене процедуре.
ПОСТОЈЕ локацијски услови да
се приликом изградње објеката, исти
прикључе на уличну водоводну мрежу
РЕ О 90 у улици Вељка Влаховића. За
потребе израде прикључка на уличну
водоводну мрежу неопходно Је
прекопати Јавну површину испред
кп.бр. 6908/5 КО Кладово.
ПОСТОЈЕ локацијски услови да
се приликом изградње објеката, исти
прикључе на мрежу за каналисање,
одвођење и пречишћавање фекалних
вода у окно фекалног колектора
0250mm. За потребе израде
прикључка на мрежу за каналисање,
одвођење и пречишћавање фекалних
вода у окно фекалног колектора
0250mm, неопходно је прекопати део
асфалтираног коловоза улице Вељка
Влаховића испред кп.бр. 6908/5 КО
Кладово.
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Кроз наведено земљиште не пролази Јавна
водоводна мрежа нити мрежа за каналисање,
одвођење и пречишћавање фекалних вода које би
могле да представљаЈу сметњу при изградњи
објекта.
Земљиште које је предмет Огласа за јавно
надметање отуђује се на постојећи ниво
опремљености, отуђује се у виђеном стању и
купац се не може позивати на његове физичке
недостатке.
У колико се на парцелама из члана 1. овог
Огласа налазе водоводне и канализационе цеви
или друге инсталације које треба изместити,
трошкове измештања сносиће купац.
С тварање свих техничк и х услова за
прикључивање будућих објеката на градску
мрежу комуналне инфраструктуре обезбеђује
.
.
купац о свом трошку а по условима коЈе издаЈУ
надлежна предузећа.
111
Кп.бр. 6908/5, насеље "Вељка Влаховића", КО
Кладово, сходно Одлуци о разврставању
грађевинског земљишта на територији општине
Кладово на просторне јединице- зоне, (,,Сл. лист
Општине Кладово", бр. 1/2010; 1/2014 и 1/2015),
налазе се у III (словима: трећој) зони, за које је
према Одлуци о тржишној вредности
неизграђеног грађевинског земљишта у јавној
својини Општине Кладово, (,,Сл. лист Општине
Кладово", бр. 1/2014 и 1/2015), прописана
почетна тржишна вредност - цена у износу од
100.000,00 (словима: стохиљада) динара по
Једном ару.
Лицитациони корак минимално износи 1
(словима: један)% од почетне цене земљишта по
једном ару, односно 1.000,00 (словима: хиљаду)
динара.
У говором се може предвидети да се утврђена
цена земљишта исплаћује месечно, у року који не
може бити дужи од 36 (словима: тридесетшест)
месеци.
Рок за привођење земљишта намени је 3
(словима: три) године, од дана овере Уговора.
IV
Право учешћа у поступку јавног надметања
имају физичка и правна лица која су уписана у
одговарајући регистар и имају активан статус и
која поднесу благовремену и потпуну пријаву за
јавно надметање. Неблаговремене и непотпуне
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пријаве за јавно надметање неће се разматрати.
Учесник јавног надметања дужан је да уплати
депозит од 40 (словима: четрдесет) % од
почетног-укупног износа, и то за:
-кп.бр. 6908/5, КО Кладово, износ од ...............
.............................................. 240.000,00 (словима:
деветстотридесеттриихиљадашесто) динара;
на депозитни рачун Општине Кладово број
840-1100804-81, сврха плаћања - депозит, по
моделу 97, позив на број 66 043 или да положи
гаранцију банке.
V
Јавно надметање ће се одржати дана
09.09.2019. године у сали Општинског већа
Општине Кладово са почетком у 12:00 часова.
Учесници подносе пријаве Одсеку за имовинско
- правне послове, правну помоћ и скупштинске
послове Општинске управе Кладово, са
"
назнаком "за оглас , најкасније три дана пре
почетка јавног надметања, то јест закључно са
06.09.2019. године.
Учесник је дужан да уз пријаву на оглас
достави и доказ о уплаћеном депозиту.
VI
По обављеном поступку Јавног надметања
Коми сиј а за прибављање и располагање
непокретностима у јавној својини Општине
Кладово (у даљем тексту: Комисија), у року од 8
(словима: осам) дана, доноси одлуку о учеснику
јавног надметања који је понудио највећи износ
цену за предметно земљиште и даје предлог
Општинском већу Општине Кладово за
доношење решења.
Општинско веће Општине Кладово доноси
коначну одлуку о отуђењу грађевинског
земљишта из јавне својине Општине Кладово.
На основу решења Општинског већа Општине
Кладово закључује се уговор између Општине
Кладово и купца, а по претходно прибављеном
мишљењу Правобраниоца Општине Кладово.

највећи износ - цену за предметно земљиште
има право на повраћај депозита у року од 15
(словима: петнаест) дана од дана јавног
надметања.
Учесник јавног надметања који је за
предметно земљиште понудио највећи износ цену, и као такав предложен од стране Комисије,
губи право на повраћај депозита у случају
одустаЈања.
Број: 464-159/2019-I
У Кладову, 02.08.2019. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КЛАДОВО
СЕКРЕТАР
БраниславЈордачевић

ПРЕДСЕДНИК
Драган Максимовић

На основу члана 116. став 2. и 5. Закона о
основама система и образовања (,,Сл. гласник
РС", бр. 88/2017, 27/2018- др. закони и 10/2019),
члана 86. став 4. Закона о локалној самоуправи
(,,Службени гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014др. закон, 101/2016- др. закон и 47/2018) и члана
40.став 1.тачка 13. Статута Општине Кладово
(,,Сл.лист општине Кладово", бр.7/2019),
Скупштина општине Кладово на седници
одржаној 02.08.2019.године, донела је
Решење
о именовању чланова управног одбора
ПУ "Невен" Кладово
I
У управни одбор ПУ "Невен" Кладово,
именуЈу се :
Представници локалне самоуправе:
1.Ивана Николић Радуловић
2.Мирјана Брложановић
3. Бранимир Брзаковић

VII

II

Учеснику јавног надметања који је за
предметно земљиште понудио највећи износ цену, иста се умањује за износ уплаћеног
депозита
Учесник јавног надметања који није понудио

У управни одбор ПУ "Невен" Кладово,
именуЈу се:
Представници запослених:
1. Наташа Супић,
2. Анђелина Генчић,
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Р ЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за капиталне
инвестиције општине Кладово

3.ТамараБожановић
III
У управни одбор ПУ "Невен" Кладово,
именују се:
Представници родитеља:
1. Мирослав Ницуловић,
2. Драгана СтепановићБоснић и
3.Татјана Лазаревић
IV
Мандат члановаУправног одбора траје четири
године.
V
Решење ступа на снагу даном доношења.
Ступањем на снагу овог Решења престају да
важе: Решење бр.02-29/2015-1, од 26.06.2015.год,
Решење бр.02-41/2015-1, од 24.09.2015.год,
Решење бр.02-45/2016-1, од 23.08.2016.год,
Решење бр. 022-1/2018-1, од 22.01.2018.год,
Решење бр.02-34/2017-1, од 15.06.2017.год и
Решење бр.022-31/2018- 1, од 12.12.2018.год.
VI
Решење доставити: ПУ "Невен" Кладово и
архиви.
Број: 022-20/2019-1
У Кладову, 02.08.2019. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КЛАДОВО
СЕКРЕТАР
БраниславЈордачевић

ПРЕДСЕДНИК
Драган Максимовић

На основу члана 3.став 1. тачка 12., 22. и 24.
Уредбе о садржини, начину припреме и оцене,
као и праћењу спровођења и извештавању о
реализацији капиталних пројеката (,,Службени
гласник РС", број 63/2017), члана 70. Статута
општине Кладово (,, Службени лист општине
Кладово", број 7/2019), Општинско већ�
општине Кладово, на седници одржаној
25.07.2019. године, доноси

1
О б разује се Комисија за капиталне
инвестиције у следећем саставу:
Председник Комисије:
Саша Николић, председник Општинског
већа
Чланови Комисије:
Душан Белић, саветник председника
општине за правне послове,
Златко Калиновић, начелник Општинске
управе,
Невенка Болдорац, шеф кабинета
председника општине.
11
Задатак Комисије је да након достављања
предлога од стране овлашћених предлагача
Одељењу за буџет и финансије за укључивање у
план јавних инвестиција, врши рангирање
капиталних пројеката према приоритетним
циљевима садржаним у планским документима
по секторима капиталних пројеката средње и
велике вредности, а које могу бити предложени
за финансирање у поступку припреме и
доношења буџета за буџетску и наредне две
фискалне године.
111
При рангирању капиталних пројеката средње
и велике вредности првенствено се полази од:
стратешке релевантности предложеног
пр�екта за националне , одно�но
р е г и о н а л н е и л о к а л н е р а з вој н е
приоритете,
финансијске одрживости,
потенцијалних ефеката пројекта на
социјални, економски, регионални и
еколошки одрживи развој,
степен реализације пројекта у одређеној
области у предходним годинама ,
других релевантних критеријума.
IV
Решење објавити у "Службеном листу
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предлагача, врши оцену претходне студије
изводљивости, ОДНОСНО студије изводљивости.

општине Кладово".
Број: 30-2/2019-П
У Кладову, 25.07.2019. године

111

Обрадила:
Марица Скрлатовић
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КЛАДОВО
ПРЕДСЕДНИК
Саша Николић
На основу члана 3.став 1. тачка 11. Уредбе о
садржини, начину припреме и оцене, као и
праћењу спровођења и извештавању о
реализацији капиталних пројеката (,,Службени
гласник РС", број 63/2017), члана 66. Статута
општине Кладово (,,Службени лист општине
Кладово", број 7/2019), председник општине
Кладово дана 29.07.2019.године, доноси

Решење објавити у
општине Кладово".

"Службеном листу

Број: 30-3/2019-П
У Кладову, 29.07.2019. године
Обрадила:
Марица Скрлатовић
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КЛАДОВО
ПРЕДСЕДНИК
Саша Николић

Р ЕШЕЊЕ
о образовању Експертске комисије општине
Кладово
1
Образује се Експертска комисија у следећем
саставу:
Драган Максимовић, председник
Скупштине општине,
Димитрије Циклушевић, руководилац
Одељења за урбанизам, грађевинарство
и планирање,
Андриј ана Ан тић,
руководилац
Одељења за буџет и финасије,
Нинушка Пешић, на пословима вођења
јавних инвестиција
у Одељењу за
привреду, друштвене делатности и
локални економски развој.
11
Експертска комисија је мултидисциплинарна
комисија независних експерата одговарајуће
струке, чије се мишљење тражи за капитални
пројекат. Ова комисија, на захтев овлашћеног
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