СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ КЛАДОВО
1 ГОДИНА XVIII - БРОЈ 2
На основу члана 32. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гланик РС", бр. 129/2007
и 83/2014) и члана 43. и 47. Закона о буџетском
систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009,
73/2010,101/2010, 93/2012, 62/2013 исправка
108/2013, 142/2014,68/2015, 103/2015, 99/2016,
113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019.) и члана
40. Статута општине Кладово ("Службени лист
општине Кладово", бр. 7/2019) Скупштина
општине Кладово на седници одржаној 18. маја
2020. године донела је
О Д Л У КУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ
ОПШТИНЕ КЛАДОВО ЗА 2020. ГОДИНУ
Члан 1.
У члану 1. Одлуке о буџету општине Кладово
за 2020.годину (Сл.лист општине Кладово бр.
16/2019) и донетих решења о проширењу
апропријација
број : 400-6/2020-III , 40128/2020-III) утврђују се следећи износи:
- у табели укупни приходи и примања
од продаје нефинансијске имовине
(7+8)
утврђује се износ од
837.158.161,00 динара,
- у истој табели под редним бројем 1.1
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа7) утврђују
се у износу од 831.158.161,00 динара од
тога
- буџетска средства (О1) утврђују се у
износу од 766.600.000,ООдинара,
- сопствени приходи (04) утврђују се у
износу од 1.500.000,00 динара
- донације и средства од трансфера од
других нивоа власти и остали извори
утврђују се у износу од 63.058.161,00
динара.
У истој табели по редним бројем 2. Укупни
расходи и издаци за набавку нефинансијске
имовине утврђују се у износу од 887.158.161,00
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динара,

2.1 текући расходи утврђују се у
износу од 663.842.185,ОО динара
Текући буџетски расходи утврђују
се у износу од 626.114.202,00 динара,
Расходи из сопствених прихода
утврђују се у износу од 1.172.000,00
динара,
Донације и расходи од трансфера од
других нивоа власти и из других извора
( Нераспоређени вишак прихода из
ранијих година и Родитељски динар )
утврђују се у износу од 36.555.983,00
динара.

У истој табели под редним бројем 2.2 издаци
за набавку нефинансијске имовине (класа5)
утврђују се у износу од 223.315.976,ОО дин.,
Текући буџетски издаци утврђују се
у износу од 146.485.798,ОО динара,
Издаци из сопствених средстава
утврђују се у износу од 328.000,00
динара ,
Донације и издаци из средстава
пренетих од другох нивоа власти и
осталих извора ( Нераспоређени вишак
п р и х о д а и з р а н иЈи х г о д и н а и
Родитељски динар ) утврђују се у
износу од 76.502.178,00 динара.
У Табели Приходи и Примања, расходи и
издаци буџета код укупних прихода и примања
од продаје нефинансијске имовине ( 7+8 )
утврђује се износ од 837.158.161,00 динара, у
КОЈОЈ:

- 1. Порески приходи (71) утврђују се у
износу од 469.800.000,00 динара,
- 1.1 Порез на доходак , добит и капиталне
добитке
(711)
УТВРЂУЈЕ СЕ У
ИЗНОСУ ОД 314.500.000,00 ДИНАРА,
- 1.4 Остали порески приходи ( 714+716)
утврђује се у износу од 36.300.000,00
динара
- 2. непорески приходи ( 74 ) утврђују се у
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износу од
133.100.000,00 динара, у
оквиру ( 741) утврђује се у износу од
12.300.000,00 динара, и у оквиру (744)
утврђује се износ од 1.200.000,00 динара,
-Под ре дним бројем 3 Донације (
731 +732) утврђују се у износу од
48.368.734,00 динара.
- Под редним бројем 4 Трансфери (733)
утврђују се у износу од 174.389.427,00
динара.
У наставку табеле кад је реч о расходима и
издацима за набавку нефинасијске имовине и
финансијске имовине након извршених измена
и допуна утврђени су следећи износи (4+5+62)
....887.158.161,00 динара
1.Текући расходи утврђују се у износу од
663.842.185,00 динара, (4)
1.1.Расходи за запослене утврђују се у износу
од 174.962.197,ОО динара,(41)
1.2.Коришћење роба и услуга утврђују се у
износу од 327.420.197,00 динара,(42)
1.3.Отплата камата утврђује се у износу од
860.000,00 динара (44)
1.4.Субвенције утврђује се у износу од
600.000,00 динара (45)
1.5.Социјалиа заштита из буџета утврђује се у
износу 11.370.313,ОО динара ( 47 )
1.6.Остали расходи утврђују се у износу од
59.870.038 динара ( 48+49 )
2 .1. Трансфери осталим нивоима власти
утврђују се у износу од 88.759.440,00 динара
(463+464+465)
3. Издаци за набавку нефинансијске имовине
утврђују се у износу од 223.315.976,00 динара
(5).
Члан 2.
У Чл а н у 2 . О д л у к е ОПШТ И ДЕО
ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА
након извршених измена табела је следећа:
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Шифра
Програмска
активност/
Програм Пројекат
1
2

Изградња водоводне и канализационе мреже у тврђави
Фетислам за Визитор центар

1501-0002
1501-П-1
1502

V,

�

1502-П8
0101

5

1502-П6

1501

о

4

Етно фестивал
Кладовско лето
Пројекат "лајт он"
Тајне средњовековних тврђава Гвоздене капије
Партерно уређење простора око Визитор центра

1102-0001
1102-0002
1102-0003
1102-0004
1102-0008
1102-Пl

N
о
N

3

1502-Пl
1502-П2
1502-П3
1502-П4
1502-П5

1102

о

Структура %

1502-0001
1502-0002

1101-0001
1101-0003

оо

Средства из
буџета

Програм 1. Становање, урбанизам и просторно
планирање
Просторно и урбанистичко планирање
Управљање грађевинским земљиштем
Програм 2. Комунална делатност
Управљање/одржавање јавним осветљењем
Одржавање јавних зелених површина
Одржавање чистоће на површинама јавне намене
Зоохигијена
Управљање и снабдевање водом за пиће
Реконструкција зелене пијаце-приступна саобраћајница
Програм 3. Локални економски развој
Мере активне политике запошљавања
Стручна пракса( приправници 2018)
Програм 4. Развој туризма
Управљање развојем туризма
Промоција туристичке понуде

1101

......

Назив

Изградња инфраструктуре у тврђави Фетислам у Кладову 16 фаза
Програм 5. Пољопривреда и рурални развој

1.900.000
400.000
1.500.000
87.100.000
41.600.000
4.000.000
33.000.000
4.000.000
4.500.000

0,25%
0,05%
0,19%
11,27%
5,38%
0,52%
4,27%
0,52%
0,58%

5.000.000
2.000.000
3.000.000
98.503.852
12.500.830
3.480.000

0,65%
0,26%
0,39%
12,75%
1,62%
0,45%

6.553.000
4.505.000
15.800.000
46.863.022
1.100.000

0,85%
0,58%
2,04%
6,06%

Сопствени и
други
приходи

7

о
о
4.500.000

о

2.500.000

о
о
о

2.000.000

о

30.066.014

1.700.000
25.366.014
3.000.000

1.900.000
400.000
1.500.000
91.600.000
41.600.000
6.500.000
33.000.000
4.000.000
4.500.000
2.000.000
5.000.000
2.000.000
3.000.000
128.569.866
12.500.830
3.480.000
6.553.000
4.505.000
17.500.000
72.229.036
4.100.000

Надлежан
орган/особа
8
Калиновић Златко
Калиновић Златко
Калиновић Златко
Калиновић Златко
Калиновић Златко
Н. Думитрашковић
Ђуровић Радоје
Стефановић Звездан
Драган Вујовић
Нинушка Пешић
Саша Николић
Саша Николић
Саша Николић
Давид Ђурђевић
Давид Ђурђевић
Давид Ђурђевић
Давид Ђурђевић
Давид Ђурђевић
Давид Ђурђевић
Слађан Бобић
Нинушка Пешић
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1.702.000 Нинушка Пешић

1.702.000
6.000.000
16.500.000

Укупна
средства

2,14%

о

6.000.000 Нинушка Пешић
16.500.000 Ратопекић Милисав
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0401-0002
0401-0004
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Гордана Грамић
Звездан Стефановић
Звездан Стефановић
Звездан Стефановић

3.240.000

0401-ПЗ

Зелена економија за зелене локалне заједнице у
подунављу

26.626.080

3,45%

18.062.720

44.688.800 Мина Новаковић

34.450.000

4,46%

37.500.000

71.950.000 Калиновић Златко

26.650.000

3,45%

7.500.000

34.150.000 Калиновић Златко

7.800.000

1,01%

зо.ооо.ооо

37.800.000 Данијела Бојанић

0701-0002

Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна
инфраструктура
Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

0701-Пl

Капитално одржавање аутопутева, мостова и надвожњака

0901-П2

Програм 8. Предшколско васпитање и образовање
Функционисање и остваривање предшколског васпитања и
образовања
Програм 9. Основно образовање и васпитање
Функционисање основних школа
Програм 10. Средње образовање и образовање
Функционисање средњих школа
Програм 11. Социјална и дечја заштита
Једнократне помоћи и други облици помоћи
Дневне услуге у заједници
Подршка реализацији програма Црвеног крста
Пројекат" Побољшање услова становања расељених и
избеглих лица
Помоћ породицама при лечењу стерилитета и вештачкој
оплодњи

0901-ПЗ

Помоћ породицама при лечењу тешко оболеле деце

2003-0001
0901

�

0,03%

21.302.720

2.000.000
78.698.740
500.000
4.000.000

3,37%

2003

N

200.000

о

26.069.940

2002-0001

о
N
о

0,26%
7,43%
0,06%
0,52%

Гордана Грамић

Развој интервентне инфраструктуре и заједничких услуга у
случају ванредних ситуација у прекограничној области
Дробета Турну Северин-Кладово

2002

V,

2.000.000
57.396.020
500.000
4.000.000

14.500.000

0401-П2

2001-0001

о

о

1,88%

Финансирање пројеката из области заштите животне
средине

2001

оо

14.500.000

0401-Пl

0701

......

Подршка за спровођење пољопривредне политике у
локалној заједници
Мере подршке руралном развоју
Програм 6. Заштита животне средине
Праћење квалитета елемената животне средине
Управљање отпадним водама

0901-0001
0901-0003
0901-0005
0901-Пl

200.000 Мина Новаковић

78.889.000

10,21%

1.300.000

78.889.000
50.490.440
50.490.440
12.854.000
12.854.000
37.220.726
14.145.000
2.028.000
3.420.000

10,21%
6,53%
6,53%
1,66%
1,66%
6,55%
1,83%
0,26%
0,44%

1.300.000

о

о

о

о

13.389.427
200.000
2.622.313

о

29.309.940 Слађан Бобић

Јасмина
80.189.000 Влаисављевић
Јасмина
80.189.000 Влаисављевић
50.490.440 Директори школа
50.490.440
12.854.000 Директори школа
12.854.000
50.610.153 Дејан Чучулановић
14.345.000 Љубиша Стојковић
4.650.313
3.420.000 Снежана Мирчетић

310.000

0,04%

4.800.000

5.110.000 Поповић Борис

1.000.000

0,13%

о

1.000.000 Гордана Грамић

1.000.000

0,13%

1.000.000 Гордана Грамић
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0901-П2

Помоћ породицама при лечењу стерилитета и вештачкој
оплодњи

0901-ПЗ

Помоћ породицама при лечењу тешко оболеле деце

0901-П4

Подршка удружењима из области социјалне заштите
Суфинансирање у изградњи зграде Центра за социјални
рад Кладово
Реализација мера популационе политике у општини
Кладово
Програм 12. Здравствена заштита

0901-П5

N

0901-П7
1801
1801-0001
1201
1201-0001
1201-0002
1201-0003
1201-0004
1301
1301-0004
1301-0005
0602
0602-0001
0602-0002
0602-0003
0602-0004
0602-0009
0602-0010
0602-0014
0602-Пl

оо

о
V,

iv

о
N
о
�

2101

Функционисање установа примарне здравствене заштите
Програм 13. Развој културе и информисања
Функционисање локалних установа културе
Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва
Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслећа
Остваривање и унапређивање јавног интереса у области
јавног информисања
Програм 14. Развој спорта и омладине
Функционисање локалних спортских установа
Спровођење омладинске политике
Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе
Функционисање локалне самоуправе и градских општина
Функционисање месних заједница
Сервисирање јавног дуга
Општинско/градско правобранилаштво
Текућа буџетска резерва
Стална буџетска резерва
Управљање у ванредним ситуацијама
Текуће поправке и капитално одржавање објеката месних
заједница у општини Кладово

0602-П2

Пројекат "Трошкови ликвидације БИЦ-а"

0602-ПЗ

Златна бућка Ђердапа у МЗ Текија
Програм 16. Политички систем локалне самоуправе

1.000.000

о

0,13%

1.000.000 Гордана Грамић

1.000.000

0,13%

1.000.000 Гордана Грамић

800.000

0,10%

800.000 Мина новаковић

13.500.000

о

13.500.000 Нинушка Пешић

1.017.726
4.000.000

0,52%

о

4.000.000
33.971.978
22.971.978
2.000.000

0,52%
4,40%
2,97%
О 26%

1.500.000
1.500.000

4.000.000

0,52%

4.000.000 Невенка Болдорац

5.000.000
23.300.000

0,65%
3,02%

5.000.000 Невенка Болдорац
23.300.000 Горан Матовић

22.300.000
1.000.000
201.579.625
165.303.734
22.097.752
320.000
1.740.101
3.713.038
1.005.000
1.300.000

2,89%
0,13%
26,08%
21,39%
2,86%
0,04%
0,23%
0,48%
0,13%
0,17%

4.500.000

0,58%

900.000

0,12%

900.000 Калиновић Златко

700.000
29.644.359

0,09%
3,84%

700.000 Калиновић Златко
29.644.359 Драган Максимовић

5.767.114

о

о
о
5.000.000
5.000.000

о
о
о

6.784.840 Гордана Грамић
4.000.000 Дејан Чучулановић
4.000.000
35.471.978
24.471.978
2.000.000

22.300.000
1.000.000
206.579.625
170.303.734
22.097.752
320.000
1.740.101
3.713.038
1.005.000
1.300.000

Дејан Чучулановић
Невенка Болдорац
Жаклина Николић
Душан Белић

Горан Матовић
Дарко Стевановић
Калиновић Златко
Калиновић Златко
Драган Максимовић
Калиновић Златко
Снежана Поповић
Саша Николић
Саша Николић
Жељко Мартиновић
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4.500.000 Душан Белић
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2101-0001
2101-0002

Функционисање Скупштине
Функционисање извршних органа
УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ

14.833.833
14.810.526
772.800.000

1,92%
1,92%
100,00% 114.558.161

14.833.833 Драган Максимовић
14.810.526 Саша Николић
887.358.161
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Службени лист општине Кладово
У члану 4. Одлуке средства текуће буџетске
резерве за 2020 годину утврђује се у износу од
3.713.038,00 динара и користиће се на основу
Одлуке о употреби текуће буџетске резерве
КОЈУ на предлог локалног органа управе
надлежног за финансије, доноси председник
општине.
У истом члану у ставу 2 средства сталне
буџетске резерве утврђују се у износу од
1.ОО5.ООО,ОО динара.
Члан 4.
У члану 5 Одлуке у табели планирани
капитални издаци буџетских корисника за 2020,
2021, 2022. годину измене су следеће:
-под ред.бр. 7 капитално одржавање путева у
општини Кладово износ од 36.000.000,00
динара замењује се износом од 37.800.000,00
динара,
-под ред.бр. 8 суфинансирање у изградњи
зграде центра за социјални рад Кладово износ
од 12.000.000,00 динера замењује се износом
од 13.500.000,00 динара
-под ред.бр. 10 израде пројектно-техничке
документације износ од 5.000.000,00 динара
замењује се износом од 9.850.000,00 динара,
-под ред.бр. 11 уводи се пројекат под називом
Изгра дња инфраструктуре у Тврђави
Фетислав у Кладову прва Б фаза у износу од
6.000.000,00 динара из извора 01, година
почетка и завршетка пројекта 2020.

простора и грађ.земљишта (741530) износ
од 5.000.000,00 динара замењује се
износом од 10.000.000,00 динара - извор
01,
- Приходи по основу капиталних донација
од међ.организација (732440) износ од
46.6 16. 734,00 динара замењује се
износом од 48.368.734,00 динара- извор
06
- Приходи од наменских трансфера
(733154) износ од 6.000.000,00 динара
замењује се износом од 14.389.427,00
динара-извор 07
- Приходи по основу добровољних
трансфера од физ.и прав.лица из извора
08 уводеи се у износу од 200.000,00
динара
Члан 6.
Учлану 7. Одлуке средства Буџета из извора
01 у износу од 772.800.000,00 динара, средства
остварена од активности установа основаних од
стране локлане власти у износу од 1.500.000,00
динара и средства по основу дотациЈа и
трансфера пренетих од другог нивоа власти и
родитељског динара и пренета неутрошена
средства из претходне године у износу од
113.058.161,00 динара, оствариће се на начин
како је дат у следећој табели:

Члан 5.
У члану 6 средства буџета у износу од
752.800.000,00 динара замењује се износом од
772.800.000,00 динара, и средства по основу
дотација и трансфера пренетих од другог нивоа
власти, по основу уплате родитељског динара и
неутрошених средстава пренетих из претходне
године износ од 102.716.734,00 динара замењује
се износом од 113.058.161,00 динара.
-У табели прихода по изворима прихода и
примања измене су следеће:
- Приходи од пореза на зараде (711110)
износ од 265.000.000,00 динара замењује
се износом од 275.000.000,00 динара
извор 01
- Приходи од комуналне таксе на фирму
(716110) износ од 11.000.000,00 динара
замењује се износом од 16.000.000,00
динара- извор О1,
- Приходи од накнаде за коришћење
Година XVIII - Број 2
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Економска класификација

410 Расходи за запослене
Плате додаци и накнаде
411 запослених
412 Социi.допоин.на тео.послодавца
413 Накнаде у натури
414 Социјална давања запосленима
415 Накнада за запослене
Награде, бонуси и
416 ост.посеб.расходи
420 Коришћење роба и услуга
421 Стални трошкови
422 Трошкови путовања
423 Услуге по УГОВОРУ
424 Специјализоване услуге
425 Текуће поправке и олnжавање
426 Материјал
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174.912.197,00
133.844.175,00
22.972.022,00
530.000,00
10.320.000,00
5.246.000,00

Соп.приходи

Сред.из
донац

Сре. од остал.
нив.власти

Добровољ
ни
трансфери
ОД

физичких и
правних
лица

50.000,00

Нераспоређе
ни вишак
прихода из
ранијих
година

Родитељ
ски
динар

0,00

1.075.000,00

78.626.000,00
2.491.160,00
99.892.010,00
54.235.000,00
33.140.000,00
26.727.357,00

100.000,00
50.000,00
235.000,00
400.000,00
100.000,00
190.000,00

26.964.720,00

4.168.950,00
300.000,00

24.804.720,00
2.040.000,00

1.868.950,00

120.000,00

2.000.000,00

Амортизација и употреба
430 сред.за Рад
Амортизација некретнина и
431 опреме
440 Оптплата камате

860.000,00

441 Отплата домаћих камата
444 Поатећи трошкови задуживања
450 Субвенције

300.000,00
560.000,00
600.000,00

0,00

451 Субв.нефинансиј.организацијама
460 Донације и трансфери
Донације и транс.астал.нивоима
463 влас.
464 Дотације орган.за обавезно соц.
465 Остале донације и трансфери
Права из социјалног
470 осигурања

600.000,00
88.559.440,00

0,00

472 Накнаде за соц.зашт.из буџета
480 Остали расходи
Дотације невладиним
481 организацијама

6.248.000,00
55.105.000,00

0,00

о.оо

0,00
47.000,00

174.962.197,00

0,00

0,00
100.000

2.000.000,00
327.420.197,00

100.000

79.126.000,00
2.541.160,00
126.800.680,00
56.675.000,00
33.240.000,00
29.037.357,00

0,00

0,00

о.оо

0,00
860.000,00

0,00
0,00

300.000,00
560.000,00
600.000,00

200.000,00

0,00
0,00

600.000,00
88.759.440,00

200.000,00

0,00

77.689.440,00
9.000.000,00
2.070.000,00

5.122.313,00

0,00

11.370.313,00

5.122.313,00

0,00
0,00

11.370.313,00
55.152.000,00

0,00

48.220.000,00

77.489.440,00
9.000.000,00
2.070.000,00
6.248.000,00

ПЛАН

133.844.175,00
22.972.022,00
530.000,00
10.370.000,00
5.246.000,00

50.000,00

2.000.000,00
295.111.527,00

48.220.000,00
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Порези, обав.таксе и казне
482 наметнvте
Новчане казне и пенали по
483 оеш.сvдова
Накнада штете у
484 сл.елем.непогода

3.710.000,00

47.000,00

1.305.000,00

о.оо

3.757.000,00

о.оо

1.305.000,00

0,00

300.000,00

300.000,00

485 Накнада остале штете
490 Административни трансфери

1.570.000,00
4.718.038,00

1.570.000,00
4.718.038,00

499 Стална резерва

1.005.000,00

499 Текућа резерва

3.713.038,00
145.285.798,00

510 Основна средства
511 Зграде

91.641.399,00

512 Машине и опрема

51.524.399,00

0,00

о.оо

0,00
328.000,00
50.000,00

5.098.164,00

50.000.000,00

3.713.038,00
222.115.976,00

13.570.014,00

2.250.671,00

49.500.000,00

156.962.084,00

7.154.000,00

2.847.493,00

500.000,00

62.075.892,00

21.404.014,00

о.оо

513 Остала основна средства
514 Култивисана имовина
515 Нематеоиiална имовина
520 Залихе материјала

0,00

2.120.000,00

278.000,00

680.000,00
0,00

3.078.000,00
0,00

0,00

0,00
1.200.000,00

522 Залихе производње
540 Земљиште

1.200.000,00

541 Земљиште

1.200.000,00

610 Отплата главнице
Оптплата главнице домаћим
611 кредито рима

УКУПНИ ИЗДАЦИ

1.005.000,00

1.200.000,00

200.000,00

0,00

200.000,00

200.000,00
772.800.000,00

200.000,00
1.500.000,00

48.368.734,00

14.389.427,00

200.000,00

50.000.000,00

100.000

887.358.161,00
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Службени лист општине Кладово

Одлуке издаци по основним наменама у
оквиру извора финансирања О !-Средства из
општих прихода и примања измене су следеће:
-Позиција под ред.бр. 45 у програму 2
К о м у н а л н е д е л а т н ос т и е к о н о м с к а
класификација 421 стални трошкови износ
од 32.000.000,00 динара замењује се износом
од 33.000.000,00 динара,
-Позиција под ред.бр. 52 у програму 4 Развоја
туризма у пројекту Тајне средњовековних
т в рђа в а г в о з д е н е к ап и ј е , е к о н о м .
класификација 422 трошкови путовања
износ од 43.200,00 замењује се износом од
61.200,00 динара,
-Позиција под ред.бр. 53 у програму 4 Развоја
туризма у пројекту Тајне средњовековних
т в рђа в а г в о з д е н е к ап и ј е , е к о н о м .
класификација 423 услуге по уговору износ
од 3.080.000,00 замењује се износом од
3.920.000,00 динара,
-Позиција под ред.бр. 55 у програму 4 Развоја
туризма у пројекту Тајне средњовековних
т в рђа в а г в о з д е н е к ап и ј е , е к о н о м .
класификација 426 материјал износ од
453.600,00 замењује се износом од
489.600,00 динара,
-Позиција под ред.бр. 56 у програму 4 Развоја
туризма у пројекту Тајне средњовековних
т в рђа в а г в о з д е н е к ап и ј е , е к о н о м .
класификација 511 зграде и грађ.објекти
износ од 38.362.222,00 замењује се износом
од 38.842.222,00 динара,
-Позиција под ред.бр. 59/2 у програму
програму 4 Развоја туризма уводи се
п р о ј е к а т п о д н а з и в о м Из г р а д њ а
инфраструктуре у Тврђави Фетислам у
Кладову прва Б фаза, екон.класификација
511 зграде и грађ.објекти
износ од
6.000.000,00 динара,
-Позиција под ред.бр. 65 у програму 6
Заштита животне средине, екон.
класификација 511 зграде и грађ.објекти
износ од 1.000.000,00 динара замењује се
износом од 4.000.000,00 динара,
-Позиција под ред.бр. 68 у програму 6
Заштита живот.средине на пројекту Развој
интервентне инфраструктуре и заједничких
.
.
услуга у случају ванредних ситуација у
прекограничној области Дробета Турну
Северинн - Кладово, екано. Класиф.422
трошкови путовања износ од 59.760,00
динара замењује се износом од 83.760,00
динара,
-Позиција под ред.бр. 69 у програму 6
Година XVIII - Број 2

Заштита живот.средине на пројекту Развој
интервентне инфраструктуре и заједничких
.
.
услуга у случају ванредних ситуација у
прекограничној области Дробета Турну
Северинн - Кладово, екано. Класиф.423
услуге по уговору износ од 524.280,00
динара замењује се износом од 1.244.280,00
динара,
-Позиција под ред.бр. 71 у програму 6
Заштита живот.средине на пројекту Развој
интервентне инфраструктуре и заједничких
.
.
услуга у случају ванредних ситуација у
прекограничној области Дробета Турну
Северин - Кладово, екано. класиф. 512
машине и опрема износ од 23.405.900,00
динара замењује се износом од 24.221.900,00
динара,
-Позиција под ред.бр. 78 у програму 7
О р г а н и з а ц и ј а с а о б р аћ а ј а и с а о .
инфраструктуре економ.класификација 425
текуће попр.и одржавање износ од
15.ООО.ООО,ОО динара замењује се износом од
17.000.000,00 динара,
-Позиција под ред.бр. 85 у програму 7
О р г а н и з а ц и ј а с а о б р аћ а ј а и с а о .
инфраструктуре економ.класификација
51 lзграде и гра.објекти
износ од
6.000.000,00 динара замењује се износом од
7.800.ООО,ОО динара,
-Поз.под ред.бр. 86 у прог.9 Основно образ. и
васпитање екон.класиф.463 Трансфери
осталим нивоима власти износ од
54.990.440,00 динара замењује се износом од
50.490.440,00 динара,
-Поз.под ред.бр. 88 у програму 11 Социјална и
дечија заштита екон.клас.463 Трансфери
осталим нивоима власти износ од
13.995.000,00 динара замењује се износом од
14.145.000,00 динара,
-Поз.под ред.бр. 97 у програму 11 Социјална
и дечија заштита, на пројекту Суфин.у
изгр.зграде Центра за соц.рад Кладово
екон.клас.511 зграде и грађ.објекти износ од
12.000.000,00 динара замењује се износом од
13.500.000,00 динара,
-Поз.под ред.бр. 118 у програму 15 Опште
услуге лок .самоуправе екон.к лас.424
специјал.услуге износ од 12.100.000,00
динара замењује се износом од 14.100.000,00
динара
-Поз.под ред.бр. 128 у програму 15 Опште
услуге лок.самоуправе екон.клас.511 зграде
и гр.објекти износ од 3.350.000,00 динара
замењује се износом од 4.850.000,00 динара,
18.05.2020. год.
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-Поз.под ред.бр. 135 у програму 15 Опште
услуге лок.самоуправе екон.клас. 499
средства резерве износ од 1.047.038,00
динара замењује се износом од 3.713.038,00
динара,
-Поз.под ред.бр. 169 у програму 4 Развој
туризма на пројекту Кладовско лето,
екон.класиф. 423 услуге по уговору износ од
3.905.000,00 замењује се износом од
3.705.000,00 динара,
-Поз.под ред.бр. 199 у програму 13 Развој
Културе и информисања, екон.кла. 423
услуге по уговору износ од 920.000,00
динара замењује се износом од 1.070.000,00
динара,
-У оквиру извора финансирања 06
(донације од међународ.организација)
измене су следеће;
-Поз.под ред.бр. 54 у програму 4 Развоја
туризма у пројекту Тајне средњовековних
тврђава гвоздене к апије, економ.
класификација 424 специј.услуге износ од
600.000,00 замењује се износом од
2.040.000,00 динара,
-Поз.под ред.бр.74 у програму 6 Заштита
жив.средине на пројекту Зелена економија за
зеленије заједнице у Подунављу, екон.
класиф. 423 Услуге по уговору износ од
14.196.720,ОО динара замењује се износом од
14.508.720,00 динара,
-У оквиру извора финансирања 08
(добровољни трансфери од физичких и
правних лица) :
-Поз.под ред.бр. 88 у програму 11 Социјална и
дечија заштита, екон.клас. 463 Трансфери
осталим нивоима власти уводи се износ од
200.000,00 динара
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу
даном
објављивања у "Службеном листу општине
Кладово".
Број: 400-10/2020-I
У Кладову, 18.05.2020. год.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КЛАДОВО
СЕКРЕТАР
БраниславЈордачевић

ПРЕДСЕДНИК
Драган Максимовић

На основу члана 32. Закона о локалној
Година XVIII - Број 2

самоуправи (,,Сл. гласник РС" бр. 129/07,
83/2014 - др. Закон и 101/2016- др. закон и
47/2018 ), члан 2.став 1.тачка 6), члана 6.став
1.тачка 4), члана 69.став 2. Закона о енергетици
(,,Сл. гласник РС" бр.145/2014 ,95/2018др.закон), и члана 40. став 1. тачка 28) Статута
општине Кладово (,,Службени лист општине
Кладово", бр. 7/2019), Скупштина општине
Кладово на седници одржаној дана 18.05.2020.
године донела Је:
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА ЗА
КОРИШЋЕЊЕ БИОМАСЕ У
ЕНЕРГЕТСКЕ СВРХЕ У ОПШТИНИ
КЛАДОВО
1
Усваја се Програм за коришћење биомасе у
енергетске сврхе у општини Кладово, које је
и з р а д и л о Министарство рударства и
енергетике Републике Србије и Министарство
пољопривреде, шумарства и водопривреде
Републике Србије у сарадњи са UNDP Србија и
GEF Пројекта "Смањење баријера за убрзани
развој тржишта биомасе у Србији".
11
Програм је саставни део ове Одлуке.
111
Одлуку доставити: Архиви и Одељењу за
урбанизам, грађевинарство и послове управног
надзора.
Број:_501-91/2020-I
У Кладову, 18.05.2020. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КЛАДОВО
СЕКРЕТАР
БраниславЈордачевић

ПРЕДСЕДНИК
Драган Максимовић

На основу члана 32. став. 1 тачка 8) Закона о
локалној самоуправи (,,Сл.гласник РС"
бр.129/2007, 83/2014-др .закон, 1О 1/2016др.закон. и 47/2018) и члана 40.став.1 тачка 54)
Статута општине Кладово (,,Сл.лист општине
Кладово" бр.7/2019), Скупштина општине
Кладово на седници одржаној 18.05.2020. године
донела Је
18.05.2020. год.
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ЗАКЉУЧАК
1
Даје се сагласност на Извештај о раду за
2019.годину Туристичке организације Кладово,
који је усвојио Управни одбор Туристичке
организације Кладово на седници одржаној
21.01.2020. године заведен под бр: 11-04/2020.
11
Закључак ступа на снагу даном доношења.

Образложење

111
Закључак доставити: Туристичкој
организацији Кладово и Архиви.
Број: 022-2 /2020- I
У Кладову, 18.05.2020. године
СКУПШТИНАОПШТИНЕКЛАДОВО
СЕК РЕТАР
БраниславЈордачевић

П РЕДСЕДНИК
Драган Максимовић

На основу члана 32. Закона о локалној
самоуправи (,,Сл. гласник РС" бр. 129/07,
83/2014 - др. Закон и 101/2016- др. закон и
47/2018 ) у вези са чланом 27. Закона о јавно
приватном партнерству и концесИЈама
("Службени гласник РС", бр. 88/2011, 15/2016 и
104/2016) и члана 40. Статута општине Кладово
(,,Службени лист општине Кладово", бр. 7/2019),
Скупштина општине Кладово на седници
одржаној дана 18.05.2020. године донела је:
О ДЛУКУ
о усвајању предлога пројекта јавно
приватног партнерства
1 УСВАЈА СЕ предлог пројекта јавноприватног партнерства (у даљем тексту: ЈПП) за
изградњу регионалног центра за управљање
отпадом "Халово 2" у Зајечару и пружање услуга
третмана и одлагања комуналног отпада са
подручја градова Зајечара и Бора и општина
Бољевац, Кладово, Мајданпек, Неготин и
Књажевац, а нацрт пројекта усвојен је од стране
Година XVIII - Број 2

Координационог одбора за имплементацију
Сп оразума о заједни чком управљању
комуналним отпадом између града Зајечара,
Бора и општина Мајданпек, Кладово, Неготин,
Књажевац и Бољевац из 2014.године (у даљем
тексту "Координациони одбор), на 17. седници
одржаној дана 11.10.2019. године у Зајечару.
11 Предлог пројекта ЈПП је саставни део
ове Одлуке.
111 ОВЛАШЋУ ЈЕ СЕ град Зајечар да
Предлог пројекта достави Комисији за јавно
приватно партнерство ради давања мишљења из
члана 27.став 3.Закона о јавно-приватном
партнерству и концесијама.

Члан 32.став 1. Закона о локалној самоуправи
одређује надлежност Скупштине општине, док
одредба члана 40. став 1. тачка 40) Статута
Општине Кладово прописује да Скупштина
Општине даје саглсност и усваја предлог
пројекта јавно-приватног партнерства, даје
сагласност на нацрт јавног уговора у пројекту
јавно-приватног партнерства и даје овлашћење
председнику Општине да потпише јавни уговор
у име Општине. Чланом 27. став 3. Зако�:rа о
јавно-приватном партнерству и концесиЈама
предвиђено је да се у поступку прибављања
сагласности, предлог пројекта доставља и
Комисији за јавно-приватно партнерство ради
давања мишљења и оцене да ли се конкретни
пројекат може реализовати у формиЈПП.
Чланом 5. Споразума о заједничком
управљању комуналним отпадом између града
Зајечара и општина Мајданпек, Кладово, Бор,
Неготин, Књажевац и Бољевац, заведеног код
града Зајечара под бројем 501-115 од 15.12.2014.
године, код општине Мајданпек под бројем 401434 од 15.12.2014. године, код општине Неготин
под бројем 352-249/2014 -П/07 од 26.12.2014.
године, код општине Књажевац под бројем 352101/2014-02 од 15.12.2014. године,код општине
Бољевац под бројем 352-53/2014-II од
15.12.2014. године, код града Бора под бројем
352-31/2015-П-Оlод 12.01.2015. године и код
општине Кладово под бројем 501-108/2014-I од
05.10.2014. године, формиран је Координациони
одбор ради припреме пројекта оснивања
заједничког регионалног центра за управљање
отпадом.
Задатак Координационог одбора, у складу са
овим споразумом, је између осталог и да
разматра и даје јединицама локалне самоуправе
18.05.2020. год.
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предлоге аката који се односе на пројекат ЈПП.
Сходно свему наведеном, одлучено је као у
диспозитиву ове Одлуке.
Број: 501-94/2020-I
У Кладову, 18.05.2020. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КЛАДОВО
СЕКРЕТАР
БраниславЈордачевић

ПРЕДСЕДНИК
Драган Максимовић

На основу члана 32. Закона о локалној
самоуправи (,,Сл. гласник РС" бр. 129/07,
83/2014 - др. Закон и 101/2016-др. закон и
47/2018), члана 9. Закона о комуналним
делатностима (,,Службени гласник РС" број
88/2011, 104/2016 и 95/2018), члана 2., 4.и 12.
Закона о јавно приватном партнерству и
концесијама ("Службени гласник РС", бр.
88/2011, 15/2016 и 104/2016) и члана 40. Статута
општине Кладово (,,Службени лист општине
Кладово" број 7/2019), Скупштина општине
Кладово на седници одржаној дана 18.05.2020.
године, донела је
ОДЛУКУ
о покретању поступка за реализацију
пројекта јавно-приватног партнерства без
елемената концесије за изградњу
регионалног центра за управљање отпадом и
пружање услуга третмана и одлагања
комуналног отпада
Члан 1.
Овом Одлуком уређују се услови, начин,
израда и предлагање пројекта јавно-приватног
партнерства у поступку јавно-приватног
партнерства без елемената концесије за
изградњу регионалног центра за управљање
отпадом и пружање услуга третмана и одлагања
комуналног отпада (,,пројекат ЈПП").
Пројекат ЈПП за свој правни основ има
Споразум о заједничком управљању комуналним
отпадом између града Зајечара и општина
Мајданпек, Кладово, Бор, Неготин, Књажевац и
Бољевац из 2014.године (,,Споразум") и Одлуку
са 12-ог састанка Координационог одбора за
имплементацију Споразума да се пројекат
финансира крозЈПП од 22.2.2018. године.
Члан 2.
Година XVIII - Број 2

П о ступак реа лизације пројек та ЈПП
спроводиће се у складу са одредбама Закона о
јавно-приватном партнерству и концесијама.
Јавна тела која учествују у поступку
реализације пројекта ЈПП су град Зајечар, град
Бор, општина Бољевац, општина Кладово,
општина Мајданпек, општина Неготини
општина Књажевац (,,јавна тела").
Члан 3.
Општина Кладово је сагласана је да се
предлог пројекта ЈПП израђен у складу са
Законом о јавно-приватном партнерству и
концесијама достави Комисији за јавно
приватно партнерство и надлежним органима,
пре усвајања од стране органа за одобравање
проЈекта.
Општина Кладово је сагласна да град Зајечар у
име јавних тела достави предлог пројекта ЈПП
Комисији за јавно-приватно партнерство и
заступасва јавна тела у поступку јавне набавке
приватног партнера у својству наручиоца.
Члан 4.
Надлежни орган за одобравање и давање
сагласности на пројекта ЈПП донеће одлуку у
законом предвиђеном року.
Члан 5.
Надлежно тело у смислу ове Одлуке, донеће
одлуку о покретању поступка јавне набавке за
избор приватног партнера, а у складу са
поступком дефинисаним Законом о јавно
приватном партнерству и концесијама и Законом
о јавним набавкама.
Члан 6.
Потписивање уговора о Јавно-приватном
партнерству може се извршити и на основу ове
Одлуке, а по претходно спроведеном поступку у
смислу Закона о јавно-приватном партнерству и
концецијама и Закона о јавним набавкама, као и
подзаконским актима.
Члан 7.
Ова Одлука представља основ општине
Кладово за спровођење поступка прописаног
Законом о јавно-приватном партнерству и
концесијама пред надлежним институцијама и
18.05.2020. год.
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органима, као и да своја акта, уколико то буде био
случ�, може ускладити и/или изменити ради
.
.
реализациЈ е п о с т у п к а Јавио-пр иватног
партнерства и пројектаЈПП.
Члан 8.
На све што овом Одлуком није дефинисано
примењиваће се одредбе Закона о јавно
приватном партнерству и концесијама, Закона о
локалној самоуправи, Закона о јавној својини,као
и подзаконска акта донета на основу наведених
закона.
Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
објављивања у Службеном листу општине
"
Кладово".
Број: 501-93/2020-I.
Датум: 18.05.2020. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КЛАДОВО
СЕКРЕТАР
БраниславЈордачевић

ПРЕДСЕДНИК
Драган Максимовић

На основу члана 13. став. 1. Закона о локалној
самоуправи (,,Сл.гласник РС" бр. 129/2007,
83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон. и 47/2018)
и члана 40.став.1 тачка 19) Статута општине
Кладово (,,Сл.лист општине Кладово" бр.
7/2019), Скупштина општине Кладово на
седници одржаној 18.05.2019. године донелаје
З А КЉУЧА К
1
Даје се сагласност
на
Споразум о
з�едничком управљању комуналним отпадом
између градова Зајечара и Бора и општина
Мајанпек, Неготин, Књажевац, Кладово и
Бољевац.
Споразум Споразум о заједничком
управљању комуналним отпадом између градова
Зајечара и Бора и општина Мајанпек, Неготин,
Књажевац, Кладово и Бољевац је саставни део
овог Закључка.
11
Година XVIII - Број 2

Закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у Службеном листу општине
"
Кладово".
111
Закључак доставити: Одељењу за урбанизам,
грађевинарство и планирање Општинске управе
Кладово и Архиви.
Број: 501-92/2020-I
У Кладову, 18.05.2020. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КЛАДОВО
СЕКРЕТАР
БраниславЈордачевић

ПРЕДСЕДНИК
Драган Максимовић

На основу члана 8. Закона о заштити од буке у
животној средини ("Сл. гласник РС" бр. 36/09,
88/10, 14/2016, 76/2018, 95/201-др.закон и
95/2018-др.закон), члана 2. Правилника о
методологији за одређивање акустичних зона
("Сл. гласник РС" бр. 72/10) члана 20. став 1.
тачка 11) и члана 32. став 1. тачка 6) Закона о
локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" бр.
129/07,83/2014-др.закон,1 О 1/2016-др.закон и
47/2018) и члана 40. став 1. тачка 28) Статута
општине Кладово ("Сл. лист општине Кладово"
бр. 7/2019), Скупштина општине Кладово на
седници одржаној дана 18.05.2020. године,
донела Је
О Д ЛУ К У
О ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОД
БУКЕ И МЕРАМА ЗА ЗАШТИТУ ОД БУКЕ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЛАДОВО
1 ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком, у циљу заштите животне
средине од буке:
1. врши се акустично зонирање простора
насељеног места Кладово, обухваћеног
Просторним планом заКладово("Сл. лист
општине Кладово " бр. 1/2012);
2. утврђују услови и прописују мере
заштите од буке у животној средини и
друге мере у складу са Законом и другим
прописима.
18.05.2020. год.
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Одредбе ове Одлуке се не односе на буку на
радном месту и у радној околини, буку која
на�таје у превозном средству, буку која потиче од
ВОЈНИХ активности и активности на заштиту од
елементарних непогода, природних и других
удеса, буку од активности у домаћинству или
буку из суседног домаћинства, као и на буку којој
су изложени они који је стварају.
Члан 2.
Буком, у смислу ове Одлуке, сматра се сваки
нежељен или штетан звук, односно свака звучна
појава која прелази дозвољени ниво буке у
средини у којој човек борави (у даљем тексту:
бука).
Извор буке је сваки емитер нежељеног или
штетног звука који настаје као последица
активности људи.
Извор буке, у смислу ове Одлуке, може да буде
сваки уређај, средство за рад, саобраћајно
средство,инсталација постројења, технолошки
поступак, електроакустички уређај.
Изворима буке сматрају се покретни и
непокретни објекти који под одређеним
околностима генеришу звук, а такође и отворени
и затворени простори за спорт, игру, плес,
представе, концерте, слушање музике и слично,
као и угоститељски објекти, гараже, паркинг
простори и др.
Члан 3.
Привредна друштва, правна лица,
предузетници и физичка лица (у даљем тексту:
правна и физичка лица) дужни су да се старају о
томе да својом делатношћу не угрожавају
околину буком.
11 АКУСТИЧНО ЗОНИРАЊЕ
Члан 4.
На о снову о д р е д а б а П р а в и л н и к а о
методологији за одређивање акустичних зона,
извршено је акустично зонирање територије
насељеног местаКладово.
Акустичне зоне одређене су према постојећем
стању изграђености, начину коришћења
земљишта, као и према планираним наменама
простора дефинисаним Просторним планом
заК л а д о в о и д е ф и н и ш у с е гр а н и ч н и м
вредностима индикатора буке (за дан и ноћ)
израженим у децибелима.
Година XVIII - Број 2
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Акустична зона јесте подручје на чијој је целој
површини прописана јединствена гранична
вредност индикатора буке.
Према максималном допуштеном нивоу буке,
подручје општине К л а д о в о о бухваћена
Просторним планом за Кладово, подељено је на 6
зона и то:
1 зона Подручја за одмор и рекреацију,
б о лн и ч к а зона, к ултурно-ис то р ијски
локалитети, велики паркови:
- здравство, верски објекти, паркови и
шеталишта, спомен паркови и обележја, јавно
зеленило, спортско-рекреативне површине,
приобаље и водене површине;
11 зона Туристичка подручја, кампови и
школске зоне:
- туристичка подручја, кампови, излетишта,
вртићи и предшколске установе, основне,
средње школе и образовни центри;
111 зона Чисто стамбена подручја:
- индивидуално становање, стамбене зоне на
парцелама (претежно ниске спратности и малих
густина становања),
- стамбене зоне у блоковском-ивичном
систему изградње (претежно средње и високе
спратности и средњих и великих густина
становања);
IV зона Пословно-стамбена подручја,
трговачко-стамбена подручја и дечја
игралишта:
- зоне и објекти са стамбеним (и у стамбеним)
објектима намењени за пословну и трговачку
делатност, зоне средње и високе спратности и
средње и високе густине становања, посебне
зоне, објекти друштвених и комерцијалних
делатности (организације науке и културе,
трговина, угоститељство, туризам, финансијске,
пословне и техничке услуге, непроизводне
делатности и сл.), дечја игралишта;
V зона Гра дск и центар, з анатска,
трговачка, административно-управна зона са
становима, зона дуж с аобраћај ница,
магистралних и градских саобраћајница;
-градски центар, зоне и објекти комуналних
де л а т н о с т и , п а р к и р а л и ш т а и ј а в н а
паркиралишта, објекти и постројења водовода и
канализације, градска чистоћа, гробља,
депонија, зелена пијаца и продаја занатских
производа, противпожарне станице,
м а ги с т р а л н е с а о б р а ћ а ј н и ц е , г р а д с к е
саобраћајнице са терминалима јавног градског
саобраћаја, регионалне саобраћајнице са
аутобуским саобраћајем и теретним транзитом,
саобраћајне услуге и терминали (аутобуска
18.05.2020. год.
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станица, паркинзи за теретна возила, оправка и одржавање возила, јавна складишта и сл.);
VI зона Индустријска, складишна и сервисна подручја и транспортни терминали без
стамбених зграда:
привредна и индустријска зона, производни и инфраструктурни објекти, складишта
индустриЈског карактера.
На граници ове зоне бука не сме да прелази максимални ниво зоне са којом се граничи.
Наведена подела на зоне ће се ревидирати уколико дође до промене плана генералне
регулације Кладовоили када мониторинг, односно мерења нивоа комуналне буке у наредном
периоду покажу да Је зонирање неадекватно.
Саставни део ове одлуке је графички приказ акустичких зона.
Члан 5.

Зона

Максимални дозвољени ниво
буке у db(A)

Намена простора

за дан и вече

за ноћ

1.

Подручја за одмор и рекреацију, болничке зоне и
опоравилишта, културно-историјски локалитети

50

40

2.

Туристичка подручја, кампови, школске зоне

50

45

3.

Чисто стамбена подручја

55

45

4.

Пословно-стамбена подручја, трговачко стамбена
подручја и дечја игралишта

60

50

5.

Градски центар, занатска, трговачка,
административно-управна зона са становима, зона
дуж аутопутева, магистралних и градских
саобраћајница

65

55

6.

Индустријска, складишна и сервисна подручја и
транспортни терминали (подручја око аутобуске
станице)

На граници ове зоне бука не
сме прелазити граничну
вредност у зони са којом се
граничи

Гранична вредност индикатора буке дата у табели у ставу 1. овог члана, односи се на укупну
буку која потиче из свих извора буке на посматраној локацији.
У смислу ове Одлуке, дан обухвата време од 06:00 -18:00 часова, вече од 18:00-22:00 часова, а ноћ
време од 22,00 до 6,00 часова.
111 МЕРЕ ЗА ЗАШТИТУ ОД БУКЕ
Члан 6.
У одређеној акустичној зони, услед коришћења извора буке или обављања других делатности,
забрањено је емитовање буке изнад прописаних граничних вредности.
Изузетно, извори буке се могу користити и кад проузрокују буку изнад дозвољеног нивоа у случају
елементарне непогоде и друге непогоде и отклањања кварова који би могли изазвати веће материјалне
Година XVIII - Број 2
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штете, али само за време док те околности
постоје, о чему је корисник дужан да обавести
Општинску управу -инспектора за заштиту
животне средине.
Члан 7.
На подручју општине Кладово, на отвореном
или полуотвореном простору (настрешница,
импровизована барака, зграда са незастакљеним
прозорима, гараже, дворишта и слично)
забрањује се инсталисање, пуштање у погон и
коришћење било какве машине, уређаја,
постројења и слично чији максимални ниво
звучне снаге у било коме режиму рада
проузрокује буку изнад прописаних граничних
вредности.
У занатским и другим радионицама и
погонима за обраду метала, дрвета, камена,
пластике и слично у којима се обављају бучне
радне операције (ковање, закивање, резање,
брушење, дробљење, млевење, заваривање,
фарбање, лакирање и слично), као и
радионицама за сервисирање, оправку и прање
аутомобила забрањује се рад при отвореним
вратима и прозорима. У таквим радним
просторима обавезно је инсталисање система
вентилациЈе.
Забрана из става 2. овог члана односи се на
занатске радионице које се налазе на растојању
мањем од 1 О метара од суседних стамбених
објеката, ако применом техничко-технолошких
мера (постављањем звучно изолованих
преграда-зидова као рефлектора звука и слично)
није могуће остварити задовољавајућу заштиту
околине од буке.Извори буке - машине и уређаји
у објектима за обављање пословне делатности
могу се уграђивати и пуштати у погон ако за
извор буке постоји исправа са подацима о нивоу
буке при прописаним условима коришћења и
одржавања, упуство о мерама за заштиту од буке,
стручни налаз о мерењу нивоа буке и ако се извор
буке употребљава и одржава тако да бука ��
прелази граничне вредности у средини у КОЈОЈ
човек борави у околним објектима (ако је
извршено подешавање нивоа звука и уграђен
електронски лимитатор звука, или је адекватном
звучном изолацијом објекта постигнуто д� �ука
не прелази дозвољени ниво за зону у КОЈОЈ се
објекат налази).
Изузеће од одредби овог члана може се
допустити ако је другим мерама (удаљеношћу од
стамбених објеката и слично) остварена
задовољавајућа заштита околине од буке.
Година XVIII - Број 2

Члан 8.
Музика у угоститељским објектима, који се
налазе у стамбеним зградама и другим објектима
може се изводити само при затвореним вратима и
прозорима, односно извори буке се могу
употребљавати у времену и на начин прописан
Одлуком о радном времену у области
угоститељства, занатства и трговине на
територији општине Кладовои под условом да не
ремете мир грађана.
Члан 9.
Правно или физичко лице које је власник,
односно корисник извора буке дужно је да при
обављању делатности обезбеди да вредности
индикатора буке у животној средини не буду
изнад граничних вредности прописаних за
акустичну зону у којој се извор буке налази.
Члан 10.
Правно или физичко лице које је власник,
односно корисник извора буке дужно је да на
прописан начин обезбеди мерење буке и израду
извештаја о мерењу буке и сноси трошкове
мерења буке у зони утицаја, у складу са законом.
Члан 11.
Лице које користи изворе буке за обављање
делатности на територији општине Кладов?,
мора имати податке о нивоу звучне снаге КОЈУ
емитују Кладово, при прописаним условима
коришћења и одржавања као и упуство о мерама
за заштиту од буке ( атест, произвођачка
спецификација, стручни налаз о мерењу нивоа
буке и слично).
Члан 12.
Забрањено је постављати звучне кутије на
отвореном простору, у баштама отвореног и
затвореног типа угоститељског објекта, на
спољним отворима објеката (вратима,
прозорима, вентиалционим отворима, тендама и
слично), као и у њиховој непосредној близини.
Музички уређаји са којих се емитује музика
или изводи уживо, код којих је мерењем утврђено
да бука прелази дозвољени ниво у средини у којој
човек борави, морају имати уграђене уређаје
којима се јачина звука ограничава на установљен
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максимални допуштени ниво утврђен стручним
налазом (у даљем тексту-лимитатор).
Члан 13.
Угоститељски објекти који се определе, на
основу Одлуке о распореду радног времена у
угоститељским, трговинским и занатским
објектима на територији општине Кладово, за
рад по ноћном распореду у својству "ноћног
клуба" морају да испуне следеће услове у делу
заштите животне средине од буке:
1. да се музички програм изводи искључиво
у затвореном објекту,
2. да власник угоститељског објекта
поседује, у објекту, сталне музичке
уређаје преко којих се регулише
емитовање звука (појачала, миксете и
звучне кутије),
3. да бука која се емитује са музичких
уређаја не прелази дозвољени ниво буке у
средини у којој човек борави,
4. да музички уређаји код којих је, мерењем
установељено да бука прелази дозвољени
ниво буке у средини у којој човек борави,
морају имати уграђене електронске
.
.
лимитаторе звука коЈима се Јачина звука
ограничава на установљен максимални
допуштени ниво утврђен стручним
налазом,
5. да не постоЈе учестале приЈаве о
ремећењу мира и спокојства грађана
(писмене примедбе грађана, сужбене
белешке надлежних органа и слично).
111 ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР
Члан 14.
Надзор над спровођењем ове Одлуке врши
Општинска управаКладово, а инспекцијски
надзор и контролу примене мера заштите од буке
у животноЈ средини врши инспектор за заштиту
животне средине општине Кладово.
Члан 15.
У вршењу надзора над применом мере
заштите од буке инспектор за заштиту животне
средине има право и дужност да утврђује да ли
се:
Година XVIII - Број 2

1. извори буке користе уз прописане исправе о
подацима о нивоу буке (атест, произвођачка
спецификација, стручни налаз о мерењу нивоа
буке и сл.),
2. извори буке употребљавају и одржавају
тако да бука не прелази прописани ниво,
3. врше прописана мерења буке,
4. поштују услови у делу заштите животне
средине од буке.
Члан 16.
У вршењу послова из члана 16. ове одлуке
инспектор је овлашћен да:
1. нареди у одређеном року отклањање
неправилности,
2. забрани коришћење извора буке док се не
отклоне утврђени недостаци,
3. нареди спровођење акустичних мера
заштите од буке,
4. нареди извршење других прописаних
обавеза или отклањање других утврђених
неправилности у одређеном року у складу
са Законом, овом Одлуком и другим
прописима.
5. поднесе захтев за покретање прекршаЈног
поступка.
Члан 17.
Уколико странка која је поднела пријаву због
буке не дозволи извршавање прописаних и
наложених мерења нивоа буке на одређеним и
одговарајућим мерним местима, Општинска
управа - Одељење за инспекцијске послове инспектор за заштиту животне средине донеће
закључак којим се поступак обуставља.
Члан 18.
Физичка и правна лица на које се ова Одлука
односи дужни су да инспектору за заштиту
животне средине ставе на увид потребна
документа и да у року КОЈИ инспектор одреди
изврше наложено.
IV КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 19.
Новчаном казном од 50.000,00 до 500.000,00
динара казниће се за прекршај привредно
друштво, предузеће или друго правно лице ако:
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1. поступа супротно забрани из члана 6. и
одребрама члана 7. ове одлуке,
2. емитује буку и з н а д прописаних
граничних вредности (члан 9. ове
одлуке),
3. не обезбеди мерење буке и израду
извештаја о мерењу буке коју емитуЈе
(члан 10. ове одлуке),
4. нема податке о нивоу звучне снаге КОЈУ
емитује, сходно одредбама члана 11. ове
одлуке,
5. не омогући инспектору обављање
контроле (члан 17. ове одлуке), односно
не поступи по решењу инспектора (члан
16. ове одлуке).
За прекршај из става 1. овог члана казниће се
одговорно лице у правном лицу новчаном казном
од 25.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се
предузетник новачаном казном од 50.000,00
динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се
физичко лице новчаном казном од 10.000,00
динара.
V ЗАШТИТНЕ МЕРЕ УЗ КАЗНУ ЗА
ПРЕКРШАЈ
Члан 20.
За прекршај из члана 34. овог Закона заштите
од буке у животној средини и става 1. члана 19.
Ове Одлуке, правном лицу може се уз казну
изрећи и заштитна мера забране вршења
одређене делатности у трајању до три године, а
одговорном лицу у правном лицу да врши
одређене послове у трајању до једне године.
За прекршај из члана 34. овог Закона заштите
од буке у животној средини и става 1. члана 19.
Ове Одлуке, може се уз казну изрећи и заштитна
мера одузимања предмета који су употребљени
или намењени за извршење прекршаја, односно
који су настали извршењем прекршаја.
VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 21.
Правна лица и предузетници дужни су да
ускладе пословање са овом Одлуком у року од 2
(два) месеца од дана ступања на снагу ове
Одлуке, а најкасније у року од 6 (шест) месеци, у
случају извођења неопходних грађевинских
Година XVIII - Број 2

радова у циљу обезбеђења одговарајуће звучне
изолације објекта.
Члан 22.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном листу општине
Кладово".
Број: 501-95/2020 -I
Кладово, 18.05.2020. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КЛАДОВО
СЕКРЕТАР
БраниславЈордачевић

ПРЕДСЕДНИК
Драган Максимовић

На основу самосталног члана 60. Закона о
изменама и допунама Закона о пловидби и
лукама на унутрашњим водама (,,Службени
гласникРС",бр. 73/10, 121/12, 18/15, 96/15, 92/16,
104/16, 113/17, 41/18, 95/18, 37/19-др.закон и
9/2020), члана 146. став 1. Закона о планирању и
изградњи (,,Службени гласник РС", бр.72/09,
81/09-исправка, 64/1 О- одлука УС, 24/11, 121/12,
42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука
УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и
9/2020) и прибављеној сагласности МГСИ бр.
342-01-514/2019-06 од 24.02.2020.године и
сагласности и мишљења ЈВП"Србија воде", бр.
2614 од 14.04.2020.године, члана 32. став 1. тачка
6) Закона о локалној самоуправи (,,Службени
гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16др. закон и 47/2018), и члана 40. став 1. тачка 68)
Статута Општине Кладово (,,Службени лист
Општине Кладово", бр. 7/2019), Скупштина
Општине Кладово, на седници одржаној
18.05.2020. године, донела је:
ОДЛУКУ
О ПОСТАВЉАЊУ И УКЛАЊАЊУ
ОБЈЕКАТА ЗА ДЕПОНОВАЊЕ И
СЕПАРАЦИЈУ РЕЧНИХ АГ РЕГАТА НА
ВОДНОМ ЗЕМЉИШТУ НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ КЛАДОВО
1 ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком се уређује и обезбеђује
постављање и уклањање објеката за депоновање
18.05.2020. год.
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и сепараЦИЈУ речних агрегата на водном
земљишту на територији Општине Кладово
(удаљем тексту: објекти), доношење плана места
за постављање и уклањање објеката (у даљем
тексту: План), утврђивање испуњености услова
из Плана ради постављања објекта, као и вршење
надзора над применом одредаба ове одлуке.
11 ОДРЕЂИВАЊЕ МЕСТА Н А КОЈИМ А СЕ
МОГ У ПОСТАВЉАТИ ОБЈЕКТИ ЗА
ДЕПОНОВАЊЕ И СЕП АРАЦИЈУ РЕЧНИХ
АГРЕГАТА
Члан 2.
Места на којима се, у складу са овом одлуком,
могу привремено постављати објекти, одређују
се Планом.
Члан 3.
План припрема Општинска управа Општине
Кладово преко Одељења за урбанизам,
грађевинарство и планирање.
За израду плана, надлежно је Одељење за
урбанизам, грађевинарство и планирање
Општинске управе Кладово (у даљем тексту:
носилац израде плана).
План доноси Скупштина општине Кладово,
на период од 1 О година, по претходно
прибављеној сагласности надлежних органа, а у
складу са Законима који регулишу ову област.
Члан 4.
План дефинише општа и посебна правила за
зоне и локациЈе за привремено депоновање и
сепарациЈу речних агрегата наводном земљишту
на територији Општине Кладово, која су у складу
са важећим плановима и условима надлежних
институциЈа.
План се објављује у "Службеном листу
Општине Кладово".
Члан 5.
Измене и допуне плана врше се по поступку
предвиђеном за доношење плана и важе до
истека рока важења плана КОЈИ се мења.
111 УТВРЂИВАЊЕ ИСП УЊЕНОС ТИ
УСЛОВА ИЗП Л АН А РАДИ ПОСТАВЉАЊА
ОБЈЕКТ А ЗА Д Е П О НО В А ЊЕ И
СЕП АРАЦИЈУ РЕЧНИХ АГРЕГ АТА
Година XVIII - Број 2

Члан 6.
Захтев за утврђивање испуњености услова из
плана ради привременог постављања објекта,
може поднети правно лице или предузетник, коЈе
је регистровано за обављање одговарајуће
делатности.
Захтев из става 1. подноси се Одељењу за
урбанизам, грађевинарство и планирање
Општинске управе Кладово и садржи:
- опште податке о подносиоцу захтева (назив,
адреса, ПИБ и матични број правног лица,
односно предузетника);
.
.
- локациЈу за КОЈУ се подноси захтев у складу
са планом;
- доказ да је регистрован за обављање
одговарајуће делатности;
- копиЈу плана катастарских парцела на
којима се планира постављање објекта;
- технички опис објекта са ситуационим
планом;
- доказ о уплати административне таксе.
Податке односно доказе из става 2. овог члана
о којима се води службена евиденција прибавља
по службеној дужности Одељење за урбанизам,
грађевинарство и планирање Општинске управе
Кладово у складу са законом којим се уређује
општи управни поступак.
Члан 7.
Одељење за урбанизам, грађевинарство и
планирање Општинске управе Кладово утврђује
.
.
да ли Је локациЈа за КОЈУ Је поднет захтев из члана
6. ове Одлуке у складу са Планом.
П о д н о с и л. а ц з а х т е в а с е у п у ћ�е н а
.
микролокациЈско вредновање локације уколико
.
.
. .
Је локациЈа за КОЈУ Је поднет захтев у складу са
Планом.
Захтев за микролокацијско вредновање
локациЈе подносилац захтева подноси носиоцу
израде Плана.
Микролокацијска анализа спроводи се у
складу са критеријумима и ограничењима из
Плана. Носилац израде Плана врши проверу
минималног степена ваљаности сваке локациЈе у
.
.
складу са критеријумима за микролокациЈско
вредновање.
Уколико је мик ролокацијска анализа
п о з и т и в н а ф о р м и р а с е Ел а б о р а т
.
.
.
микролокацИЈског вредновања локациЈе, КОЈИМ
се, између осталог, утврђује и да ли се на
18.05.2020. год.
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локацији поставља објекат за депоновање и
сепарацију речних агрегата или објекат за који се
издаје привремена грађевинска дозвола
(фабрике бетона, сепарације агрегата, асфалтне
базе).
Елаборат микролокацијског вредновања
локациЈе но силац израде Плана издаје
подносиоцу захтева.
Члан 8.
Одељење за урбанизам, грађевинарство и
планирање Општинске управе Кладово по
захтеву из члана 6. ове Одлуке, одлучује
решењем, у складу са одредбама Закона којим се
регулише управни поступак.
Решење о испуњености услова за привремено
постављање објекта за депоновање и сепарацију
речних агрегата на водном земљишту може се
издати подносиоцу захтева КОЈИ Је, поред доказа
из члана 6. става 2. приложио и:
1. елаборат микролокацијског вредновања
.
.
локациЈе у складу са критериЈумима и
ограничењима из Плана;
2. одобрење за обављање лучке делатности
које издаје Агенција за управљање
лукама;
3. уговор о закупу водног земљишта у ЈавноЈ
.
.
СВО Ј ИНИ с а н а д л е ж н и м Ј а в н и м
водопривредним предузећем односно
доказ о праву своЈине на земљишту;
4. решење о издавању водне сагласности
сходно Закону о водама( ,,Сл.гласник
РС", бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016,
95/2018 и95/2018 - др.закон).
Решење из става 1. овог члана издаје се са
роком важења од три године и може се
.
.
продужити наЈдуже за ЈОШ три године.
Против решења из става 1. овог члана, може се
поднети жалба Општинском већу Општине
Кладово, Одељењу за урбанизам,
грађевинарство и планирање Општинске управе
Кладово, у року од 15 дана од дана пријема
решења.
Одељење за урбанизам, грађевинарство и
планирање Општинске управе Кладово, дужно је
да води евиденциЈу о донетим решењима.
Члан 9.
Одељење за урбанизам, грађевинарство и
Година XVIII - Број 2

планирање Општинске управе Кладово, дужно је
да по Један примерак донетог решења достави
надлежном јавном водопривредном предузећу,
Агенцији за управљање лукама и Одељењу за
инспекцијске послове Општинске управе
Кладово.
Објекти за које се издаје привремена
грађевинска дозвола
Члан 10.
Уколико је Елаборатом микролокацијског
вредновања локације из члана 7. став 5. ове
одлуке утврђено да се ради о објекту за који се
издаје привремена грађевинска дозвола
(фабрике бетона, сепарације агрегата, асфалтне
базе) у смислу Закона којим се уређује изградња
објеката, подносилац захтева се обраћа
организационој јединици Општинске управе и
Одељењу за урбанизам, грађевинарство и
планирање Општинске управе Кладово, у
поступку утврђеном прописима који регулишу
спровођење обједињене процедуре
електронским путем.
Привремена грађевинска дозвола из става 1.
овог члана издаЈе се са роком важењаод три
.
.
године и може се продужити наЈдуже за ЈОШ три
године.
IV КО Р И ШЋЕ ЊЕ М ЕСТА ЗА
П ОСТА ВЉА ЊЕ ОБЈ ЕКТА ЗА
Д ЕПОНОВАЊЕ И СЕПАРАЦИЈУ РЕЧНОГ
АГРЕГАТАНА НА ВОДНОМ ЗЕМЉИШТУ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИН ЕКЛАДОВО
Члан 11.
Лице коме је донето решење из члана 8. ове
одлуке, о испуњености услова за постављање
објекта за депоновање и сепарацију речних
агрегата на водном земљишту, као корисник
места (у даљем тексту: Корисник), дужан је да:
1. објекат постави и користи у складу са
издатим решењем;
2. објекат одржава у уредном стању;
3. да при постављању објекта и у току
његовог коришћења не оштећује и не
прља површину КОЈУ користи као и околно
земљиште, а по уклањању објекта
површину врати у уредно и чисто стање.
18.05.2020. год.
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V УКЛАЊАЊЕ ОБЈЕКТА ЗА ДЕПОНОВ А Њ Е И СЕ П А РАЦИ Ј У Р ЕЧН О Г
АГРЕГАТА НА ВОДНОМ ЗЕМЉИШТУ НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЛАДОВО
Члан 12.
Објекат за депоновање и сепарацију речног
агрегата на водном земљишту на територији
Општине Кладово се уклања:
1. истеком рока на који је издато решење из
члана 8. ове Одлуке, односно привремена
грађевинска дозвола из члана 10. ове
Одлуке;
2. уколико је постављен на водном
земљишту на месту које није одређено
као место за постављање ових објеката
Планом из члана 2. ове Одлуке,
3. уколико објекат нема решење о
испуњености услова из члана 8. ове
Одлуке или се користи супротно решењу,
4. уколико се промене општа и посебна
правила у плану из члана 2. ове одлуке, а
корисник места, у остављеном року, који
одређује Одељење за урбанизам,
грађевинарство и планирање Општине
К л а д о в о , н е уподоби о б а в љ а њ е
делатности депоновања и сепарације
речних агрегата променама у општим
или посебним правилима измењеног
плана.
За уклањање објекта за депоновање и
сепарацију речног агрегата на водном земљишту
на територији Општине Кладово, надлежан је
комунални инспектор.
У случају из става 1. тачка 3. овог члана,
Одељење за урбанизам, грађевинарство и
планирање Општине Кладово, писменим путем
обавештава комуналну инспекцију.
О доношењу решења о уклањању објекта за
депоновање и сепарацију речних агрегата на
водном земљишту, комунални инспектор
обавештава организациону јединицу Општинске
управе Кладово, надлежну за доношење решења
о испуњености услова за постављање објекта за
депоновање и сепарацију речних агрегата на
водном земљишту на територији Општине
Кладово, која у случају из става 1. тачка 3. овог
члана утврђује престанак важења решења о
испуњености услова.
Година XVIII - Број 2

VI НАД ЗОР
Члан 13.
Надзор над применом одредаба ове одлуке
врши Одељење за урбанизам, грађевинарство и
планирање Општине Кладово.
Инспекцијски надзор над спровођењем
одредаба ове одлуке врши грађевинск и
инспектор општинске управе Кладово.
Контролу над применом ове одлуке у складу
са законом и другим прописима, врши комунална
инспекција.
Инспекцијски надзор над објектима на
водном земљишту који прибављају привремену
грађевинску дозволу ( фабрике бетона,
сепарације агрегата, асфалтне базе) врши
грађевинска инспекција у складу са законом
којим се уређује изградња објеката.
VII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 14.
Новчаном казном у износу од 150.000 динара
казниће се за прекршај правно лице, ако:
1. објекат за депоновање и сепарацију
речног агрегата на водном земљишту
постави на месту које није одређено
планом (члан 4.);
2. објекат за депоновање и сепарацију
речног агрегата на водном земљишту
постави и користи без решења о
испуњености услова (члан 8.);
3. поступа супротно члану 11. ове одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се
новчаном казном од 25.000,00 динара одговорно
лице у правном лицу.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се
новчаном казном од 75.000,00 динара
предузетник.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се
новчаном казном од 25.000,00 динара физичко
лице.
Новчане казне из овог члана, изриче
комунални инспектор, односно вршењем
инспекцијског надзора у складу са законом.
VIII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
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Члан 15.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања
"
у "Службеном листу Општине Кладово .
Број: 325-2/2020-I
У Кладову, 18.05. 2020. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КЛАДОВО
СЕКРЕТАР
БраниславЈордачевић

ПРЕДСЕДНИК
Драган Максимовић

На основу самосталног члана 60. Закона о
изменама и допунама Закона о пловидби и
лукама на унутрашњим водама (,,Службени
гласник РС",бр. 73/10, 121/12, 18/15, 96/15,
92/16, 104/16, 113/17, 41/18, 95/18, 37/19др.закон и 9/2020), члана 146. став 1. Закона о
планирању и изградњи (,,Службени гласник
РС", бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10 - одлука
УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14,
83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 9/2020) и
прибављеној сагласности МГСИ бр. 342-01514/2019-06 од 24.02.2020.године и сагласности
и мишљења ЈВП"Србија воде", бр. 2614 од
14.04.2020.године, члана 32. став 1. тачка 6)
Закона о локалној самоуправи (,,Службени
гласник РС", бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16др. закон и 47/2018) и члана 40. става 1. тачка 68)
Статута Општине Кладово (,,Службени лист
Општине Кладово", бр. 7/2019), Скупштина
Општине Кладово, на седници одржаној
18.05.2020. године, донела је:
ПЛА Н
ЗА ПОСТАВЉАЊЕ И УКЛАЊАЊЕ
ОБЈЕК АТА ЗА ДЕПОНОВАЊЕ И
СЕПАРАЦИЈУ РЕЧНИХ АГРЕГАТА НА
ВОДНОМ ЗЕМЉИШТУ НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ КЛАДОВО
А. ТЕКСТУАЛНИДЕО
А.1.Повод и циљ израде
А.1.1. Повод за израду плана
Повод за израду плана за постављање и
уклањање објеката за депоновање и сепарацију
речних агрегата на водном земљишту, са
могућношћу пратеће производње на територији
Општине Кладово, представља иницијативу
општинских органа, општинске управе Кладово
и Одељења за урбанизам, грађевинарство и
Година XVIII - Број 2
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планирање општинске управе Кладово, као и
велики број иницијатива власника постојећих
депонија и сепарација, да се у складу са Законима
и прописима дефинишу услови и правила
грађења за постављање, уклањање и рад
постојећих депонија и сепарација као и нове
потенциЈалне зоне за постављање нових
.
.
депониЈа и сепарацИЈа речних агрегата на водном
земљишту са пратећом производњом.
Територија Општине Кладово налази се на
обали реке Дунав и представља привлачно
место за одређивање места на којима се могу
постављати објекти за депоновање и сепарацију
речних агрегата на водном земљишту.
У зони приобаља налазе се спонтано
формиране депоније природног (речног и
мајданског) материјала (агрегата), на којима се
врши сепарациЈа и производња природног
грађевинског материјала.
Шљунак и песак довозе се водним путем до
локације на обали, где се обавља депоновање,
.
.
сепарациЈа и продаЈа агрегата, а на неким
локацијама и производња бетона и асфалта. У
технолошком процесу прераде користи се често
вода из водотока и у водоток се најчешће
упуштају воде из производње(отпадне воде).
Један од значајнијих проблема јесте
недостатак простора за одлагање и прераду
природног агрегата. Због негативног утицаја које
депоновање и сепарациЈа речног агрегата и
производња природног грађевинског материјала
имаЈу на животну средину, површинске и
подземне воде, природу, културно и историјско
наслеђе, потребно је дефинисати потенцијалне
зоне, односно локације, на којима је могуће
њихово постављање и применити нове,
побољшане методе (од почетног истраживања,
управљања локациЈом до коначног затварања и
санације) које доприносе смањењу негативних
утицаја (бука, емисије прашине и гаса или
вибрација).
План дефинише општа и посебна правила за
.
.
нове потенцИЈ алне зоне и локациЈ е за
депоновање и сепарациЈу песка и шљунка на
деловима општинског грађевинског земљишта и
водног земљишта на територИЈИ Општине
Кладово који су у складу са важећим
урбанистичким плановима.
План обухвата рубно подручје Општине
Кладово, одређене Месне заједнице, Текија,
Давидовац, Кладушница, Костол, Мала Врбица,
Велика Врбица, Корбово, Велесница, Грабовица,
Брза Паланка, Купузиште и њиме се дефинишу
зоне и правила за места постављања објеката за
18.05.2020. год.
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депоновање и сепарацију речних агрегата на
водном земљишту на територији Општине
Кладово.
Овај д о к умент представља план за
постављање и уклањање објеката за депоновање
и сепарацију речних агрегата са могућношћу
пратеће производње на територији Општине
Кладово који поред извода из планских
докумената у виду услова за опремање и
уређење, постојећих и будућих локација/зона за
депоновање агрегата садржи и препоруке и
смернице за њихово спровођење у циљу
реализације ових зона.
Al .2 Циљеви израде плана
Циљ израде плана је дефинисање зона и
локација на којима се може вршити депоновање
и сепарација агрегата са м огућношћу
постављања и пратеће производње, изглед и
врсту депоније, као и правила за постављање
депонија и сепарација агрегата у складу са
условима надлежних институција.
Циљеви плана су:
- анализа постојећих локација на којима се
налазе депоније и сепарације;
- анализа важеће планске документације са
аспекта одрживости и спроводљивости а у
односу на постојеће депоније и сепарације;
- идентификација проблема везаних за
интеграцију потенцијалних локација у граду са
просторног, функционалног, саобраћајног,
инфраструктурног и еколошког аспекта;
- формирање јединственог приступа у
вредновању повољности постојећих локација и
планираних зона у оквиру којих ће се формирати
локације за депоновање и сепарацију;
- израда урбанисти ч к их правила за
постављање и изградњу депонија и сепарација;
- подизање квалитета услуге садржаја ове
врсте (економски развој са заштитом животне
средине, односно постизање економског и
друштвеног развоја на начине који не исцрпљују
природне ресурсе) и
- формирање јединственог планског
документа који се односи на депоније и
сепарације са пратећом производњом.
А2. Плански и правни основ
А2.1. Плански основ
Просторни план ОпштинеКладово (,,Сл. лист
општинеКладово", бр. 1/2012)
Уредба о условима које морају да испуњавају
луке, пристаништа и привремена претоварна
Година XVIII - Број 2

места (,,Сл.гласник РС", бр. 9/15 и 86/16).
А2.2. Правни основ
Правни основ садржан је у одредбама:
-Закона о планирању и изградњи (,,Службени
гласник РС", бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13- Одлука УС,
50/13 - Одлука УС, 98/13 - Одлука УС, 132/14,
145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. закон и 9/2020);
- Закона о водама (,,Службени гласник РС",
бр. 30/10, 93/12, 101/2016, 95/2018 и 95/2018 др.закон);
-Закон о пловидби и лукама на унутрашњим
водама (,,Службени гласник РС", бр. 73/10,
121/12, 18/15, 96/15-др.закон, 92/16, 104/16-др.
закон, 113/17 -др. закон, 41/18, 95/18-др. закон,
37/19-др. закон и 9/2020);
- Уредба о условима коЈе морају да
испуњавају луке,пристаништа и привремена
претоварна места (,,Службенигласник РС", бр.
9/15 и 86/16).
Остали закони од значаја за израду плана су:
Закон о управљању отпадом (,,Службени гласник
РС", бр. 36/09, 88/10, 14/2016 и 95/2018- др.
закон), Закон о заштити животне средине
(,,Службени гласник РС", бр. 135/04, 36/09,
36/2009 - др.закон, 72/09 - др. закон, 43/11 одлука УС, 14/16, 76/2018, 95/2018 - др. закон и
95/2018 -др.закон),
Закон о заштити природе (,,Службени гласник
РС", бр. 36/2009,88/2010, 91/2010 - исправка,
14/2016 и 95/2018 -др. закон ), Закон о шумама
(,,Службени гласникРС", бр. 30/10, 93/12, 89/15 I
95/2018 - др. закон), Закон о културним
добрима(,,Службени гласник РС", бр. 71/94,
52/11 - др. закон и 99/11 - др. закон), Уредба о
еколошкој мрежи (,,Службени гласник РС", бр.
102/10), Закон о потврђивању конвенције о
сарадњи на заштити и одрживом коришћењу
реке Дунав (,,Службени лист СРЈ- Међународни
уговори", број 2/03), Закон о потврђивању
Европске конвенције о пределу (,,Службени
гласник РС -Међународни уговори", број 4/11)
итд.
Одлука о утврђивању Националног програма
заштите животне средине са националним
п р о г р а м о м з а ш т и те ж и в о т н е с р е д и н е
(,,Службени гласник РС", број 12/10).
АЗ. Обухват плана
АЗ.Ј. Граница и површине обухвата простора
Обухват Плана се налази у зони која
18.05.2020. год.
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обухвата десну обалу реке Дунав, те са аспекта
безбедности пловидбе и одвијања речног
саобраћаја планирање ових објеката не сме
угрозити вредности и параметре пловног пута
дате у најновијим Препорукама Дунавске
комисије (ДЮСЕС 77/11).
При уређењу подручја предметног плана
треба водити рачуна да се планирањем и
изградњом нових објеката не сме утицати на
промену дефинисаних габарита пловног пута и
безбедност пловидбе. У том смислу, потребно је
испунити и следеће услове:
у циљу обезбеђења пловног пута и
безбедне пловидбе ширина ангажоване
акваториЈе, за постављање пловила у
приобаљу реке Дунав, може бити
максимално 40m воденог простора од
уреза воде при ниском пловидбеном
нивоу;
обалски знаци за регулисање пловидбе
морају бити видљиви у свим условима,
што подразумева да пловила током
обављања својих радних задатака у
.
.
.
акваториЈи депониЈа не смеЈу да
угрожавају њихову видљивост. Позиције
знакова за регулисање пловидбе нису
ограничавајући фактор код дефинисања
могућих локација за депоније, али се
мора узети у обзир претходно
постављени принцип;
Дирекција за водне путеве има право
службености за постављање објеката
безбедности пловидбе (за техничко
побољшање услова пловидбе и за
обележавање и сигнализацију) на
обалама међународних водних путева у
складу са чланом 20. Закона о пловидби и
лукама на унутрашњим водама
"
(,,Службени гласник РС , бр. 73/10,
121/12, 18/15, 96/15 - др. закон, 92/16,
104/16 - др. закон, 113/17 - др. закон,
41/18, 95/18-др. закон, 37/19- др. закон и
9/2020). За потребе одржавања обалских
знакова за регулисање пловидбе
потребно је обезбедити слободан приступ
јавних пловила Дирекције за водне
путеве обали;
грађевине и објекти на пловном путу, као
и други објекти у приобаљу морају се
узети у обзир при планирању локација за
депоновање и сепараЦИЈУ речних агрегата
и њихово функционисање се не сме ни на
КОЈИ начин угрозити;
Година XVIII - Број 2
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на месту за пристајање пловног објекта
мора да постоји довољно дубине при
сваком водостају. Све акваторије које се
користе за пристаЈање и сидрење
пловила, морају бити обележене од
стране Дирекције за водне путеве, о
трошку инвеститора или власника
објекта који се користи за сидрење и
пристаЈање пловила;
при уређењу подручја предметног плана
треба водити рачуна да се планирањем
.
.
локациЈа за привремене депониЈе шљунка
и песка не сме утицати на безбедност
пловидбе и промену дефинисаних
габарита пловног пута. Потребно је
предвидети такво техничко решење и
технологиЈу за везивање пловила уз
обалу, којима се неће нарушити
хидрауличко-морфолошка слика тока,
што би могло довести до поремећаја
проноса наноса, као и до негативног
утицаЈа на режим великих вода и режим
леда;
сидришта на територији Општине
Кладово, на којима нису дозвољна места
за депоновање агрегата:
од km 966+700 до km 966+500
сидриште опште намене "Хајдучка
воденица" на десној обали;
од km 958+400 до km 957+400
сидриште опште намене "Текија" на
десној обали;
од km 958+400 до km 957+400
сидриште опште намене "Текија" на
десној обали;
од km 932+600 до km 931+600
сидриште опште намене "Костол 1" на
десној обали;
од km 930+700 до km 930+200
сидриште посебне намене "Костол 2"
на десној обали,што значи да није
дозвољено постављање депониЈа на
простору који почиње на 120 метара
узводно од узводне границе сидришта,
а завршава 120 метара низводно од
низводне границе сидришта,
грађевине и објекти на пловном путу, као
и други објекти у приобаљу морају се
узети у обзир при планирању локација за
привремене депоније шљунка и песка и
њихово функционисање се не сме ни на
КОЈИ начин угрозити,
18.05.2020. год.
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уредбом о условима које морају да
испуњаваЈу луке, пристаништа и
п р и в р е м е н а п р е то в а р н а м е с т а
("Службени гласник РС", бр. 9/15 и
86/16), прописани су услови које свака
локациЈа, на КОЈОЈ се ван лука и
пристаништа обавља делатност
депоновања и сепарациЈ е речних
агрегата, мора да испуњава,
посебно водити рачуна о забранама и
ограничењима постављања предметних
објеката у зони ХЕ "Ђердап 1" (услови од
надлежних институција).

АЗ.2. Правила изградње и уређења депоније и
сепарација
АЗ.2.1. Општа правила за постављање и
изградњу
Депонија и сепарација агрегата (речног и
мајданског материјала) представља технолошки
уређен технички објекат који има вишеструке
намене. Најчешће служи за привремено
складиштење агрегата, њихово просеЈавање
коришћењем воде, која се избистравањем може
користити у процесу припреме:
правила дата овим планом примењуЈу се
.
.
за изградњу свих депониЈа и сепарациЈа
које су намењене јавном коришћењу;
.
.
.
депониЈа и сепарациЈа агрегата не смеЈу
угрозити јавне објекте и комплексе;
.
.
депоније и сепарациЈе агрегата не могу се
планиратиу непосредној зони санитарне
заштите (зона I). За све евидентиране
и/или затечене - постојеће објекте за
складиштење речног агрегата са
пратећом производњом унутар уже и
шире зоне санитарне заштите
водоизворишта (зона II и зона III), као и за
све планиране нове објекте за
складиштење речног агрегата с а
пратећом производњом унутар шире зоне
санитарне заштите водоизворишта (зона
III) неопходно је кроз микролокацијско
вредновање прибавити додатну
специфичну документацију (елаборат,
студија, експертско мишљење итд.) о
могућностима условног постављања
нових објеката и условног задржавања
или обавезног уклањања за сваку
локациЈу ПОЈединачно;
депоније и сепарације као и пратећа
Година XVIII - Број 2

производња не смеЈу угрозити
функционисање било к�е г вида
саобраћаја(речног, друмског итд.) и ни на
КОЈ и н а ч и н не сме се у г р о з и т и
функционисање суседних објеката;
.
.
изградња нових депониЈа и сепарациЈа
као и реконструкциЈа, доградња или
адаптација постојећих које се задржавају
овим планом мора се радити у складу са
Правилима овог плана.
АЗ.2.2. Посебна правила изградње
Посебним правилима дефинисана је изградња
.
.
комплекса депониЈе и сепарациЈе агрегата.
Посебна правила изградње примењују се заједно
са општим правилима изградње КОЈа су дата овим
Планом.
У зависности од величине комплекса,
депоније речног агрегата деле се на три типа:
- тип А (депоновање шљунка и песка,
минимална површинаО,5 ха);
- тип Б (депоновање и сепарација шљунка и
песка, минимална површина 1,5 ха);
- тип Ц (депоновање, сепарација шљунка и
песка, бетонска и асфалтна база и погон за
бетонску галантерију минимална површина 2,5
ha).
Депоније тип А и Б налазе се у приобаљу, а тип
Ц у непосредној зони приобаља, у оквиру
индустријских зона. Сви објекти у оквиру
депониЈа су привременог карактера, приземни и
.
.
намењени су пријему- отпремању материјала и
могу бити лоциране у зони приобаља. Изузетак
су објекти у комплексу типа Ц.
Положај и типологија депоније у функцији
изградње саобраћајних и инфраструктурних
објеката утврђује се кроз микролокацијско
вредновање локациЈе у сарадњи са надлежним
институциЈама.
АЗ.2.2.1 Депонија речног материја ла
(агрегата)- тип А
Депонија речног агрегата типа А намењена је
одлагању шљунка и песка. Постављају се у
приобалном појасу (у оквиру водног земљишта),
на неуређеном делу обале који се налази на
простору заштите од високих вода. Ови терени
су у периоду виших водостаја плавни. Обале би
требало да буду релативно благе, са слабо
израженим исталожавањем из реке.
Комплекс мора да има обезбеђен приступни
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пут којим се директно приступа јавној саобраћајници. У оквиру комплекса типа А обавезно се
планира једносмеран саобраћај.
Смер кретања у оквиру комплекса мора бити јасно обележен знацима вертикалне и хоризонталне
сигнализације.
Комплекс типа А састоји се из следећих зона:
- прихватање допремљеног материјала;
- депоновања метријала;
- отпремања материјала;
.
.
- смештаја механизације и
-саобраћајно-манипулативних површина.
Пријем материјала обавља се преко наменски постављеног пловног објекта за прихватање и
претовар доставног пловила. Поставља се у делу водотока који је увек довољне дубине, а на безбедној
удаљености од пловног пута.
Депоновање речног агрегата се организује на природној,водопропусној подлози која захтева
адекватну припрему.
Терен на коме се врши депоновање, у оквиру водног земљишта, претходно се мора уредити
нивелисањем до коте 38,00-38,60 мив (кота заштите од вода које орјентационо трају месец дана
годишње). Воду из агрегата прихватити у ободни канал око депоније и усмерити га ка водотоку у
циљу одвођена преосталих вода из агрегата.
Зона отпремања (улаз - излаз у комплекс) налази се у непосредној близини границе комплекса.
Обавезно вршити влажење приступног пута, манипулативних површина и агрегата.
У оквиру ове зоне дозвољена је изградња приземног објекта за потребе административних
послова, са санитарним просторијама и простором за одмор радника. Објекат је монтажног типа, од
природних материјала. Дозвољено је постављање контејнера. Максимална БРГП објекта је 40 m2.
Дозвољена изградња надстрешнице - склоништа за механизацију. Капацитет и висина склоништа
зависи од величине и количине опреме.
Слободне површине око депоније уредити формирањем заштитног зеленила од високог растиња,
како би се у највећој мери смањио негативни утицај на окружење.

ТИПА

2.

Слика 1: Шематски приказ депоније речног материјала - типа А
Кладушница, Кладово-кота 38,бОмнв. ен 33,60.
Површина комлекса за депоновање речног материјала типа Аје 0,5 -1,0 ha.
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АЗ.2.2.2 Депонија речног материјала (агрегата) - тип Б
Деонија тип Б поставља се у приобалном појасу (у оквиру водног земљишта), на неуређеном делу
обале који се налази на простору заштите од високих вода.
Депонија речног агрегата типа Б садржи:
- депонију типа А и
-део за сепарацију.
Део за сепарацију састоји се од:
-постројења за сепарацију некласификованог материјала и
- простора за складиштење класификованог агрегата (песак, ибер и шљунак различитих
гранулација), који је раздвојен по величини зрна и ускладиштен у засебним бункерима.
За постављање сепаратора неопходно је изградити водо-непропусну бетонску подлогу.
Минимална кота платоа за сепарацију је 3 8,60 мнв.
У технолошком процесу сепарације користи се вода за прање некласификованог материјала. Воде
.
.
.
.
које се сливају из сепарације морају се прикупити каналима и пре испуштања у водоток третирати на
систему таложник-сепаратор.
Атмосферске воде које се сливају са радних и манипулативних површина и других површина где
постоји могућност загађења, а посебно загађења нафтним дериватима, морају се третирати у
засебном систему таложника- сепаратора.
Може се користити и затворени систем сепарације који захтева претходно прање гранулата, који се
путем гасних пећи суши и у затвореном сепаратору врши просејавање и раздвајање фракција.
Простор за складиштење сепарисаног гранулата обухвата:
-бункере за смештај класификованог гранулата и
-манипулативне површине за употребу неопходних машина.
Овај простор може бити на претходно припремљеном природном терену или избетониран.
Преграде које раздвајају различите гранулате у оквиру сепаратора (бункери) требало би да буду
израђене од бетона.
Комплекс мора имати обезбеђен приступни пут који је директно повезан са јавном
саобраћајницом. У оквиру комплекса типа Б обавезно се планира једносмеран саобраћај. Смер
кретања у оквиру комплекса мора бити јасно обележен знацима вертикалне и хоризонталне
сигнализације. У оптималним условима коришћења интерна саобраћајна и манипулативна површина
којом се врши одвоз некласификованог материјала до сепаратора и одвоз класификованог агрегата до
бункера је на коти депоновања како би се олакшао утовар и истовар материјала. Обавезно вршити
влажење приступног пута, манипулативних површина и агрегата.
У комплексу типа Б, у оквиру ове зоне отпремања (улаз-излаз у комплекс) дозвољена је изградња
монтажног објекта намењеног административним пословима депоније, са санитарним просторијама
и простором за одмор радника. Спратност објекта је максимално П+Пк, а максимална површина
објекта је 60 m2.
Објекти се прикључују на комуналну инфраструктурну мрежу у складу са условима надлежних
комуналних предузећа.
Око функционалног дела комплекса формира се појас заштитног зеленила.
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Слика 2: Шематски приказ депоније речног материјала - типа Б,Кладово-кота 38, бОмнв. ен 33, 60.

Минимална површина комплекса за депоновање речног
материјала типа Еје 1,5 ha.

АЗ.2.2.3. Депонија речног материјала (агрегата)-тип Ц
Депонија речног агрегата типа Ц може се наћи у оквиру привредних и индустријских зона, на
локацијама у оквиру планираних индустријских зона које су у непосредном контакту са приобаљем и
у појединим случајевима и у оквиру приобаља уколико се планира велика изградња било
инфраструктурних или мешовитих комплекса који су у интересу Општине или Републике.
Депоније речног агрегата типа Ц осим садржај а наведених за депоновање речног агрегата типа Б могу
садржати и прераду агрегата попут:
-асфалтне, бетонске базе;
-постројења за бетонску галантерију и
- интерне пумпе за снабдевање горивом.
Површине на којима се организује депоновање и прерада агрегата морају бити постављење у
индустријској зони, ван појаса приобалног земљишта, осим у изузетним случајевима који су у
интересу Општине или Републике. Претовар не-класификованог речног наноса са баржи вршити
преко понтона са елеваторима или тракастим транспортерима затвореног типа до места депоновања у
оквиру индустриЈске зоне.
Комплекс мора имати обезбеђен приступни пут који је директно повезан са јавном
саобраћајницом. У оквиру функционалних делова комплекса типа Ц планира се једносмеран
саобраћај. У изузетним случајевима може се у оквиру отпремне зоне (улаз - излаз у комплекс са
административним објектом и пунктом за точење горива за потребе механизације) организовати
двосмерни саобраћај. У том случају неопходно је спречити укрштања са возилима која су у функцији
технолошког процеса. Смер кретања у оквиру комплекса мора бити јасно обележен знацима
вертикалне и хоризонталне сигнализацИЈе.
У оптималним условима коришћења интерна саобраћајна и манипулативна површина којом се
врши одвоз некласификованог материјала до сепарације и одвоз класификованог агрегата до бункера
Година XVIII - Број 2
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је на коти депоновања како би се олакшао утовар и истовар материјала.
У оквиру комплекса типа Ц може се налазити и пумпа заточење горива, са једним точионим
местом, за потребе механизације. Постројење пумпе мора бити изведено у складу са свим прописима
којима се уређује изградња објеката те намене. Пумпа за точење горива поставља се у оквиру
отпремне зоне или у непосредној близини.
У оквиру производне зоне дозвољена је изградња објеката чија намена и површина зависе од
технолошких потреба. Максимална спратност објеката је П+ 1. Обавезно је обезбедити паркинг места
за возила запослених по нормативу 1 пм/3 запослена. Паркинг места се могу организовати у оквиру
отпремне зоне или на независном паркингу у оквиру производне зоне а у непосредној близини
објеката(лабораторија и сл).
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Слика 3: Шематски приказ речног материјала - типа Ц Кладово-кота 38,бОмнв. ен 33,60.
Минимална површина комплекса за депоновање речног
материјала типа Ц је 2,5 ha.

ТабелаЗ: Посебна правила изградње
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Правила и услови
Површина парцеле у типу
(ha)

Мин. ширина фронта
парцеле (m)
Пратећи садржаји у
зависности од зоне
Макс. степен заузетости (%)
Макс. спратност/висина
објекта
Положај објекта на
парцели/комплексу
Удаљење објекта од граница
парцеле/комплекса
Незастрте зелене површине у
комплексу - без
подземне изградње{%)

ц

површина
Мин. 0,5ha
Мин. 1,5
ha
Мин. 2,5ha

20-40m

/

Тип депоније
А
Б

25%
п, ОДНОСНО макс.

5m

слободностојећи
објекат
Мин.1/2 висине
објекта, а не
мање од 3 m
20%
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Б1. Спровођење плана
Планом за постављање и уклањање објеката
за депоновање и сепарациЈу природних агрегата
са могућношћу пратеће производње анализирана
је територија административног подручја
Општине Кладово, постојеће локације (5
локације) и предложене су нове потенцијалне
зоне на територији четири Месне заједнице. На
основу утврђених критеријума, уз поштовање
просторних и функционалних ограничења, мера
заштите и услова надлежних институција,
извршено је вредновање постојећих локација и
формиране су потенцијалне зоне за депоновање
речног материЈала.
У централним деловима језгра самог места
Кладово и на уређеним обалама реке Дунав због
просторних ограничења и непосредне близине
стамбених објеката, нису одређене нове зоне за
депоновање речног наноса. Препорука је да се у
овом делу/зоне постојеће депоније речног
материјала преместе на локације у оквиру нових
потенциЈалних зона.
Према овом плану није могуће директно
спровођење.
План дефинише:
- потенцијалне нове зоне на којима се може
вршити депоновање и сепарациЈа речног
материЈала;
- постојеће локације изван нових
потенцијалних зона на којима се може вршити
депоновање и сепарациЈа;
- изглед, врсту, намену и величину локације;
- правила и критеријуме за микролокацијско
вредновање сваког места на коме се може
обављати ова привредна делатности.
Планом су дефинисани услови на деловима
грађевинског земљишта, обале и водног
земљишта на територији Општине Кладово, на
којима се могу поставити депоније и сепарације,
на основу захтева за потребе републичких,
регионалних и установа и предузећа чији су
ониоснивачи, као и услови за локације у којима
постоје посебна просторна и функционална
ограничења за постављање депонија и
сепарација, што ће се дефинисати
микролокациЈским вредновањем.
Планом се одређују
услови за
постављање
.
.
привремене депоније и сепарациЈе, искључиво у
фу н к цији и з в о ђ е њ а р а д о в а за в е л и к е
и н в е с ти ц и ј е , ш т о ћ е с е д е фи н и с а т и
микролокациЈским вредновањем.
Према Уредби о условима које мор�у да
испуњаваЈу луке, пристаништа и привремена
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претоварна места(,,Службени гласник РС", бр.
9/15 и 86/16) (у даљем тексту:Уредба)
привремено претоварио место је место на коме се
обављају само претоварне активности у односу
на вангабаритну робу коју, услед техничких
ограничења приступних саобраћајница или
других ограничења, није могуће крајњем
кориснику доставити користећи претовар у луци
или пристаништу, као и претоварне активности у
.
.
односу на отпадни материрл, чиЈе вишеструке
м а н и п ул а ц и ј е и л и п р е в о з д р у м с к и м
транспортним средствима до/од најближе луке
или пристаништа, значајно повећавају степен
ризика од загађења животне средине.
У привременим претоварним местима се
обављају и претоварне активности у сврху
допреме шљунка и песка за потребе изградње
инфраструктурних објеката у непосредној
близини водног пута.
У складу са чланом 16. Уредбе свака лука,
пристаниште и привремено претоварио место
мора да има израђен транспортно-технолошки
елаборат, на који Агенција за управљање лукама
даје сагласност. Елаборат мора да садржи
технолошке поступке који се примењују
п р и л и ком о б а в љ а њ а к о н к р е т н е л у ч к е
делатности.
У складу са чланом 24. Уредбе привремено
претоварио место мора да испуњава следеће
техничко-технолошке услове:
- да има одређен простор на копну и водној
површинина којем је омогућен безбедан прилаз,
пристаЈање, привез и маневрисање пловила,
укрцавање и искрцавање робе, као и друге
активности које се обављају на привременом
претоварном месту;
- да буде опремљено претоварном,
складишном и транспортном механизацијом,
технолошки и организационо, прилагођено и
кадровски оспособљено да може да оствари
квантитет и квалитет претоварних операција у
складу са одлуком о одређивању претоварног
места;
- уређаји и механизација за укрцавање,
искрцавање,претовар и транспорт робе морају да
буду атестирани/сертификовани са важећим
одобрењем за рад.
- оперативна обала привременог претоварног
места мора да омогући безбедан пријем пловила
или потискиваних састава КОЈИ се користе за
превоз робе који се претоварује на привременом
претоварном месту;
- располаже понтоном са приступним мостом
и л и одговарајућим прелазницама или
18.05.2020. год.
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степеницама на обали за безбедно кретање људи
на релацији пловило-обала;
- да има планове, средства и обучено особље
за противпожарну заштиту и реаговање у
ванредним ситуациЈама, ускладу са прописима
који регулишу ову област;
- да омогући услове за ефикасно пружање
хитне медицинске помоћи;
.
.
- СВОЈИМ садржаЈима и активностима не може
да угрожава и нарушава животну средину.
Оператер привременог претоварног места у
обавези је да након истека одобрења
инфраструктуру доведе у стање које не сме бити
лошије од стања у коме се инфраструктура
налазила пре издавања решења о одређивању
привременог претоварног места.
Им плементација
предложених
нових
.
.
потенциЈалних зона и локациЈа за постављање
.
.
.
депоније речног материЈалана територији
Општине Кладово обухвата:
Мере и а к т и в н о с т и за р е а л и з а цију
поЈединачних локациЈа за депоновање речног
материјала:
Б1.1 Процедура
Заинтересовани предаје захтев надлежном
одељењу Општинске управе Кладово.
Одељење упућује носиоца захтева на израду
микролокациЈске анализе носиоцу израде
плана.Захтев треба да садржи ажурну копију
плана у одговарајућој размери оверену од стране
Републичког геодетског завода са уцртаном
дециметарском мрежом, као и тачну површину
катастарских парцела од којих треба формирати
будуће комплексе за депоније и сепарације.
На захтев надлежног органа управе спроводи
се микролокацијско вредновање. Проверу
минималног степена ваљаности сваке локациЈе у
.
.
складу са критеријумима за микролокациЈско
вредновање обавља Одељење за урбанизам,
грађевинарство и планирање Општинске управе
Кладово.
Б1.2 Микролокацијско вредновање локација
Микролокацијске анализе спроводе се у
складу са критеријумима и ограничењима из
плана. Уколико микролокацијска анализа буде
позитивна, приступа се даљим радњама у
поступку. Уколико је микролиокацијска
анализа(вредновање) негативна, обуставља се
даљи поступак.
Година XVIII - Број 2

Ми к р о л о к а ц и ј с к а а. н а л. и з а у н у т а. р
предложених зона и локациЈа коЈе се задржаваЈу
треба да буде урађена на ажурној катастарско
топографској подлози и да обухвати:
- утицаЈ на Јавни интерес и намене према
важећој планској документацији;
- инжењерско-геолошке критеријуме
(литолошки састав, ниво подземне воде,
сеизмика и припрема локације за депоновање);
- заштиту животне средине (водоизворишта,
природне вредности и природна добра, културно
наслеђе, микроклиматске карактеристике,
конфигурација терена, објекти у окружењу и
др.);
- саобраћајне критеријуме (прилаз локацији и
повезаност са улицама I реда, магистралама,
итд.);
- урбанистичко-архитектонске критеријуме
(уклопљеност у простор са аспекта: диспозиције
д е п о н и ј е , п р и с т у п а , с а гл е д и в о с т и /
несагледивости, хоризонталне и верикалне
регулације);
- инфраструктурне критеријуме (могућности
прикључења и ограничења у односу на постојеће
инфраструктурне водове и постројења);
- м о г у ћ н о с т добијања привременог
претоварног места;
-дефинише тип депоније;
- аналитички тачно дефинише површину
комплекса будуће депоније.
У поступку израде документације неопходно
је прибавити потребне сагласности и услове,
кроз сарадњу са свим релевантним
институцијама, надлежним комуналним кућама
и организациЈама на нивоу Општине и
Републике.
Након микролокацијског вредновања
формира се Елаборат локације који се доставља
надлежном општинском органу управе за
послове урбанизма, у даљу надлежност.
За израду
одговарајуће микролокациЈске
.
.
анализе поЈединачних локациЈа за депоновање
речних наноса, обавезно је прибављање
мишљења Одељења за привреду, Одељења за
заштиту животне средине, ЈКП "Јединство",
Министарства грађевинарства, саобраћаја,
инфраструктуре, ЈВП "Србијаводе", Завод за
заштиту природе Србије,Завод за заштиту
споменика културе Града Ниша и других важних
институциЈа.
Потребно Је прибавити мишљење органа
18.05.2020. год.
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управе надлежног за спровођење државног
мониторинга квалитета вода- Агенције за
заштиту животне средине (Министарство
заштите животне средине).
За постојеће локације, које се овим планом
задржавају,а немају издата одговарајућа водна
акта или привремене дозволе, морају се обратити
надлежном органу за заштиту животне средине
ради утврђивања потребе израде Студије
затеченог стања, сходно Закону о процени
утицаја на животну средину (,,Службени гласник
РС", бр. 135/04 и 36/09).
За локације које се налазе у оквиру Еколошки
значај н о г п о д р у ч ј а Ре п у б л и к е С р б и ј е
Националног парка Ђердап", потребно је
"
мишљење Завода за заштиту природе Србије.
За сваку локацију је потребно урадити
додатну документацију (елаборат, студију,
експертско мишљење итд.) у којој ће се сагледати
утицаЈ на квалитет подземне воде, утврдити
могућност постојања објеката у зонама
санитарне заштите и утврдити мере заштите и
ограничења у сарадњи са ЈКП Јединство"
"
Кладово.
Б1.3 Вредновање локација за депоније и
сепарацију
Повољност постојећих локација депоније и
.
.
.
сепарациЈе вреднована Је са аспекта утицаЈа на
Јавни интерес и наменама према важећој
.
.
планској документациЈи.
Микролокацијски критеријуми:
саобраћајни критеријуми;
урбанистичко-архитектонски
критеријуми;
инжењерско-геолошки критеријуми;
заштита животне средине и
инфраструктурне условљености.
Овај систем вредновања
биће примењиван
и
.
.
.
на сваку нову локаЦИЈУ коЈа у своЈству предлога
буде дата као могућа за реализацију депоније и
сепарациЈе.
Цl ДОКУМЕНТАЦИЈА
Цl.1 Типологија речних агрегата и технички
процеси
Агрегати су зрнасти материјали, који су
настали природно (шљунак и песак) или су
произведени дробљењем (дробљени камен).
Агрегати без везивног материјала и спојени
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везивним материјалом (цементом, кречом или
битуменом) користе се у изградњи објеката
(вештачки агрегати). Такође се користе као
бетон, малтер, туцаник, асфалт, дренажни слој
или за употребу као грађевинско пуњење или
застор за железничке пруге и називаЈу се
,,грађевински агрегати".
Око 90% укупне производње агрегата у
Европи, потиче од природних ресурса, из
каменолома или експолатациЈом из река.
Преосталих 10% европске производње агрегата
потиче од морск их наслага, рецик лаже
индустријског отпада(попут згуре и пепела),
рециклаже грађевинског отпада и отпада од
рушења. Производња морских агрегата и
агрегата произведених кроз ак тивности
рециклаже ће наставити да расте међутим,
дугорочно око 85% потражње ће још увек морати
да буде покривено агрегатима произведеним
извлачењем из каменолома или река.
Потражња агрегата је такође повезана са
нивоом одржавања и поправке постојећих
објеката и са обимом изградње нових објеката.
Транспорт агрегата може значајно да повећа
цену. Услед тога, многа тржишта су локална или
регионална. С тим у вези, развој адекватне мреже
депонија шљунка и песка је неопходан да би се
задовољиле потребе локалних, односно
р е г и о на лних т р ж и ш т а , с м а њ и л а ц е н а
транспорта и повезаних еколошких утицаЈа, ТЈ.
емисија СО2. У складу са претходним долази се
до закључка да је сектор агрегата далеко највећи
.
.
.
у неенергетскоЈ екстрактивноЈ индустрији.
Цl.2 . Агрегати шљунак и песак из речног наноса
имајдана
У природне агрегате спадају шљунак и песак и
могу бити речни и мајдански. На територији
Општине Кладово шљунак и песак се добијају
ископом из речног корита или транспортом
ломљеног камена из маЈдана.
Шљунак је невезани седимент, углавном
хетерогеног састава, заобљеног зрна крупноће од
4 до 125 rnrn. Добија се природним дробљењем
.
.
или распадањем стена на ситниЈе комаде, КОЈИ се
путем воде или ветра транспортују далеко од
места настанка. Приликом транспорта ови
комади се услед удара и даље уситњаваЈу, а услед
трења се све више заобљавају. Налазе се у
речним коритима или на спрудовима садашњих
(или некадашњих) река и називају се речни
шљунак. Најчешће су кварцног или карбонатног
састава.
18.05.2020. год.
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Песак настаје на исти начин као и шљунак,
при чему Је степен уситњености стенског
материјала знатно већа (0-4mm) и углавном је
кварцног састава.
Разлика између шљунка и песка је крупноћа
зрна:
-од 4,Одо3 1,5 mm је шљунак;
-од 0,0 до 4,0 mmje песак.
Мајдански шљунак и песак настали су
распадањем стена и транспортом низ падину до
подножја, услед ветра и дејства атмосфералија.
Зрна овог агрегата имају оштре ивице.Није увек
чист. Садржи доста иловаче, која или обавија
поједина зрна или је слободна у виду прашине.
Вештачки агрегат добија се дробљењем и
млевењем гранитних, порфирских, кварцних,
кречњачких и других стена. Овај агрегат има
зрна оштрих ивица и бољег квалитета.Чистији је,
а зрна му нису захваћена процесом распадања.
Ц1.2.1 Транспорт агрегата шљунка и песка
Ископ грађевинског шљунка и песка врши се
на посебно организованим налазиштима у
оквиру речнога корита или маЈдана.
Одвоз некласификованог шљунка и песка од
места утовара до обале обавља се воденим
путем, теретним бродовима - баржама. Барже
пристају на одговарајућим местима која су
планирана за истовар (пристани). Тракастим
т р а н с п о р т е р и м а ( тр а н с п о р т н е т р а к е ) ,
елеваторима КОЈИ се налазе на понтонима,
.
.
транспортуЈу се до привремене депониЈе
некласификованог шљунка и песка. Транспорт
материјала са баржи се може обављати и
хидрауличким путем, преко пумпи кроз челичне
цевоводе или се утовар врши директно на камион
или утоваривачима коЈима се може одвозити и до
привремене депоније. На овај начин се
омогућава независан одвоз једнодневне
количине ископаног материЈала.
Некласификован шљунак и песак се са
привремене депоније одвозе камионима и
.
.
стресачима до постројења за сепарациЈу.
Цl.2.2 Депоновање некласификованог агрегата
шљунка и песка
Простор на коме се врши депоновање
некласификованог агрегата шљунка и песка се
налази на обалама река. Обично су то неуређене
обале, које захтевају претходну припрему терена
Година XVIII - Број 2

пре. него што се почне
са депоновањем.
Део обале
.
.
коЈима се депонује речни материјал претходно се
припрема скидањем биљног покривача и хумуса,
насипањем и нивелацијом до планираних кота (у
складу саводним условима), формира се плато са
завршним слојем од туцаника у благом нагибу
према реци, како би се вршило дренирање воде из
тела депоније. Насипање се врши природним
материЈалима, шљункоми песком, а не
грађевинским шутом.
Цl.2.3 Ситњење и класирање у постројењу за
сепарацију
Сепарације су постројења за прање и
просејавање, класификацију материјала по
крупноћи зрна тј. поделу на фрак ције.
Сепарација се изводи на вибрационим ситима са
уграђеним млазницама којима се врши прање
шљунка и песка. За прање некласификованог
материЈала користи се вода из река или из
водовода. Искоришћена вода из постројења за
ситњење и класирање одводи се у таложник,
одакле се враћа у реку или уз адекватан третман
враћа у процес сепарације. Након прања,
шљунак се неформално назива природни
шљунак.
Линија сепарације се састоји од: усипног
коша, прихватног бункера, електромагнетног
додавача транспортера сировине (фракције од 16
до 32 mm), млина, вертикалне дробилице
шљунка и вибрационог сита (О до 4 mm, 4 до 8
mm,итд) на којима се врши просејавање.
Сепарацијом се добијају следеће групе:
-сепарација 1: песак од 0,0 до 4,0 mm;
-сепарација 2: шљунак од 2,Одо 8,0 mm;
-сепарација3: шљунак од 8,Одо 16,0 mm;
-сепарација 4: шљунак од 16,0 до32,0 mm;
-сепарација 5: ибер дијаметра преко32,0 mm.
Просејавањем кроз серију сита добијају се
поједине групе зрна приближне крупноће.Ове
групе се називају фракцијама. Једна фракција
представља зрнасти
материЈал КОЈИ
пролази кроз
.
.
сито са крупниЈим отворима, коЈе се налазе на
врху, а задржаваЈу на ситу са мањим отворима
које се налази
на .дну (фракције 8-12 mm,
.
представљаЈу материјал КОЈИ Је прошао кроз сито
са отвором 12 mm, а задржао се на ситу од 8 mm).
Сепарација не мора бити на локацији на којој
се врши депоновање некласификованог речног
материјала. Уколико се сепарациЈа налази на
18.05.2020. год.
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локацији где се врши и депоновање, за потребе сепарације, неопходно је пре постављања сепаратора
урадити одређене предрадње.
Простор на коме ће се поставити сепаратор захтева додатно насипање и збијање насутог тла, како
би се спречило било какво слегање. Тај простор се бетонира са израдом ободних бетонских канала за
прихват технолошке воде из сепаратора. Преграде које раздвајају сепарације би требалода буду
урађене од бетона. Неопходна је израда бетонских таложника у којима ће се вршити таложење
ситнијих фракција песка, глине и муља, који остају након процеса сепарације. Сепаратор са
таложником повезан је преко бетонских канала.
Вода за прање некласификованог шљунка, песка и за потребе технолошког процеса сепарације,
може бити из реке или из водоводне мреже.
ЦЈ.2.4 Отпад

У технолошком поступку депоновања и сепарације шљунка и песка, као и при одржавању машина
и механизације,
услед
могу настати одређене категорије отпада. Отпад
.
. боравка људи на локацијама,
.
са локациЈе се одвоЈено прикупља према категориЈама и врстама отпада.
Ц 1.2. 5 Транспорт класификованих фракција

Транспорт класификованих фракција шљунка и песка од места утовара (депоније класификованог
материјала) до потрошача или до производног погона бетонске галантерије, врши се камионима.
Саобраћајнице на којима се врши транспорт су углавном макадамски путеви, КОЈИ воде до
саобраћајнице вишег реда.
ЦЈ.2.6 Затварање, санација и рекултивација

По завршетку коришћења локације за депоновање и сепарацију шљунка и песка,обавезно се мора
извршити санација коришћеног простора. Санација подразумева санацију косина према рекама и то
обликовањем, како не би дошло до клизања и обрушавања материјала. Косине према рекама могу се
различито обликовати, како би се осигурала разноврсност станишта биљних и животињских врста. У
циљу формирања различитих микробиотипова местимично се могу формирати и стрме обале,
плићаци, полуотоци и увале (направити разуђена обална линија).
Биолошка рекултивација се врши ради смањења површинске ерозије и ради добијања завршног
изгледа терена.
Дl. Постојеће стање
ДЈ. 1 Депоније агрегата (речног имајданског) на територији Кладова

Шљунак и песак који се добијају из река или транспотром из мајдана као природни агрегати
потребни су у грађевинарству. Основни циљ је економично снабдевање агрегатима прихватљивог
квалитета уз примену мера заштите животне средине.
На територији административног подручја Општине Кладово налази се 5 локација за депоновање
речних агрегата. Просечно се на њима депонује од 20.000 до ЗО.ООО тона шљунка и песка из Дунава.
Висине депоније крећу се од 10m до 15 m. Поред депоновања највише се обавља сепарација, док су у
мањем броју присутни погони за прављење бетона, фабрике за производњу бетонске галантерије и
рециклажу.
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Дl .2 Постојеће локације
Све постојеће депоније речних агрегата (5
локација) обрађене су према локацијама на
којима се налазе, стационажама и обалама река.
Успостављени критеријуми за анализу
постојећих локација су:
- планска покривеност подручја и планиране
намене површина;
- с а о б р а ћ а ј н а и и нфр а с т р у к т у р н а
опремљеност;
- евиденциЈа ограничења проистеклих из
услова надлежних институциЈа;
- организација и технологија депоније.
Територија обухваћена Планом места за
одређивање зона на којима се могу постављати
објекти за депоновање и сепарациЈу речних
агрегата на водном земљишту на територији
Општине Кладово, на основу уређености обала и
атрактивности, подељена Је на централно и
рубна подручје.
Централно подручје обухвата водно
земљиште у индустријској зони Кладова:
локација звана "Гаман 11 - Кладово, налази
се на водном земљишту на стационажи км
936+400 реке у распону од око 150 м. У
залеђу ове локације водног, земљишта
.
.
налази се депониЈа и сепарациЈа агрегата
на кп.бр. 3108/1, кп.бр.3108/2 и кп.бр.
3109 КО Кладушница, (која је у приватној
својини "Гаман11д.о.о. Кладово).
Према подацима из катастра кп.бр. 31О,
КО Кла дово по начину коришћења и
Година XVIII - Број 2

катастарској класи води се као река, а према
врсти земљишта као остало земљиште. Део ове
парцеле 0.6 ха се на основу водне сагласности
користи за експлоатацију речног наноса и налази
се у границама одобреног експлоатационог
поља. Технологија експлоатације је таква да не
проузрокује загађење реке и тла, па због тога
нису предвиђене никакве посебне мере за
њихову заштиту.
локација звана "Стајко 11 - Кладово, налази
се на водном земљишту на стационажи км
936+600 реке у распону од око 11О м. У
залеђу ове локације водног земљишта
налази се депонија и сепарација агрегата
на кп.бр. 3022/3, кп.бр. 3100 и кп.бр. 3101,
КО Кладушница (која је у приватној
својини "Стајко11д.о.о. Кладово).
Рубна подручје обухвата позиције за
одређивање локација за депоновање и
сепарациЈуречних
агрегата у м е с ним
заједницама Велесница и Купузиште:
локација звана "Гаман 11 - Велесница,
налази се на водном земљишту на
стационажи км 897 +500 (средина
депоније), у распону од око 100 м. У
залеђу ове локације водног земљишта
налази се депонија и сепарација агрегата
на кп.бр. 996/1, КО Велесница (која је у
приватној својини

,,Гаман"д.о.о.

Кладово).
локација звана "Близанци 11 - Велесница,
налази се на водном земљишту на
стационажи км 897 + 300 реке у распону
од око 120 м. У залеђу ове локације
водног земљишта налази се депонија и
18.05.2020. год.
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сепарација агрегата на кп.бр. 996/3 и
кп.бр. 997/2 КО Велесница (која је у
приватној својини
"Близанци"д.о.о.
Велесница).
локација звана "Балаш " - Купузиште,
налази се на водном земљишту на
стационажи км 881 + 1ОО реке у распону
од око 100 м. У залеђу ове локације
водног земљишта налази се депониЈа и
сепарација агрегата на кп.бр. 511/1О и
кп.бр. 511/11 КО Купузиште (која је у
.
.
приватноЈ СВОЈИНИ
,,Балаш"д.о.о.
Купузиште).
Опремљеност простора саобраћајем и
инфраструктуром.
Саобраћај: реком Дунав се обавља речни
транспорт баржама, док се колски приступ
обезбеђује преко локалног приступног пута.
Водовод: предметна зона је опремљена
водоводном мрежом.
К анализација: постоји изграђена
канализациЈа сеоског типа.
Водопривреда: неуређена обала реке Дунав.
Обала са линијом одбране од великих вода.
(Одбрамбени насипи)
Електронергетска мрежа и објекти: предметна
зона се налази на подручју добро изграђене
електроенергетске мреже 10 и 1 kV. У близини се
налази трафостаница ТС 35/1О kV.
Телекомуникациона мрежа и објекти:
предметна зона се налази на подручју добро
изграђене телекомуникационе мреже.
Топловод: на предметном подручју не постоји
топоводна мрежа и постројења.
Природни услови и ограничења:
Геологија: терен неповољан за изградњу ( због
немогућности прилаза, стрм терен и могућност
плављења).
Заштита животне средине: провера локације и
заштите простора од загађења.
Заштита природе: река Дунав са својим
приобалним појасом представља Еколошки
коридор од међународног значаја Уредба о
еколошкој мрежи (,,Службени гласник РС", број
102/10).
Тип депоније: могуће постављање депонија
речног материјала типа А, Б и Ц.
Е 1.Опште мере заштите за постављање објеката
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депоновање и сепарациЈу речних агрегата на
водном земљишту, извршити валоризациЈу
постојеће вегетације у приступној зони,
задржати и сачувати сва вредна стабла, у свему
према условима ЈКП "Комуналац" Кладово.
- на локацијама на којима се предвиђа
депоновање/сепарација речних агрегата на
водном земљишту,не сме да се девастира обала,
зелене површине и пешачке комуникациЈе;
- на локацијама на којима се предвиђа
депоновање/сепарација постоји само
привремено претоварио место и мора бити
крајње једноставно и функционално, без
елемената архитектуре и не треба га акцентовати
оградама, стубовима, порталима, за које
одобрење даје Агенција за управљање лукама;
- на локацијама на којима се предвиђа
депоновање/сепарација речних агрегата на
водном земљишту, постављати искључиво
објекат у једном нивоу, без спратне конструкције,
у циљу очувања визура са реке и на реку,за коЈе
одобрење даје Агенција за управљање лукама;
Ко л с к и п р и с т у п л о к а ц и ј а м а з а
депоновање/сепарацију речних агрегата на
водном земљишту дозвољен Је само директним
приступом, са јавних саобраћајница или
индиректним приступом од ових преко других
парцела уз обезбеђивање приступа преко тих
парцела Уговором о службености пролаза.
Приступна саобраћајница мора бити
одговарајућих димензија (минимални колски
прилаз 4.5 м) како би могла да прихвати возила за
одношење смећа и против пожарна возила.
Снабдевање робом и материјалом као и
одвожење амбалаже и осталих чврстих отпадака,
врши се са јавних саобраћајница и колеко
пешачких стаза као и воденим путем.
Паркирање возила за запослене и посетиоце
могуће је на постојећим јавним паркинг
површинама, у непосредној близини објекта. До
саме локације треба обезбедити пешачку стазу
која заједно са приступом објекту мора бити
адекватно осветљена и обезбеђена.
Омогућити несметано кретање
хендикепираним лицима.
Е.1.1. Услови за прикључење објеката на
инфраструктурну мрежу
Водовод

Приликом обезбеђивања приступа објекту за
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Прикључак
објекта за депоновање и
сепарацију речних
агрегата на водном
земљишту на територији Општине Кладово на
водоводну мрежу извести у складу са условима
ЈП "Јединство" Кладово, са којом власник
закључује уговор о коришћењу воде (ако постоји
потреба).
Канализација
Објекти се не смеју повезати на објекте
градске канализације. Није дозвољено директно
упуштање отпадних вода у водоток. Објекат
.
.
.
мора да поседуЈе непропусну септичку рму, коЈа
мора да испуњава важеће санитарно-техничке
услове. Пражњење из септичке јаме, камионом
цистерном, врши за то овлашћено комунално
предузеће (са којим власник закључује Уговор) и
да односи на место коЈе одреди надлежни
санитарни орган.
Електроенергетска мрежа
Планиране објекте напајати са постојеће и
планиране дистрибутивне мреже. Напајање
вршити из планираних кабловских прикључних
ормана смештених на неплавном делу обале.
Постављањем објеката за депоновање и
сепарацију речних агрегата на водном
земљишту, у зони надземних водова мораЈу се
задовољити прописане сигурносне удаљености
и сигурносне висине, према Правилнику о
т е х н и ч к и м н о р м а т и в и м а за и з г р а д њ у
електроенергетских водова називног напона од 1
кВ до 400 кВ ("Службени лист СФРЈ", број
65/88).
Ма нипулативни п р о с т о р о б ј е к а т а у
приобалном појасу опремити инсталацијама
јавног осветљења. Напајање јавног осветљења ће
се вршити из постојеће електричне мреже јавног
осветљења. Мрежу 1 кВ јавног осветљења
извести подземно, у рову потребних димензија.
На местима где се очекују већа механичка
напрезања тла и тамо где може доћи до оштећења
подземних водова, исте поставити у кабловску
канализациЈу или кроз заштитне цеви.
Прикључак на електро мрежу извести у
складу са условима "Електродистрибуције"
Кладово, или друге надлежне организације са
којом власник закључује уговор о коришћењу.
Евакуација отпада
За одлагање смећа потребно је обезбедити
потребан број контејнера и поставити их уз
завршни сегмент приступне саобраћајнице
испред обалоутврде.
Власник је дужан да закључи уговор са ЈКП
Година XVIII - Број 2

"Комуналац" Кладово, или другим надлежним
комуналним предузећем за одношење смећа.
Заштита природе
П риликом постављања објеката за
депоновање и сепарацију речних агрегата на
водном земљишту, на свим планираним
локацијама у обалном делу неопходно је
испоштовати следеће услове заштите природе и
животне средине:
- изградњу објеката извести тако да
позицијом, габаритима, материјалима, изгледом
и начином коришћења уклопи у околни простор
.
.
и намену, ТЈ. не смеЈу се угрозити или нарушити
природне вредности и перажне одлике простора;
- при изградњи објеката и прилаза, све
вишкове земље, грађевинског материјала, као и
евентуални отпад, по завршетку радова
уклонити и депоновати на локациЈу и под
условима које ће одредити надлежна општинска
комунална служба;
- у случају хаваријских оштећења и изливања
моторних уља и горива у току припреме локациЈе
и при изградњи, пратећих објеката, оштећења се
мораЈу одмах санирати ради спречавања даље
деградациЈ е животне средине или пак
депоновати под условима надлежне комуналне
службе. Потпуна и што бржа санација локације у
оваквим ситуацијама је обавезна;
- неопходно Је спречити, односно
онемогућити сваки вид загађења воде и
земљишта од стране објеката за депоновање и
сепарацИЈу речних агрегата на водном
земљишту;
- сви објекти који се постављају морају имати
решен одвод отпадних и фекалних вода
(пречишћавање, танкови) и оне се ни у ком
случају не смеју слободно испуштати у реку;
- комунални отпад са објекта за депоновање и
сепарацију речних агрегата на водном земљишту
се мора одлагати на начин КОЈИ Је прописала
надлежна комунална служба;
- власник односно корисник објекта је дужан
да спречи изливање штетних материја (уља,
горива, детергената и сл.) у реку;
- власници односно корисници објеката за
депоновање и сепарациЈу речних агрегата на
водном земљишту, су обавезни да након
окончања свих радова на изградњи одржаваЈу
максимални .ниво комуналне хигиЈене;
.
.
- у случаЈу напуштања локације, власник Је
обавезан да у року од седам дана уклони
изграђени прилаз и објекте и локацију доведе у
првобитно стање;
- осветљење треба поставити тако да испуни
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услове за безбедност прилаза људи и безбедност
речне пловидбе и при томе избећи осветљавање
шире околине објекта;
- власник, односно корисник, објеката за
депоновање и сепарацију речних агрегата на
водном земљишту, је дужан да спречи
нагомилавање отпада донесеног реком и да га
редовно уклања;
- објекти морају да задовоље важеће законе и
прописе који третирају проблематику буке.
Заштита животне средине
Планирати изградњу водонепропусног платоа
за манипулацију са отпадним материјама и
материЈалима пореклом из уклоњених пловних
објеката, са сабирним шахтом за прикупљање
процедних вода, без могућности оцеђивања у
реку.
Ф1. Реализација плана локација
Процедура за постављање и уклањање
објеката за депоновање и сепарацију речних
агрегата на водном земљиштуна територији
Општине Кладово дефинисана је одлуком. У
складу са тим власник Је дужан да за депоновање
и сепарацију речних агрегата на водном
земљишту прибави услове и сагласности од свих
надлежних институциЈа.
Све зоне које се користе за депоновање и
сепарацију речних
агрегата на водном
земљишту морају бити обележене од стране
корисника локациЈе.
Сви грађевински радови на обали неопходни
за постављање и функционисање објеката за
депоновање и сепарациЈу речних агрегата на
водном земљишту, пројектују се и изводе у
складу са чланом 146. Закона о планирању и
изградњи (,,Службени гласник РС", бр.72/09,
81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12,
42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука
УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и
9/2020), на основу овог Плана, урбанистичког
плана и других планских докумената.

41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013-одлука УС,
55/2014, 96/2015- др.закон, 9/2016- одлука УС,
24/2018, 41/2018, 41/2018 - др.закон, 87/2018 и
23/2019), 32. Закона о локалној самоуправи
(,,Сл.гласник РС", бр. 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 18.05.2020. године
донела Је

Број: 325-3/2020-I
У Кладову, 18.05.2020. године

СЕКРЕТАР
БраниславЈордачевић

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КЛАДОВО
СЕКРЕТАР
БраниславЈордачевић

ПРЕДСЕДНИК
Драган Максимовић

На основу члана 14. Закона о безбедности
саобраћаја на путевима (,,Сл.гласник РС", бр.
Година XVIII - Број 2

ЗАКЉУЧАК
Члан 1.
Усваја се Извештај о реализованим
активностима Савета за безбедност саобраћаја
на територији општине Кладово за период
01.01.2019.године до 31.12.2019. године
Извештај о реализованим активностима
Савета за безбедност саобраћаја на територији
општине Кладово за период 01.01.2019.године
до 31.12.2019.године Је саставни део овог
Закључка.
Члан 2.
Закључак доставити Одељењу за
привреду, друштвене делатности и локални
економски развој.
Члан 3.
Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у "Службеном листу
општине Кладово".
Број: 344-39/2020-I
У Кладову, 18.05.2020. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КЛАДОВО
ПРЕДСЕДНИК
Драган Максимовић

На основу члана 32. Закона о локалној
самоуправи (,,Сл. гласник РС", бр. 129/2007,
83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018),
члана 40. Статута Општине Кладово (,,Слист
лист Општине Кладово", бр. 7/2019) члана 9.
Одлуке о грађевинском земљишту (,,Сл. лист
Општине Кладово", бр. 1/20187/2018 и 13/2019)
18.05.2020. год.
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и члана 100. Закона о планирању и изградњи
(,,Сл. гласник Р С", бр. 72/2009, 81/2009 исправка, 64/201О - одлука УС, 24/2011,
121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука
УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014
,31/2019, 37/2019-др.закон и 9/2020), Скупштина
општине Кладово
на седници одржаној
18.05.2020. године доноси:
ОДЛУКУ
1 П о к р е ћ е с е п о с тупак о туђе ња
неизграђеног грађевинског земљишта из јавне
својине Општине Кладово, непосредном
погодбом, ради исправке граница суседних
парцела, и то за:
-део, површине О.ОО,98ха од кп.бр. 5072/1,
улица "Церска", земљиште под зградом и другим
објектом, површине О.02,87ха, земљиште под
зградом и другим објектом, површине О.02,87ха,
земљиште уз зграду и други објекат, површине
1.02, 70ха, све земљиште у грађевинском
подручју, укупне површине 1.08,44ха, у јавној
својини Општине Кладово, уписана у Листу
непокретности, број 3858, КО Кладово, по цени у
износу од 110.000,00 ( словима: сто десет
хиљада) динара по једном ару;
-део, површине О.ОО,55ха од кп.бр. 5072/1,
улица "Церска", земљиште под зградом и другим
објектом, површине О.02,87ха, земљиште под
зградом и другим објектом, површине О.02,87ха,
земљиште уз зграду и други објекат, површине
1.02, 70ха, све земљиште у грађевинском
подручју, укупне површине 1.08,44ха, у јавној
својини Општине Кладово, уписана у Листу
непокретности, број 3858, КО Кладово, по цени у
износу од 110.000,00 (словима: сто десет
хиљада) динара по једном ару;
-део, површине О.ОО,55ха од кп.бр. 5072/1,
улица ,,Церска", земљиште под зградом и другим
објектом, површине О.02,87ха, земљиште под
зградом и другим објектом, површине О.02,87ха,
земљиште уз зграду и други објекат, површине
1.02, 70ха, све земљиште у грађевинском
подручју, укупне површине 1.08,44ха, у јавној
својини Општине Кладово, уписана у Листу
непокретности, број 3858, КО Кладово, по цени у
износу од 110.000,00 (словима: сто десет
хиљада) динара по једном ару;
-део, површине О.ОО,72ха од кп.бр. 5072/1,
Година XVIII - Број 2

улица ,,Церска", земљиште под зградом и другим
објектом, површине О.02,87ха, земљиште под
зградом и другим објектом, површине О.02,87ха,
земљиште уз зграду и други објекат, површине
1.02,70ха, све земљиште у грађевинском
подручју, укупне површине 1.08,44ха, у јавној
својини Општине Кладово, уписана у Листу
непокретности, број 3858, КО Кладово, по цени у
износу од 110.000,00 ( словима: сто десет
хиљада) динара по једном ару;
а све у складу Елаборатом геодетских радова,
П р о ј е к т о м г е о д е тс к о г о б ел е жавања
грађевинских парцела кп.бр. 5072/1, 5072/2,
5072/3, 5072/4 и 5072/5, КО Кладово, (пројектом
измене граница) израђеним од стране Предузећа
за пружање геодетских услуга К.Р.УЉ. доо
Београд (Вождовац)
11 По с т у п а к о т уђења н е и зг р а ђ е н о г
грађевинског земљишта и з јавне својине
Општине Кладово, непосредном погодбом,
с п р ов о д и Комисија за прибављање и
.
.
.
располагање непокретностима у ЈавноЈ СВОЈИНИ
Општине Кладово, образована Р ешењем
Општинског већа Општине Кладово, бр. 0220/2016-П од 29.06.2016. године.
111 Комисија је дужна да у року од 8
(словима: осам) дана од дана спроведеног
поступка отуђења грађевинског земљишта
непосредном погодбом, ради исправке граница
суседних парцела, достави Скупштини Општине
Кладово записник о спроведеном поступку
Јавног надметања са предлогом решења о
отуђењу земљишта.
Образложење
Солдатовић Љубомир из Кладова, улица Коче
Анђелковића, број 1О, поднео је, писменим
путем, захтев Општинској управи Кладово,
Одсеку за имовинско - правне послове, правну
помоћ и скупштинске послове за отуђење
грађевинског земљишта непосредном погодбом,
ради исправке граница суседних парцела,
заведен под бројем 464-194/2019-III-0l, и то за
део, површине О.02,80ха од кп.бр. 5072/1, улица
"Церска", земљиште под зградом и другим
објектом, површине О.02,87ха, земљиште под
зградом и другим објектом, површине О.02,87ха,
земљиште уз зграду и други објекат, површине
1.02,70ха, све земљиште у грађевинском
подручју, укупне површине 1.08,44ха, у јавној
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својини Општине Кладово, уписану у Листу
непокретности, број 3858, КО Кладово.
Поступајући по поднетом захтеву, Одсек за
имовинско - правне послове, правну помоћ и
скупштинске послове је, по службеној дужности,
прибавио Лист непокретности за предметно
земљиште, из кога је утврђено да је кп.бр. 5072/1,
улица "Церска", земљиште под зградом и другим
објектом, површине О.02,87ха, земљиште под
зградом и другим објектом, површине О.02,87ха,
земљиште уз зграду и други објекат, површине
1.02,70ха, све земљиште у грађевинском
подручју, укупне површине 1.08,44ха, у јавној
својини Општине Кладово.
Дана 05.03.2020. године, подносилац захтева
је, као допуну, Одсеку за имовинско-правне
послове, правну помоћ и скупштинске послове,
доставио Пројекат грађевинских парцела кп.бр.
5072/1, 5072/2, 5072/3, 5072/4 и 5072/5, ко
Кладово, (пројекат измене граница) израђен од
стране Предузећа за пружање геодетских услуга
К.Р. У.Љ. доо Београд (Вождовац), као и
Сагласности Правобраниоца општине Кладово,
број: ПО. 71-41/20 и број ПО. 71-41-1/20 од
05.03.2020. године на предложену исправку
граница суседних катастарских парцела.
На о с н о ву О д л у к е о р а з в р с т а ва њ у
грађевинског земљишта на територији општине
Кладово на просторне јединице - зоне (,,Сл. лист
Општине Кладово", бр. 1/2010 и 1/2014)
утврђено је да се предметне парцеле налазе у
трећој зони, за коју је Одлуком о тржишној
вредности неизграђеног грађевинског земљишта
у јавној својини Општине Кладово (,,Сл. лист
Општине Кладово", бр. 1/2014 и 1/2015)
прописана тржишна вредност - цена у износу од
100.000,00 (словима: сто хиљада) динара по
једном ару. Почетна цена се на основу члана 25.
став 2. Одлуке о грађевинском земљишту (,,Сл.
лист Општине Кладово, бр. 1/2018, 13/2019 и
13/2019), за отуђење непосредном погодбом
увећава за 10 (словима: десет)¾ у фиксном
износу, те иста износи 110.000,00 (словима: сто
десет хиљада) динара по једном ару

132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 др. закон и 9/2020) којима је прописано да се
грађевинско земљиште може отуђити или дати у
закуп непосредном погодбом у случају исправке
граница суседних парцела, као и одредбе члана
25. Одлуке о грађевинском земљишту (,,Сл. лист
Општине Кладово", бр. 1/20187/2018 и 13/2019),
у којима је наведено да се грађевинско земљиште
у јавној својин Општине Кладово отуђује
непосредном погодбом на писмени захтев лица у
сладу са Законом о планирању и изградњи.
Такође, чланом 28. Одлуке о грађевинском
земљишту (,,Сл. лист Општине Кладово", бр.
1/20187/2018 и 13/2019) дефинисано је да се
отуђење грађевинског земљишта из јавне својине
Општине Кладово ради исправке граница
суседних катастарских парцела врши у случају
.
.
.
када је на суседној катастарској парцели уписано
право својине, дугорочног закупа стеченог у
складу са ранијим законима о планирању и
изградњи, односно право коришћења лица за које
је претварање права коришћења у право својине
уређено посебним законом, а чланом 29.
цитиране Одлуке да се исправка граница
суседних катастарских парцела врши на основу
елабората геодетских радова, под условом да
информација о локацији за предметно
грађевинско земљиште упућује на израду овог
елабората.
Чланом 32. Закона о локалној самоуправи
(,,Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014-др.
закон, 101/2016-др. закон и 47/2018), чланом 40.
Статута Општине Кладово (,,Слист лист
Општине Кладово", бр. 7/2019) и чланом 9.
Одлуке о грађевинском земљишту (,,Сл. лист
Општине Кладово", бр. 1/20187/2018 и 13/2019)
прописана је надлежност Скупштине општине
Кладово за доношење предметне Одлуке.
Предлаже се Скупштини Општине Кладово да
усвоји Предлог Одлуке о покретању поступка
отуђења неизграђеног грађевинског земљишта
из јавне својине Општине Кладово, непосредном
погодбом, ради исправке граница суседних
парцела.

Правни основ за доношење Одлуке о
покретању поступка отуђења неизграђеног
грађевинског земљишта из јавне својине
Општине Кладово, путем јавног надметања,
представљају одредбе члана 1ОО. става 1. тачке 2.
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;

Број :463-9/2020-1
У Кладову, 18.05.2020. године
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КЛАДОВО
СЕКРЕТАР
БраниславЈордачевић

ПРЕДСЕДНИК
Драган Максимовић

18.05.2020. год.
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На основу члана 32. Закона о локалној
самоуправи (,,Сл. Гласник РС" бр. 129/2007;
83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018),
члана 40. Статута Општине Кладово (,,Сл. лист
Општине Кладово", бр. 7/2019), члана 1. Одлуке
о грађевинском земљишту (,,Сл. лист Општине
Кладово", бр. 1/2018, 7/2018 и 13/2019) и члана
99.став 21. члана 100.став 1. тачка 7) Закона о
планирању и изградњи (,,Сл. гласник РС", бр.
72/2009, 81/2009-испр, 64/2010-одлука УС,
24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014,
145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др. закон и
9/2020), Скупштина општине Кладово, на
седници одржаној дана 18.05.2020. године,
доноси:
ОДЛУКУ
1 Покреће се поступак прибављања у јавну
својину, непосредном погодбом неизграђено
грађевинско земљишта, и то:
кп.бр. 134, потес "Село",врт 2. класе,
површине 546м2, земљиште у
грађевинском подручју, уписане у Листу
непокретности број 419, КО Мала
Врбица, у приватној својини
Костандиновић (Томислав) Лидије из
Мале Врбице, улица Ђорђе Пауновића
бр.18,
путем размене непосредном
погодбом за катастарску парцелу број:
94/11 КО Мала Врбица, потес "В.Брдо",
њ и в а 4 . к л а с е , површине 4 7 3 м 2 ,
земљиште у грађевинском подручју,
уписане у листу непокретности бр.174
КО Мала Врбица, која је у јавној својини
општине Кладово.
11 Размена предметне непокретности врши се ,
ради озакоњења стамбеног објек та
Костандиновић (Томислав) Лидије из Мале
Врбице, бесправно изграђеног на кп.бр. 94/11 КО
Мала Врбица, потес "В. Брдо", њива 4.класе,
површине 473м2, земљиште у грађевинском
подручју, уписане у листу непокретности бр.174
КО Мала Врбица, коЈа Је у јавној својини
општине Кладово.
111 Поступак прибављања у јавну својину
општине Кладово, непосредном погодбом
неизграђеног грађевинског земљишта, путем
размене, спроводи Комисија за прибављање и
.
.
.
располагање непокретностима у ЈавноЈ своЈини
Општине Кла дово, образована Решењем
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општинског већа Општине Кладово, бр. 0220/2016-П од 29.06.2016. године.
IV Комисија је дужна да у року од 8 (словима:
осам) дана од дана спровођења поступка
прибављања неизграђеног грађевинског
земљишта, путем размене непосредном
погодбом у јавну својину општине Кладово,
достави Скупштини општине Кладово записник
о спроведеном поступку са предлогом решења о
прибављању непокретности у јавну својину,
непосредном погодбом .
Образложење
Лидија (Томислав) Костандиновић из Мале
Врбице, ул. Ђорђе Пауновића бр.18, на основу
обавештења О дељења за урбанизам,
грађевинарство и планирање, број: 351-1/202036-III-04 од 11.03.2020. године за озакоњење
бесправно изграђеног стамбеног објекта, бр.1,
изграђеног на кп.бр. 94/11 КО Мала Врбица,
укупно нето корисне површине 56,00м2,
спратности Пр+О, поднела је захтев Општинској
управи Кладово- Одсеку за имовинско-правне
послове, правну помоћ и скупштинске послове,
заведен код овог органа под бројем: 464122/2020-III-0 1 од 11.03 .2020.године, за
решавање имовинско правних односа на кп.бр.
94/11, потес "В.Брдо", њива 4. класе, површине
473м2, земљиште у грађевинском подручју,
уписане у листу непокретности бр.174 КО Мала
Врбица, која је у јавној својини општине Кладово
, заменом земљишта за кп.бр.134, потес "Село",
врт 2.класе, површине 546м2, земљиште у
грађевинском подручју, уписане у Листу
непокретности број 419, КО Мала Врбица, у
приватној својини Костандиновић (Томислав)
Лидије из Мале Врбице, улица Ђорђе Пауновића
бр.18.
Правни основ за доношење Одлуке о
покретању поступка прибављања неизграђеног
грађевинског земљишта у јавну
својине
Општине Кладово, непосредном погодбом,
путем размене, представљају одредбе члана 99.
става 21. и члана 100.став 1. тачка 7) Закона о
планирању и изградњи (,,Службени гласник РС",
број: 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, 31/2019, 37/2019-др.закон и 9/2020).
Према члануlОО. став 1, тачка 7) Закона о
планирању и изградњи, грађевинско земљиште у
јавној својини се може отуђити или дати у закуп
18.05.2020. год.
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непосредном погодбом у случају размене
грађевинског земљишта. О размени, која се по
члану 99. закона сматра под отуђењем
грађевинског земљишта, одлуку доноси
надлежни орган, а власник грађевинског
.
.
.
земљишта у ЈавноЈ СВОЈИНИ и лице коме се
грађевинско земљиште отуђује, закључују
уговор у року од 30 дана од дана доношења
решења.
Чланом 32. Закона о локалној самоуправи
(,,Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), чланом
40. Статута Општине Кладово (,,Сл. лист
Општине Кладово", бр. 7/2019) и чланом 1.
Одлуке о грађевинском земљишту (,,Сл. лист
Општине Кладово", бр. 1/2018, 7/2018 и
13/2019),прописана је надлежност Скупштине
општине Кладово за доношење предметне
Одлуке.
Предлаже се Скупштини општине Кладово да
усвоји Предлог Одлуке о покретању поступка
прибављања неизграђеног грађевинског
земљишта у јавну својину општине Кладово,
путем размене, непосредном погодбом.
Број: 463-10/2020-I
У Кладову, 18.05.2020. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КЛАДОВО
СЕКРЕТАР
БраниславЈордачевић

ПРЕДСЕДНИК
Драган Максимовић

На основу члана 3.став 1.тачка 24) и члана
7.став 1.тачка 1) Закона о јавним набавкама
(,,Сл.гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015), члана 9.став 3. Закона о комуналним
делатностима (,,Сл.гласник РС", бр. 88/2011,
104/2016 и 95/2018) и члана 40. Статута општине
Кладово (,,Сл.лист општине Кладово",
бр.7/2019), Скупштина општине Кладово на
седници одржаној 18.05.2020. године донела је
ОДЛУКУ
О ДОДЕЉИВАЊУ ИСКЉУЧИВОГ ПРАВА
ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ "КОМУНАЛАЦ"
КЛАДОВО ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ
ПРУЖАЊА УСЛУГА НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН
О ЈАВНИМ НАБАВКАМА НЕ
ПРИМЕЊУЈЕ
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Члан 1.
Додељује се Јавном предузећу "Комуналац"
Кладово искључиво право на обављање
делатности пружања услуга одржавања:
1)
Рашчишћавање терена машински
и ручно, од шибља и дрвећа, са
утоваром и одвозом на депониЈу до
л=3км. Обрачун по м2,
2)
Машинско планирање терена:
у к л ањање вишка, насипање и
разастирање земље у слоју од 15-50
цм, са утоваром и одвозом на депониЈу
до л=3км. У цену урачунати и довоз
хумуса са планирањем. Обрачун по
м2.
Смеша траве.
3)
Члан 2.
Овлашћује се начелник Општинске управе
Кладово да у име општине Кладово закључује са
Јавним предузећем "Комуналац" Кладово
уговоре о пружању услуга у складу са понудама
које ће ЈП "Комуналац" Кладово достављати на
почетку сваке пословне године.
Члан 3.
Одлуку доставити: Одељењу за инспекцијске
послове Општинске управе Кладово, Одељењу
за буџет и финансије, ЈП "Комуналац" Кладово и
архиви.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у "Службеном листу општине
Кладово".
Број: 023-5/2020-I
У Кладову, 18.05.2020. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КЛАДОВО
СЕКРЕТАР
БраниславЈордачевић

ПРЕДСЕДНИК
Драган Максимовић

На основу члана 57. Закона о превозу путника
у друмском саобраћају (,,Службени гласник РС",
број 68/2015, 41/2018, 44/2018 - др.закон,
83/2018, 31/2019 и 9/2020), члана 32. Закона о
локалној самоуправи (,,Сл. гласник РС", број:
18.05.2020. год.
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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 18.05.2020. године, донела је:
О ДЛУКУ
О ЈАВНОМ ПРИГРАДСКОМ ПРЕВОЗУ
ПУТНИКА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЛАДОВО
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се услови и начин
организовања и обављања јавног приградског
превоза путника на територији Општине
Кладово, начин регистровања и овере реда
вожње, права и обавезе правног лица којем је
поверено обављање комуналне делатности
рвног
приградског превоза путника на
територији Општине, права и обавезе корисника
превоза (у даљем тексту: путник), средства за
обављање делатности, цене превоза и тарифни
систем и услови за континуирано обављање
делатности.
Члан 2.
Поједини изрази употребљени у овој Одлуци
имају следећа значења:
"аутобус" је возило за превоз путника
коЈе има више од девет места за седење
укључујући и место за седење возача;
"аутобуска станица" је саобраћајни
објекат у коме се врши пријем и отпрема
аутобуса, укрцавање и искрцавање
путника и пртљага, продаЈа и издавање
возних карата и других превозних
исправа, давање обавештења о превозу и
пружање других услуга у вези са
превозом;
"аутобуско стајалиште" је изграђен
простор ван коловоза или прописано
обележена површина на коловозу,
намењена за заустављање аутобуса ради
укрцавања и искрцавања путника и
утовара и истовара пртљага;
"извод лиценце за превоз" је јавна
исправа којом надлежни орган потврђује
да је аутобус којим домаћи превозник
обавља јавни превоз унет у решење о
издавању лиценце за превоз;
Година XVIII - Број 2

"итинерер" је превозни пут на коме се
обавља превоз путника од полазишта до
одредишта;
"јавни превоз" је превоз који је под
Једнаким условима доступан свим
корисницима превозних услуга и за КОЈИ
се наплаћује услуга превоза;
,,линија" је релација или скуп релација,
између почетене аутобуске станице или
аутобуског стајалишта и крајње аутобуске
станице или аутобуског стајалишта;
"линијски превоз" је јавни превоз који
с е обавља на одређеној линији,
одређеном учесталошћу, при чему се
.
.
путници укрцаваЈу и искрцаваЈу на
у н а п р е д о д р е ђ е н и м а у т о бу с к и м
станицама или аутобуским
стаЈалиштима;
"лиценца за превоз" је јавна исправа
КОЈОМ привредно друштво, друго правно
лице или предузетник стиче право на
обављање свих или појединих врста
јавног превоза у друмском саобраћају;
"путни налог" је документ који се издаје
за аутобус којим се обавља превоз у
друмском саобраћају;
,,превозник" је привредно друштво,
друго правно лице или предузетник коме
је одобрено обављање делатност јавног
превоза путника;
"путник" је лице које, на основу уговора
или друге одговарајуће исправе, има
право на превоз.
"ред вожње" је план обављања превоза
на линиЈи;
"регистровани ред вожње" је исправа
којом се потврђује план обављања
превоза на линији у домаћем превозу на
основу акта КОЈИ доноси орган надлежан
за регистрациЈу и оверу реда вожње;
"релација" је растојање између два
места на ЛИНИЈИ коЈа су у реду вожње
означена као аутобуске станице или
аутобуска стајалишта.
Члан 3.
Јавни приградски превоз путника на
територији Општине Кладово (у даљем тексту:
Превоз путника) у смислу ове Одлуке, је
комунална делатност од општег интереса, коЈа
обухвата обављање превоза путника аутобусима,
прИЈеМ и отпрем путника и пртљага на станицама
18.05.2020. год.
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Поверавање обављања комуналне делатности
Превоза
путника подразумева временски
орочено уговорно уређивање односа између
Општине и вршиоца комуналне делатности у
циљу пружања комуналне услуге Превоза
путника.
На поступак поверавања обављања
комуналне делатности
Превоза путника
примењују се одредбе Закона о комуналним
делатностима, закона којима се уређују
.
.
концесиЈе или Јавно-приватно партнерство и
других посебних закона.
Скупштина општине Кладово у складу са
одредбама ове Одлуке, а на основу уговора о
поверавању обављања комуналне делатности
Превоз путника, врши поверавање обављања
комуналне делатности привредном друштву или
другом правном лицу (у даљем тексту:
Превозник), које је регистровано за обављање
јавног превоза, са лиценцом за обављање јавног
п р е в о з а и з д а т у од с т р а н е н а д л е ж н о г
министарства и ако испуњава услове утврђене
Законом о превозу путника у друмском
саобраћају и овом Одлуком.

линијама, утврђених Планом линија, поверава
се уговором о обављању комуналне делатности
изабраном Превознику.
Обављање превоза на сталној или сезонској
линиЈи врши се на основу регистрованог и
овереног реда вожње.
Повремена линије и ред вожње на основу кога
се оне спроводе, утврђује решењем орган
Општинске управе надлежан за послове
саобраћаја уз претходну сагласност Општинског
већа општине Кладово, на основу указане
потребе привременог карактера и одржавају се
док траје потреба.
Пробне линије су линије привременог
карактера на основу којих се утврђују сталне и
сезонске линије и спровођење ових линија не
може бити дуже од годину дана.
Изузетно период спровођења пробне линије
може се продужити до окончања поступка за
поверавање обављања комуналне делатности
Превоза путника на линији у складу са
одредбама ове Одлуке.
По истеку периода спровођења пробне линије
и утврђивања оправданости линије покреће се
поступак за утврђивање сталне линије и сезонске
линије и поступак поверавања обављања
Превоза путника.
Пробне линије и ред вожње на основу кога се
оне спроводе,
утврђује решењем орган
Општинске управе надлежан за послове
саобраћаја уз претходну сагласност Општинског
већа општине Кладово, на основу потребе
становништва.

ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕВОЗА

Члан 6.

Члан 5.

Линија је релација између почетне и крајње
аутобуске станице или аутобуског стајалишта са
Једним или више полазака,односно повратака.
Обим Превоза путника утврђује се Планом
линија приградског саобраћаја у зависности од
потребе за превозом.
План линија Превоза путника утврђује
Општинско веће општине Кладово, на основу
предлога Радне групе за саобраћај (Одељење за
привреду, друштвене делатности и локални
економски развој, Одељење за урбанизам,
грађевинарство и планирање и Одељење за
инспекцијске послове), коју решењем образује
Начелник општинске управе.
План линија одређује тип линије Превоза
путника (стална и сезонска линија).
План линија садржи:
1. број линије;

и стајалиштама који су одређени за ову врсту
превоза, између насељених места на територИЈИ
Општине.
ПОВЕРАВАЊЕ ОБАВЉАЊ А ЈАВНОГ
ПРИГРАДСКОГ ПРЕВОЗА
Члан 4.

Превозник коме се поверава обављање
комуналне делатности Превоз путника, превоз
обавља аутобусима по унапред утврђеном Плану
линиЈа,на:
- сталним линиЈама - током целе године;
- сезонским линијама - које раде у одређеном
периоду у току године,
- повременим (ванредним) линијама - за
време одржавања културних, уметничких,
спортских и других
манифестација, ванредних догађаја, прекида
саобраћаја због више силе, извођења радова на
путу и др.
- пробним линијама.
Обављање превоза на сталним и сезонским
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2. назив линије;
3. итинерер;
4. врста линије (стална, сезонска);
5. ред вожње и
6. дужину линије.

Повремене и пробне линије, до утврђивања
сталних и сзонских линија и поверавања Превоза
путника, утврђује решењем орган надлежан за
послове саобраћаја Општинске управе Кладово,
у складу са потребама, а по претходно
прибављеној сагласности Општинског већа
општине Кладово.
Члан 7.
Линије у Превозу путника означаваЈу се
.
.
називом према називима краЈњих стаЈалишта
или називима насеља.
Итинерер линије одређује се називима
стаЈалишта или називима насељених места од
полазишта до одредишта.
Члан 8.
Превоз путника обавља се на основу
регистрованог реда вожње.
Превоз по регистрованом реду вожње може да
обавља Превозник коме је поверено обављање
комуналне делатности Превоз путника и на чије
пословно име Је регистрован ред вожње, осим
Превозника коме је
дозвољено обављање
пробне линије.
Члан 9.
Време полазака
са почетне и краЈње
аутобуске станице, односно аутобуских
стаЈалишта и време доласка и поласка на свим
аутобуским стајалиштима у реду вожње,
Превозник мора ускладити са временом вожње
примереним за безбедно одвијање саобраћаја.
Члан 10.
Превоз путника обавља се у складу са Планом
линиЈа и регистрованом и овереном редом
вожње.
Ред вожње је акт којим се утврђује план
обављања превоза на линији и садржи:
пословно име и адресу превозника;
простор за регистрациЈу и оверу реда
Година XVIII - Број 2

вожње;
врста линиЈе;
назив линиЈе;
редни број сваког поласка;
редослед аутобуских станица, односно
аутобуских стајалишта од почетне до
крајње аутобуске станице, односно
аутобуског стајалишта (за аутобуску
станицу уноси се назив насеља или
насељеног места са назнаком АС);
времена полазака са аутобуске станице и
аутобуских стајалишта, времена долазака
на крајњим аутобуским станицама и
аутобуским стајалиштима на линији;
удаљеност аутобуских станица и
аутобуских стајалишта од почетне
аутобуске станице, односно аутобуског
стаЈалишта изражена у километрима;
режим обављања превоза на ЛИНИЈИ
(свакодневно, одређеним данима у
недељи и сл.);
рок важења реда вожње;
потпис овлашћеног лица и печат
превозника.
Члан 11.
Регистрацију и оверу реда вожње за Превоз
путника, врши орган надлежан за послове
саобраћаја Општинске управе Кладово, са
роком важења годину дана и роком важења од
1.јуна текуће године.
Захтев за регистрацију и оверу реда вожње за
Превоз путника подноси се до ЗО.априла текуће
.
.
године, осим у случаЈу када се регистрациЈа врши
након поступка поверавања обављања Превоза
путника.
До к ум е н т а потребна уз
захтев за
регистрациЈу и оверу реда вожње, су:
.
.
доказ о регистрациЈи делатности Јавног
превоза путника из Агенције за
привредне регистре;
лиценца за обављање јавног превоза у
друмском саобраћају издата од стране
надлежног Министарства;
списак аутобуса ангажованих у Превозу
путника са фотокопијом или изводом са
читача саобраћајних дозвола;
уговор о поверавању обављања Превоза
путника;
ред вожње у 3 (три) примерка.
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Члан 12.
Орган надлежан за послове саобраћаја
Општинске управе Кладово доноси решење о
регистрацији и овери реда вожње за Превоз
путника или оверу одбије.
Против решења којим се региструје односно
одбија регистрација или овера реда вожње
Превозник може уложити приговор Општинском
већу општине Кладово у року од 8 (осам) дана од
дана приЈема решења.
Овера реда вожње врши се уносом редног
број реда вожње под којим је уписан у регистар,
датум овере и потпис овлашћеног лица. Ред
вожње се оверава у три примерка од КОЈИХ се два
примерка достављају Превознику, а један
задржава Општинска управа Кладово.
Орган надлежан за послове саобраћаја
Општинске управе Кладово води регистар
оверених редова вожње који садржи: редни број,
пословно име превозника, врсту линије, број и
назив линије, број и време полазака на линији,
датум почетка рада линиЈе, дужину и трасу
линиЈе, рок важења реда вожње и слично.
Члан 13.
Привредно друштво или друго правно лице
мора
које управља аутобуском станицом
сачинити извод из реда вожње и истаћи га на
видном месту у аутобуској станици, најкасније
дан пре ступања на снагу реда вожње.
Привредно друштво или друго правно лице
које управља аутобуском станицом води тачну
евиденцију полазака и долазака аутобуса на
линиЈама.
Привредно друштво или друго правно лице
које управља аутобуском станицом дужно је да
најкасније до десетог у месецу, Органу
надлежном за послове саобраћаја Општинске
управе Кладово, достави извештај о необављању
Превоза путника по овереним редовима вожње,
за претходни месец.

пословним именом или другим натписима, као
ни кровне ознаке без натписа.
Аутобуси којима се обавља Превоз путника
морају бити уредно обојен, чисти и проветрени.
У зимском периоду када је спољна температура
испод 10° Ц морају бити загрејани, а у летњем
периоду, када је спољна температура изнад 25 ° Ц,
морају бити расхлађени.
Аутобуси којима се обавља Превоз путника
мораЈу се редовно одржавати и контролисати
ради обезбеђивања њихове сталне техничке
исправности и безбедног коришћења у
саобраћају.
Забрањено је за време трајања искључења,
к о р и с т и т и ау тобус које је у в р ш е њ у
инспекцијског надзора искључен из саобраћаја.
Члан 15.
У аутобусу којим се обавља Превоз путника не
могу се превозити деца испод шест година
старости без пратиоца, лица оболела од заразних
болести, алкохолисана лица која узнемиравају
друге путнике и ометају посаду аутобуса,
животиње, посмртни остаци, експлозиви, лако
запаљиве, отровне, радиоактивне, нагризајуће
материје, органски пероксиди и сл.
Члан 16.
Укрцавање и искрцавање путника у аутобус у
току Превоза путника, врши се на аутобуској
станици и аутобуским стајалиштима која су
унета у регистровани ред вожње.
Аутобуска стајалишта морају имати
прописане ознаке, изграђену, односно означену
с а о б р а ћ а ј н у површину н а м е њ е н у
за
заустављање аутобуса ради укрцавања и
искрцавања путника и утовара и истовара
пртљага и мораЈу испуњавати друге законом
прописане услове.
Стајалиште мора бити видно обележено
стаЈалишном ознаком.

Члан 14.

Члан 17.

Превоз путника обавља се аутобусима који
испуњавају услове утврђене прописима о
безбедности саобраћаја на путевима, прописима
о стандардима за поједине врсте аутобуса и
морају бити регистровани на терторији
Републике Србије.
На крову аутобуса којим се обавља Превоз
путника не могу се стављати кровне ознаке са

О отпочињању обављања Превоза путника
Превозник је дужан да обавештава кориснике
превоза путем средства јавног информисања или
на други одговарајући начин, и то у року од 1 О
дана пре отпочињања обављања предметног
превоза.
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Превозник се мора придржавати
регистрованог и овереног реда вожње и
ценовника (тарифе) превоза Путника.
Регистровани, односно одобрени ред вожње
за сваку линију, као и важећи ценовник,
Превозник је дужан да достави пружаоцу
.
.
станичне услуге наЈкасниЈе пет дана пре почетка
обављања превоза.
ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПРЕВОЗНИКА
Члан 18.
Превозник је дужан да Превоз путника
обавља квалитетно и безбедно под условима из
Закона о превозу путника у друмском саобраћају,
Закона о комуналним делатностима, ове Одлуке
и уговора о поверавању комуналне услуге
Првоза путника.
Превозник је дужан да свој рад и пословање
организуЈе тако да континуирано и несметано
пружа комуналну услугу Превоз путника
корисницима услуге, обезбеди прописан обим,
врсту и квалитет услуге.
Превозник је дужан да Превоз путника
обавља на повереним линијама према
регистрованом и овереном реду вожње и да
примењује важећи ценовник.
Члан 19.
Превозник је дужан да путнику изда возну
карту.
Возна карта је накнада за услугу Превоза
путника.
У случају прекида превоза или квара возила,
Превозник је дужан да путницима омогући да
наставе започету вожњу.
Контролу издатих возних карата, односно
поседовање истих од стране Путника врши
Превозник.
Члан 20.
Цене комуналне услуге Превоза путника
образује Превозник на основу елемената за
образовање цена комуналних услуга прописаних
Законом о комуналним делатностима.
Сагласност на утврђене цене из претходног
става даје Општинско веће општине Кладово.
Одлуку о промени цена комуналне услуге
Превоза путника, уз образложење које нарочито
садржи разлоге за промену и детаљну структуру
Година XVIII - Број 2

предложене цене, доноси Превозник уз
претходну сагласност Општинског већа општине
Кладово.
Члан 21.
Средства за обављање комуналне услуге
превоза путника обезбеђују се из цене услуге
превоза путника.
Члан 22.
Превозник је дужан да прими сваког путника
и ствари у границама расположивих места за
путнике уписаних у саобраћајну дозволу,
односно корисне носивости возила за пртљаг.
Превозник је дужан да обезбеди превоз
пртљага истовремено са превозом путника коме
пртљаг припада.
Члан 23.
У аутобусу којим се обавља Превоз путника
мора се налазити:
1. оригинал извод лиценце за превоз;
2. путни налог за аутобус, попуњен на
прописан начин, потписан од стране
возача и овлашћеног лица;
3. уговор о поверавању вршења комуналне
услуге Превоз путника;
4. регистровани
ред вожње, односно
фотокопија регистрованог реда вожње
оверена печатом и потписом овлашћеног
лица Превозника;
5. важећи оверен ценовник;
6. уговор о раду за возача, односно други
уговор у складу са законом КОЈИМ се
уређују права, обавезе и одговорности из
радног односа, односно по основу рада
или оверена фотокопија уговора за возача
КОЈИ Је радно ангажован;
7. назив линиЈе, истакнут, у доњем десном
углу ветробранског стакла.
Члан 24.
Превозник је дужан да обезбеди
индентификациону картицу возачу, који управља
аутобусом којим се обавља Превоз путника.
Забрањено је управљање аутобусом без
идентификационе картице, која садржи име,
презиме и фотографију возача, као податке о
личности, пословно име Превозника, печат и
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потпис овлашћеног лица Превозника.
Члан 25.
Возач КОЈИ управља аутобусом за Превоз
путника дужан Је:
да се придржава реда вожње на линиЈи;
да се стара о одржавању реда у возилу;
да за време рада носи идентификациону
картицу;
да се према путницима опходи са пажњом
и уважавањем.
Члан 26.
Превозник може из оправданих разлога за
време привремене измене режима саобраћаја на
путу на одређеној линији, привремено да
обустави превоз или да измени регистровани ред
скраћења, продужења,
вожње, у смислу
делимичне измене трасе и измене у понуђеном
капацитету линиЈе, као и замена врсте и типа
возила,
уз сагласност надлежног органа
Општинске управе Кладово.
Под оправданим разлозима, у смислу става 1.
овог члана, сматрају се елементарне непогоде
(пожар, поплава, снежни нанос, поледица и сл.),
прекид саобраћаја због више силе или извођења
радова на реконструкцији пута, знатна оштећења
улица, путева и путних објеката, искључење
аутобуса због техничке неисправности чиме је
онемогућено безбедно одвијање превоза на
линији, мера надлежне инспекцијске службе и
надлежног органа за послове саобраћаја
Општинске управе Кладово које непосредно
утичу на ограничење саобраћ�а док те мере
траЈу.
Превозник је дужан да о обустави саобраћаја,
односно разлозима поремећаја превоза на
одређеној линији, без одлагања, а најкасније у
року од три сата писмено обавести орган
надлежан за послове саобраћаја и саобраћајног
инспектора Општинске управе Кладово, а преко
средства јавног информисања и кориснике
превоза.
Орган надлежан за послове саобраћаја
Општинске управе Кладово дужан је да одмах
по пријему обавештења из става 3.овог члана,
Превознику да сагласност за измену линије док
траЈу оправдани разлози.
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Члан 27.
Превозник који намерава да престане да
обавља Превоз путника по регистрованом реду
вожње дужан је да најмање 10 дана пре
намераваног датума престанка обављања
Превоза путника, поднесе захтев за одјаву
регистрованог реда вожње и у истом року
обавести пружаоца услуге и кориснике превоза
путем средстава јавног информисања или на
други одговарајући начин.
Орган надлежан за послове саобраћаја
Општинске управе Кладово доноси решење о
брисању регистрованог реда вожње из регистра,
са датумом престанка обављања Превоза
путника наведеним у захтеву из става 1.овог
члана.
Решење из става 2.овог члана је коначно.
Члан 28.
Регистровани ред вожње, односно полазак из
регистрованог реда вожње брисаће се из
регистра ако превозник:
1 ) не отпочне обављати превоз по
регистрованом реду вожње у року од пет дана од
дана почетка важења реда вожње, односно
важења режима обављања превоза на линији;
2 ) престане да обавља превоз по
регистрованом реду вожње, односно не обави
.
.
превоз на релациЈи од почетне до краЈње
аутобуске станице, односно аутобуског
стајалишта, дуже од 5 дана узастопно у току
важења реда вожње;
3) повремено не обави превоз по
регистрованом реду. вожње, односно не обави
.
превоз на релациЈи од почетне до краЈње
аутобуске станице, односно аутобуског
стајалишта у укупном трајању дужем од 10 дана
у току важења реда вожње;
4) врши укрцавање и искрцавање путника на
местима (стајалиштима) која нису уписана у
регистровани ред вожње, више од пет пута у
календарској години у току важења реда вожње;
Брисање регистрованог реда вожње, односно
полазака из реда вожње у случајевима из става 1.
овог члана врши орган надлежан за послове
саобраћаја Општинске управе Кладово.
Превозник коме је брисан ред вожње, односно
полазак из регистрованог реда вожње у
случајевима из става 1.овог члана, не може на тој
релацији у следећа два регистрациона рока
регистровати редове вожње са већим бројем
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полазака од броја полазака коЈе има по
извршеном брисању
Члан 29.
У случају прекида Превоза путника услед
штрајка, Превозник је обавезан да обезбеди
минимално 75% од планираног обима рада у
обављању Превоза путника, у складу са актом
Превозника односно закљученим Уговором.
ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПУТНИКА
Члан 30.
Путник је корисник комуналне услуге
Превоза путника.
Обавезе Путника, укључујући и плаћање цене
комуналне услуге Превоза путника, настају
започињањем коришћења ове комуналне услуге,
односно почетком пружања комуналне услуге
Превоза путника.
За време коришћења комуналне услуге
Превоза путника, Путник је дужан да поседује
важећу возну карту.
Важећа возна карта представља доказ да је
Путник платио комуналну услугу Превоза
путника.
Члан 31.
У случаЈу прекида вожње због техничке
неисправности аутобуса, Путници могу са истом
возном картом наставити вожњу другим
аутобусом Превозника на истој линији, а који је
Превозник дужан да обезбеди у што краћем
временском року.
Члан 32.
У возилу којим се обавља Превоз путника
забрањено је:
ометати возача у току вожње;
недолично се понашати према другим
путницима или особљу, вређати их и
малтретирати или на други начин
угрожавати њихову безбедност;
улазити у припитом стању;
уносити у возило ствари коЈе могу
повредити, оштетити, упрљати и
узнемиравати путнике или оштетити
возило.,:_
уносити у возило оружје осим службених
лица која су посебним прописима
Година XVIII - Број 2

овлашћена за ношење оружја;
уносити у возило запаљиви експлозивни
материЈал;
улазити у возило у оделу КОЈе може да
управља, повреди или оштети путнике
или возило,;
уводити у возило животиње;
бацати отпатке и пљувати у возилу;
пушити у возилу.
Изузетно, у возилу се могу уводити на кратком
поводцу и са корпом на њушци, пси водичи
слепих лица и службени пси уз легитимацију пса
издату од стране ветеринара.
Члан 33.
Возно особље дужно је да упозори путника
који поступа противно одредбама члана 32 . ове
Одлуке и има право да му ускрати коришћење
комуналне услуге Превоз путника.
Путник који и поред упозорења
врши
забрањену радњу из члана 32.ове Одлуке, након
заустављања возила на месту где Је то
дозвољено, ускратиће му се даљи превоз.
Уколико возно особље процени да на безбедан
начин не може удаљити Путника из возила, то ће
учинити на првом аутобуском стајалишту или
станици, о чему ће обавестити раднике
у н у т р а шњ и х п о с л о в а , р а д и п р у ж а њ а
асистенције, односно сачекаће са поласком до
доласка радника МУП/ПС Кладово и удаљавања
Путника из возила.
О предузетим радњама иза става 3. овог члана,
возно особље ће сачинити записник у коме ће
назначити разлоге даљег ускраћивања превоза
Путника, описати догађај и својеручно га
потписати уз прибављање потписа једног броја
путника, одговорног радника МУП/ПС Кладово.
Записник по завршетку вожње, предаје се
одговорном раднику Превозника ради доказа и
коришћења у даљим поступцима.
ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР
Члан 34.
Инспекцијски надзор над применом ове
Одлуке врши Општинска управа Кладово преко
о п ш т и н с к о г с а о б р а ћ а ј н о-к о м у н а л н о г
инспектора и овлашћеног лица Општинске
управе (у даљем тексту: Инспектор).
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На питања инспекцијског надзора над
применом ове Одлуке, која нису посебно уређена
овом Одлуком примењиваће се прописи КОЈИ
уређују комуналну делатност и инспекциЈски
надзор.
Члан 35.
Инспектор у вршењу послова инспекциЈског
надзора над применом ове Одлуке, поред
овлашћења утврђених Законом о превозу
путника у друмском саобраћају, има право и
дужност да:
1) прегледа аутобусе којима се обавља
Превоз путника, контролише прописану
документацију за аутобусе (путне налоге,
изводе лиценци,
саобраћајне дозволе,
потврде и другу документацију за аутобусе
којима се обавља превоз);
2) контролише регистроване редове вожње
на основу којих се обавља Превоз путника и
другу документацију у вези са обављањем
комуналне делатности Превоза путника;
3) утврђује идентитет Превозника, посаде
возила и других одговорних лица за
обављање Превоза путника, контролом
п а с о ш а , л и ч н и х к а р т и и д р у г их
одговоарајућих исправа;
4) контролише превозна документа у
обављању Превоза путника;
5) контролише превозне исправе Путника;
6) контролише да ли се комунална услуга
Превоза путника пружа у складу са
утврђеним условима и потписаним
уговором о поверавању вршења комуналне
делатности Јавног превоза.;
7) контролише изглед и обележавање
аутобуса, чистоћу, уреднос½ исправност
расвете;
8) контролише рад возног особља и
понашање путника;
Члан 36.
У вршењу инспекцијског надзора Инспектор
је дужан и овлашћен да:
1) нареди Превознику да у одређеном року
отклони уочене недостатке и
неправилности у погледу:
(1) испуњености прописаних услова и
начина обављања Превоза путника;
(2) придржавања овереног реда вожње,
(3) извршавања задатака и послова посаде
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аутобуса.
2) поднесе захтев за брисање реда вожње,
односно поласка из реда вожње када утврди
да Превозник не обавља Превоз путника у
складу са овереним редом вожње;
3) забрани превоз и употребу саобраћајних
средстава ако се превоз обавља, односно
средства употребљавају противно
прописима.
Члан 37.
Инспектор у оквиру СВОЈИХ овлашћења, у
вршењу инспекциЈског надзора, има право да на
путевима зауставља и прегледа аутобусе којим се
обавља Превоз путника.
Аутобус
из става 1.овог члана Одлуке
заустављају се истицањем стоп таблице "СТОП
ИНСПЕКЦИЈА".
Инспек тор је дужан да у вршењу
и н спек ц и Ј с к о г н а д зо р а и м а с л у ж б е н у
легитимациЈу.
Службена легитимација Инспектора из става
3. овог члана Одлуке уређује се прописима
којима се уређује инспекцијски надзор.
Возач аутобуса дужан је да заустави аутобус
којим се обавља Превоз путника ако Инспектор
истакне саобраћајни знак прописан у ставу 2.
овог члана Одлуке.
Члан 38.
Превозник чији рад подлеже инспекцијском
надзору, дужан је да Инспектору омогући
неометено вршење инспекциЈског надзора и да
без одлагања омогући увид у захтевану
документациЈу и податке, као и несметан
приступ, средствима или особљу који су у вези са
обављањем комуналне
делатности Превоз
путника.
Превозник из става 1. овог члана Одлуке
дужна су да изврше наложене инспекциЈске
мере.
Члан 39.
Против решења Инспектора и Одељења
надлежног за послове саобраћаја, може се
изјавити жалба надлежном Министарству у
року од 15 дана од дана достављања.
Жалба изјављена против решења из става 1.
овог члана Одлуке одлаже извршење решења.
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Члан 40.

Веродостојна исправа КОЈОМ се доказује
извршење прекршаЈа у смислу ове Одлуке,
сматра се и:
1) видео и фото запис на коме се јасно могу
видети: возило КОЈИМ Је извршен
прекршај, регистарске таблице возила и
битна обележја прекршаја;
2) тахографски уложак или други запис са
тахографског уређаја;
3) фотокопија документације у вези са
превозом која се налази у аутобусу.

новчаном казном од 25.000,00 динара одговорно
лице у привредном друштву и другом правном
лицу које управља аутобуском станицом.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 44.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје
да важи Одлука о уређењу јавног превоза
путника на територији општине Кладово бр: 34422/2000-I од 10.08.2000 године (,,Сл.лист
општине Кладово", бр.13/2000).

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 45.

Члан 41.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном листу општине
Кладово".

Новчаном казном у износу од 100.000,00
динара казниће се привредно друштво и друго
правно лице,Превозник:
ако поступи супротно одредбама чланова:
8,9,14,15,17,18,19,22,23,24,26,27,29,
и 31. ове Одлуке.
Новчаном казном у износу од 25.000,00
динара казниће се одговорно лице у привредном
друштву односно у другом правном лицу,
Превозника:
ако поступа супротно одредбама чланова:
8,9,14,15,17,18,19,22,23,24,26,27,29,
и 31. ове Одлуке.
Новчаном казном у износу од 25.000,00
динара к азниће се возач запослен код
Превозника:
ако поступа супротно одредбама чланова:
8,9,14,15,17,18,19,22,23,24,25,31 и 33.
ове Одлуке.
Новчаном казном у износу од 25.000,00
динара казниће се физичко лице корисник
услуге,Путник,ако поступи супротно одредбама
члана 30. и 32. ове Одлуке.
Члан 42.
Новчаном казном од 50.000,00 динара казниће
се за прекршај привредно друштво и друго
правно лице које управља аутобуском станицом
ако поступа супротно одредбама члана 13. ове
Одлуке.
За прекршај из става 1.овог члана казниће се
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Број: 344-38/2020-I
У Кладову,18.05.2020. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КЛАДОВО
СЕКРЕТАР
Бранислав Јордачевић

ПРЕДСЕДНИК
Драган Максимовић

На основу члана 51. Закона о јавним
н а б а в к а м а ( ,, С л у ж б е н и г л а с н и к Р С " ,
бр.124/2012,14/2015 и 68/2015),члана 46. Закона
о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС",
бр.129/2007, 83/2014- др. закон, 101/2016 - др
закон и 47/2018) и члана 70. Статута општине
Кладово (,,Службени лист општине Кладово",
бр. 7/2019), Општинско веће општине Кладово,
на телефонској седници одржаној 04. мај 2020.
године,донело Је:
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ИЗМЕНЕ ПЛАНА ЈАВНИХ
НАБАВКИ ЗА 2020. ГОДИНУ
1
Усваја се измена плана јавних набавки за 2020.
годину број: 404-15-5/2020-III Општинске
управе Кладово.
11
Измена плана јавних набавки за 2020. годину,
број 404-15-5/2020-III Је саставни део ове
Одлуке.
18.05.2020. год.
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111
О спровођењу ове Одлуке и благовременој
реализацији измењеног Плана јавних набавки
стараће се руководилац и одговорно лице
Одељења за буџет и финансије Општинске
управе Кладово.
IV
Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном листу општине
Кладово".

број 404-15-4/2020-III
Одлуке.

Је саставни део ове

111
О спровођењу ове Одлуке и благовременој
реализацији измењеног Плана јавних набавки
стараће се руководилац и одговорно лице
Одељења за буџет и финансије Општинске
управе Кладово.
IV

Број: 404-52/2020-П
У Кладову, 04.05.2020. године

Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном листу општине
Кладово".

Обрадила
Ема Атанасијевић

Број: 404-44/2020-11
У Кладову, 19.03.2020. године

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КЛАДОВО
ПРЕДСЕДНИК
Саша Николић
На основу члана 51. Закона о јавним
н а б а в к а м а ( ,, С л у ж б е н и г л а с н и к Р С " ,
бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), члана 46. Закона
о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС",
бр.129/2007, 83/2014- др. закон, 101/2016 - др
закон и 47/2018) и члана 70. Статута општине
Кладово (,,Службени лист општине Кладово",
бр. 7/2019), Општинско веће општине Кладово,
на телефонској седници одржаној 19.03.2020.
године, донело Је:
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ИЗМЕНЕ ПЛАНА ЈАВНИХ
НАБАВКИ
ЗА 2020. ГОДИНУ
1
Усваја се измена плана јавних набавки за 2020.
годину број: 404-15-4/2020-III Општинске
управе Кладово.
11

Обрадила:
Марица Скрлатовић

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КЛАДОВО
ПРЕДСЕДНИК
Саша Николић
На основу члана 189.став 1.тачка 1) Закона о
основама система образовања и васпитања
(,,Сл.гласник", бр. 88/2017, 27/2018 - др.закон,
10/2019, 27/2018 - др.закон и 6/2020), члана 50.
Закона о предшколском васпитању и образовању
(,,Сл.гласник", бр. 18/2010, 101/2017, 113/2017 др.закон, 95/2018 - др.закон и 10/2019),
Правилника о мерилима за утврђивање
економске цене програма васпитања и
образовања у предшколским установама
(,,Сл.гласник РС", бр.146/14), члана 20.став
1.тачка 4) Закона о локалној самоуправи
(,,Сл.гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), Одлуке
о одређивању органа за давање сагласности на
цене из надлежности општине (,,Сл.лист
општине Кладово", бр.5/2013), Одлуке о
проглашењу ванредног стања (,,Сл.гласник РС",
бр. 29/2020), Општинско веће општине Кладово
на телефонској седници одржаној 24.04.2020.
године донело Је

Измена плана јавних набавки за 2020. годину,
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ОД ЛУКУ
о ослобађању плаћања трошкова
партиципације за боравак деце у ПУ
"Невен" Кладово
Члан 1.

У периоду Ванредног стања, родитељи чија су
деца корисници услуга ПУ "Невен" Кладово
ослобађају се учешћа у плаћању висине
партиципације за трошкове програма васпитања
и образовања у ПУ "Невен" Кладово у износу од
3.750,00 динара месечно по детету, утврђене
Одлуком о висини партиципације родитеља у
цени програма васпитања и образовања у ПУ
,,Невен" Кладово (,,Сл.лист општине кладово",
бр.1/2015).

став 1.тачка 20),Статута општине Кладово
(,,Службени лист Општине Кладово", број
7/2019, Општинско веће општине Кладово, на
телефонској седници одржаној дана 23.03.2020.
године, доноси
Р ЕШЕЊЕ
1

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у "Службеном листу општине
Кладово".

Одобрава се исплата из буџета општине
Кладово за потребе набавке медицинских маски
за "Здраствени центар Кладово" из Кладова, у
износу од 100.00,00 динара.
Исплата ће се извршити у оквиру раздела 5, у
Програму 15 - Опште услуге
локалне
самоуправе, програмска активност 0602-?О14у п р а в љ а њ е у ванредним ситуациЈа ма,
функционална класификација - 220 - цивилна
заштита, са позиције под редним бројем - 139 економска класификација - 426 - материјал
(426919 материјал за посебне намене).

Члан 3.

11

Члан 2.

Одлуку доставити ПУ "Невен" Кладово,
Одељењу за буџет и финансије Општинске
управе Кладово и архиви.

111

Број: 60-1/2020-П
У Кладову, 24.04.2020. године

Решење објавити у "Службеном листу
општине Кладово".

Обрадила
Ема Атанасијевић

О
бразложење

ОПШТИНСКОЕ
В ЋЕОПШТИНЕ
КЛАДОВО
ПРЕДСЕДНИК
Саша Николић
На основу члана 46. Закона о локалној
самоуправи (,,Сл.гласник РС", бр. 129/2007,
83/2014-др. закон, 101/2016 и 47/2018), члана 70 .
Закона о буџетском систему
(,,Службени
гласник РС" број54/2009, 73/2010, 101/2010,
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп,
108/2013, 142/2014, 54/2009, 73/2010, 101/2010,
101/2011, 93/2012, 62/2013-исп, 108/2013,
142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015, 99/2016,
113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), члан 70.
Година XVIII - Број 2

О реализацији овог Решења стараће се
Одељење за буџет и финансије.

Здраствени центар Кладово из Кладова,
обратио се Штабу за ванредне ситуације за
финансијску помоћ у износу од 100.000,00
динара, ради набавке медицинских маски за
континуирани рад у здраственој установи.
У буџету општине Кладово постоје средства
опредељена за ванредне ситуације, која се
користе у отклањању ванредних оконолности,
као што су поплаве, суша, земљотрес, пожар,
еколошка катастрофа и друге елементарне
непогоде, односно других ванредних догађаја
који могу да угрозе живот и здравље људи или
проузрокују штету већих размера.
С обзиром да у буџету општине Кладово
постоје средства опредељена за ванредне
ситуације, захтев Здраственог центра Кладово из
Кладова је прихваћен.
18.05.2020. год.
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Број: 401-25/2020-П
У Кладову, 23.03.2020. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КЛАДОВО
ПРЕДСЕДНИК
Саша Николић
На основу члана 62.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, 31/2019 и
72/2019) и члана 70.статута Општине Кладово
(,,Сл.лист општине Кладово", бр.7/2019),
Општинско веће општине Кладово н а
телефонској седници одржаној дана 08. маја
2020. године д о н о с и
ОД ЛУКУ
о укидању Одлуке о привременој обустави
извршења расхода и издатака из буџета
општине Кладово
Члан 1.
Укида се Одлука о привременој обустави
извршења расхода и издатака из буџета општине
Кладово бр.402-3/2020-П од 23.03.2020. године.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном листу општине
Кладово".
Број: 402-9/2020 -П
У Кладову, 08.05.2020. године
Обрадила
Ема Атанасијевић
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
КЛАДОВО
ПРЕДСЕДНИК
Саша Николић
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