ГРАДА СМЕДЕРЕВА
ГОДИНА VIII БРОЈ 1

СМЕДЕРЕВО, 13. ФЕБРУАР 2015. ГОДИНЕ

СКУПШТИНА ГРАДА

1.
На основу члана 47. ставoва 2. и 3. и члана 63. став 1.
Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011,
93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013 и 142/2014),
члана 32. став 1. тачка 2., а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, број 129/2007 и 83/2014-други закон) и члана 19.
став 1. тачка 2. Статута града Смедерева („Службени лист
града Смедерева“, број 11/2013-пречишћен текст и 7/2014),
Скупштина града Смедерева, на 26. седници одржаној
13. фебруара 2015. године, донела је
ОД Л У КУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ
ГРАДА СМЕДЕРЕВА ЗА 2015. ГОДИНУ
I ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
У Одлуци о буџету града Смедерева за 2015. годину
(„Службени лист града Смедерева“, број 7/2014) члан 1.
мења се и гласи:
„Укупни приходи и примања буџета града Смедерева за
2015. годину утврђују се у укупном износу од 3.020.823.247
динара, и то средства буџета града Смедерева у износу од
2.843.229.249 динара и средства из сопствених и других
прихода у износу од 177.593.998 динара.“.
Члан 2.
Члан 2. мења се и гласи:
"Приходи и расходи буџета града Смедерева за 2015. годину, примања по основу продаје нефинансијске имовине,
примања од задуживања, издаци и отплата дуга са обрачуном суфицита-дефицита и са рачуном финансирања утврђени су у следећим износима и то:

Страна 2 – Број 1

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Члан 3.
Члан 3. мења се и гласи:
„Потребна средства за финансирање укупног фискалног
дефицита из члана 2. ове Одлуке у износу од 175.740.998
динара, обезбедиће се из нераспоређеног вишка прихода из
ранијих година и примања од задуживања.

13. фебруар 2015. године

13. фебруар 2015. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
Члан 4.
Члан 4. мења се и гласи:
„Укупни приходи и примања буџета и средства из
сопствених и других прихода индиректних корисника буџета града Смедерева планирају се у следећим износима,
по годинама и то:

Страна 3 – Број 1

Страна 4 – Број 1

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
Члан 5.
Члан 5. мења се и гласи:
„Укупни расходи и издаци буџета града Смедерева и
средства из сопствених и других прихода индиректних корисника буџета града Смедерева планирају се у следећим
износима, по годинама и то:
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13. фебруар 2015. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
Члан 6.
Члан 6. мења се и гласи:
„Расходи и издаци буџета града Смедерева и расходи и
издаци из сопствених и других прихода индиректних корисника буџета града Смедерева, по економској класификацији, утврђени су и распоређени у следећим износима:

Страна 5 – Број 1

Страна 6 – Број 1

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Члан 7.
Члан 7. мења се и гласи:
„Расходи и издаци буџета града Смедерева и расходи и
издаци из сопствених и других прихода индиректних корисника буџета града Смедерева, по функционалној класификацији, утврђени су и распоређени у следећим износима:
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13. фебруар 2015. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Члан 8.
Члан 8. мења се и гласи:
„Расходи и издаци буџета града Смедерева и расходи
и издаци из сопствених и других прихода индиректних корисника буџета града Смедерева, по програмској класификацији, утврђени су и распоређени у следећим износима:

Страна 7 – Број 1

Страна 8 – Број 1

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 9 – Број 1

Страна 10 – Број 1

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
Члан 9.
Члан 9. мења се и гласи:
„Капитални издаци буџета града Смедерева класе
500000 - Издаци за нефинансијску имовину у текућој и наредне две буџетске године према економској класификацији буџетских корисника планирају се у следећим износима:
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13. фебруар 2015. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 11 – Број 1

Страна 12 – Број 1

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
II ПОСЕБАН ДЕО
Члан 10.
Члан 10. мења се и гласи:
"Средства буџета у износу од 2.843.229.249 динара и
средства из сопствених и других прихода индиректних корисника буџета града Смедерева у износу од 177.593.998
динара распоређују се по корисницима и наменама, и то:

Страна 13 – Број 1

Страна 14 – Број 1

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 15 – Број 1

Страна 16 – Број 1

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

13. фебруар 2015. године

13. фебруар 2015. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 17 – Број 1

Страна 18 – Број 1

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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13. фебруар 2015. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 19 – Број 1

Страна 20 – Број 1

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

13. фебруар 2015. године

13. фебруар 2015. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 21 – Број 1

Страна 22 – Број 1

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

13. фебруар 2015. године

13. фебруар 2015. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 23 – Број 1

Страна 24 – Број 1

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

13. фебруар 2015. године

13. фебруар 2015. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 25 – Број 1

Страна 26 – Број 1

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

13. фебруар 2015. године

13. фебруар 2015. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 27 – Број 1

Страна 28 – Број 1

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

13. фебруар 2015. године

13. фебруар 2015. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 29 – Број 1

Страна 30 – Број 1

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

13. фебруар 2015. године

13. фебруар 2015. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 31 – Број 1

Страна 32 – Број 1

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

13. фебруар 2015. године

13. фебруар 2015. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 33 – Број 1

Страна 34 – Број 1

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

13. фебруар 2015. године

13. фебруар 2015. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 35 – Број 1

Страна 36 – Број 1

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

13. фебруар 2015. године

13. фебруар 2015. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 37 – Број 1

Страна 38 – Број 1

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

III ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 11.
После члана 12. додаје се нови члан који гласи:
„Члан 12а.
Салдо готовине у износу од 17.848.498 динара распоређен је за намене у складу са овом Одлуком и то:
-део неутрошених средстава на име новчане помоћи за
ублажавање последица елементарних непогода у износу од
1.204.060 динара планирана су у оквиру раздела 2 – Градоначелник, програмскe класификацијe 0602 – програмa
15: локална самоуправа, програмске активности 0001 (ПА
0001) –функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 090 – социјална заштита некласификована
на другом месту;
-део неутрошених средстава самодоприноса остварених на територији сеоских месних заједница у износу од
8.006.802 динара планирана су у оквиру раздела 4 - Градска управа, главе 4.2 – Сеоске месне заједнице, програмскe
класификацијe 0602 – програмa 15: локална самоуправа,
програмске активности 0002 (ПА 0002) – месне заједнице,
функција 160 – Опше јавне услуге које нису класификоване
на другом месту;
- део неутрошених средстава донације у износу од
8.267.445 динара планирана су оквиру раздела 4 - Градска
управа, програмска класификација 0401 – програм 6: заштита животне средине, Програмска активност 0002 (ПА
0002) – Управљање комуналним отпадом, функција 510 –
Управљање отпадом;
-део неутрошених средстава за Пројекат “Систем за
сакупљање споредних производа животињског порекла на
територији града Смедерева и општине Ковин” у износу од
370.191 динара планирана су у оквиру раздела 4 - Градска
управа, програмска класификација 0401 – програм 6: заштита животне средине, Програмска активност 0002 (ПА
0002) – Управљање комуналним отпадом, функција 510 –
Управљање отпадом.“
После члана 12а. додаје се нови члан који гласи:
„Члан 12б.
Јавна предузећа и други облици организовања чији је
оснивач локална самоуправа, дужни су да најкасније до 30.
новембра текуће буџетске године део од најмање 50% добити, односно вишка прихода над расходима по завршном
рачуну за 2014. годину уплате у буџет града Смедерева,
према динамици коју одреди орган надлежан за послове
финансија.
Привредна друштва чији је оснивач локална самоуправа
или у којима локална самоуправа има учешће у власништву
дужна су да најкасније до 30. новембра текуће буџетске
године у буџет града Смедерева уплате најмање 50% сразмерног дела добити по завршном рачуну за 2014. годину,
који у складу са законом који уређује привредна друштва
припада граду Смедереву као члану друштва, а према динамици коју одреди орган надлежан за послове финансија.
Изузетно од ставова 1. и 2. овог члана, обавезу по основу уплате добити нема субјекат из става 1. овог члана који,
уз сагласност Градског већа града Смедерева, донесе одлуку да из добити повећа капитал, односно привредно друштво из става 2. овог члана које донесе одлуку да остваре-

13. фебруар 2015. године

ну добит не распоређује, а расположива ликвидна средства
употреби за финансирање инвестиција.“.
Члан 12.
Ову Одлуку доставити Министарству финансија Републике Србије.
Ова Oдлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 400-658/2015-07
У Смедереву, 13. фебруара 2015. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

2.
На основу члана 32. став 1. тачка 15. а у вези са чланом
66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007 и 83/2014), чланова
33. и 36. Закона о јавном дугу („Службени гласник Републике Србије“, број 61/2005, 107/2009 и 78/2011), члана 19.
став 1. тачка 15. Статута града Смедерева („Службени лист
града Смедерева“, број 11/2013-пречишћен текст и 7/2014
), чланова 1. и 6. Уговора о наменском кредиту са Банка
Интеса АД Београд и Ерсте Банк а. д. Нови Сад, број 4005287/2014-08 од 19. августа 2014. године и члана 2. Одлуке о задуживању града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 8/2013),
Скупштина града Смедерева, на 26. седници одржаној
13. фебруара 2015. године, донела је
ОД Л У КУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О КОРИШЋЕЊУ ПРЕОСТАЛИХ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА ПО УГОВОРУ О
НАМЕНСКОМ КРЕДИТУ СА БАНКА ИНТЕСА АД
БЕОГРАД И ЕРСТЕ БАНК А.Д. НОВИ САД, БРОЈ
400-5287/2014-08 ОД 19. АВГУСТА 2014. ГОДИНЕ
Члан 1.
У Одлуци о коришћењу преосталих новчаних средстава по Уговору о наменском кредиту са Банка Интеса АД
Београд и Ерсте банк а.д. Нови Сад, број 400-5287/2014-08
од 19. августа 2014. године („Службени лист града Смедерева“, број 7/2014) члан 2. мења се и гласи:
„Након завршетка производне хале са пратећим садржајем на парцели 233/60 КО Смедерево у Индустријској
зони у Смедереву, град Смедерево је извођачу радова, по
закљученом Уговору о изради пројектно техничке документације и изградње производне хале са пратећим садржајем
на парцели 233/60 КО Смедерево у Индустријској зони у
Смедереву са неопходном инфраструктуром, уређењем
површина на парцели и ограђивањем парцеле, број 4005057/2014-08 од 06. августа 2014. године, дужан да исплати
688.415.000 динара без ПДВ-а, а исплатио је 654.128.498,95
динарa, тако да је по Уговору о наменском кредиту са Банка
Интеса АД Београд и Ерсте Банк а.д. Нови Сад, број 4005287/2014-08 од 19. августа 2014. године остао неискоришћен износ од приближно 2.243.387,79 ЕUR-а.“.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
Члан 2.

Члан 3. мења се и гласи:
„Овом Одлуком део од неискоришћеног износа преосталих новчаних средстава у износу од приближно
2.205.426,79 ЕUR-а по Уговору о наменском кредиту са
Банка Интеса АД Београд и Ерсте Банк а. д. Нови Сад, број
400-5287/2014-08 од 19. августа 2014. године користиће се
за реализацију нових инвестиционих пројеката у делу Индустријске зоне и Индустријског парка у Смедереву, и то:
I Наставак изградње саобраћајне мреже и објеката у
предметном обухвату, и то :
– изградња наставка / другог дела саобраћајнице Iа/б
(укључујући и окретницу) у укупној дужини од око
500 m;
– изградња саобраћајнице IIIб и дела саобраћајнице IIIa
у укупној дужини од око 700 m (517m+180 m);
– изградња дела саобраћајнице IIIa ( фаза IIIa/2 ) у укупној дужини од око 200 m;
– изградња терминала за Слободну зону са пратећим
објектима на делу кат. парц. 233/60 укупне орјентационе површине 2.000 m2 ;
– изградња трафо станице 10/0.4 кV 2X 1000W са приводима;
II Изградња поливалентне производне хале на кат. парц.
бр. 233/70 у јавнoј својини града Смедерева орјентационе
површине 3.000-3.500 m2.
РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПОТРЕБНИХ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ САОБРАЋАЈНЕ МРЕЖЕ И ИЗГРАДЊИ
ПОЛИВАЛЕНТНЕ ПРОИЗВОДНЕ ХАЛЕ
1. Наставак изградње саобраћајне мреже и објеката....око 117.230.000 динара (без ПДВ-а) односно
140.676.000 ( са ПДВ-ом), са позицијама:
– изградња саобраћајне мреже: око 70.000.000 динара(без ПДВ-а) односно око 84.000.000 динара (са
ПДВ-ом),
– изградња терминала Слободне зоне са пратећим
објектима: око 34.500.000 динара (без ПДВ-а) односно око 41.400.000 динара (са ПДВ-ом)
– изградња трафо станице са приводима: око 12.730.000
динара(без ПДВ-а) односно око 15.276.000 динара (са
ПДВ-ом)
2. Изградња поливалентне производне хале површине
3.000-3.500 m2 на кат. парц 233/70.................................
........... око 130.000.000 динара (без ПДВ-а)
УКУПНО 1+2: око 247.230.000 динара(без ПДВ-а), односно око 270.676.000 динара (са ПДВ-ом)
------------------------------------------------------Курс НБС на дан 03.02.2015. године
1 евро = 122,7318 дин ......................2.205.426,79 ЕUR-а
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном листу града Смедерева“.
Образложење
Скупштина града Смедерева је дана 18. новембра 2013.
године донела Одлуку о кредитном задужењу („Службени
лист града Смедерева“, број 8/2013), по претходно доби-
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јеном позитивном мишљењу Министарства за финансије
Управе за јавни дуг број 401-1887/2013-001 од 5. новембра
2013. године за кредитно задужење у износу до 9.000.000
ЕУР ( девет милиона еура).
После спроведеног поступка јавне набавке Град Смедерево је закључио Уговор о наменском кредиту са Банка
Интеса АД Београд и Ерсте Банк а. д. Нови Сад на износ
до 8.000.000 ЕUR (осам милиона еура) за потребе финансирања пројекта капиталних инвестиционих расхода ,пројектовања и изградње производне хале у Индустријској зони
у Смедереву са неопходном инфраструктуром, уређењем
површина на парцели и ограђивањем парцеле бр. 233/60
КО Смедерево, број 400-5287/2014-08 од 19. августа 2014.
године.
Након закључења горе наведеног Уговора и спроведеног поступка јавне набавке Град Смедерево је закључио
Уговор о изради пројектно техничке документације и изградње производне хале са пратећим садржајем на парцели
233/60 КО Смедерево у Индустријској зони у Смедереву са
неопходном инфраструктуром уређењем површина на парцели и ограђивањем парцеле са групом понуђача који су
поднели заједничку понуду, а водећи партнер у заједничкој
понуди је Предузеће за инжињеринг, трговину и грађевинарство ИТГ доо Смедерево, број 400-5057/2014-08 од 06.
августа 2014. године чија је укупна уговорена вредност
688.415.000 динара без ПДВ-а.
Производна хала са пратећим садржајем на парцели
233/60 КО Смедерево у Индустријској зони у Смедереву је
завршена и град Смедерево је извођачу радова исплатио по
претходно испостављеним и овереним привременим ситуацијама износ од 627.371.501 динара, а преостала средства
до висине уговорене обавезе исплатиће се по испостављању окончане ситуације.
С обзиром на то да је износ од приближно 2.245.972,00
ЕUR-а остао неискоришћен по Уговору о наменском кредиту са Банка Интеса АД Београд и Ерсте Банк а. д. Нови
Сад, број 400-5287/2014-08 од 19. августа 2014. године и
да је тај износ расположив граду Смедереву до 28.02.2015.
године, Скупштина града Смедерева је дана 22. децембра
2014. године донела Одлуку о коришћењу преосталих новчаних средстава по Уговору о наменском кредиту са Банка
Интеса АД Београд и Ерсте банк а.д. Нови Сад, број 4005287/2014-08 од 19. августа 2014. године, а на основу Захтева Јавног предузећа Дирекција за изградњу, урбанизам и
грађевинско земљиште Смедерево за повлачење средстава
за финансирање опремања Индустријске зоне у Смедереву, број 400-8350/2014-04 од 10. децембра 2014. године у
коме је Јавно предузеће Дирекција за изградњу урбанизам
и грађевинско земљиште Смедерево предложило приоритетне пројекте за реализацију у делу Индустријске зоне и
Индустријског парка у Смедереву.
Средства у наведеном износу планирана су у Одлуци о
буџету града Смедерева за 2015. годину коју је, 22. децембра 2014. године, усвојила Скупштина града Смедерева.
Дана 02.02.2015 године Јавно предузеће Дирекција за
изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево
доставило је Измену Захтева, број 400-8350/2014-04 од 10.
децембра 2014. године за повлачење средстава за финансирање опремања Индустријске зоне у Смедереву, број
400-8350/2014-04 на основу кога је потребно изменити
Одлуку о коришћењу преосталих новчаних средстава по
Уговору о наменском кредиту са Банка Интеса АД Београд
и Ерсте банк а.д. Нови Сад, број 400-5287/2014-08 од 19.
августа 2014. године („Службени лист града Смедерева“,
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број 7/2014), како би град Смедерево средства у наведеном
износу планирао у Одлуци о изменама и допунама Одлуке
о буџету града Смедерева за 2015.годину. У наведеном Захтеву Јавно предузеће Дирекција за изградњу, урбанизам и
грађевинско земљиште Смедерево је поред пројеката за реализацију у делу Индустријске зоне и Индустријског парка
у Смедереву који су били предвиђени у претходној Одлуци,
предвидело и изградњу терминала Слободне зоне са пратећим објектима и изградњу трафо станице са приводима.
На основу свега наведеног, предложено је Градском већу
града Смедерева да прихвати Нацрт Одлуке о изменама
Одлуке о коришћењу преосталих новчаних средстава по
Уговору о наменском кредиту са Банка Интеса АД Београд
и Ерсте Банк а. д. Нови Сад, број 400-5287/2014-08 од
19. августа 2014. Године, утврди Предлог и исти упути
Скупштини града Смедерева на разматрање и усвајање.

и друге инфраструктуре, производни и складишни објекти,
подземне етаже објеката високоградње (простор намењен
за гаражирање возила, подстанице, трафостанице, оставе,
вешернице и сл.).“.
Члан 2.
У члану 3. став 1. тачка II брише се.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 020-9/2015-07
У Смедереву, 13. фебруара 2015. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

Број 400-8350/2014-07
У Смедереву, 13. фебруара 2015. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

3.
На основу члана 26. став 2. Закона о слободним зонама („Службени гласник Републике Србије“, број 62/2006),
члана 60., а у вези са чланом 6. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“,
број 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013-усклађени дин.изн.
и 125/2014-усклађени дин.изн.), члана 32. став 1. тачка 6.,
а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007 и
83/2014) и члана 19. став 1. тачка 6. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 11/2013-пречишћен текст и 7/2014),
Скупштина града Смедерева, на 26. седници одржаној
13. фебруара 2015. године, донела је
ОД Л У КУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОДОБРАВАЊУ
ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ ЗА РАД КОРИСНИКА
„СЛОБОДНЕ ЗОНЕ СМЕДЕРЕВО
Д.О.О. СМЕДЕРЕВО“
Члан 1.
У Одлуци о одобравању посебних погодности за рад
корисника „Слободне зоне Смедерево Д.О.О. Смедерево“
(„Службени лист града Смедерева“, број 3/2013) у члану
2. ставу 1. тачки II алинеји 1. речи „накнаде за уређење“
замењују се речима „доприноса за уређивање“, а после
речи „у износу од 50%.“ тачка се замењује зарезом и додају се речи: „осим за оне објекте за које се у складу са
одредбама члана 97. став 8. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“, број 72/2009,
81/2009-исправка, 64/2010-Одлука УС, 24/2011, 121/2012,
42/2013-Одлука УС, 50/2013-Одлука УС, 54/2013-решење
УС, 98/2013-Одлука УС, 132/2014 и 145/2014) не обрачунава допринос за уређивање грађевинског земљишта, а то су:
објекти јавне намене у јавној својини, објекти комуналне

13. фебруар 2015. године

4.
На основу члана 60., а у вези са чланом 6. Закона
о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број 62/2006, 47/2011, 93/2012,
99/2013-усклађени дин.изн. и 125/2014-усклађени дин.
изн.), члана 32. став 1. тачка 6., а у вези са чланом 66. став
3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007 и 83/2014) и члана 19. став 1.
тачка 6. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 11/2013 – пречишћен текст и 7/2014),
Скупштина града Смедерева, на 26. седници одржаној
13. фебруара 2015. године, донела је
ОД Л У КУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОДОБРАВАЊУ
ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ ЗА ПРИВРЕДНЕ
СУБЈЕКТЕ КОЈИ ИНВЕСТИРАЈУ НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Члан 1.
У Одлуци о одобравању посебних погодности за привредне субјекте који инвестирају на територији града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 4/2013) у
члану 2. ставу 1. тачки II алинеји 1. речи „накнаде за уређење“ замењују се речима „доприносa за уређивање“, а после
речи „у износу од 50%,“ додају се речи: „осим за оне објекте за које се у складу са одредбама члана 97. став 8. Закона
о планирању и изградњи („Службени гласник Републике
Србије“, број 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-Одлука
УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-Одлука УС, 50/2013-Одлука УС, 54/2013-решење УС, 98/2013-Одлука УС, 132/2014 и
145/2014), не обрачунава допринос за уређивање грађевинског земљишта, а то су: објекти јавне намене у јавној својини, објекти комуналне и друге инфраструктуре, производни
и складишни објекти, подземне етаже објеката високоградње (простор намењен за гаражирање возила, подстанице,
трафостанице, оставе, вешернице и сл.).“.
У члану 2. ставу 1. тачка II алинеја 2. брише се.

13. фебруар 2015. године
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Члан 2.

Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.

Рок за израду измена и допуна Плана генералне регулације је 90 (деведесет) дана од дана објављивања ове Одлуке.

Број 020-10/2015-07
У Смедереву, 13. фебруара 2015. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

Члан 6.
Средства за израду измена и допуна Плана генералне
регулације обезбеђују се из Буџета града Смедерева.
Члан 7.
Рани Јавни увид и Јавни увид одржаће се у просторијама Градске управе Смедерево.

5.

Члан 8.

На основу члана 35. став 7., а у вези са чланом 46. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике
Србије“, број 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-одлука
УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука
УС, 54/2013-решење УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и
145/2014), члана 32. став 1. тачка 6., а у вези са чланом 66.
став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/2007 и 83/2014-др.закон ) и
члана 19. став 1. тачка 6. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 11/2013-пречишћен
текст и 7/2014),
Скупштина града Смедерева, на 26. седници одржаној
13. фебруара 2015. године, донела је
ОД Л У КУ
О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА
ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ
ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ СМЕДЕРЕВА

За потребе израде измена и допуна Плана генералне регулације не приступа се изради стратешке процене утицаја
планираних намена на животну средину, већ ће се примењивати Извештај о стратешкој процени утицаја на животну
средину за Просторни план града Смедерева и Генерални
план Смедеревo 2020.
Члан 9.
За обрађивача Плана одређује се Јавно предузеће Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште
Смедерево.
Члан 10.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 350-3/2015-07
У Смедереву, 13. фебруара 2015. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

Члан 1.
Приступа се изради измена и допуна Плана генералне регулације за подручје Индустријске зоне Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 3/2013) - (у даљем
тексту: План генералне регулације).
Члан 2.
Овом Одлуком не мења се граница Плана већ се задржава постојећа граница Плана генералне регулације за подручје Индустријске зоне Смедерева.
Површина обухвата је око 1.284 ha.
Члан 3.
Измене и допуне Плана генералне регулације односе
се на генерална урбанистичка решења у Плану, у циљу
усклађивања са утврђеним стратешким планским оквиром
националног и локалног нивоа, који се односи на подручје
обухвата Индустријске зоне Смедерева.
Члан 4.
Подлоге за израду Плана генералне регулације су:
- постојеће катастарске подлоге за плански обухват,
прибављене од РГЗ-Службе за катастар непокретности
Смедерево;
- постојећи орто-фото снимак подручја града Смедерева.

6.
На основу члана 35. став 7., а у вези са чланом 46. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике
Србије“, број 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-одлука
УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука
УС, 54/2013-решење УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и
145/2014), члана 32. став 1. тачка 6., а у вези са чланом 66.
став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/2007 и 83/2014-др.закон) и
члана 19. став 1. тачка 6. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 11/2013-пречишћен
текст и 7/2014),
Скупштина града Смедерева, на 26. седници одржаној
13. фебруара 2015. године, донела је
ОД Л У КУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
„ВУЧАЧКИ ПОТОК“ У СМЕДЕРЕВУ
Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације „Вучачки поток“ у Смедереву (у даљем тексту: План детаљне
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регулације) на основу Плана генералне регулације за градско подручје Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 3/2013).
Члан 2.
Простор обухваћен Планом детаљне регулације се налази у крајњем југоисточном делу грађевинског подручја
Смедерева, на граници према к.о. Вучак.
Укупна површина обухвата Плана детаљне регулације
је око 102 ha.
Члан 3.
Условима и смерницама планског документа вишег
реда - Плана генералне регулације за градско подручје Смедерева, („Службени лист града Смедерева“, број 3/2013)
предвиђено је планско усмеравање, уређење, опремање и
активирање неизграђеног грађевинског земљишта у обухвату грађевинског подручја Смедерева, као значајан потенцијал за ширење градских функција.
Као инструмент за реализацију планских решења у
Плану генералне регулације утврђена је израда плана детаљне регулације.
Подлоге за израду Плана детаљне регулације су:
- оверен катастарско-топографски план у границама
обухвата Плана детаљне регулације;
- постојеће скениране геодетске подлоге (детаљни листови);
- постојећи орто-фото снимак подручја града Смедерева.
Члан 4.
Принципи планирања се дефинишу кроз:
- активирање и стављање у функцију неизграђеног
грађевинског земљишта у обухвату грађевинског подручја
Смедерева;
- рационално и одрживо коришћење земљишта у планском обухвату;
- обезбеђивање услова за опремање и уређење простора
и остваривање градских потреба и интерса.
Члан 5.
Визија планирања, коришћења, уређења и заштите
планског подручја је рационално искоришћавање просторних потенцијала градског насеља Смедерево у циљу оптималног задовољења општих градских потреба и развоја
функција у градском подручју Смедерева.
Циљ планирања je стварање планских претпоставки за
уређење и опремање грађевинског земљишта, прибављање
потребног земљишта у јавну својину, дефинисање нових
површина јавне намене, у складу са концептом уређења.
Члан 6.
Концептуални оквир планирања, коришћења, уређења
и заштите планског подручја подразумева рационално коришћење расположивог земљишта у планском обухвату,
спровођење планских смерница из планског документа
вишег реда увођењем различитих облика вишепородичног
становања, обезбеђивање недостајућих пратећих функција
за потребе планског подручја и окружења.
Члан 7.
Рок за израду Плана детаљне регулације је 120 (стодва-
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десет) дана од дана објављивања Одлуке о изради Плана
детаљне регулације.
Члан 8.
Средства за израду Плана детаљне регулације обезбеђују се из Буџета града Смедерева.
Члан 9.
Рани Јавни увид и Јавни увид одржаће се у просторијама Градске управе Смедерево.
Члан 10.
Не приступа се изради Стратешке процене утицаја на
животну средину Плана детаљне регулације „Вучачки поток“ у Смедереву, на основу Решења Одељења за урбанистичко-комуналне, имовинско-правне, пословни простор и
инспекцијске послове Градске управе Смедерево, број 350354/2014-05 од 12.11.2014. године.
Члан 11.
За обрађивача Плана одређује се Јавно предузеће Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште
Смедерево.
Члан 12.
Ова Oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 350-5/2015-07
У Смедереву, 13. фебруара 2015. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.
Одељење за урбанистичко-комуналне, имовинско-правне, пословни простор и инспекцијске послове Градске
управе Смедерево, на основу члана 9. став 3. и 4. Закона о
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 135/2004 и 88/2010), а у вези члана 46.
Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“,
број 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010, 24/2011, 121/2012,
42/2013 Одлука УС, 50/2013 Одлука УС, 54/2013 Решење
УС и 98/2013 Одлука УС), доноси
РЕШЕЊЕ
о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације „Вучачки поток“
у Смедереву
1. Не приступа се изради стратешке процене утицаја на
животну средину Плана детаљне регулације „Вучачки поток“ у Смедереву (у даљем тексту План).
2. Оквирне границе плана детаљне регулације обухватају неизграђено грађевинско земљиште у залеђу
Економске школе, дуж Вучачког потока до ретензије,
од улице Славонске са североисточне стране до границе грађевинског подручја на југозападној страни.
Укупан обухват предвиђене планске разраде и наведеног подручја је око 102 ха.
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Коначна граница Плана ће се утврдити приликом
израде и верификације концепта, изузетно нацрта
плана.
Према Плану генералне регулације за градско подручје Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 3/2013), простор одређен овом границом је
предвиђен за спровођење путем израде Плана детаљне регулације.
3. Циљ израде Плана детаљне регулације је: стварање
планског основа за уређење и коришћење простора;
дефинисање површина јавне намене; дефинисање
траса, коридора и капацитета за саобраћајну, енергетску, техничку, комуналну и другу инфраструктуру;
утврђивање намене простора у границама плана, као
и правила за изградњу, уређење и заштиту простора
у граници Плана којим ће се усклађивати постојеће и
планиране вредности у рационални и одрживи просторни систем.
Предметни План представљаће плански основ за
издавање информације о локацији, локацијске дозволе и урбанистичко-техничких докумената.
4. Разлози за неприступање изради Стратешке процене
дефинисани су на основу територијалног обухвата и
могућих утицаја Плана на животну средину, на следећи начин:
- План се налази у обухвату Плана генералне регулације за градско подручје Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, бр.3/2013). Према Смерницима за израду стратешке процене на нижим хијерарским нивоима, Извештајем о стратешкој процени утицаја на животну средину Генералног урбанистичког плана Смедерева који важи и за План
генералне регулације за градско подручје Смедерева, није предвиђена израда стратешке процене утицаја за План детаљне регулације „Вучачки поток“ у
Смедереву и не подлеже обавези стратешке процене утицаја на животну средину у складу са чланом
5. став 1. Закона о стратешкој процени утицаја на
животну средину („Службени гласник РС“ , број
135/2004 и 88/2010)
5. Разматрани су следећи критеријуми за одређивање
могућих карактеристика значајних утицаја плана на
животну средину, сходно члану 6. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 135/2004 и 88/2010):
- значај Плана за заштиту животне средине и одрживи развој;
- проблеми заштите животне средине Плана и могућност утицаја плана на ваздух, воде, земљиште,
микро, биљни и животињски свет, станишта и биодиверзитет;
- утицај Плана на друге планове и програме, укључујући и оне у различитим хијерархијским структурама;
- степен којим се планом и програмом успоставља
оквир за реализацију пројеката у погледу локације,
природе, обима и услова функционисања или у вези
са локацијом ресурса;
- карактеристике утицаја Плана на животну средину, а нарочито у смислу вероватноће, интензитета,
сложености, трајања, учесталости, понављања, просторне димензије, појаве ризика по људско здравље
и средину, деловања на области од природне, кул-
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турне и друге важности и деловања на угрожене
области и др.
У вези са наведеним критеријумима констатовано је
да су планска решења у свим областима интегрисана
са заштитом животне средине и да реализацијом предложених решења неће доћи до значајнијих негативних утицаја на животну средину.
У поступку разраде планског документа, у складу
са Законом о процени утицаја на животну средину
(„Службени гласник РС“, број 135/2004 и 36/2009)
и Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је
обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се
може захтевати процена утицаја на животну средину
(„Службени гласник РС“, број 114/08) одлучиваће се
о потреби израде Процене утицаја на животну средину.
6. Ово Решење је саставни део Одлуке о изради Плана
детаљне регулације и објављује се у „Службеном листу града Смедерева“.
Образложење
Правни основ за доношење Решења о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације
„Вучачки поток“ у Смедереву на животну средину је садржан у члану 9. став 3. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС“, бр.135/2004
и 88/2010).
Предлог Решења је урађен у складу са чланом 9. став 4.
Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину
(„Службени гласник РС“, број 135/2004 и 88/2010), којим је
одређен садржај истог. Наиме, Решењем је наведена врста
плана, разлози због којих се не приступа изради стартешке
процене утицаја, као и релевантни подаци на основу којих
је одлучено да се не приступи изради стратешке процене.
За План детаљне регулације се не приступа изради
стратешке процене утицаја на животну средину, а критеријуми и разлози се заснивају на следећем:
План се налази у обухвату Плана генералне регулације за градско подручје Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 3/2013). Према Смерницима за израду
стратешке процене на нижим хијерарским нивоима, Извештајем о стратешкој процени утицаја на животну средину
Генералног урбанистичког плана Смедерева који важи и за
План генералне регулације за градско подручје Смедерева, није предвиђена израда стратешке процене утицаја за
План детаљне регулације „Вучачки поток“ у Смедереву и
не подлеже обавези стратешке процене утицаја на животну
средину у складу са чланом 5. став 1. Закона о стратешкој
процени утицаја на животну средину („Службени гласник
РС“, број 135/2004 и 88/2010).
У складу са чланом 11. став 1. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“,
број 135/2004 и 88/2010), Одељење за урбанистичко-комуналне, имовинско-правне, пословни простор и инспекцијске послове Градске управе Смедерево, доставило је на мишљење Предлог решења о неприступању изради стратешке
процене утицаја планираних намена на животну средину
Плана детаљне регулације, Групи за заштиту животне средине Градске управе Смедерево, Дирекцији за изградњу,
урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево ЈП, ЈКП
Водовод Смедерево, ЈКП Чистоћа Смедерево, ЈКП Зеленило и гробље Смедерево, ВПЦ „Морава“ Ниш, РЈ „Велика
Морава“ Ћуприја, ЕД „Електроморава“ Смедерево.
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У законском року достављена су мишљења Групe
за заштиту животне средине Градске управе Смедерево
под бројем 350-354/2014-05 од 03.09.2014.године и ЈКП
Водовод Смедерево под бројем 350-473/2014-05 од
06.11.2014. године.
У законском року нису достављена мишљења Дирекцијe за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево ЈП, ЕД „Електроморава“ Смедерево, ЈКП Чистоћа
Смедерево, ЈКП Зеленило и гробље Смедерево и ВПЦ
„Морава“ Ниш, РЈ Велика Морава“ Ћуприја, те у складу са
чланом 11. став 4. Закона о стратешкој процени утицаја на
животну средину („Службени гласник РС“, број 135/2004 и
88/2010) сматра се да немају примедбе на предлог Решења
о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације „Вучачки поток“
у Смедереву.
Решено у Одељењу за урбанистичко-комуналне, имовинско-правне, пословни простор и инспекцијске послове Градске управе Смедерево под бројем 350-354/2014-05
дана 12.11. 2014. године.
Обрада: Зорица Јевтић, дипл.правник
РУКОВОДИЛАЦ ГРУПЕ
Бранислав Станковић, дипл.инж.арх.
ШЕФ ОДСЕКА
Катарина Коџас-Јовановић, дипл.инж.арх.
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Драган Крстић, дипл.инж. грађ.
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Члан 2.

Простор обухваћен Планом детаљне регулације се налази у крајњем северном делу грађевинског подручја насељеног места Враново. Планом се обухватају катастарске
парцеле број 1401/3, 1398 и 1400/2, 1401/1 и 1401/2 и део
катастарске парцеле број 1423 све к.о. Враново.
Основна дефинисана постојећа намена овог простора је
грађевинско земљиште.
На катастарској парцели број 1401/3 к.о. Враново је
постојеће гробље, а околни простор се користи као пољопривредна површина. Приступ локацији је са јужне стране
делом некатегорисаног пута (део кат. парц. бр. 1423 к.о.
Враново).
Укупна површина обухвата Плана детаљне регулације
је око 1 ha 31 a.
Члан 3.
Условима и смерницама планског документа вишег
реда – Просторни план града Смедерева („Службени лист
града Смедерева“, број 3/2011) предвиђена је могућност
проширења постојећег гробља у сеоском насељу Враново.
За потребе утврђивања јавног интереса, а у циљу изградње објеката и површина јавне намене, односно за покретање поступка експропријације земљишта у складу са
законском регулативом, Просторним планом се дефинише
израда Плана детаљне регулације.
Подлоге за израду Плана детаљне регулације су:
- оверен катастарско-топографски план у границама
обухвата Плана детаљне регулације;
- постојеће скениране геодетске подлоге (детаљни листови) К.О. Враново;
- постојећи орто-фото снимак подручја града Смедерева.
Члан 4.

7.
На основу члана 35. став 7., а у вези са чланом 46. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике
Србије“, број 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-одлука
УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 54/2013-решење УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014
и 145/2014), члана 32. став 1. тачка 6., а у вези са чланом
66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007 и 83/2014-др.закон)
и члана 19. став 1. тачка 6. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 11/2013-пречишћен
текст и 7/2014),
Скупштина града Смедерева, на 26. седници одржаној
13. фебруара 2015. године, донела је
ОД Л У КУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ЗА ПРОШИРЕЊЕ ГРОБЉА У ВРАНОВУ
Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације за проширење гробља у Вранову (у даљем тексту: План детаљне
регулације), на основу Просторног плана града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 3/2011).

Принципи планирања се дефинишу кроз:
- примену и поштовање законске регулативе и правила
струке у поступку планирања;
- утврђивање детаљне намене површина и правила уређења и грађења у обухвату за све планиране садржаје;
- дефинисање свих потребних елемената за спровођење
плана и реализацију планираних садржаја.
Члан 5.
Визија планирања, коришћења, уређења и заштите
планског подручја је уређење локације гробља у Вранову,
односно обезбеђивање недостајућег капацитета постојећег
гробља и најоптималнијих услова за сахрањивање и утврђивање дугорочне концепције уређења и организације простора новог месног гробља.
Циљ планирања je да се стекне основ за даљи поступак
експропријације и утврђивање јавног (општег) интереса и
да се у оквиру подручја које је обухваћено границом Плана утврди таква просторна организација која ће створити
услове за уређење и изградњу површина и објеката новог
гробља.
Члан 6.
Концептуални оквир планирања, коришћења, уређења
и заштите планског подручја подразумева утврђивање одговарајућег типа и карактера гробља на основу природних
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услова, карактеристика терена, постојеће парцелације, приступа локацији, а односи се на:
- обезбеђење одговарајућег простора за сахрањивање;
- изградњу пратећих објеката за пружање услуга приликом сахрањивања и посета гробљу;
- фазну изградњу и развој основних и пратећих садржаја, као и неопходних система у складу са функцијама гробља, задовољавајући на тај начин исказане потребе;
- адекватно уређење и одржавање слободних површина
у оквиру гробља као јавне површине (зеленило, расвета,
урбана опрема);
- усклађивање организације простора и функција гробља са традицијом, обичајима, религијом у зависности од
месних прилика и потреба.
Члан 7.
Рок за израду Плана детаљне регулације је 120 (стодвадесет) дана од дана објављивања Одлуке о изради Плана
детаљне регулације.
Члан 8.
Средства за израду Плана детаљне регулације обезбеђују се из Буџета града Смедерева.
Члан 9.
Рани Јавни увид и Јавни увид одржаће се у просторијама Градске управе Смедерево.
Члан 10.
Не приступа се изради Стратешке процене утицаја на
животну средину Плана детаљне регулације за проширење
гробља у Вранову, на основу Решења Одељења за урбанистичко-комуналне, имовинско-правне, пословни простор и
инспекцијске послове Градске управе Смедерево, број 350368/2014-05 од 12.11.2014. године .
Члан 11.
За обрађивача Плана одређује се Јавно предузеће Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште
Смедерево.
Члан 12.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 350-6/2015-07
У Смедереву, 13. фебруара 2015. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.
Одељење за урбанистичко-комуналне, имовинско-правне, пословни простор и инспекцијске послове Градске
управе Смедерево, на основу члана 9. став 3. и 4. Закона о
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, брoj 135/2004 и 88/2010), а у вези члана 46.
Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“,
брoj 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010, 24/2011, 121/2012,
42/2013 Одлука УС, 50/2013 Одлука УС, 54/2013 Решење
УС и 98/2013 Одлука УС), доноси

Страна 45 – Број 1
РЕШЕЊЕ

о неприступању изради стратешке процене утицаја на
животну средину Плана детаљне регулације за проширење
гробља у Вранову
1. Не приступа се изради стратешке процене утицаја на
животну средину Плана детаљне регулације за проширење гробља у Вранову (у даљем тексту План).
2. План детаљне детаљне регулације обухвата катастарске парцеле број 1398,1400/2,1401/1,1401/2 и 1400/3
све к.о.Враново и део постојећег некатегорисаног
пута који се користи као приступна саобраћајница део кат.парцеле број 1423 к.о. Враново.
Укупан обухват предвиђене планске разраде наведеног подручја је око 1ха 31 ар.
3. Циљ израде предметног Плана je потребa утврђивања јавног интереса а у циљу изградње објеката и
површина јавне намене, односно за покретање поступка експропријације земљишта (за кат.парцеле
број 1398, 1400/2 и 1400/3 све к.о.Враново, за проширење гробља ) у складу са Законом о експропријацији
(„Службени гласник РС“ број 53/1995, 23/2001-СУС,
20/2009 и 55/2013) а на основу Просторног плана
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“,
број 3/2011) као планског основа a за кат.парцеле број
1401/1 и 1401/2 обе к.о.Враново намена ће да се разради и утврди Планом, обзиром на позицију и условљен положај ових парцела.
4. Разлози за неприступање изради Стратешке процене
дефинисани су на основу територијалног обухвата и
могућих утицаја Плана на животну средину, на следећи начин:
-п
 редметни план се налази у обухвату Просторног
плана града Смедерева (‘’Службени лист града
Смедерева’’, бр.3/2011) за који је израђен Извештај
о стратешкој процени утицаја на животну средину;
-п
 ланови детаљне регулације не спадају у планове
за које је обавезна израда стратешке процене утицаја на животну средину;
- с обзиром на карактеристике будуће намене обухвата Плана, не постоји могућност директног значајнијег негативног утицаја на животну средину, као
ни евентуалног кумулирања са ефектима другух
садржаја у околини обухвата плана.
5. Разматрани су следећи критеријуми за одређивање
могућих карактеристика значајних утицаја плана на
животну средину, сходно члану 6. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 135/2004 и 88/2010):
- з начај Плана за заштиту животне средине и одрживи развој;
-п
 роблеми заштите животне средине Плана и могућност утицаја плана на ваздух, воде, земљиште,
микро, биљни и животињски свет, станишта и биодиверзитет ;
- у тицај Плана на друге планове и програме, укључујући и оне у различитим хијерархијским структурама;
- с тепен којим се планом и програмом успоставља
оквир за реализацију у погледу локације, природе,
обима и услова функционисања или у вези са локацијом ресурса;
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- карактеристике утицаја Плана на животну средину, а нарочито у смислу вероватноће, интензитета,
сложености, трајања, учесталости, понављања, просторне димензије, појаве ризика по људско здравље
и средину, деловања на области од природне, културне и друге важности и деловања на угрожене
области и др.
У вези са наведеним критеријумима констатовано је
да су планска решења у свим областима интегрисана
са заштитом животне средине и да реализацијом предложених решења неће доћи до значајнијих негативних утицаја на животну средину.
У поступку разраде планског документа, у складу
са Законом о процени утицаја на животну средину
(„Службени гласник РС“, бр.135/2004 и 36/2009)
и Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је
обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се
може захтевати процена утицаја на животну средину
(„Службени гласник РС“,број 114/08) одлучиваће се о
потреби израде Процене утицаја на животну средину.
6. Ово Решење је саставни део Одлуке о изради Плана
детаљне регулације и објављује се у ″Службеном листу града Смедерева″.
Образложење
Правни основ за доношење Решења о неприступању
изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације за проширење гробља у Вранову, на животну средину
је садржан у члану 9. став 3. Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број
135/2004 и 88/2010).
Предлог Решења је урађен у складу чланом са чланом
9. став 4. Закона о стратешкој процени утицаја на животну
средину („Службени гласник РС“, број 135/2004 и 88/2010),
којим је одређен садржај истог. Наиме, Решењем је наведена врста плана, разлози због којих се не приступа изради
стартешке процене утицаја, као и релевантни подаци на
основу којих је одлучено да се не приступи изради стратешке процене.
За План детаљне регулације се не приступа изради
стратешке процене утицаја на животну средину, а критеријуми и разлози се заснивају на следећем:
- постојећи план се налази у обухвату Просторног плана града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 3/2011) за који је израђен Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину;
-п
 ланови детаљне регулације не спадају у планове за
које је обавезна израда стратешке процене утицаја на
животну средину;
- с обзиром на карактеристике будуће намене обухвата
Плана, не постоји могућност директног значајнијег
негативног утицаја на животну средину, као ни евентуалног кумулирања са ефектима другух садржаја у
околини обухвата плана.
У складу са чланом 11. став 1. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“,
број 135/2004 и 88/2010), Одељење за урбанистичко-комуналне, имовинско-правне, пословни простор и инспекцијске послове Градске управе Смедерево, доставља на мишљење Предлог решења о неприступању изради стратешке
процене утицаја планираних намена на животну средину
Плана детаљне регулације за проширење гробља у Вранову, Групи за заштиту животне средине Градске управе Смедерево, Дирекцији за изградњу, урбанизам и грађевинско
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земљиште Смедерево ЈП, ЈКП Водовод Смедерево, ЈКП
Чистоћа Смедерево, ЈКП Зеленило и гробље Смедерево,
ЕД ‘’Електроморава’’ Смедерево и ВПЦ „Морава“ Ниш, РЈ
Велика Морава“ Ћуприја.
У законском року достављена су мишљења Групe за
заштиту животне средине Градске управе Смедерево под
бројем 501-406/2014-05 од 02.10.2014.године и ЈКП Водовод Смедерево под бројем 350-472/2014-05 од 06.11.2014.
године.
У законском року нису достављена мишљења Дирекцијe за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево ЈП, ЈКП Чистоћа Смедерево, ЈКП Зеленило и гробље Смедерево, ЕД „Електроморава“ Смедерево и ВПЦ
„Морава“ Ниш, РЈ Велика Морава“ Ћуприја, те у складу
са чланом 11.став 4. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС“, бр.135/2004
и 88/2010) сматра се да немају примедбе на предлог Решења о неприступању изради стратешке процене утицаја на
животну средину Плана детаљне регулације за проширење
гробља у Вранову.
Решено у Одељењу за урбанистичко-комуналне, имовинско-правне, пословни простор и инспекцијске послове Градске управе Смедерево под брojем 350-368/2014-05
дана 12.11.2014. године.
Обрада: Зорица Јевтић, дипл.правник
РУКОВОДИЛАЦ ГРУПЕ
Бранислав Станковић, дипл.инж.арх.
ШЕФ ОДСЕКА
Катарина Коџас-Јовановић, дипл.инж.арх.
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Драган Крстић, дипл.инж. грађ.

8.
На основу члана 35. став 7., а у вези са чланом 46. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике
Србије“, број 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-одлука
УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 54/2013-решење УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014
и 145/2014), члана 32. став 1. тачка 6., а у вези са чланом
66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007 и 83/2014-др.закон)
и члана 19. став 1. тачка 6. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 11/2013-пречишћен
текст и 7/2014),Скупштина града Смедерева, на 26. седници одржаној 13. фебруара 2015. године, донела је

ОД Л У КУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ДЕЛА ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ
– СЕКТОР ЈУГ У СМЕДЕРЕВУ
Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације дела
Индустријске зоне – Сектор југ у Смедереву (у даљем тексту: План детаљне регулације), на основу Плана генералне
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регулације за подручје Индустријске зоне Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 3/2013).
Члан 2.
Простор обухваћен Планом детаљне регулације се налази у централном делу подручја Индустријске зоне Смедерева, западно од државног пута ДП Ib – 14 (некадашњи
путни правац М-24) у простору од петље моста преко Дунава до старог Шалиначког пута.
Укупна површина обухвата Плана детаљне регулације
је око 98 ha.
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нисање саобраћајне и инфраструктурне мреже у обухвату у
циљу обезбеђења услова за изградњу и развој планираних
делатности и др.
Члан 7.
Рок за израду Плана детаљне регулације је 120 (стодвадесет) дана од дана објављивања ове Одлуке.
Члан 8.
Средства за израду Плана детаљне регулације
обезбеђују се из Буџета града Смедерева.

Члан 3.

Члан 9.

Условима и смерницама планског документа вишег
реда – План генералне регулације за подручје Индустријске
зоне Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
3/2013) предвиђено је планско усмеравање, уређење, опремање и активирање неизграђеног грађевинског земљишта
на подручју Индустријске зоне Смедерева, као значајан потенцијал за ширење привредних и индустријских функција
града.
Као инструмент за реализацију планских решења у
Плану генералне регулације за подручје Индустријске зоне
Смедерева утврђена је израда плана детаљне регулације.
Подлоге за израду Плана детаљне регулације су:
- оверен катастарско-топографски план у границама
обухвата Плана детаљне регулације;
- постојеће геодетске подлоге;
- копија плана издата од РГЗ – СКН Смедерево;
- постојећи орто-фото снимак подручја града Смедерева.

Рани Јавни увид и Јавни увид одржаће се у просторијама Градске управе Смедерево.

Не приступа се изради стратешке процене утицаја на
животну средину за План детаљне регулације дела Индустријске зоне – Сектор југ у Смедереву , на основу Решења
број 501-315/2014-05 од 07.08.2014. године, које је издало
Одељење за урбанистичко-комуналне, имовинско-правне,
пословни простор и инспекцијске послове Градске управе
Смедерево.

Члан 4.

Члан 12.

Принципи планирања се дефинишу кроз:
- активирање и стављање у функцију неизграђеног грађевинског земљишта у обухвату Индустријске зоне Смедерева;
- рационално и одрживо коришћење земљишта у планском обухвату;
- обезбеђивање услова за опремање и уређење простора
и остваривање градских потреба и интерса.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.		

Члан 10.

Члан 11.
За обрађивача Плана одређује се Јавно предузеће Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште
Смедерево.

Број 350-4/2015-07
У Смедереву, 13. фебруара 2015. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

Члан 5.
Визија планирања, коришћења, уређења и заштите
планског подручја је рационално искоришћавање просторних потенцијала Индустријске зоне Смедерева, активирање простора у циљу побољшања економског амбијента и остваривања укупног економског напретка града
Смедерева.
Циљ планирања je стварање планских претпоставки за
уређење и опремање грађевинског земљишта, разграничења правно-имовинског статуса земљишта у планском обухвату, дефинисање нових површина јавне намене и др., у
складу са концептом уређења.
Члан 6.
Концептуални оквир планирања, коришћења, уређења
и заштите планског подручја подразумева рационално коришћење расположивог земљишта у планском обухвату,
спровођење планских смерница из планског документа
вишег реда планирањем садржаја из области индустрије,
производње, привреде, терцијарних делатности и сл., дефи-

Одељење за урбанистичко-комуналне, имовинско-правне, пословни простор и инспекцијске послове Градске
управе Смедерево, на основу члана 9. став 3. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину (″Сл. гласник
РС″, бр.135/2004 и 88/2010), а у вези са чланом 46. Закона
о планирању и изградњи (″Сл. гласник РС″, бр. 72/2009,
81/2009-испр., 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013 Одлука Уставног суда, 50/2013 Одлука Уставног суда, 54/2013
Решење Уставног суда и 98/2013 Одлука Уставног суда),
доноси
РЕШЕЊЕ
о неприступању изради стратешке процене утицаја на
животну средину Плана детаљне регулације дела Индустријске зоне - Сектор југ
1. Не приступа се изради стратешке процене утицаја
на животну средину Плана детаљне регулације дела
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Индустријке зоне – Сектор југ (у даљем тексту Плана).
2. Оквирне границе Плана су: са северозападне стране
– коридор новопланиране железничке пруге и железничке станице „Смедерево лука“, са северне стране
– коридор постојећег локалног пута Л-1 (Шалиначка
улица), са источне стране – коридор постојећег магистралног пута М-24 (по старој категоризацији), односно ДП IБ 14 (по новој категоризацији), са јужне
стране – коридор постојећег пута Смедерево-Шалинац.
3. Циљ израде Плана је сагледавање и дефинисање потенцијала и ограничења, развојних приоритета предметног простора, у смислу његовог усаглашавања са
постављеним планским решењима из планова вишег
реда, као и других питања од значаја за израду планског документа.
Примарни циљ израде Плана је утврђивање општег
интереса, односно покретање поступка за прибављање и проглашење грађевинског земљишта јавне
намене и његово опремање техничком и комуналном
инфраструктуром.
4. Разлози за неприступање изради Стратешке процене
дефинисани су на основу територијалног обухвата и
могућих утицаја Плана на животну средину, на следећи начин:
- План се налази у обухвату Плана генералне регулације за подручје индустријске зоне Смедерева
(‚‘Службени лист града Смедерева‘‘, бр.3/2013) а
који се ослања на Извештај о стратешкој процени
утицаја на животну средину, који важи за Просторни план града Смедерева и Генерални урбанистички план Смедерева, којим је одређено да се за исти
неће радити посебна стратешка процена утицаја.
- Према Смерницама за израду стратешке процене
на нижим хијерархијским нивоима, Извештајем
о стратешкој процени Генералног урбанистичког
плана Смедерева на животну средину није предвиђена израда стратешке процене утицаја за План
детаљне регулације дела Индустријке зоне – Сектор југ .
5. Разматрани су следећи критеријуми за одређивање
могућих карактеристика значајних утицаја плана на
животну средину, сходно члану 6. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину (‘’Службени гласник РС, бр.135/2004 и 88/2010):
- значај Плана за заштиту животне средине и одрживи развој;
- проблеми заштите животне средине Плана и могућност утицаја плана на ваздух, воде, земљиште,
микро, биљни и животињски свет, станишта и биодиверзитет ;
- утицај Плана на друге планове и програме, укључујући и оне у различитим хијерархијским структурама;
- степен којим се планом и програмом успоставља
оквир за реализацију пројеката у погледу локације,
природе, обима и услова функционисања или у вези
са алокацијом ресурса;
- карактеристике утицаја Плана на животну средину, а нарочито у смислу вероватноће, интензитета,
сложености, трајања, учесталости, понављања, просторне димензије, појаве ризика по људско здравље
и средину, деловања на области од природне, кул-
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турне и друге важности и деловања на угрожене
области и др.
У вези са наведеним критеријумима констатовано
је да су планска решења у свим областима интегрисана са заштитом животне средине и реализацијом
предложених решења неће доћи до значајнијих негативних утицаја на животну средину. Анализа утицаја
појединих планских решења на животну средину, као
и кумулативна и синергијска природа утицаја разматраће се у оквиру процене утицаја објеката, односно
пројеката на животну средину у складу са Законом
о процени утицаја на животну средину (‘’Службени
гласник РС’’, бр.135/2004 и 36/2009).
6. Ово Решење је саставни део Одлуке о изради Плана детаљне регулације и објављује се у ″Службеном листу
града Смедерева″.
Образложење
Правни основ за доношење Решења о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације
дела Индустријке зоне – Сектор југ, на животну средину
је садржан у члану 9. став 3. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину (‚‘Службени гласник РС,
бр.135/2004 и 88/2010).
Ово Решење је урађено у складу са наведеним чланом
9. став 4. Закона о стратешкој процени утицаја на животну
средину (″Сл. гласник РС″, бр.135/2004 и 88/2010), којим је
одређен садржај истог. Наиме, Решењем је наведена врста
плана, разлози због којих се не приступа изради стартешке
процене утицаја, као и релевантни подаци на основу којих
је одлучено да се не приступи изради стратешке процене.
За План детаљне регулације се не приступа изради
стратешке процене утицаја на животну средину, а критеријуми и разлози се заснивају на следећем:
- План генералне регулације за подручје индустријске зоне Смедерева (‚‘Службени лист града Смедерева‘‘,
бр.3/2013) а који се ослања на Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину који важи за Просторни
план града Смедерева и Генерални урбанистички план
Смедерева, у коме су вредновани и процењени могући значајнији утицаји на животну средину до којих може доћи
имплементацијом плана. На основу резултата процене у
Извештају је закључено да имплементација плана не производи стратешки значајне негативне утицаје на целом планском подручју.
Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину (″Сл. гласник РС″, бр.135/2004 и
88/2010), Одељење за урбанистичко-комуналне, имовинско-правне, пословни простор и инспекцијске послове
Градске управе Смедерево, доставило је на мишљење Предлог решења о неприступању изради стратешке процене
утицаја планираних намена на животну средину Плана
детаљне регулације ЈП Дирекција за изградњу, урбанизам
и грађевинско земљиште Смедерево, ЈКП Водовод Смедерево, ЈКП Чистоћа Смедерево, ЈВП ‚‘Србијаводе‘‘ Београд
и ЕД ‚‘Електроморава‘‘ Смедерево.
У законском року достављенa су мишљења ЈКП Водовод Смедерево, бр. 05-1211/2 од 28.07.2014.године, и ЈВП
„Србијаводе” Београд, ВПЦ „Саве-Дунав”, РЈ „Смедерево”
Смедерево, бр. С/14-402 од 21.07.2014.год.
ЈП Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево, ЈКП Чистоћа Смедерево и ЕД ‚‘Електроморава‘‘ Смедерево нису доставили тражено мишљење,
па се у складу са одредбама Закона о стратешкој процени
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утицаја на животну средину (″Сл. гласник РС″, бр.135/2004
и 88/2010) сматра да су сагласни са Предлогом решења о
неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину предметног плана.
Решено у Одељењу за урбанистичко-комуналне, имовинско-правне, пословни простор и инспекцијске послове Градске управе Смедерево бр. 501-315/2014-05 од
07.08.2014. године.
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Драган Крстић, дипл.инж.грађ.
Достављено :
-1 x подносиоцу захтева
-1 х обрађивачу плана
-1 х службеној евиденцији
-2 x архиви

9.
На основу члана 35. став 7., а у вези са чланом 46. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике
Србије“, број 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-одлука
УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука
УС, 54/2013- решење УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и
145/2014), члана 32. став 1. тачка 6., а у вези са чланом 66.
став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/2007 и 83/2014-др.закон) и
члана 19. став 1. тачка 6. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 11/2013-пречишћен
текст и 7/2014),
Скупштина града Смедерева, на 26. седници одржаној
13. фебруара 2015. године, донела је
ОД Л У КУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
АГРО–ТУРИСТИЧКОГ КОМПЛЕКСА „ВОДАЊ”
Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације
Агро-туристичког комплекса „Водањ“ (у даљем тексту:
План детаљне регулације), на основу Просторног плана
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
3/2011).
Члан 2.
Претпостављени обухват Плана детаљне регулације
као резултат почетне анализе локације односно простора је
147 ha и 65 a.
Агро-туристички комплекс се налази на крајњем северном делу катастарске општине Водањ, граничи се са
катастарском општином Сеоне, а западно је на граници
административног подручја града Смедерева. Комплекс је
ван обухвата грађевинског подручја насеља Водањ и ван
граница дефинисаног грађевинског земљишта ван граница
грађевинских подручја насеља.
Основна постојећа намена овог простора је пољопривредно земљиште са малим уделом шумског земљишта на
граници обухвата Плана у крајњем југозападном делу.
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Члан 3.

Услови и смернице из планског документа вишег реда:
- заштита пољопривредног земљишта и унапређење
пољопривредне производње (очување површина пољопривреног земљишта у максимално могућем проценту, очување и унапређење плодности земљишта применом одговарајућих агротехничких мера;
- одрживо коришћење природних ресурса (вода, земљиште, ваздух - стварање одрживих и еколошки прихватљивих производа и услова производње са сврхом очувања и
заштите природне средине;
- развој специфичне агро-туристичке делатности и пословања са којим се утицај на шире окружење и пољопривредно земљиште у непосредном окружењу смањује и доводи на најмању могућу меру, као и делатности са ниским
нивоом еколошког оптерећења и у границама законски регулисане прихватљивости, како би се елиминисао негативан утицај на окружење;
- перманентно спровођење урбанистичких, техничко-технолошких и организационих мера заштите пољопривредног земљишта и животне средине у укупном смислу.
У складу са условима и смерницама планског документа вишег реда, планирани Агро-туристички комплекс који
подразумева две компатибилне развојне целине - развој
осавремењене пољопривредне производње на традиционалним засадима као примарне делатности, и развој агро-туристичког комплекса са профитабилним и економски
одрживим садржајима се у потпуности уклапа у плански
дефинисана решења стратешким развојним плановима града Смедерева, односно у Просторном плану града
Смедерева.
Подлоге за израду Плана детаљне регулације су:
- оверен катастарско-топографски план у границама
обухвата Плана;
- постојеће скениране геодетске подлоге (детаљни листови) к.о. Водањ;
- постојећи орто-фото снимак подручја града Смедерева.
Члан 4.
Принципи планирања се дефинишу кроз:
- примену и поштовање законске регулативе и правила
струке у поступку планирања;
- дефинисање рационалног коришћења природних ресурса, заштита и унапређење животне средине;
- дефинисање основних намена простора и начина коришћења и употребе земљишта, односно пољопривредног
и грађевинског земљишта;
- дефинисање могућности и начина саобраћајног повезивања комплекса;
- стварање услова за изградњу примарне инфраструктуре и даље адекватно техничко и комунално опремање
локације;
- саобраћајни, привредни и други облици интеграције
подручја са окружењем;
- утврђивање детаљне намене површина и правила уређења и грађења у обухвату за све планиране садржаје у комплексу, и на свим категоријама земљишта;
- дефинисање свих потребних елемената за спровођење
плана и реализацију планираних садржаја.
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Члан 5.

Члан 13.

Циљеви и визија планирања, коришћења, уређења и заштите планског подручја су да се Планом детаљне регулације дефинише такав развојни концепт у делу приоритетно
постављених задатака у области пољопривредне производње, као и у делу туристичке привреде као специфичне привредне гране, која је истовремено комапатибилна основној
планираној намени – пољопривредној производњи, али и
конкурентна захваљујући развојним трендовима и као таква
даје покретачку функцију у широком спектру делатности.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.

Члан 6.

Одељење за урбанистичко-комуналне, имовинско-правне, пословни простор и инспекцијске послове Градске
управе Смедерево, на основу члана 9. став 3. и 4. Закона о
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 135/2004 и 88/2010), а у вези члана 46.
Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“,
број 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010, 24/2011, 121/2012,
42/2013 Одлука УС, 50/2013 Одлука УС, 54/2013 Решење
УС и 98/2013 Одлука УС), доноси

Концептуални оквир планирања, коришћења, уређења
и заштите планског подручја односи се на формирање две
компатибилне развојне целине:
1. Развој и осавремењавање пољопривредне производње (подизање савремених засада воћних култура са системима противградне заштите и системом наводњавања);
2. Изградња агро-туристичког комплекса на површини
од око 15 ха са дефинисањем садржаја у функцији агротуризма и осталих компатибилних садржаја и намена (хотелски комплекс са пратећим садржајима, рекреативни центар
са базеном, винарија, ресторан, производно-продајни капацитети).
Члан 7.
Средства за израду Плана детаљне регулације се дефинишу Уговором о финансирању закљученим између заинтересованог инвеститора и јединице локалне самоуправе.
Члан 8.
Инвеститор је дужан да у року од 30 дана од дана доношења Одлуке закључи Уговор о финансирању израде Плана детаљне регулације са јединицом локалне самоуправе.
Уколико инвеститор не закључи Уговор у року из претходног става, Скупштина града Смедерева ће поништити
ову Одлуку.
Члан 9.
Рок за израду Плана детаљне регулације је до 180 (сто
осамдесет) дана од дана закључења Уговора из члана 8.
став 1. ове Одлуке.
Члан 10.
Рани Јавни увид и Јавни увид одржаће се у просторијама Градске управе Смедерево.
Члан 11.
Не приступа се изради Стратешке процене утицаја на
животну средину за План детаљне регулације Агро-туристичког комплекса „Водањ“, на основу Решења Одељења
за урбанистичко-комуналне, имовинско-правне, пословни
простор и инспекцијске послове Градске управе Смедерево, број 350-350/2014-05 од 12.11.2014. године.
Члан 12.
За обрађивача Плана одређује се Јавно предузеће Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште
Смедерево.

Број 350-7/2015-07
У Смедереву, 13. фебруара 2015. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

РЕШЕЊЕ
о неприступању изради стратешке процене утицаја на
животну средину за План детаљне регулације агро-туристички комплекс „Водањ”
1. Не приступа се изради стратешке процене утицаја на
животну средину за План детаљне регулације агро-туристичког комплекса „Водањ“ (у даљем тексту
План).
2. Оквирне границе плана детаљне детаљне регулације
обухватају комплекс на крањем северном делу катастарске општине Водањ, граничи се са катастарском
општином Сеоне, а западно је на граници административног подручја града Смедерева. Комплекс је
ван обухвата грађевинског подручја насеља Водањ
и ван граница дефинисаног грађевинског земљишта
ван граница грађевинског подручја насеља.
Укупан обухват предвиђене планске разраде је око
147 ха и 65 ара по предлогу инвеститора.
Коначна граница плана детаљне регулације ће се
утврдити приликом израде и верификације концепта,
изузетно нацрта плана.
3. Основ за израду Плана детаљне регулације је Просторни план града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 3/2011), којим је у основи дефинисана основна намена површина, инфраструктурна
опремљеност и даљи начин и поступак урбанистичке разраде укњучујући и специфичне и комплексне
садржаје који нису таксативно наведени планским
одредбама, а у складу су пре свега са планским решењима.
4. Циљ израде Плана је пре свега, дефинисање пољопривредног и грађевинског земљишта, што би
био основ за покретање поступка експропријације
уколико се за то искаже потреба. Планом ће се уредити концепција организације, уређења, заштите
и рационалног коришћења природних ресурса, заштита и унапређење животне средине, саобраћајни,
привредни и други облици интеграције простора са
окружењем, могућност и начин саобраћајног повезивања комплекса и створити услови за изградњу примарне инфраструктуре и даље адекватно техничко и

13. фебруар 2015. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

комунално опремање локације. Планом ће се утврдити детаљна намена површина, као и правила уређења и грађења у обухвату за све планиране садржаје у
комплексу, и на свим категоријама земљишта, као и
сви други елементи за спровођење плана.
5. Предметни План представљаће плански основ за издавање урбанистичко-техничких докумената и локацијске дозволе.
6. Разлози за неприступање изради Стратешке процене
дефинисани су на основу територијалног обухвата и
могућих утицаја Плана на животну средину, на следећи начин:
- предметни план се налази у обухвату Просторног
плана града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, бр.3/2011) за који је израђен Извештај о
стратешкој процени утицаја на животну средину;
- планови детаљне регулације не спадају у планове за
које је обавезна израда стратешке процене утицаја
на животну средину;
- с обзиром на карактеристике будуће намене обухвата Плана, не постоји могућност директног значајнијег негативног утицаја на животну средину, као ни
евентуалног кумулирања са ефектима другух садржаја у околини обухвата плана.
7. Разматрани су следећи критеријуми за одређивање
могућих карактеристика значајних утицаја плана на
животну средину, сходно члану 6. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр.135/2004 и 88/2010):
- значај Плана за заштиту животне средине и одрживи развој;
- проблеми заштите животне средине Плана и могућност утицаја плана на ваздух, воде, земљиште,
микро, биљни и животињски свет, станишта и биодиверзитет;
- утицај Плана на друге планове и програме, укључујући и оне у различитим хијерархијским структурама;
- степен којим се планом и програмом успоставља
оквир за реализацију пројеката у погледу локације,
природе, обима и услова функционисања или у вези
са локацијом ресурса;
- карактеристике утицаја Плана на животну средину, а нарочито у смислу вероватноће, интензитета,
сложености, трајања, учесталости, понављања, просторне димензије, појаве ризика по људско здравље
и средину, деловања на области од природне, културне и друге важности и деловања на угрожене
области и др.
У вези са наведеним критеријумима констатовано је да
су планска решења у свим областима интегрисана са заштитом животне средине и реализацијом предложених
решења неће доћи до значајнијих негативних утицаја на
животну средину.
У поступку разраде планског документа, у складу са
Законом о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 135/2004 и 36/2009) и Уредбом
о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати
процена утицаја на животну средину(„Службени гласник РС“, број 114/08) одлучиваће се о потреби израде
Процене утицаја на животну средину.
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8. Ово Решење је саставни део Одлуке о изради Плана детаљне регулације и објављује се у „Службеном листу
града Смедерева“.
Образложење
Правни основ за доношење Решења о неприступању изради стратешке процене утицаја Плана детаљне регулације
агро-туристичког комплекса „Водањ“ на животну средину
садржан је у члану 9. став 3. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“,
бр.135/2004 и 88/2010).
Ово Решење је урађено у складу са чланом 9. став 4.
Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину
(„Службени гласник РС“, бр.135/2004 и 88/2010), којим је
одређен садржај истог. Наиме, Решењем је наведена врста
плана, разлози због којих се не приступа изради стартешке
процене утицаја, као и релевантни подаци на основу којих
је одлучено да се не приступи изради стратешке процене.
За План детаљне регулације се не приступа изради
стратешке процене утицаја на животну средину а критеријуми и разлози се заснивају на следећем:
-п
 редметни план се налази у обухвату Просторног плана града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, бр.3/2011) за који је израђен Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину;
- планови детаљне регулације не спадају у планове за
које је обавезна израда стратешке процене утицаја на
животну средину;
- с обзиром на карактеристике будуће намене обухвата
Плана, не постоји могућност директног значајнијег
негативног утицаја на животну средину, као ни евентуалног кумулирања са ефектима других садржаја у
околини обухвата плана.
У складу са чланом 11. став 1. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“,
бр.135/2004 и 88/2010), Одељење за урбанистичко-комуналне, имовинско-правне, пословни простор и инспекцијске послове Градске управе Смедерево, доставило је на мишљење предлог Решења о неприступању изради стратешке
процене утицаја планираних намена на животну средину
Плана детаљне регулације, Групи за заштиту животне средине Градске управе Смедерево, ЈП Дирекцији за изградњу,
урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево, ЈКП Водовод Смедерево, ЈКП Чистоћа Смедерево, JП Електромрежа Србије Београд, ЕД „Електроморава“ Смедерево, ВПЦ
„Морава“ Ниш, РЈ Велика Морава“ Ћуприја и Одељењу
за привреду, предузетништво, локални економски развој
и јавне набавке, Одсеку за пољопривреду Градске управе
Смедерево.
У законском року достављена су мишљења Групe за
заштиту животне средине Градске управе Смедерево под
бројем 501-406/2014-05 од 02.10.2014.године, Одељењa
за привреду, предузетништво, локални економски развој
и јавне набавке Одсека за пољопривреду Градске управе
Смедерево под бројем 350-350-7/2014-05 од 23.10.2014.
године и ЈКП Водовод Смедерево под бројем 350-471/201405 од 06.11.2014.године.
У законском року нису достављена мишљења ЈП Дирекцијe за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште
Смедерево, JП Електромрежа Србије Београд, ЕД „Електроморава“ Смедерево, ЈКП Чистоћа Смедерево и ВПЦ
„Морава“ Ниш, РЈ „Велика Морава“ Ћуприја, те у складу
са чланом 11. став 4. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС“, бр.135/2004
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и 88/2010) сматра се да немају примедбе на предлог Решења о неприступању изради стратешке процене утицаја
на животну средину Плана детаљне регулације агро-туристичког комплекса „Водањ“.
Решено у Одељењу за урбанистичко-комуналне, имовинско-правне, пословни простор и инспекцијске послове Градске управе Смедерево под брojем 350-350/2014-05
дана 12.11.2014. године.
Обрада: Зорица Јевтић, дипл.правник
РУКОВОДИЛАЦ ГРУПЕ
Бранислав Станковић, дипл.инж.арх.
ШЕФ ОДСЕКА
Катарина Коџас-Јовановић, дипл.инж.арх.
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Драган Крстић, дипл.инж. грађ.
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сити и у случају исказане оправдане потребе на бази интереса јавног и приватног сектора за изградњом садржаја
који нису предвиђени или нису типични за одређену зону
са преовлађујућом наменом (погушћавање појединих стамбених зона и целина, по принципу „преливања“ једне зоне
у другу у оквиру исте претежне намене: зона становања
средњих густина у зону становања великих густина).
У тим случајевима, на основу претходне анализе оправданости, може се покренути израда плана детаљне регулације, на нивоу кога је могуће кориговати или одступити од
појединих решења и правила прописаних Планом генералне регулације за предметни простор (зону), уз истовремено
поштовање и примену параметара из одговарајућих зона у
које се ова зона „прелива“.
Подлоге за израду Плана детаљне регулације су:
- оверен катастарско-топографски план у границама
обухвата Плана;
- постојећи орто-фото снимак подручја града Смедерева.
Члан 4.

10.
На основу члана 35. став 7., а у вези са чланом 46. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике
Србије“, број 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-одлука
УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 54/2013-решење УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014
и 145/2014), члана 32. став 1. тачка 6. а у вези са чланом
66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007 и 83/2014-др.закон)
и члана 19. став 1. тачка 6. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 11/2013-пречишћен
текст и 7/2014),
Скупштина града Смедерева, на 26. седници одржаној
13. фебруара 2015. године, донела је
ОД Л У КУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
БЛОК УЛИЦА СРЕМСКА – УЛИЦА МИЛОША
ОБИЛИЋА, ПОТЕС ЦАРИНА
Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације блок
Улица сремска – Улица Милоша Обилића, потес Царина (у
даљем тексту: План детаљне регулације), на основу Плана
генералне регулације за градско подручје Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 3/2013).
Члан 2.
Оквирне границе Плана детаљне регулације обухватају,
са севера Сремску улицу, са јужне стране Улицу Милоша
Обилића, са западне стране део Улице Ђуре Даничића и са
источне стране део Партизанске улице.
Површина обухвата износи око 5,54 ha.
Члан 3.
У складу са условима и смерницама планског документа вишег реда, планови детаљне регулације могу се доно-

Принципи планирања се дефинишу кроз:
- примену и поштовање законске регулативе и правила
струке у поступку планирања;
- дефинисање рационалног коришћења природних ресурса, заштита и унапређење - животне средине;
- дефинисање основних намена простора и начина коришћења и употребе грађевинског земљишта;
- стварање услова за адекватно техничко и комунално
опремање локације;
- саобраћајни, привредни и други облици интеграције
подручја са окружењем;
- утврђивање детаљне намене површина и правила
уређења и грађења у обухвату за све планиране садржаје
у комплексу;
- дефинисање свих потребних елемената за спровођење
плана и реализацију планираних садржаја.
Члан 5.
Визија планирања, коришћења, уређења и заштите
планског подручја је рационално искоришћавање просторних потенцијала градског насеља Смедерево у циљу оптималног задовољења општих градских потреба и развоја
функција у градском подручју Смедерева.
Члан 6.
Концептуални оквир планирања, коришћења, уређења
и заштите планског подручја подразумева рационално коришћење расположивог земљишта у планском обухвату,
спровођење планских смерница из планског документа
вишег реда увођењем различитих облика вишепородичног
становања, обезбеђивање недостајућих пратећих функција
за потребе планског подручја и окружења.
Члан 7.
Средства за израду Плана детаљне регулације се дефинишу Уговором о финансирању закљученим између заинтересованог инвеститора и јединице локалне самоуправе.
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Члан 8.

Инвеститор је дужан да у року од 30 дана од дана доношења Одлуке закључи Уговор о финансирању израде Плана детаљне регулације са јединицом локалне самоуправе.
Уколико инвеститор не закључи Уговор у року из претходног става, Скупштина града Смедерева ће поништити
ову Одлуку.
Члан 9.
Рок за израду Плана детаљне регулације је до 180 (сто
осамдесет) дана од дана закључења Уговора из члана 8.
став 1. ове Одлуке.
Члан 10.
Рани Јавни увид и Јавни увид одржаће се у просторијама Градске управе Смедеревo.
Члан 11.
Не приступа се изради Стратешке процене утицаја на
животну средину Плана детаљне регулације блок Улица
сремска – Улица Милоша Обилића, потес Царина на основу
Решења Одељења за урбанистичко-комуналне, имовинско-правне, пословни простор и инспекцијске послове Градске управе Смедерево, број 501-49/2015-05 од 03.02.2015.
године.
Члан 12.
За обрађивача Плана одређује се Јавно предузеће Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште
Смедерево.
Члан 13.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 350-44/2015-07
У Смедереву, 13. фебруара 2015. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.
Одељење за урбанистичко-комуналне, имовинско-правне, пословни простор и инспекцијске послове Градске
управе Смедерево, на основу члана 9. став 3. и 4. Закона о
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 135/2004 и 88/2010), а у вези члана 46.
Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“,
број 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010, 24/2011, 121/2012,
42/2013 Одлука УС, 50/2013 Одлука УС, 54/2013 решење
УС, 98/2013 Одлука УС, 132/2014 и 145/2014), доноси
РЕШЕЊЕ
о неприступању изради стратешке процене утицаја на
животну средину за План детаљне регулације блок
Улица Сремска- Улица Милоша Обилића,
потес Царина
1. Не приступа се изради стратешке процене утицаја на
животну средину за План детаљне регулације блок
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Улица Сремска-Улица Милоша Обилића, потес Царина (у даљем тексту План).
2. Oквирне границе Плана детаљне регулације обухватају са севера Сремску улицу, са јужне стране Улицу
Милоша Обилића, са западне стране део Улице Ђуре
Даничића и са источне стране део Партизанске улице.
Површина обухвата износи око 5,54 ha.
Коначна граница плана детаљне регулације ће се
утврдити приликом израде нацрта плана.
3. Основ за израду Плана детаљне регулације блок Улица сремска – Улица Милоша Обилића, потес Царина је План генералне регулације за градско подручје
Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
3/2013), којим је у основи дефинисана основна намена површина, инфраструктурна опремљеност и даљи
начин и поступак урбанистичке разраде укњучујући
и специфичне и комплексне садржаје који нису таксативно наведени планским одредбама, а у складу су
пре свега са планским решењима.
4. Концептуални оквир планирања, коришћења, уређења и заштите планског подручја подразумева рационално коришћење расположивог земљишта у
планском обухвату, спровођење планских смерница
из планског документа вишег реда увођењем различитих облика вишепородичног становања, обезбеђивање недостајућих пратећих функција за потребе
планског подручја и окружења.
5. Разлози за неприступање изради Стратешке процене
дефинисани су на основу територијалног обухвата и
могућих утицаја Плана на животну средину, на следећи начин:
-П
 лан се налази у обухвату Плана генералне регулације за градско подручје Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, бр.3/2013). Према Смерницима за израду стратешке процене на нижим хијерарским нивоима, Извештајем о стратешкој процени утицаја на животну средину Генералног урбанистичког плана Смедерева који важи и за План генералне регулације за градско подручје Смедерева
дефинисано је да обзиром на карактеристике будуће
намене обухвата Плана, не постоји могућност директног значајнијег негативног утицаја на животну
средину, као ни евентуалног кумулирања са ефектима других садржаја у околини обухвата плана.
6. Разматрани су следећи критеријуми за одређивање
могућих карактеристика значајних утицаја плана на
животну средину, сходно члану 6. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр.135/2004 и 88/2010):
- з начај Плана за заштиту животне средине и одрживи развој;
-п
 роблеми заштите животне средине Плана и могућност утицаја плана на ваздух, воде, земљиште,
микро, биљни и животињски свет, станишта и биодиверзитет ;
- у тицај Плана на друге планове и програме, укључујући и оне у различитим хијерархијским структурама;
- с тепен којим се планом и програмом успоставља
оквир за реализацију пројеката у погледу локације,
природе, обима и услова функционисања или у вези
са локацијом ресурса;
- к арактеристике утицаја Плана на животну средину, а нарочито у смислу вероватноће, интензитета,
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сложености, трајања, учесталости, понављања, просторне димензије, појаве ризика по људско здравље
и средину, деловања на области од природне, културне и друге важности и деловања на угрожене
области и др.
7. У вези са наведеним критеријумима констатовано је
да су планска решења у свим областима интегрисана
са заштитом животне средине и реализацијом предложених решења неће доћи до значајнијих негативних утицаја на животну средину.
8. У поступку разраде планског документа, у складу
са Законом о процени утицаја на животну средину
(„Службени гласник РС“, број 135/2004 и 36/2009)
и Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је
обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које
се може захтевати процена утицаја на животну средину(„Службени гласник РС“, број 114/08) одлучиваће се о потреби израде Процене утицаја на животну
средину
9. Ово Решење је саставни део Одлуке о изради Плана
детаљне регулације и објављује се у „Службеном листу града Смедерева“.
Образложење
Правни основ за доношење Решења о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана
детаљне регулације блок Улица Сремска- Улица Милоша
Обилића, потес Царина садржан је у члану 9. став 3. Закона
о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр.135/2004 и 88/2010).
Ово Решење је урађено у складу са чланом 9. став 4.
Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину
(„Службени гласник РС“, бр.135/2004 и 88/2010), којим је
одређен садржај истог. Наиме, Решењем је наведена врста
плана, разлози због којих се не приступа изради стартешке
процене утицаја, као и релевантни подаци на основу којих
је одлучено да се не приступи изради стратешке процене.
За План детаљне регулације се не приступа изради
стратешке процене утицаја на животну средину а критеријуми и разлози се заснивају на следећем:
План се налази у обухвату Плана генералне регулације
за градско подручје Смедерева („Службени лист града Смедерева“, бр.3/2013). Према Смерницима за израду стратешке процене на нижим хијерарским нивоима, Извештајем
о стратешкој процени утицаја на животну средину Генералног урбанистичког плана Смедерева који важи и за План
генералне регулације за градско подручје Смедерева дефинисано је да обзиром на карактеристике будуће намене обухвата Плана, не постоји могућност директног значајнијег
негативног утицаја на животну средину, као ни евентуалног
кумулирања са ефектима других садржаја у околини обухвата плана.
У складу са чланом 11. став 1. Закона о стратешкој
процени утицаја на животну средину („Службени гласник
РС“, бр.135/2004 и 88/2010), Одељење за урбанистичко-комуналне, имовинско-правне, пословни простор и инспекцијске послове Градске управе Смедерево, доставило
је на мишљење предлог Решења о неприступању изради
стратешке процене утицаја планираних намена на животну
средину Плана детаљне регулације блок Улица Сремска –
Улица Милоша Обилића, потес Царина, Групи за заштиту
животне средине Градске управе Смедерево, ЈП Дирекцији
за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево, ЈКП Водовод Смедерево, ЈКП Чистоћа Смедерево, JП

13. фебруар 2015. године

Електромрежа Србије Београд, ЕД „Електроморава“ Смедерево, ВПЦ „Морава“ Ниш, РЈ Велика Морава“ Ћуприја.
У законском року није било достављених мишљења те
сходно одредби члана 11. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину (″Сл. гласник РС″, бр.135/2004 и
88/2010) сматра се да нема примедби на предложену садржину решења.
Решено у Одељењу за урбанистичко-комуналне, имовинско-правне, пословни простор и инспекцијске послове
Градске управе Смедерево под брojем 501-49/2015-05 од
03.02.2015 године.
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Драган Крстић, дипл.инж. грађ.

11.
На основу члана 86., члана 99. и члана 100. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“, број 72/2009, 81/2009 - исправка, 64/2010 - одлука УС,
24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука
УС, 54/2013 - решење УС, 98/2013, 132/2014 и 145/2014),
члана 32. став 1. тачка 6. а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, број 129/2007 и 83/2014 - др. закон) и члана 19. став
1. тачка 6. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 11/2013 - пречишћен текст и 7/2014),
Скупштина града Смедерева, на 26. седници одржаној
13. фебруара 2015. године, донела је
ОД Л У КУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ОТУЂЕЊУ И ДАВАЊУ У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА
Члан 1.
У Одлуци о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта („Службени лист града Смедерева“, број 2/2012),
члан 2. став 1. мења се и гласи:
„Грађевинско земљиште је земљиште које је одређено
законом или планским документом за изградњу и коришћење објекта, као и земљиште на којем су изграђени објекти
у складу са законом.“.
Члан 2.
Члан 9. мења се и гласи:
„Грађевинско земљиште Град отуђује или даје у закуп
ради изградње, у складу са планским документом на основу кога се издају локацијски услови, односно грађевинска
дозвола.
Град може грађевинско земљиште дати у закуп ради
изградње објеката за које се издаје привремена грађевинска дозвола у складу са чланом 147. Закона, у случају реализације пројеката од значаја за Републику Србију, као и у
случајевима предвиђеним у члану 45. став 2. и став 3. ове
Одлуке.
Када се грађевинско земљиште даје у закуп ради изградње објеката за које је законом предвиђено издавање
привремене грађевинске дозволе, уговор о закупу се закључује на одређено време, најдуже до пет година.“.
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Члан 3.

Члан 6.

Члан 10. мења се и гласи:
„Грађевинско земљиште даје се у закуп као неизграђено
и уређено.
Грађевинско земљиште може се дати у закуп и као неизграђено грађевинско земљиште које није уређено, под
условом да лице коме се то грађевинско земљиште даје
прихвати прописане услове за уређивање грађевинског
земљишта садржане у јавном огласу и уговором преузме
обавезу да о свом трошку изврши опремање грађевинског
земљишта.“.

Члан 13. мења се и гласи:
„Под отуђењем грађевинског земљишта сматра се и размена непокретности. У случају размене између Града као
власника грађевинског земљишта у јавној својини и власника грађевинског земљишта у јавној, задружној и приватној својини, не спроводи се поступак јавног надметања
ни прикупљања понуда јавним огласом, имајући у виду
правну природу института размене. Предмет размене може
бити изграђено и неизграђено грађевинско земљиште.
Услове, начин и поступак размене непокретности утврђује Влада.“.

Члан 4.
Члан 11. мења се и гласи:
„Град не може постојеће и планиране површине јавне
намене да отуђи из јавне својине Града.“.
Поступак отуђења и давања у закуп грађевинског
земљишта
Члан 5.
Члан 12. мења се и гласи:
„Отуђење неизграђеног грађевинског земљишта спроводи се јавним надметањем или прикупљањем понуда јавним огласом, по тржишним условима, у складу са Законом.
Грађевинско земљиште се отуђује лицу које понуди највећу цену за то земљиште, која се накнадно не може умањивати.
Изузетно од одредбе става 2. овог члана, град Смедерево може отуђити неизграђено грађевинско земљиште по
цени која је мања од тржишне цене или отуђити грађевинско земљиште без накнаде, уз претходно прибављену сагласност Владе, ако се ради о реализацији инвестиционог
пројекта којим се унапређује локални економски развој.
Ближе услове и начин за отуђење грађевинског земљишта из става 3. овог члана прописује Влада, у складу са
прописима о контроли државне помоћи.
Изузетно од одредбе става 2. овог члана, град Смедерево може отуђити грађевинско земљиште по цени која је
мања од тржишне цене или отуђити без накнаде, када се
ради о испуњавању уговорних обавеза насталих до дана
ступања на снагу закона, по основу уговора по коме је Република Србија једна од уговорних страна, односно отуђити
или дати у закуп по цени, односно закупнини која је мања
од тржишне цене или отуђити или дати у закуп без накнаде
када се ради о реализацији пројеката за изградњу објеката
од значаја за Републику Србију, као и када се ради о међусобном располагању између власника грађевинског земљишта у јавној својини. Ближе услове, начин и поступак
отуђења грађевинског земљишта прописује Влада.
Грађевинско земљиште град Смедерево може отуђити или дати у закуп непосредном погодбом у случајевима
предвиђеним Законом.
Град отуђује грађевинско земљиште у складу са Програмом.
Програм отуђења грађевинског земљишта доноси Градско веће.
Програм из става 8. овог члана припрема одељење
Градске управе надлежно за послове урбанизма на основу
предлога Дирекције.“.

Члан 7.
Члан 14. мења се и гласи:
„Грађевинско земљиште се прибавља у јавну својину
Града у складу са одредбама Закона о јавној својини које
се односе на прибављање других непокретности у јавну
својину и одредбама одлуке Скупштине града Смедерева
којима се регулише прибављање и располагање стварима у
јавној својини града Смедерева.
Прибављањем грађевинског земљишта у јавну својину
Града сматра се и размена непокретности.“.
Члан 8.
У члану 15. став 1. речи: „или давања у закуп“, бришу
се, а речи: „Управни одбор Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево ЈП (у даљем
тексту: Управни одбор)“ замењују се речима: „Надзорни
одбор ЈП Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско
земљиште Смедерево (у даљем тексту: Надзорни одбор)“.
Члан 9.
У члану 16., после броја „15“ додају се речи: „расписује
Дирекција а“.
Члан 10.
У свим члановима Одлуке реч: „решење“, замењује се
речју: „одлука“, у одговарајућем падежу.
Члан 11.
У свим члановима Одлуке речи: „правоснажности решења“, замењују се речима: „доношења одлуке“, у одговарајућем падежу.
Члан 12.
У свим члановима Одлуке речи: „накнаде за уређење“,
замењују се речима: „доприноса за уређивање“, у одговарајућем падежу.
Члан 13.
У свим члановима Одлуке речи: „Управни одбор“, замењују се речима: „Надзорни одбор“, у одговарајућем падежу.
Члан 14.
У члану 18. став 1. и став 2. речи: „или давању у закуп“
и речи: „или давање у закуп“, бришу се.
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У ставу 3. истог члана речи: „или даје у закуп“, „или
висини закупнине уколико се земљиште даје у закуп, року
трајања закупа уколико се земљиште даје у закуп“, „посебне услове за уређење ако се у закуп даје неуређено грађевинско земљиште” и речи: „односно закупу“, бришу се.
У истом члану, став 4. мења се и гласи:
„Одлука из става 1., става 2. и става 3. овог члана доставља се свим учесницима у поступку јавног надметања,
односно прикупљања понуда“.
Члан 15.
У члану 19. став 1. речи: „или давању у закуп“ и речи:
„односно лица коме се грађевинско земљиште даје у закуп“, бришу се.
У ставу 2. и ставу 3. истог члана речи: „или коме је грађевинско земљиште дато у закуп“, бришу се.
Став 4. брише се.
Члан 16.
У члану 20. став 1. речи: „односно давања у закуп“,
бришу се.
У истом члану ставу 1. тачка 1. речи: „и Основног суда
Смедерево - земљишно - књижног одељења“ и „односно
даје у закуп“, бришу се.
У истом члану ставу 1. тачка 4., брише се.
У истом члану ставу 1. тачка 5. која постаје тачка 4.,
речи: „или коме је грађевинско земљиште дато у закуп у
складу са чланом 97. Закона“, бришу се.
У истом члану ставу 1. тачка 6. која постаје тачка 5.
речи: „односно почетни износ закупнине“, бришу се.
У истом члану ставу 1. тачка 7., брише се.
У истом члану ставу 1. тачка 8. која постаје тачка 6.,
речи: „не добијају у закуп земљиште, односно“, бришу се.
У истом члану ставу 1. досадашње тачке 9.,10. и 11. постају тачке 7., 8. и 9.
У истом члану ставу 1. тачка 11. која постаје тачка 9.,
речи: „односно коме је грађевинско земљиште дато у закуп“, бришу се.
У истом члану ставу 1. досадашња тачка 12. постаје
тачка 10.
У истом члану ставу 2. речи: „односно почетног износа
закупнине“, бришу се, а у ставу 3. истог члана број: „9“
замењује се бројем: „7“.
Члан 17.
У члану 25. ставови 1., 2. и 5., речи: „односно почетни
износ закупнине“, бришу се.
У ставу 4. истог члана речи: „односно већи износ закупнине“, бришу се.
Члан 18.
У члану 26. ставови 1. и 2. речи: „односно почетни износ закупнине“, бришу се.
Члан 19.
У члану 28. став 2. тачка 2. речи: „односно почетни износ закупнине“, бришу се.
У истом члану став 2. у тачки 3. речи: „односно износом закупнине“, а у тачки 5. речи: „односно износ закупнине“, бришу се.
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У члану 31. став 2. тачка 4. речи: „и износима закупнине“, бришу се.
У ставу 3. истог члана речи: „или давању у закуп“, бришу се.
Члан 21.
У члану 34. ставу 1. речи: „или давање у закуп“, бришу се.
У истом члану ставу 1. тачка 1. речи: „и Основног суда
Смедерево - земљишно - књижног одељења“ и „односно
даје у закуп“, бришу се.
У истом члану ставу 1. тачка 4., брише се.
У истом члану ставу 1. тачка 5. која постаје тачка 4.,
речи: „или коме је грађевинско земљиште дато у закуп, у
складу са чланом 97. Закона“, бришу се.
У истом члану ставу 1. тачка 6. која постаје тачка 5.
речи: „односно почетни износ закупнине“, бришу се.
У истом члану ставу 1. тачка 7., брише се.
У истом члану ставу 1. тачка 8. која постаје тачка 6.,
речи: „који не добију у закуп грађевинско земљиште, односно онима“, бришу се.
У истом члану ставу 1. тачка 9. која постаје тачка 7.
речи: „односно коме је грађевинско земљиште дато у закуп“, бришу се.
У истом члану ставу 1. досадашње тачке 10., 11. и 12.
постају тачке 8., 9. и 10.
У истом члану ставу 2. речи: „односно почетног износа
закупнине“, бришу се, а у ставу 3. истог члана број: „11“
замењује се бројем: „9“ .
Члан 22.
У члану 36. ставу 2. и ставу 5. тачки 3. речи: „односно
понуђени износ закупнине“, бришу се.
Члан 23.
У члану 42. ставу 3. речи: „или давању у закуп“, бришу се.
Члан 24.
Члан 45. мења се и гласи:
„Грађевинско земљиште Град може отуђити или дати у
закуп непосредном погодбом у случају:
1) изградње објеката за потребе обављања послова из
надлежности државних органа и организација, органа јединица територијалне аутономије и локалне самоуправе, као
и других објеката у јавној својини;
2) исправке граница суседних катастарских парцела;
3) формирања грађевинске парцеле у складу са чланом
70. Закона;
4) отуђења из члана 99. став 10. и став 12. Закона, односно давања у закуп из члана 86. Закона;
5) споразумног давања земљишта ранијем власнику непокретности која је била предмет експропријације, у складу са прописима о експропријацији;
6) отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у поступку враћања одузете имовине и обештећења у складу са
посебним законом;
7) размене грађевинског земљишта.
У случају поверавања комуналне делатности у складу
са посебним законом, грађевинско земљиште Град може
дати у закуп без накнаде на временски период на који је
поверено обављање комуналне делатности.
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Ради остваривања јавно - приватног партнерства, неизграђено грађевинско земљиште Град може дати у закуп без
накнаде приватном партнеру на рок на који је закључен јавни уговор у складу са законом којим се уређује јавно - приватно партнерство, односно уносити као оснивачки улог у
привредна друштва, а Град може са физичким или правним
лицем закључити и уговор о заједничкој изградњи једног
или више објеката.
Неизграђено грађевинско земљиште Град може уносити као оснивачки улог у јавно предузеће.
Влада ближе прописује начин и услове за улагање из
става 3. и става 4. овог члана.“.
Члан 25.
Члан 46. мења се и гласи:
„Поступак непосредне погодбе спроводи комисија из
члана 17. ове Одлуке коју образује градоначелник.
Градоначелник доноси закључак о покретању поступка
за отуђење односно давање у закуп грађевинског земљишта
непосредном погодбом, као и одлуку о отуђењу односно
давању у закуп грађевинског земљишта непосредном погодбом, на образложени предлог Надзорног одбора.
Предлог закључка о покретању поступка за отуђење
односно давање у закуп грађевинског земљишта непосредном погодбом и предлог одлуке о отуђењу односно давању
у закуп грађевинског земљишта непосредном погодбом,
припрема орган Градске управе надлежан за имовинско правне послове.
Уговор о отуђењу или давању у закуп грађевнског земљишта, закључује се између лица које прибавља грађевинско земљиште у својину, односно лица коме се грађевинско земљиште даје у закуп и Дирекције у року од 30
дана од дана доношења одлуке из става 2. овог члана.
Уколико лице које је прибавило грађевинско земљиште
у својину или коме је грађевинско земљиште дато у закуп
не приступи закључењу уговора из става 4. овог члана, градоначелник ће поништити одлуку из става 2. овог члана на
предлог Надзорног одбора.“.
Члан 26.
У члану 47. став 4. после речи: „Србије“, додају се речи:
„или другог надлежног органа“.
Члан 27.
У члану 49. став 2. речи: „решењем органа из члана 18.
ставови 1. и 2.“, замењују се речима: „одлуком органа из
члана 46. став 2.“.
У ставу 4. истог члана, алинеја 2., брише се.
У ставу 5. истог члана, речи: „порастом на мало“, замењују се речима: „индексом потрошачких цена“.
Члан 28.
Члан 51. мења се и гласи:
„Ако лице које је прибавило грађевинско земљиште у
својину не изврши своју уговорну обавезу плаћања утврђене цене грађевинског земљишта, уговор о отуђењу грађевинског земљишта се једнострано раскида и Дирекција
покреће поступак за поништај акта о отуђењу грађевинског
земљишта.
Одлуку о поништају акта о отуђењу грађевинског земљишта из члана 18. став 1. и члана 46. став 2. доноси градоначелник на предлог Надзорног одбора.
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Одлуку о поништају акта о отуђењу грађевинског земљишта из члана 18. став 2. доноси Скупштина града на
предлог Надзорног одбора.
У случају из става 1. овог члана, не врши се повраћај
средстава која су дата на име гарантног износа за учешће у
поступку отуђења грађевинског земљишта.
Члан 29.
У члану 52. став 4., брише се.
Члан 30.
Члан 53. брише се.
Досадашњи чланови 54.,55.,56. и 57. постају чланови
53.,54.,55. и 56.
Члан 31.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 020-4/2015-07
У Смедереву, 13. фебруара 2015. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

12.
На основу члана 97. став 7. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије”, број
72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013
(Одлука Уставног суда), 50/2013 (Одлука Уставног суда),
54/2013 (Решење Уставног суда), 98/2013 (Одлука Уставног
суда), 132/2014 и 145/2014), члана 20. став 1. тачка 8., а у
вези са чланом 23. став 4. и члана 32. став 1. тачке 6. и 14.,
а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007 и
83/2014), члана 14. став 1. тачка 8. и члана 19. став 1. тачке
6. и 14. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“ број 11/2013-пречишћен текст и 7/2014),
Скупштина града Смедерева, на 26. седници одржаној
13. фебруара 2015. године, донела је
ОД Л У КУ
О УТВРЂИВАЊУ ДОПРИНОСА ЗА УРЕЂИВАЊЕ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком се утврђују зоне и врсте намена објекта
у вези са плаћањем доприноса за уређивање грађевинског
земљишта, износи коефицијената зоне и коефицијената
намене, критеријуми, износ и поступак умањивања доприноса за уређивање грађевинског земљишта, као и услови и
начин обрачуна умањења доприноса у случају инфраструктурног опремања грађевинског земљишта средствима инвеститора, метод валоризације у случају плаћања у ратама
и друга питања од значаја за обрачун и наплату доприноса
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за уређивање грађевинског земљишта, у складу са Законом
о планирању и изградњи, на територији града Смедерева.
Члан 2.
Грађевинско земљиште може бити уређено и неуређено.
Уређено грађевинско земљиште је земљиште које је комунално опремљено за грађење и коришћење, у складу са
важећим планским документом (изграђен приступни пут,
електромрежа, обезбеђено снабдевање водом и обезбеђени
други услови).
Неуређено грађевинско земљиште које није опремљено у смислу ове Одлуке, а налази се у обухвату планског
документа на основу кога се могу издати локацијски услови, може се комунално опремити и средствима физичких и
правних лица.
Уређивање грађевинског земљишта обухвата његово
припремање и опремање.
Припремање земљишта обухвата истражне радове,
израду геодетских, геолошких и других подлога, израду
планске и техничке документације, програма за уређивање
грађевинског земљишта, расељавање, уклањање објеката,
санирање терена и друге радове.
Опремање земљишта обухвата изградњу објеката комуналне инфраструктуре и изградњу и уређење површина
јавне намене.
Уређивање грађевинског земљишта врши се према
средњорочним и годишњим програмима уређивања.
Финансирање уређивања грађевинског земљишта обезбеђује се из доприноса за уређивање грађевинског земљишта, закупнине за грађевинско земљиште, отуђења или размене грађевинског земљишта, претварањa права закупа у
право својине у складу са Законом и других извора у складу
са Законом.
Члан 3.
Допринос за уређивање грађевинског земљишта утврђује се на основу просечне цене квадратног метра станова
новоградње на територији града Смедерева, укупне нето
површине објекта који је предмет градње, коефицијента
зоне и коефицијента намене објекта.
II ЗОНЕ ПО КОЈИМА СЕ ВРШИ ОБРАЧУН ДОПРИНОСА
Члан 4.
Зоне за плаћање доприноса за уређивање грађевинског
земљишта су:
1. Прва зона обухвата грађевинско земљиште у следећим границама:
- граница зоне почиње од источне границе комплекса
Старе железаре, иде Горанском улицом до комплекса
„Монопола“, обухвата комплекс „Монопола“, „Јединства“, комплекс хотела „Смедерево“, „Годоминовог“
подрума и наставља северном границом Пионирског
парка и Старог гробља до Улице Народног фронта, затим иде Улицом Народног фронта до првог реда парцела са јужне стране Улице Словенске (к.п.бр. 1125),
прати парцеле уз ову улицу до укрштања са Улицом
Јоакима Вујића (укључујући и к.п.бр. 1163); граница
даље сече Улицу Јоакима Вујића, иде западном границом к.п.бр. 1168 и наставља спољном границом Парка
„Мајдан“ до Редутске улице, наставља овом улицом до

13. фебруар 2015. године

Србине улице, а затим иде Србином улицом до Редутског степеништа, скреће степеништем и иде до Улице кнез Михаилове, сече ову улицу и наставља даље
Улицом Лукијана Мушицког до Улице Проте Матеје;
граница затим скреће на исток, иде Улицом Проте Матеје до степеништа према Улици Шантићевој, скреће
степеништем до улице Шантићеве, наставља на исток
овом улицом до Улице Косовске, одакле иде на североисток Улицом Јована Крајишника до укрштања са
Улицом Димитрија Давидовића и Ђуре Даничића;
одавде граница наставља Улицом Ђуре Даничића до
завршетка планираног комплекса Спортског центра
(укључујући к.п.бр. 2414), скреће на запад, обухватајући први ред парцела уз Улицу Ђуре Даничића (закључно са к.п.бр. 2406), затим се враћа, сече Улицу
Ђуре Даничића у правцу Улице Вршачке, наставља
даље Улицом Вршачком на север до њеног краја, иде
Улицом Патриса Лумумбе до Улице Гундулићеве, наставља југозападно овом улицом према Улици Партизанској, даље скреће у Улицу Партизанску и наставља
до укрштања са Улицом 16. октобра; граница даље
скреће у Улицу 16. октобра на северозапад до Трга
Николе Крге, одакле скреће у Улицу војводе Путника,
иде овом улицом до надвожњака, затим прати надвожњак до његовог завршетка, скреће на северозапад у
Улицу Ђуре Стругара, наставља овом улицом до ресторана „Марина“, обухватајући овај ресторан; граница затим излази на обалу Дунава, где скреће на запад
и обалом долази до источне границе комплекса Старе
железаре, одакле и почиње.
2. Друга зона обухвата грађевинско земљиште у следећим границама:
- простор између утврђене границе 1. зоне и границе
која почиње у Горанској улици (у правцу бензинске
станице „Стара железара“), сече ову улицу и обухвата насеље „Колонија“ затим сече Дунавску улицу код
Панонске улице, наставља овом улицом до њеног краја и границом парцела излази на Улицу Три бреста,
наставља овом улицом до Излетничке улице, даље иде
Излетничком улицом ка југозападу до њеног укрштања са Улицом војводе Младена, наставља овом улицом до Горичке улице, а затим сече Горичку улицу и
обухватајући први ред парцела уз ову улицу наставља
према североистоку до к.п.бр. 3469; одавде граница
скреће на југоисток до Улице Танаска Рајића, сече ову
улицу и наставља стрмим сокаком до Абелове улице, сече ову улицу и обухватајући први ред парцела
уз Улицу Иве Андрића иде на запад до к.п.бр. 3633
(обухватајући и ову парцелу), одакле скреће на југ до
Фочанске улице; из Фочанске улице граница иде на
југоисток, обухватајући први ред парцела уз Улицу
Недељка Дивца до Расадничке улице, одакле трасом
Улице Недељка Дивца наставља до Петријевске улице, сече ову улицу и обухватајући први ред парцела
око раскрснице улица Петријевске, Старца Вујадина и
Кајмакчаланске, сече Кајмакчаланску улицу и, обухватајући први ред парцела уз Улицу Проте Матеје и Бококоторску, наставља на југоисток према Мостарској
улици; даље граница иде Мостарском улицом на југ,
обухватајући први ред парцела у овој улици, до Улице
Ослобођења, затим сече ову улицу и скреће на исток,
обухватајући први ред парцела уз Улицу Ослобођења
до Банатске улице; овде граница наставља Банатском
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и Улицом Љубомира Видаковића и, обухватајући први
ред парцела у улицама Ослобођења и Коларској, излази на Коларску улицу, сече ову улицу у правцу северне
границе комплекса Касарне, наставља овом границом
комплекса до Улице Ђуре Даничића; одавде граница
наставља на исток северном границом комплекса Храма Светог Луке, до Партизанске улице, наставља даље
Партизанском улицом до укрштања са Улицом Мирољуба Пауновића, затим скреће на исток у ову улицу и
северном границом комплекса Циглане „Никола Крга“
иде Улицом Доситеја Обрадовића до Устаничке улице,
наставља затим Устаничком улицом на североисток до
њеног краја, односно до Улице 16. октобра; овде граница сече Улицу 16. октобра и наставља према истоку
и правцем Железничке улице иде до парцеле пруге
Смедерево-Мала Крсна, одакле прати границу парцеле пруге у правцу северозапада до надвожњака, где се
спаја са утврђеном границом 1. зоне;
- подручје насеља „Металор“.
3. Трећа зона обухвата грађевинско земљиште у следећим границама:
- простор између утврђене границе 2. зоне и границе
која почиње у Горанској улици (западна граница комплекса Старе железаре), обухвата јужно залеђе ове
улице (стари напуштени пут) и границом к.п.бр. 4140
излази на Улицу братства и јединства, иде на југозапад
овом улицом, а затим скреће на југоисток и, обухватајући припадајуће парцеле са јужне стране Улице Црногорске и укључујући улице Битољску, Сувоборску
и Личку, иде до Улице Калничке, а затим наставља
Улицом Владимира Назора на исток и пратећи северну границу потеса Провалија излази на Горичку улицу
(код к.п.бр. 5238); даље граница сече Горичку улицу
и код к.п.бр. 5332 (укључујући и ову парцелу) иде
на југоисток и излази на Фочанску улицу (код к.п.бр.
5340, укључујући и ову парцелу), наставља овом улицом на исток до првих парцела уз ретензију Петријевског потока, а затим пратећи границу ретензије сече
Венчачку улицу и наставља правцем Улице Милана
Кршљанина до Петријевске улице, сече ову улицу и
наставља Улицом Пећке патријаршије (обухватајући
први ред парцела са југозападне стране ове улице)
до Балканске улице; даље граница наставља Балканском улицом на север (обухватајући први ред парцела
на источној страни) до комплекса трафостанице код
ОШ „Бранислав Нушић“, одакле скреће према Улици
Старца Вујадина и иде на југ, обухватајући први ред
парцела западно уз ову улицу, према Улици Николе
Пашића; овде граница скреће Улицом Николе Пашића
(обухватајући први ред парцела јужно уз ову улицу)
до Улице Саве Стефановића, затим иде овом улицом
на југ до њеног краја и наставља уз правац Кајмакчаланске улице на југ, обухватајући први ред парцела
западно уз ову улицу, до Улице Михајла Аврамовића;
обухватајући парцеле у зони раскрснице Улице Кајмакчаланске, Михајла Аврамовића и Мајке Јевросиме,
граница наставља на исток Улицом Мајке Јевросиме
и пратећи границу заштитног зеленог појаса према
Новом гробљу на северној граници комплекса Новог
гробља излази на Коларску улицу; граница даље сече
Коларску улицу и скреће на север, обухватајући први
ред парцела на источној страни Коларске улице, до
Ибарске улице, одакле иде на југоисток Ибарском ули-

Страна 59 – Број 1

цом и обухватајући јужну границу комплекса Касарне
излази на Вучачку улицу, где је сече и наставља даље
на североисток уз правац Улице Револуције (обухватајући припадајуће парцеле са њене југоисточне стране)
до Шумадијске улице; овде граница сече Шумадијску
улицу и излази на јужни обод стамбеног насеља „Папазовац“, обухвата ово насеље и границом изграђеног
земљишта према потесу Микинац излази на Улицу
Животе Лукића, сече ову улицу и обухватајући комплекс Економске школе и колоније уз Вучачки поток,
излази на Славонску улицу; одавде граница иде на северозапад правцем Улице Црвене Армије, тј. западном
границом 6. зоне, до границе 2. зоне;
- простор који обухвата припадајуће парцеле са обе
стране, уз правце следећих саобраћајница: Горанске
улице - од границе 3. зоне до подручја насеља Југово, Петријевске улице - од границе 3. зоне до границе
кат. општине Смедерево, Коларске улице (укључујући
простор до Улице Револуције у делу од Улице Металуршке до комплекса резервоара воде на Царини, заједно са комплексом резервоара) - од границе 3. зоне
до границе кат. општине Смедерево и Улице Црвене
Армије, тј. правац М-24/ М 1.10 - од границе 3. зоне
до границе 6. зоне;
- подручје насеља Југово у границама катастарске општине Смедерево.
4. Четврта зона обухвата грађевинско земљиште у следећим границама:
- простор између утврђене границе 3. зоне и границе
грађевинског подручја Смедерева утврђене Генералним урбанистичким планом Смедерева у делу између праваца Петријевског и Коларског пута и праваца
Коларског пута и Улице братства-јединства (правац
М-24/М 1.10.);
- у делу између праваца Београдског пута (Горанска
улица) и Петријевског пута: простор између утврђене границе 3. зоне и границе која почиње у Горанској
улици (код Удовичког потока), иде на југ путем за Удовице и обухватајући комплекс „Биковца“ и „Горанског
гаја“ иде Призренском улицом до Грочанске улице, затим скреће у ову улицу и наставља на североисток до
комплекса Виле Обреновић, обухвата овај комплекс
са југозападне и југоисточне стране, а затим наставља спољном границом к.п.бр. 4943 до Горичке улице,
сече ову улицу и, обухватајући припадајуће парцеле
са њене југоисточне стране, иде на југозапад, паралелно правцу Петријевског потока, до границе грађевинског подручја Смедерева утврђене Генералним урбанистичким планом Смедерева;
- простор насеља Годомин (иза Хладњаче);
- простор грађевинског подручја насеља Радинац.
5. Пета зона обухвата грађевинско земљиште у следећим границама:
- простор између утврђене границе 4. зоне и границе
грађевинског подручја Смедерева утврђене Генералним урбанистичким планом Смедерева - у делу између праваца Петријевског пута и Београдског пута
(Горанске улице);
- простор грађевинског земљишта изван границе грађевинског подручја Смедерева - зона викенд кућа уз стари Ландолски пут, до границе грађевинског подручја
насеља Ландол;
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- грађевинско земљиште изван границе грађевинског
подручја насеља у Водњу.
6. Шеста зона обухвата грађевинско земљиште у следећим границама:
- простор Индустријске зоне Смедерева, са утврђеном
границом: са северне стране дунавски насип у залеђу насеља „Металор“, односно река Дунав; са источне стране граница Генералног урбанистичког плана
Смедерева, односно граница канала технолошке воде
Железара Смедерево са јужне стране граница грађевинског подручја насељеног места Радинац, односно
локални пут за село Липе; са западне стране коридор
железничке пруге Смедерево-Мала Крсна;
- простор у појасу између коридора железничке пруге
и Улице Црвене армије, обухваћен зоном привредних делатности у обухвату Генералног урбанистичког
плана Смедерева;
- простор у граници комплекса Железаре Смедерево
као и простор уз магистрални путни правац М1.10 са
западне стране Железаре Смедерево до границе грађевинског подручја Смедерева;
- простор јужно од границе Железаре Смедерево до границе грађевинског подручја насеља Раља;
- простор привредне зоне „Пожаревачка петља“ и производне зоне око надвожњака у Малој Крсни;
- производно-пословни комплекси изван грађевинских
подручја насеља на територији града Смедерева, који
се граде у складу са одговарајућим урбанистичким
планом, а на основу Просторног плана града Смедерева.
7. Седма зона обухвата грађевинско земљиште у оквиру грађевинског подручја периурбаних насељених места у
граници Генералног урбанистичког плана Смедерева (изузев грађевинског подручја насељеног места Радинац) и то:
Удовице, Петријево, Вучак и Раља, као и земљиште изван
граница ових грађевинских подручја, а у граници Генералног урбанистичког плана Смедерева, на коме је истим дозвољена изградња под одређеним условима.
8. Осма зона обухвата грађевинско земљиште у оквиру
грађевинског подручја насељених места у обухвату Просторног плана града Смедерева, а изван границе Генералног урбанистичког плана Смедерева, као и грађевинско
земљиште изван граница грађевинских подручја насеља,
односно земљиште изван граница ових грађевинских подручја у коме је Просторним планом града Смедерева дозвољена изградња објеката под одређеним условима.
III НАМЕНЕ ОБЈЕКАТА
Члан 5.
Намена објекта - простора за који се утврђује допринос
за уређивање грађевинског земљишта може бити:
- стамбена: стамбени објекти, стамбени простор у
стамбено-пословним објектима и пратећи гаражни
простор у стамбеним објектима, као и припадајући
део гаражног простора у стамбено-пословним објектима;
- комерцијална: пословни објекти, хотели, угоститељски објекти, трговински објекти-простори са пратећим
простором, пословно-стамбени апартмани, бензинске
пумпе без и са надстрешницом, атељеи, објекти-про-
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стори услужног занатства, мењачнице, канцеларије,
кладионице, коцкарнице, видео клубови и сл. и остали
простори пословно-комерцијалног карактера у оквиру стамбено-пословних, привредно-производних и
осталих објеката, складишта, стоваришта и магацини
у оквиру комерцијалне намене, као и припадајући гаражни простор у овим објектима;
- производна: привредно-производни објекти, складишта, стоваришта и магацини у оквиру производне
намене, наткривена производна постројења, као и
објекти производног занатства, индустрије и грађевинарства, пољопривредни објекти, економски објекти и
гаражни простор у овим објектима;
- ј авна: објекти намењени за јавно коришћење, објекти јавне намене у јавној својини по основу посебних
закона (линијски инфраструктурни објекти, објекти
за потребе државних органа, органа територијалне аутономије и локалне самоуправе итд.) и остали
објекти јавне намене који могу бити у свим облицима
својине (болнице, домови здравља, домови за старе,
објекти образовања, отворени и затворени спортски
и рекреативни објекти, објекти културе, саобраћајни
терминали, поште и други објекти), пијаце, гараже као
посебни објекти, објекти - простори традиционалних
цркава и традиционалних верских заједница у смислу
Закона о црквама и верским заједницама („Службени
гласник Републике Србије“, број 36/2006) и објекти
за службене потребе дипломатско-конзуларних представништава страних држава, односно канцеларија
међународних организација у Републици Србији.
Објекти - простори који нису наведени у ставу 1. овог
члана, уподобиће се најсличнијој наведеној намени.
Члан 6.
Површина објекта - простора за који се утврђује допринос за уређивање грађевинског земљишта једнака је укупној нето површини објекта који је предмет градње изражен
у метрима квадратним, а према СРПС У.Ц2.100: 2002.
Члан 7.
Допринос за уређивање грађевинског земљишта плаћа
инвеститор.
Износ доприноса се утврђује решењем о издавању грађевинске дозволе, а на основу обрачуна доприноса који
врши Јавно предузеће Дирекција за изградњу, урбанизам и
грађевинско земљиште Смедерево (у даљем тексту: Дирекција) и доставља Одељењу Градске управе надлежном за
послове грађевинарства.
Обрачун доприноса за уређивање грађевинског земљишта врши се на основу акта Одељења Градске управе надлежног за спровођење поступка обједињене процедуре,
који се са изводом из пројекта за издавање грађевинске дозволе доставља Дирекцији.
Одељење Градске управе надлежно за спровођење поступка обједињене процедуре дужно је да одмах по подношењу захтева за издавање решења о грађевинској дозволи,
документацију из става 3. овог члана достави Дирекцији
ради обрачуна доприноса.
Дирекција је дужна да најкасније у року од 2 радна дана
од дана пријема документације, достави обрачун доприноса за уређивање грађевинског земљишта Одељењу из става
4. овог члана.
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Обавезни елементи обрачуна који сачињава Дирекција су:
- подаци о инвеститору,
- локацијски услови,
- катастарска парцела и адреса на којој се гради објекат,
- укупна нето површина објекта који је предмет
изградње,
- коефицијент зоне и коефицијент намене објекта,
- износ, начин и рокови плаћања доприноса,
- средства обезбеђења у случају плаћања на рате,
- прописани уплатни рачун са обавезним позивом на број.
Уколико инвеститор поднесе захтев за измену грађевинске дозволе и достави нови пројекат, односно сепарат
за измену грађевинске дозволе, сачиниће се нови обрачун
доприноса који ће бити саставни део измењеног решења о
грађевинској дозволи.
IV УТВРЂИВАЊЕ И ПЛАЋАЊЕ ДОПРИНОСА ЗА
УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Члан 8.
Износ доприноса се утврђује тако што се основица коју
чини просечна цена квадратног метра станова новоградње
на територији града Смедерева, према последњим објављеним подацима Републичког завода за статистику и информатику помножи са укупном нето површином објекта који
је предмет градње, израженом у метрима квадратним и са
коефицијентом зоне и коефицијентом намене објекта.
Коефицијенти зоне за обрачун доприноса за уређивање грађевинског земљишта:
ЗОНА

1

Коефицијент 0,1

2

3

4

5

6

7

8

0,09

0,07

0,05

0,03

0,07

0,02

0,01

Коефицијенти намене за обрачун доприноса за уређивање грађевинског земљишта:
Намена
Коефицијент

Стамбена Комерцијална Јавна намена Производна
0,3

0,4

0,1

0

Члан 9.
Допринос за уређивање грађевинског земљишта не
обухвата трошкове електродистрибутивне мреже и објеката, ТТ мреже и објеката, кабловске дистрибутивне системе,
мреже и објекте топлификације и гасификације и друго.
Радови на изградњи инфраструктуре, који нису садржани у плану детаљне регулације, а налазе се у граници
комплекса инвеститора и изводе се у циљу повезивања
објеката инвеститора са одговарајућим системом мреже
инфраструктуре, изводе се у оквиру изградње објеката којима служе.
Трошкове из става 1. и 2. овог члана сноси инвеститор.
Члан 10.
Укупно обрачунати допринос за уређивање грађевинског земљишта, за земљиште које је непотпуно опремљено комуналном инфраструктуром, а која не представља
неопходан услов за функционисање објекта који се гради,
умањује се за одређени проценат, у складу са следећом табелом:
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Недостајућа комунална
инфраструктура
Недостајућа саобраћајница
Недостајућа
канализациона
мрежа
Недостајућа водоводна мрежа

Проценат
умањења
20
10
10

Инвеститор је дужан да уз захтев за издавање грађевинске дозволе, ако је земљиште непотпуно опремљено
комуналном инфраструктуром, а која је неопходан услов
за функционисање објекта који се гради, што је утврђено
локацијским условима сагласно члану 135. став 10. Закона
о планирању и изградњи, достави уговор о регулисању међусобних обавеза у вези припремања и опремањa грађевинског земљишта закључен са Дирекцијом, којим ће се дефинисати обавезе уговорних страна на комуналном опремању
земљишта.
Инвеститору се обрачунава пун износ доприноса у случају да су испуњени услови да, најкасније до истека рока
за завршетак радова на изградњи објекта за који инвеститор тражи грађевинску дозволу, Дирекција изгради инфраструктуру потребну за његово прикључење.
У случају испуњености услова за закључење уговора о
заједничком опремању локације, сагласно члану 92. Закона
о планирању и изградњи, инвеститор има право на умањење доприноса за проценте умањења недостајуће комуналне
инфраструктуре утврђених у ставу 1. овог члана.
Члан 11.
Допринос за уређивање грађевинског земљишта не обрачунава се:
- за објекте јавне намене у јавној својини, објекте комуналне и друге инфраструктуре, производне и складишне објекте, подземне етаже објеката високоградње
(простор намењен за гаражирање возила, подстанице,
трафостанице, оставе, вешернице и сл.), осим за делове подземне етаже које се користе за комерцијалне делатности, отворена дечја игралишта, отворене спортске терене и атлетске стазе;
- з а адаптацију и реконструкцију у оквиру постојећег
габарита и волумена легално изграђеног објекта,
без повећања укупне нето површине и без промене
намене;
- з а станове и пословни простор које гради град Смедерево за потребе расељавања, а у циљу реализације
програма уређивања грађевинског земљишта;
- з а изградњу или извођење радова на изградњи објеката за службене потребе дипломатско-конзуларних
представништава страних држава, односно канцеларија међународних организација у Републици Србији,
уколико је то прописано билатералним споразумом,
ако постоји реципроцитет са том страном државом, о
чему потврду издаје министарство надлежно за спољне послове.
Члан 12.
Допринос за уређивање грађевинског земљишта се плаћа када се намена објекта, односно дела објекта, мења из
једне намене у другу намену за коју је прописан већи износ
доприноса.
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Инвеститор који уклања постојећи објекат који је изграђен у складу са законом, у циљу изградње новог објекта
на истој грађевинској парцели, плаћа допринос за уређивање грађевинског земљишта за разлику у нето површини
између објекта који планира да изгради и објекта који се
уклања.
Уколико на грађевинској парцели постоји изграђени
објекат који се руши, за исти се доставља документација
којoм се доказује легалност и површина објекта.

1. неопозиву банкарску гаранцију, наплативу на први
позив, без приговора која гласи на укупан износ недоспелих рата и која је издата на рок који мора бити
дужи три месеца од дана доспећа последње рате, или
2. успостави хипотеку на објекту који вреди најмање
30% више од укупног износа недоспелих рата у корист града Смедерева.
У случају плаћања доприноса за уређивање грађевинског земљишта на рате за изградњу објеката чија укупна
бруто развијена грађевинска површина не прелази 200м² и
који не садржи више од две стамбене јединице, не достављају се средства обезбеђења.

V НАЧИН ПЛАЋАЊА ДОПРИНОСА ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА И СРЕДСТВА
ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 15.

Члан 13.

Члан 14.
Допринос за уређивање грађевинског земљишта плаћа
се једнократно или у ратама, у периоду од 36 месеци.
Допринос за уређивање грађевинског земљишта усклађује се према званично објављеном показатељу раста потрошачких цена Републичког завода за статистику и информатику, од дана обрачуна до дана плаћања.
У случају плаћања доприноса једнократно, до пријаве
радова, инвеститор има право на умањење од 30%.
Право на умањење из става 3. овог члана има и инвеститор који плаћање врши у ратама у случају једнократног
плаћања преосталих недоспелих рата, а на основу обрачуна
испостављеног од стране Дирекције.
У случају плаћања доприноса у ратама, инвеститор
врши плаћање тако да плаћа прву рату у висини од 10%
утврђеног доприноса најкасније до подношења захтева за
пријаву радова, а преостали износ доприноса у месечним
ратама.
Рате ће се усклађивати према званично објављеном показатељу раста потрошачких цена Републичког завода за
статистику и информатику, за период од базног датума обрачуна доприноса до последњег дана у месецу, а уплаћују
се до 15. у наредном месецу.
Плаћање рата инвеститор врши на основу обрачуна испостављеног од стране Дирекције.
Инвеститор је дужан да пре пријаве радова прибави доказ о регулисању обавеза у погледу доприноса за уређивање грађевинског земљишта од стране Дирекције.
За период кашњења у плаћању, инвеститору се обрачунава камата за неблаговремено плаћене јавне приходе у
складу са законом.
Износ, начин плаћања доприноса за уређивање грађевинског земљишта и средства обезбеђења плаћања, уколико се допринос плаћа на рате, су саставни део решења о
грађевинској дозволи.
Износ доприноса за уређивање грађевинског земљишта
који је утврђен обрачуном који је саставни део решења о
грађевинској дозволи подлеже валоризацији до дана израде
коначног обрачуна доприноса.
Саставни део решења о употребној дозволи је коначни
обрачун доприноса.
Инвеститор је дужан да најкасније у року од 15 дана од
дана пријема решења о употребној дозволи измири укупан
износ доприноса за уређивање грађевинског земљишта.
У случају плаћања доприноса за уређивање грађевинског земљишта на рате, инвеститор је дужан да до момента
пријаве радова, као средство обезбеђења плаћања достави:

Инвеститор је дужан да изврши уплату доприноса за
уређивање грађевинског земљишта у целости, односно ако
плаћа на рате да уплати прву рату и достави средства обезбеђења, најкасније до подношења пријаве радова.
Дирекција, у име и за рачун града Смедерева води евиденцију о обрачунатом доприносу, динамици измиривања
доприноса, роковима плаћања месечних рата, издаје потврду о извршеној обавези на име плаћеног доприноса, покреће поступке за активирање средстава обезбеђења у случају
неплаћања доприноса и покреће друге поступке ради наплате доприноса.
VI УГОВОР О РЕГУЛИСАЊУ МЕЂУСОБНИХ ОДНОСА У ВЕЗИ ПРИПРЕМАЊА И ОПРЕМАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА СРЕДСТВИМА ФИЗИЧКИХ ИЛИ ПРАВНИХ ЛИЦА
Члан 16.
Грађевинско земљиште које није уређено у смислу
ове Одлуке, а налази се у обухвату планског документа на
основу кога се могу издати локацијски услови, односно
грађевинска дозвола, може се припремити, односно опремити средствима физичких или правних лица.
Лице које гради објекат на неуређеном грађевинском
земљишту подноси Дирекцији предлог о финансирању
припремања, односно опремања грађевинског земљишта.
Уз предлог о финансирању лице из става 2. овог члана
доставља:
- локацијске услове;
- доказ о решеним имовинско - правним односима за
парцелу на којој намерава да гради објекат;
- копију плана;
- предлог динамике и рокова изградње објекта.
Члан 17.
Дирекција након разматрања предлога лица из члана
16. става 2. ове Одлуке, а на основу прибављене документације, припрема елаборат о заједничком припремању и
опремању грађевинског земљишта са предлогом уговора о
заједничком припремању, односно опремању грађевинског
земљишта.
Елаборат из става 1. овог члана садржи:
- податке о локацији, односно зони у којој се планира
опремање грађевинског земљишта;
- податке из планског документа и техничке услове за
изградњу недостајуће инфраструктуре;
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- податке из програма уређивања грађевинског земљишта;
- границу локације која се припрема, односно опрема са
пописом катастарских парцела;
- динамику и рок изградње недостајуће инфраструктуре;
- обавезу Дирекције да обезбеди стручни надзор у току
извођења радова;
- одређивање учешћа сваке уговорне стране у обезбеђивању, односно финансирању израде техничке документације и стручне контроле техничке документације, извођењу радова и избору извођача радова, као и
других трошкова у вези са опремањем грађевинског
земљишта, укључујући висину и рокове обезбеђивања
финансијских и других средстава;
- одређивање објеката који се граде и који ће прећи у
јавну својину града Смедерева;
- одређивање износа учешћа лица из члана 16. став
2. ове Одлуке у финансирању припремања, односно
опремања грађевинског земљишта;
- средства обезбеђења испуњења обавеза уговорних
страна.
На предлог Надзорног одбора Дирекције, на елаборат
из става 1. овог члана сагласност даје Градско веће града
Смедерева.
Члан 18.
На основу елабората из члана 17. ове Одлуке Дирекција
и лице из члана 16. став 2. ове Одлуке закључују уговор о
заједничком припремању, односно опремању грађевинског
земљишта.
Уговор из става 1. овог члана нарочито садржи:
- податке о локацији, односно зони у којој се планира
опремањe грађевинског земљишта;
- податке из планског документа и техничке услове за
изградњу;
- податке из програма уређивања грађевинског земљишта;
- границу локације која се припрема, односно опрема са
пописом катастарских парцела;
- динамику и рок изградње недостајуће инфраструктуре;
- обавезу Дирекције, као инвеститора, да обезбеди
стручни надзор у току извођења радова;
- одређивање учешћа сваке уговорне стране у обезбеђивању, односно финансирању израде техничке документације и стручне контроле техничке документације, извођењу радова и избору извођача радова, као и
других трошкова у вези са опремањем грађевинског
земљишта, укључујући висину и рокове обезбеђивања
финансијских и других средстава;
- одређивање објеката који се граде и који ће прећи у
јавну својину града Смедерева;
- средства обезбеђења за испуњење обавеза уговорних
страна.
Лицу које учествује у заједничком припремању, односно опремању грађевинског земљишта износ доприноса за
уређивање грађевинског земљишта може се умањити највише до износа умањења за недостајућу комуналну инфраструктуру утврђеног чланом 10. став 1. ове Одлуке.
Члан 19.
Одељење Градске управе Смедерево надлежно за локални економски развој може, у циљу реализације пројекта
од значаја за локални економски развој, дати предлог гра-
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доначелнику града Смедерева да затражи од Владе Републике Србије да одобри висину накнаде у другачијем износу од износа предвиђеног Законом о планирању и изградњи
и овом Одлуком.
VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 20.
Инвеститори који су закључили уговоре са Дирекцијом
о регулисању накнаде за уређивање грађевинског земљишта, или исте закључе до 01.03.2015. године, у обавези су
да плаћају накнаду за уређивање грађевинског земљишта у
свему у складу са закљученим уговором.
Сви инвеститори који су до ступања на снагу Закона
о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи
(„Службени гласник Републике Србије“, број 132/2014),
закључили уговоре са Дирекцијом о регулисању накнаде
за уређивање грађевинског земљишта, по којима накнаду
нису платили у целости, имају право да поднесу захтев за
преуговарање висине и начина плаћања накнаде за уређивање грађевинског земљишта у складу са одредбама Закона о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи
(„Службени гласник Републике Србије“, број 132/2014) и
ове Одлуке. Уколико се новим обрачуном искаже мањи износ доприноса од износа већ плаћене накнаде за уређивање
грађевинског зељишта, инвеститор нема право на повраћај
тих више уплаћених средстава, а сматраће се да је накнада за уређивање грађевинског земљишта по постојећем
уговору у потпуности измирена, о чему Дирекција издаје
потврду.
Члан 21.
Даном почетка примене ове Одлуке престаје да важи
Одлука о критеријумима и мерилима за утврђивање закупнине и накнаде за уређивање грађевинског земљишта на
подручју града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 18/2009 - пречишћен текст и 8/2013).
Члан 22.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева“, а примењује
се од 01.03.2015. године.
Број 020-6/2015-07
У Смедереву, 13. фебруара 2015. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.
13.
На основу члана 2. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник Републике Србије“ број 88/2011),
члана 20. став 1. тачка 5., а у вези са чланом 23. став 4. и
члана 32. став 1. тачка 6., а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, број 129/2007 и 83/2014), члана 35. став 2. и члана 39. ставова 1, 2. и 3. Закона о прекршајима („Службени
гласник Републике Србије“, број 65/2013), члана 14. став 1.
тачка 5. и члана 19. став 1. тачка 6. Статута града Смедерева
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(“Службени лист града Смедерева”, број 11/2013-пречишћен текст и 7/2014)
Скупштина града Смедерева, на 26. седници одржаној
13. фебруара 2015. године, донела је
ОД Л У КУ
О КОМУНАЛНОМ УРЕЂЕЊУ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се општи услови комуналног
уређења насељених места на територији града Смедерева
(у даљем тексту: Града) и уређују међусобна права и обавезе међу учесницима у комуналном уређењу Града, у коришћењу и одржавању добара од општег интереса и добара у
општој употреби у области комуналних делатности.
Члан 2.
Под комуналним делатностима у смислу ове Одлуке
подразумевају се:
1) снабдевање водом за пиће,
2) пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних
вода,
3) производња и дистрибуција топлотне енергије,
4) управљање комуналним отпадом,
5) градски и приградски превоз путника,
6) управљање гробљима и погребне услуге,
7) управљање јавним паркиралиштима,
8) обезбеђивање јавног осветљења,
9) управљање пијацама,
10) одржавање улица и путева,
11) одржавање чистоће на површинама јавне намене и
на површинама у јавном коришћењу,
12) одржавање јавних зелених површина,
13) димничарске услуге,
14) делатност зоохигијене.
Члан 3.
Комуналне делатности из члана 2. став 1. ове Одлуке
обухватају:
1) снабдевање водом за пиће је захватање, пречишћавање, прерада и испорука воде водоводном мрежом до мерног
инструмента потрошача, обухватајући и мерни инструмент;
2) пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних
вода је сакупљање, одвођење, пречишћавање и испуштање
отпадних, атмосферских и површинских вода са површина
јавне намене, односно од прикључка корисника на уличну
канализациону мрежу, третман отпадних вода у постројењу за пречишћавање, црпљење, одвоз и третирање фекалија из септичких јама;
3) производња и дистрибуција топлотне енергије је централизована производња и дистрибуција у више објеката
водене паре, топле или вреле воде за потребе грејања;
4) управљање комуналним отпадом је сакупљање комуналног отпада, његово одвожење, третман и безбедно
одлагање укључујући управљање, одржавање, санирање и
затварање депонија, као и селекција секундарних сировина
и одржавање, њихово складиштење и третман;
5) градски и приградски превоз путника је обављање
јавног линијског превоза путника на територији Града
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унутар насељеног места или између два или више насељених места аутобусима и обезбеђивање пријема и отпреме
путника на станицама и стајалиштима, као саобраћајним
објектима који се користе у тој врсти превоза;
6) управљање гробљима је одржавање гробља и објеката, који се налазе у склопу гробља (мртвачница и капела),
сахрањивање, одржавање пасивних гробаља и спомен обележја, као и превоз посмртних остатака умрлог од места
смрти до мртвачнице на гробљу;
7) управљање јавним паркиралиштима је стварање и
одржавање услова за коришћење јавних саобраћајних површина и посебних простора одређених за паркирање моторних возила, као и уклањање и премештање паркираних
возила и постављање уређаја којима се спречава одвожење
возила по налогу надлежног органа;
8) обезбеђивање јавног осветљења обухвата одржавање, адаптацију и унапређење објеката и инсталација јавног
осветљења којима се осветљавају саобраћајне и друге површине јавне намене;
9) управљање пијацама је комунално опремање, одржавање и организација делатности на затвореним и отвореним просторима, који су намењени за обављање промета
пољопривредно-прехрамбених и других производа;
10) одржавање улица и путева у Граду је извођење радова којима се обезбеђује несметано и безбедно одвијање
саобраћаја и чува и унапређује употребна вредност улица,
путева, тргова, платоа и сл.;
11) одржавање чистоће на површинама јавне намене и
на површинама у јавном коришћењу је чишћење и прање
асфалтираних, бетонских, поплочаних и других површина
јавне намене, прикупљање и одвожење комуналног отпада
са тих површина, одржавање и пражњење посуда за отпатке
на површинама јавне намене и на површинама у јавном коришћењу, као и одржавање јавних чесама, бунара, фонтана,
купалишта, плажа и тоалета;
12) одржавање јавних зелених површина је уређење,
текуће и инвестиционо одржавање и санација зелених рекреативних површина и приобаља;
13) димничарске услуге су чишћење и контрола димоводних и ложних објеката и уређаја и вентилационих канала и уређаја;
14) делатност зоохигијене је хватање, збрињавање,
ветеринарска нега и смештај напуштених и изгубљених
животиња (паса и мачака) у прихватилишта за животиње,
лишавање живота за неизлечиво болесне и повређене, напуштене и изгубљене животиње, контрола и смањење популације напуштених паса и мачака, нешкодљиво уклањање лешева животиња са површина јавне намене и површина у јавном коришћењу до објеката за сакупљање, прераду
или уништавање отпада животињског порекла, спровођење
мера контроле и смањења популације штетних организама,
глодара и инсеката спровођењем мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације на површинама јавне намене и
на површинама у јавном коришћењу.
Члан 4.
Комуналне делатности из члана 2. и 3. ове Одлуке обављају јавна предузећа чији је Оснивач Град у складу са Законом о комуналним делатностима, Одлукама о оснивању
и Статутима предузећа, као и привредна друштва, предузетници или други привредни субјекти којима Град повери
обављање комуналних делатности, у складу са законом,
одлуком Скупштине града о начину обављања комуналне
делатности и уговора о поверавању.
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II КОМУНАЛНО УРЕЂЕЊЕ ГРАДА
Комунални објекти, површине јавне намене и површине у јавном коришћењу
Члан 5.
Комуналним објектима, у смислу ове Одлуке, сматрају се: грађевински објекти са уређајима, инсталацијама и
опремом, сама постројења, уређаји и инсталације и други
објекти који служе за пружање комуналних услуга корисницима, као и уређено грађевинско земљиште и добра у
општој употреби која се користе за обављање комуналне
делатности.
Члан 6.
Површина јавне намене, у смислу одредаба ове Одлуке,
је простор утврђен планским документом за уређење или
изградњу јавних објеката или јавних површина и то:
1. јавне саобраћајне површине: коловози, тротоари,
разделне и заштитне траке и појасеви, пешачке и бициклистичке стазе, пешачка острва, тргови и платои као комуникације пешачког саобраћаја, надвожњаци, подвожњаци,
мостови, пасареле, јавна паркиралишта и др.,
2. јавне зелене површине: паркови, спомен паркови, зелене површине на скверовима, трговима, зелене површине
дуж и у оквиру пута (разделне и заштитне траке и појасеви), травњаци, дрвореди и други засади, зелене површине
Смедеревске тврђаве (зеленило унутар и непосредно око
Смедеревске тврђаве), зелене површине дуж обала река и
других водених површина, зелене површине поред и око
стамбених и пословних зграда, у оквиру и између блокова
стамбених и пословних зграда, пошумљени терени, рекреационе површине и др.,
3. површина око објекта јавне намене (просветних, културних, научних, здравствених, социјалних установа и организација, као и других објеката за чију изградњу се може
утврдити јавни интерес у складу са законом),
4. неизграђено грађевинско земљиште намењено за
уређење или изградњу објеката јавне намене или јавних
површина.
Површине у јавном коришћењу, у смислу одредаба
ове Одлуке, су површине које планским документом нису
одређене као површине јавне намене, а доступне су већем
броју грађана, као што су изграђене и уређене саобраћајне
и зелене површине унутар и између блокова зграда, између
зграда, унутар отворених тржних центара, колонаде, пасажи и сл.
Члан 7.
Површине јавне намене користе се у складу са њиховом
наменом.
Површине јавне намене морају се држати у уредном и
чистом стању, што подразумева и уклањање остатака уља,
мазива и парафина са тротоара, тргова и пешачких стаза.
О уредном и чистом стању уређених и изграђених површина из става 1. овог члана старају се лица и субјекти из
члана 4. ове Одлуке.
О уредном стању неизграђеног грађевинског земљишта
намењеног за уређење или изградњу објеката јавне намене
или јавних површина, дужан је да се стара власник, односно корисник, односно непосредни држалац тог земљишта.
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Субјекат из става 4. ове Одлуке дужан је да редовно
коси траву тако да трава не прелази 20 центиметара, уклања коров, уклања грађевински и други отпад, орезује суве
гране, шибље и друго растиње, као и да предузима друге
радове како би земљиште било у уредном стању.
Члан 8.
Површине у јавном коришћењу морају се држати у
уредном стању.
О уредном стању површина из става 1. овог члана које
се налазе унутар отвореног тржног центра, дужан је да се
стара власник тржног центра, односно сви власници и корисници пословних простора у том центру.
О уредном стању површина из става 1. овог члана које
представљају део зграде (колонаде, пасажи), дужан је да се
стара власник зграде, односно власници посебних делова
зграде.
Корисник зграде у државној својини и закупац стана у
државној својини имају исте обавезе као и лица из става 3.
овог члана у погледу одржавања површина у јавном коришћењу.
О уредном стању површина из става 1. овог члана које
се налазе унутар или између стамбеног, односно пословног блока или између зграда, као и других површина које
су доступне већем броју грађана, дужни су да се старају
власници, односно корисници тих површина, ако другим
прописом Града није другачије предвиђено.
Члан 9.
Забрањено је на улици, тргу или другој површини јавне
намене и на површини у јавном коришћењу излагати робу
ради продаје, или вршити друге делатности изван продајног објекта (продавница или привремених објеката и сл.),
осим у случајевима када је то дозвољено законом или другим прописима Града.
Забрањено је по коловозима и тротоарима, као и другим саобраћајним површинама исписивати рекламе и друге
натписе или те површине на други начин прљати и оштећивати.
Забрањено је на површинама јавне намене и на површинама у јавном коришћењу остављати и смештати објекте као што су дашчаре, гараже, оставе, шупе и слично, без
претходно прибављеног одобрења надлежног органа.
Члан 10.
У циљу заштите површина јавне намене и површина у
јавном коришћењу забрањено је:
1. кретање, заустављање или паркирање возила на јавној зеленој површини, зеленој површини објекта јавне намене и зеленој површини у јавном коришћењу,
2. остављање нерегистрованих, хаварисаних или одбачених возила, прикључних возила, прикључне опреме,
агрегата, као и чамаца или пољопривредних машина, камп
опреме, камп кућица и камп возила на површини јавне намене и на површини у јавном коришћењу.
III ПРИВРЕМЕНО КОРИШЋЕЊЕ ПОВРШИНА
ЈАВНЕ НАМЕНЕ
Члан 11.
Привремено коришћење одређених делова површина
јавне намене може се одобрити у сврху:
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1. постављања башти отвореног и затвореног типа (у
даљем тексту: баште), ради обављања угоститељске делатности;
2. коришћења тротоара и других површина за излагање
робе продаји непосредно уз пословни објекат;
3. излагања продаји рукотворина, предмета народне радиности и уметничких заната;
4. постављања покретних продајних објеката (тезги, витрина и полица за излагање продаји публикација и штампе,
разног семења, апарата и расхладних витрина за сладолед,
освежавајућа и безалкохолна пића, уређаја за хот-дог, помфрит, крофне, кокице и друге прехрамбене и непрехрамбене робе);
5. постављања забавних паркова и уређаја за забаву
(циркуса, забавних паркова, разних покретних и непокретних справа за дечју игру и сличног урбаног мобилијара);
6. привременог смештаја покретних објеката (камп-кућица, ауто-приколица, покретних продајних објеката, возила, чамаца и сличних покретних објеката);
7. организовања и одржавања приредби, спортских,
културних и сличних манифестација и презентација.
Члан 12.
Одобрење за привремено коришћење површина из члана 11. став 1. тачка 1. доноси одељење Градске управе надлежно за издавање грађевинске дозволе.
Одобрење за привремено коришћење површина из члана 11. став 1. тачке 2, 3, 4, 5, 6. и 7. ове Одлуке доноси одељење Градске управе надлежно за инспекцијске послове.
Одобрењем из става 1. овог члана се утврђује корисник,
место, време и начин коришћења и очувања заузетог дела
површине, забрана ометања пешачког и другог саобраћаја,
као и мира и спокојства грађана.
Корисник привремено заузете површине из става 1.
овог члана је дужан да, уз поднети захтев, приложи:
- доказ о обављању регистроване делатности;
- урбанистичко мишљење Јавног предузећа Дирекција
за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево (у даљем тексту: Дирекција);
- сагласност Регионалног завода за заштиту споменика
културе Смедерево (у даљем тексту: Завод за заштиту споменика), уколико се објекти из члана 11. ове Одлуке налазе
у просторној културно-историјској целини или заштићеној
околини непокретног културног добра;
- доказ о уплати локалне комуналне таксе, уколико је
градском одлуком прописано плаћање комуналне таксе.
Уколико се одобрење издаје за период дужи од месец
дана, захтев за коришћење површина из става 1. овог члана,
уз доказ о уплаћеној комуналној такси, мора се обновити
најкасније 5 дана пре истека рока наведеног у одобрењу.
Приликом подношења захтева за организовање разних
презентација на одређеним деловима површина јавне намене, привремено, на краћи временски период, ради промовисања одређених стваралачких, културних, политичких, научних, производних програма и идеја, при чему се
површина јавне намене не заузима у већем обиму, нити се
њеним заузећем врши ометање пешачких и других комуникација, одобрење за њено заузеће се може издати и без
урбанистичког мишљења Дирекције.
Коришћење површина јавне намене ради излагања продаји рукотворина, предмета народне радиности и
уметничких заната, публикација и штампе, извођење културно-уметничких програма, као и презентације разних
производа и програма одређених удружења, институција и
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организација, може се, под одређеним условима, одобрити
без наплате локалне комуналне таксе.
Члан 13.
Корисник привремено заузете површине из члана 11.
ове Одлуке је обавезан да се у свему придржава услова
утврђених чланом 12. ове Одлуке и да за све време заузећа
одржава чистоћу и проходност дела површине коју привремено користи.
По истеку важности одобрења, или његовом стављању
ван снаге, корисник је дужан да привремено заузету површину из става 1. овог члана напусти и одмах врати у пређашње стање.
Члан 14.
Постављање башти угоститељских објеката и коришћење тротоара и других површина за излагање робе продаји
непосредно уз пословни објекат врши се у складу са посебним правилником.
Правилник из става 1. овог члана припрема одељење
Градске управе надлежно за послове урбанизма, грађевинарства и саобраћаја у сарадњи са Дирекцијом, а доноси
га Градско веће града Смедерева (у даљем тексту: Градско
веће).
Члан 15.
Постављање покретних продајних објеката у периоду
верских, државних, новогодишњих и других празника и
градских манифестација, врши се на основу одобрења одељења Градске управе надлежног за инспекцијске послове у
складу са претходно донетим организационим програмима
и одлукама Градског већа, или актима Градоначелника града Смедерева (у даљем тексту: Градоначелник).
Члан 16.
У одређеним случајевима, предвиђеним овом Одлуком,
површине јавне намене могу се привремено користити и у
друге сврхе, у складу са плановима, програмима и одлукама Скупштине града Смедерева (у даљем тексту: Скупштина града), одговарајућих аката Градоначелника и Градског
већа и одобрења надлежних одељења Градске управе.
Истовар и смештај грађевинског, огревног и другог
материјала
Члан 17.
Истовар и смештај грађевинског, огревног и другог материјала на површинама јавне намене врши се по захтеву
странке, а на основу одобрења одељења Градске управе надлежног за инспекцијске послове.
По истеку одобреног рока, корисник је дужан да грађевински, огревни или други материјал уклони, а површину
из става 1. овог члана уреди и врати у пређашње стање.
Члан 18.
Грађевински, огревни и други сличан материјал може
се изузетно и из оправданих разлога привремено оставити
на површини из члана 17. став 1. ове Одлуке испред свог
објекта без одобрења органа из члана 17. став 1. ове Одлу-
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ке, најдуже 24 сата од смештаја, под условом да се на тај
начин не омета пешачки и други саобраћај.
По истеку рока из става 1. овог члана, обвезник је дужан да за сваки дан заузећа површина из члана 17. став 1.
ове Одлуке плати локалну комуналну таксу у складу са
градском Одлуком.
Корисници су дужни да материјал обезбеде од расипања уз потпуну заштиту уличних канала, отвора и одвода.
Забрањено је спирање остатака уклоњеног садржаја у
уличне отворе (шахте).
Смештај покретних објеката и ствари
Члан 19.
На површинама јавне намене се, у складу са овом Одлуком, а на захтев странке, могу смештати покретни објекти и
ствари као што су: привремене бине, покретне камп-кућице,
ауто-приколице, покретни продајни објекти, возила, чамци
и слични објекти, на основу одобрења одељења Градске
управе надлежног за инспекцијске послове, уз претходно
прибављено урбанистичко мишљење Дирекције.
Члан 20.
Одобрење за привремено коришћење површина јавне
намене може се ставити ван снаге и пре истека његове важности и то:
- ако корисник делимично или у целини не поступи по
условима садржаним у одобрењу;
- из здравствених и хигијенских разлога, односно ако
коришћењем површина дође до загађења, прекомерне буке,
ремећења мира и спокојства грађана, емисије штетних и загушујућих материја и слично;
- ако начин привременог коришћења површина ремети
њихову основну функцију и естетски изглед;
- због спровођења програма и планова уређења грађевинског земљишта;
- у време одржавања градских и сличних манифестација;
- уколико у прописаном року не уплати локалну комуналну таксу, ако је плаћање исте прописано градском Одлуком;
- у случају наступања више силе и других непредвиђених околности.
У случајевима из става 1. овог члана одељење Градске
управе надлежно за инспекцијске послове ће наложити кориснику принудно уклањање ствари и предмета са заузетог
дела површина из става 1. овог члана, па уколико корисник
не поступи по датом налогу, привремено уклањање ће се
извршити преко другог лица, на трошак извршеника, на место које ће се за ту сврху одредити.
Члан 21.
Уклоњене ствари биће враћене (изузев отпадног и другог материјала без економске вредности) њиховом власнику по уплати: накнаде на име комуналне таксе уколико је
плаћање исте прописано градском Одлуком, казне изречене
у прекршајном поступку, трошкова уклањања поменутих
ствари и трошкова лежарине, односно по окончању прекршајног поступка, уколико решењем судије за прекршаје
није изречена заштитна мера одузимања предмета прекршаја.
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Уколико власник по урученом писменом позиву не преузме своје ствари у року који не може бити дужи од 180
дана од дана достављања обавештења, исте могу бити
изложене продаји на јавној лицитацији.
Након намирења трошкова поступка, преостали део
новчаних средстава биће враћен власнику.
IV РАСКОПАВАЊЕ ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ И ПОВРШИНА У ЈАВНОМ КОРИШЋЕЊУ
Члан 22.
Под раскопавањем површина јавне намене и површина
у јавном коришћењу (у даљем тексту: раскопавање), подразумевају се радови приликом изградње и реконструкције комуналне инфраструктуре на овим површинама, као и
радови приликом отклањања последица насталих дејством
више силе или у случају квара на објектима комуналне инфраструктуре.
Радови на раскопавању и довођењу површина из става
1. овог члана у првобитно стање изводе се по техничким
нормативима и стандардима који важе у грађевинарству и
морају се извести за најкраће потребно време ради несметаног одвијања саобраћаја.
Извођач радова је дужан да приликом раскопавања
обезбеди градилиште, пролаз пешацима и обележи одговарајућом саобраћајном сигнализацијом, те да ометање саобраћаја сведе на најмању меру.
Члан 23.
Раскопавање се може вршити на основу претходно прибављеног одобрења за извођење радова одељења Градске
управе надлежног за послове урбанизма и изградње и плаћене локалне комуналне таксе за раскопавање.
Обавеза инвеститора је да по завршетку радова површину из става 1. овог члана врати у пређашње стање. Надзор над извођењем радова врши Дирекција.
Инвеститор је дужан да, уз захтев за издавање одобрења за извођење радова органу из става 1. овог члана поднесе следећу документацију:
- копију плана катастарске парцеле са уцртаним трасама подземних инсталација и трасом планираног раскопавања;
- пројекат за извођење радова у складу са законом;
- сагласност јавних и дистрибутивних предузећа и организација које управљају појединим инсталацијама и уређајима (водовод, канализација, електровод, гасовод, топловод, ТТ водови и слично) на месту раскопавања;
- доказ о власништву објекта који се прикључује;
- грађевинску дозволу, односно други одговарајући акт
којим се одобрава извођење радова за објекат који се прикључује;
- уговор закључен са Дирекцијом о извођењу радова на
враћању раскопане површине у пређашње стање и доказ о
извршеној уплати износа за довођење раскопане површине
у првобитно стање утврђеног предмером и предрачуном;
- изјава о прихватању трошкова враћања раскопане површине у првобитно стање по основу већег обима изведених радова у односу на одобрене, или настале накнадним
оштећењима;
- сагласност Завода за заштиту споменика, уколико се
раскопава површина која представља културно добро и његову заштићену околину;
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- друге посебне сагласности, које по службеној дужности затражи одељење Градске управе надлежно за издавање
одобрења,
- одобрење за привремену измену режима саобраћаја,
уколико се раскопавање врши на јавној саобраћајној површини.
Члан 24.
Раскопавање изграђених, уређених или реконструисаних коловоза и тротоара не може да се врши пре истека периода од три године од дана завршетка ових радова, осим у
случајевима из члана 27. ове Одлуке.
Уколико предузеће, појединац или предузетник поступи супротно одредби овог члана, одељење Градске управе
надлежно за послове саобраћајне инспекције донеће решење о обустави радова и враћање раскопане јавне саобраћајне површине у првобитно стање и обавестити Дирекцију
ради наплате штете.
Члан 25.
За квалитет изведених радова на довођењу раскопане
јавне саобраћајне површине у пређашње стање, извођач радова гарантује две године.
Члан 26.
У случају настанка материјалне штете приликом раскопавања, инвеститор је дужан да одмах, односно у року који
му одреди одељење Градске управе надлежно за инспекцијске послове, на свој трошак, санира насталу штету.
Када се као последица раскопавања оштети површина
која није раскопавана, њено довођење у исправно стање
има исти третман као и површина која се раскопава.
Члан 27.
Изузетно, у случајевима хитних интервенција, јавно
предузеће које управља појединим инсталацијама и уређајима и одржава их, може извршити раскопавање ради
отклањања квара и без претходног подношења захтева за
одобрење.
У случајевима из става 1. овог члана, инвеститор је
дужан да о започетим радовима одмах обавести одељење
Градске управе надлежно за инспекцијске послове и Дирекцију, а да најкасније у року од 5 радних дана од настанка
узрока хитне интервенције, односно сазнања за квар, поднесе захтев за издавање одобрења.
Члан 28.
Уколико инвеститор не испуни обавезу из члана 23.
став 2. ове Одлуке, враћање раскопане површине у пређашње стање извршиће Дирекција на трошак инвеститора.
Члан 29.
Раскопавање се не може вршити у периоду од 01. новембра до 01. марта.
Изузетно, раскопавање у периоду из става 1. овог члана
може се вршити из разлога наведених у члану 27. став 1.
ове Одлуке, као и када то дозвољавају временски услови.
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V ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И УРЕЂЕЊЕ
ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ
Члан 30.
Изградња, реконструкција, уређење и одржавање површина јавне намене врши се у складу са програмима и одговарајућом планском документацијом, на основу Закона о
планирању и изградњи.
Члан 31.
Код изградње нових, или реконструкције изграђених
површина јавне намене, инвеститор је дужан да најкасније
30 дана пре почетка радова у писаној форми обавести све
заинтересоване субјекте о будућим радовима, а посебно:
- предузећа која управљају комуналним уређајима и инсталацијама, или се старају о њиховом одржавању;
- грађане који на тој површини поседују или користе
објекте, како би они унапред обезбедили услове за постављање комуналних уређаја, као и прикључивање својих
објеката на исте.
Члан 32.
Заинтересовани субјекти из члана 31. ове Одлуке су
дужни да, до почетка радова, у писаној форми, обавесте
инвеститора који гради или реконструише површине јавне намене о својим интересима и потребама везаним за
извођење радова на комуналним објектима, уређајима и
прикључцима на исте, како би се ти уређаји и прикључци,
уколико су испуњени сви потребни услови, поставили пре
изградње или реконструкције површина јавне намене.
Члан 33.
Уколико у року од 2 године по завршетку радова дође до
слегања терена и других промена на местима раскопавања,
инвеститор радова је обавезан да на свој трошак исту површину врати у пређашње стање.
Члан 34.
Инвеститор је дужан да приликом извођења грађевинских радова привремено коришћење површине јавне намене спроведе без битнијег ометања пешачког и другог саобраћаја, а градилиште обезбеди, у складу са законом.
Ако радови подразумевају заузеће саобраћајне површине, градилиште мора бити обележено саобраћајном сигнализацијом чије је постављање, у оваквим случајевима,
прописано посебним законом и која се поставља на основу
одобрења одељења Градске управе надлежног за послове
саобраћаја.
Инвеститори су дужни да:
- чисте површину јавне намене испред градилишта докле допире растурање прашине и грађевинског материјала;
- поливају растресити материјал за време рушења и
транспорта, као и приступне путеве да би се спречило загађивање ван градилишта;
- одржавају функционалност сливника, отворених и одводних канала за атмосферске воде у непосредној близини
и на самом градилишту;
- очисте точкове возила од блата пре изласка из градилишта, односно очисте запрљани коловоз и друге површине од блата и друге нечистоће;

13. фебруар 2015. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

- обезбеде депоновани грађевински материјал од растурања или разношења по површини јавне намене;
- да градилиште обезбеде светлосном и другом сигнализацијом, заштитним тракама и платнима, уколико то захтевају околности под којима се изводе радови.
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Члан 41.

Контролу и издавање одобрења за привремено коришћење дела површине јавне намене ван ограде градилишта остављањем ствари и разног грађевинског материјала
врши Одељење Градске управе надлежно за инспекцијске
послове.

Под одржавањем јавних зелених површина подразумева се:
- нега, обнова и обликовање биљног засада;
- одржавање стаза, путева, инсталација, објеката, урбаног мобилијара и инвентара који јој припадају;
- одржавање чистоће, заливање и слично;
- заштита од инсеката, биљних болести, корова и
слично;
- заштита од елементарних непогода и пожара;
- предузимање других радњи, предвиђених посебним
уговорима.

Члан 36.

Члан 42.

Инвеститор је обавезан да градилиште огради на начин
којим се обезбеђује несметан прилаз продавницама, стамбеним, пословним, државним и јавним објектима, хидрантима, резервоарима горива за централно грејање, смећарама, посудама за одлагање отпада (уколико не могу да се
изместе), као и да обезбеди проходност пешачких прелаза
и противпожарних путева.

За подизање, уређење и одржавање јавних зелених површина у насељеном месту Смедереву одговорна је Дирекција, а обављају их субјекти из члана 4. ове Одлуке.
На територији сеоских насељених места, одржавање
јавних зелених површина врши Месна заједница.
О одржавању јавних зелених површина из члана 6. став
1. тачка 3. ове Одлуке старају се њихови корисници.
Дирекција својим програмом пословања утврђује план
подизања, уређења и одржавања јавних зелених површина у насељеном месту Смедереву и финансијска средства
предвиђена буџетом Града, а као инвеститор закључује годишње уговоре са субјектима из члана 4. ове Одлуке.

Члан 35.

VI УРЕЂЕЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА
Управљање јавним зеленим површинама и њихово
коришћење
Члан 37.
Јавним зеленим површинама на територији града Смедерева управља Град који својим одлукама, у складу са њиховом основном наменом, планом и програмом уређивања,
преноси ова права на друге субјекте, осим у случајевима у
којима ова надлежност припада Републици Србији.
Члан 38.
Постојеће јавне зелене површине се могу користити
искључиво у складу са наменом одређеном планским документом.
Изузетно, јавне зелене површине могу се привремено
или повремено користити и на други начин, на основу Програма привременог и повременог коришћења.
Програм из става 2. овог члана припрема одељење
Градске управе надлежно за послове урбанизма, на предлог
Дирекције, а доноси га Градско веће.
Промена намене трајног карактера врши се на основу
планског документа.
Подизање, уређење и одржавање јавних зелених површина
Члан 39.
Подизање, уређење и реконструкција јавних зелених
површина врши се у складу са планским документом на
основу пројектне документације и одобрења одељења Градске управе надлежног за послове урбанизма и изградње.
Члан 40.
Одржавање постојећих јавних зелених површина врши
се на основу планова и програма одржавања, уговора, као и
одлука Скупштине града.

Члан 43.
Текуће одржавање јавних зелених површина око културних добара и зелених површина Смедеревске тврђаве,
обављају субјекти из члана 4. ове Одлуке, на трошак лица
које управља културним добрима.
Члан 44.
Одржавање јавних зелених површина непосредно испред улаза у пословне, трговинске, угоститељске, занатске
и друге сличне објекте, као и одржавање јавних зелених површина испред свих изграђених и неизграђених парцела,
обављају власници, односно корисници истих све до ивице
тротоара.
Члан 45.
Катастар зеленила на јавним зеленим површинама који
обухвата евиденцију о неуређеним и уређеним јавним зеленим површинама, о стању, броју и врстама биљног материјала, објеката и уређаја на јавним зеленим површинама,
као и свим променама на истим, израђује и води Дирекција.
Постављање инсталација
Члан 46.
На јавним зеленим површинама, као и површинама на
којима се планира подизање и уређење нових јавних зелених површина, инсталације (ТТ водови, електро-водови,
топловод, гасовод, водовод, канализација и слично) се могу
полагати само подземно, у складу са члановима од 22. па
закључно са чланом 29. ове Одлуке.
Ако на јавним зеленим површинама из става 1. овог
члана већ постоје саднице, инсталације се постављају на
прописној удаљености, како не би ометале њихов раст.
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Изузетно, ако не постоје друге техничке могућности
или из других важних разлога, у парковима, шумама и на
пошумљеним теренима могу се постављати надземни водови, на основу плана и програма, сагласности дистрибутивних предузећа и организација које управљају појединим
инсталацијама и одобрења одељења Градске управе надлежног за послове урбанизма и изградње, с тим да засад не
сме ометати коришћење тих водова.
Постављање и уклањање садница
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Нове саднице се постављају по плану и програму Дирекције.
Члан 50.
При изградњи грађевинских објеката на површинама
јавне намене, пројектна документација треба да садржи и
пројекат уређења слободних и зелених површина.
VII ЗАШТИТА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

Члан 47.

Члан 51.

Забрањено је постављање дрворедних садница на начин
који може проузроковати оштећење на зградама, угрозити
или ометати коришћење подземних и надземних инсталација, нарушавати видик, заклањати светло и ометати пролаз
пешака и моторних возила.
Уколико се садница поставља на тротоарима на којима
већ постоји дрворед, иста се поставља у већ постојеће садно место са одговарајућом заштитом, како би се спречило
њено ломљење, савијање и друго оштећење.
Ако се планира постављање новог дрвореда, у подлози
је потребно оставити отворе пречника најмање 1,20 метара
који ће бити изложени сунцу, ради окопавања и заливања
садница и исте заштитити одговарајућом решетком.
Уколико у поступку инспекцијског надзора одељење
Градске управе надлежно за инспекцијске послове уочи неправилности у смислу става 1. овог члана, наложиће уклањање овако постављене саднице.

На јавним зеленим површинама забрањено је:
1. коришћење јавних зелених површина ван оквира њихове планиране намене, без одобрења надлежног органа;
2. кретање ван обележених стаза, седење и лежање на
уређеним травњацима, осим у парк-шумама и излетиштима;
3. кретање, заустављање, паркирање, прање и поправка
возила, цистерни, атомизера, прскалица и других прикључних машина;
4. употреба отвореног пламена;
5. стајање и лежање на клупама, столицама и столовима;
6. пењање на дрвеће и ограде, као и седење на њима;
7. премештање, оштећење и одношење постављеног
урбаног мобилијара (клупа, столица, столова, жардинијера,
корпи за отпатке, табли са обавештењима и упозорењима,
справа за дечју игру и слично);
8. оштећење засада јавних зелених површина (сечом,
ломљењем садница, дрвећа, грања, чупањем лишћа, украсног и другог шибља, брањем цвећа, истезањем арматуре
и слично);
9. оштећење ограда, стубова, површине изграђених стаза, инсталација и других објеката;
10. истовар и смештај ствари без одобрења надлежног
органа;
11. изливање отпадних и других течности, осим заливања;
12. излагање робе продаји без одобрења надлежног органа;
13. копање и насипање земље и другог сличног материјала без одобрења надлежног органа;
14. уништавање птица, птичијих станишта, гнезда и
хранилица за птице и другу дивљач;
15. постављање покретних објеката и уређаја (кошница,
паноа, столова, клупа, колица, приколица, камп-приколица
и слично) без одобрења надлежног органа;
16. шетња и слободно кретање паса без одговарајућих
заштитних средстава (корпи, поводника и слично) и без
надзора власника, осим на јавним зеленим површинама
које су одређене, обележене и обезбеђене за ту сврху, као и
остављање непочишћеног измета;
17. напасање, пуштање и чување домаћих животиња;
18. засађивање и подизање засада;
19. предузимање других радњи којима се наноси штета
јавним зеленим површинама.

Члан 48.
Субјект из члана 4. ове Одлуке који одржава јавне зелене површине, дужан је да извршава налоге инспекцијских служби, као и да без посебног налога инспекцијских
служби, уклања стабла, гране, делове стабала и другог растиња које је оштећено услед елементарних непогода или
других непредвиђених догађаја.
Члан 49.
Уклањање здравих стабала са јавних зелених површина
која угрожавају живот људи, одвијање саобраћаја, које својим кореном угрожавају водоводне и канализационе инсталације, врше издигнуће тротоара и угрожавају стабилност
грађевинских објеката, врши се на основу налога одељења
Градске управе надлежног за инспекцијске послове, уз прибављено мишљење стручне комисије.
Комисију из става 1. овог члана образује Градоначелник, а чине је запослени у Јавном предузећу „Србијашуме’’, Јавном комуналном предузећу Зеленило и гробља
Смедерево, Дирекцији и Градској управи града Смедерева.
Уколико се уклањање стабала са јавних зелених површина врши по захтеву странке, у случају да се здрава стабла морају уклонити ради изградње грађевинских објеката,
или извођења других радова, странка је дужна да уплати
накнаду за набавку три нове саднице уместо сваке посечене у корист буџета Града, по важећем ценовнику ЈКП Зеленило и гробља Смедерево.
Одобрење за сечу стабала из става 3. овог члана издаје
одељење Градске управе надлежно за инспекцијске послове, уз прибављено мишљење стручне комисије из става 1.
овог члана и доказа о извршеној уплати накнаде.

Члан 52.
Надзор над спровођењем одредби из члана 51. ове
Одлуке врши одељење Градске управе надлежно за инспекцијске послове и послове комуналне полиције.
У случају неовлашћеног коришћења јавних зелених површина из члана 51. став 1. тачка 3, 7, 10, 12, 13. и 15. оде-
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љење Градске управе надлежно за инспекцијске послове и
послове комуналне полиције наложиће принудно уклањање предмета, уређаја и објеката са заузетих делова јавних
зелених површина.
Уколико извршеник не поступи по датом налогу, уклањање ће се извршити преко другог лица, на трошак извршеника.
VIII ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ И ПОВРШИНАМА У ЈАВНОМ
КОРИШЋЕЊУ
Члан 53.
Старање и надзор над одржавањем чистоће на површинама јавне намене у насељеном месту Смедерево, осим
на површинама из члана 6. став 1. тачка 3. ове Одлуке и
површини Смедеревске тврђаве и простора око ње, у надлежности је Дирекције, а старање и надзор над површинама
у јавном коришћењу у насељеном месту Смедерево је обавеза власника и корисника стамбених и пословних објеката
на површинама око својих објеката.
Члан 54.
Дирекција утврђује годишњи план одржавања, унапређења и заштите чистоће на територији насељеног места
Смедерево на основу износа финансијских средстава планираних буџетом Града за те намене, закључује уговор са
субјектима из члана 4. ове Одлуке и врши стручни надзор
над обављеним радовима.
Члан 55.
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Ако при превозу терета дође до расипања материјала
или изливања течности на јавне саобраћајне површине,
превозник је дужан да о свом трошку угрожену површину одмах обезбеди, заштити, очисти и врати у пређашње
стање.
Уколико превозник то не изврши по налогу комуналног
инспектора, одељење Градске управе надлежно за инспекцијске послове спровешће извршење радова преко другог
лица на трошак извршеника.
Члан 57.
Власници и корисници стамбених, пословних и других
објеката су дужни да се о свом трошку старају о чишћењу
површина јавне намене и површина у јавном коришћењу
(тротоара, платоа, степеништа, јавних зелених површина и
слично) непосредно око својих објеката, све до ивице тротоара са путем, односно простором за паркирање возила,
уколико се поменути објекти не налазе на трговима или
платоима.
Члан 58.
Уколико се пословни и други објекти налазе на трговима, платоима и сличним површинама веће ширине, власници, односно корисници објеката су дужни да одржавају чистоћу целом дужином регулационе линије, односно
грађевинске линије свог објекта према тргу у ширини од 4
метра од улаза у објекат, укључујући и захваћени део јавне
зелене површине, односно до замишљене средишње линије
ако се два објекта на тргу налазе један наспрам другог, а
раздаљина између њих не прелази 4 метра.
О чишћењу површина из члана 6. став 1. тачка 3. ове
Одлуке и површина културних добара и њихове заштићене
околине старају се субјекти који имају право управљања
или коришћења тих површина.

У одржавање чистоће на површинама из члана 53. ове
Одлуке спада:
- чишћење и прочишћавање површине;
- чишћење површина јавног саобраћаја, осим улица и
путева без застора (асфалта, бетона, коцке и слично);
- прање и поливање;
- пражњење, прање и одржавање корпи за отпатке и посуда за одлагање отпада;
- сакупљање, сабирање и уклањање отпада;
- изношење и одлагање отпада;
- послови на превенцији настанка „дивљих депонија“;
- чишћење и уклањање снега посипањем соли или на
други начин (Зимска служба) као и других наноса од атмосферских падавина;
- кошење траве, кресање крошњи дрвећа, ограда, шибља и корова са површине и слично;
- други слични послови на одржавању чистоће утврђени уговором између инвеститора и извршиоца;
- послови на одржавању чистоће по налогу одељења
Градске управе надлежног за инспекцијске послове.

При спровођењу организованих акција на уређењу
Града, грађани су обавезни да се пре предузимања радњи
на чишћењу и уређењу делова површина из члана 53. ове
Одлуке и јавних зелених површина, а најмање 48 сати унапред, договоре са носиоцем акције о начину смештаја прикупљеног материјала до његовог одношења.
Носилац акције из става 1. овог члана је дужан да пре
почетка акције обавести грађане о термину и начину њеног
извођења, а прикупљени материјал транспортује на место
депоновања, у складу са постигнутим договором и техничким могућностима.
Ако није другачије одређено, грађани су дужни да прикупљени отпад одлажу у посуду за отпад, а кабасти и баштенски отпад на начин описан у ставу 1. и 2. овог члана.
По завршетку акције уређења, отпад се одлаже на начин
и по поступку предвиђеном овом Одлуком.

Члан 56.

Члан 60.

Превоз огревног, грађевинског и другог расутог материјала, његов утовар и истовар, превоз фекалног и комуналног отпада, нафте и нафтних деривата, течног гаса,
медицинског и другог опасног отпада, може се вршити
искључиво специјализованим возилима, уз законом прописане мере заштите, на начин којим је спречено растурање
или изливање садржаја на путеве и друге делове површина
јавне намене и површина у јавном коришћењу.

О чишћењу површина из члана 6. став 1. тачка 3. ове
Одлуке, уклањању отпада, наноса, снега, блата, воде и друге нечистоће, дужни су да се старају субјекти који њима
управљају, власници, или корисници:
1. привремених објеката на површини у ширини од 4 м
око објеката;
2. јавних паркиралишта, на унутрашњем простору и непосредно око њега;

Члан 59.
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3. бензинских пумпи, на платоу испред објеката, на
прилазним путевима до ивице главног пута, око објекта и
на зеленим површинама које окружују објекат;
4. аутобуских и железничких станица и пристаништа,
на платоима унутар станица и око њих, као и на прилазним
путевима до ивице главног пута;
5. пијаца, градске кафилерије и гробаља, унутар, на
улазима, излазима и око ограде у ширини од 4м, односно у
граду од ограда до ивице тротоара са путем;
6. спортских и забавно-рекреативних терена, базена,
унутар и око ових терена, као и улаза и излаза;
7. површине за постављање забавних радњи, игара и
слично;
8. површине на којој се организују позоришне представе, приказивање филмова, концерти, забаве и слични догађаји;
9. површине на којима се изводе грађевински и комунални радови и на површинама непосредно око њих;
10. површине око трговинских, угоститељских, занатских објеката, башти уз објекте и слично;
11. површине око стоваришта, отпада и депонија, од
ограде до ивице пута;
12. позоришних и филмских сала и сличних објеката,
на улазима и излазима;
13. спортских хала и дворана, на улазима и излазима.
Кориснику површине из става 1. тачка 7. овог члана
одељење Градске управе надлежно за инспекцијске послове одобриће привремено коришћење површине, уколико уз
поднети захтев достави и писани доказ о поседовању посуде за комунални отпад прописане запремине на утврђеној
локацији и доказ о плаћању накнаде за њено изношење и
пражњење.
Члан 61.
При извођењу радова на изградњи, уређењу или реконструкцији површине јавне намене и површине у јавном коришћењу, инвеститор је дужан да о свом трошку постави
посуде за грађевински отпад у складу са пројектом.
Изузетно, када се у поступку инспекцијског надзора
утврди да на појединим местима постоји потреба за постављањем нових или заменом оштећених корпи за отпатке и
посуда за комунални отпад, исте се могу постављати и на
основу решења одељења Градске управе надлежног за инспекцијске послове, на трошак лица из става 1. овог члана.
У случајевима из става 1. и 2. овог члана када се посуде
за комунални отпад и корпе за отпатке постављају на површинама културних добара и њихове заштићене површине,
постављање се врши на основу прибављеног мишљења Завода за заштиту споменика.
Простор око посуда за комунални отпад и корпи за отпатке, као и подлога на коју су ове постављене, мора се одржавати у уредном и чистом стању, а исте се морају редовно
празнити и одржавати у исправном стању.
Члан 62.
Чишћење површина јавног саобраћаја се врши у времену од 0 - 24 сата.
Чишћење површина јавне намене врши се, по правилу,
у току дана, а може се обављати и ноћу.
Прање улица се врши у периоду од 0 - 24 сата.
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Приликом прања улица, морају се претходно очистити
сви отвори и решетке за прикупљање атмосферских и других вода, да би се омогућило њено несметано отицање.
Поливање улица се врши претежно у летњем периоду,
по потреби.
Забрањено је при прању и поливању улица поливати возила, друге објекте и лица и таложити нечистоћу уз ограде,
грађевинске објекте и слично.
Члан 63.
Забрањено је на површини јавне намене и површини у
јавном коришћењу:
1. стварати нечистоћу на било који начин (одлагањем
кабастог отпада, бацањем отпадака ван посуда за комунални отпад и корпи за отпатке, са тераса и прозора стамбених
и других објеката изливати воду, бацати отпад, друге предмете и сл.);
2. избацивати отпад у врећама ван термина који су одређени за овакав начин одношења отпада у случајевима установљавања обавезе изношења отпада у типизираним врећама, избацивање отпада у неодговарајућим врећама;
3. остављати разне предмете и ствари;
4. бацати у корпе за отпатке кућни отпад, запаљив и
други неприпадајући садржај, као и отпад из пословних
објеката, односно одлагати комунални отпад супротно
утврђеној методологији за његову примарну селекцију;
5. смештати и складиштити амбалажу, робу и картонске
кутије, осим по одобрењу одељења Градске управе надлежног за инспекцијске послове;
6. разбацивати и разбијати стакло и стаклену амбалажу;
7. палити ватру, емитовати дим и друге загушљиве материје;
8. ломити или на други начин оштетити или уништити
посуде за комунални отпад или ђубријере;
9. оправљати, прати возила и обављати занатске и сличне радове;
10. лепити плакате, огласе, рекламни и пропагандни материјал, осим на местима где је то дозвољено;
11. цепати и тестерисати дрва, истоваривати угаљ и
складиштити га дуже од 24 сата;
12. вршити истовар, утовар и паркирати возила у пешачким зонама и на местима на којима се налазе улични
хидранти, сливници, посуде за отпад, корпе за отпатке и
слични комунални објекти;
13. изливати отпадне и друге течности, воду из ауто-перионица, из спољних јединица клима-уређаја, усмеравати
олучну и другу воду из својих дворишта или објеката ка
површинама јавне намене и површинама у јавном коришћењу;
14. пљувати по улици и тротоару, вршити нужду и друге
физиолошке потребе;
15. изливати садржаје септичких јама, отпадне и друге
течности, помије и комину у канализационе и друге уличне
отворе;
16. изливати фекалне и друге отпадне воде у водотокове, јавну канализацију, или било који други део површина
јавне намене и површина у јавном коришћењу;
17. растурати отпатке из посуда за отпад и корпи за отпатке, сипати у њих пепео и други запаљив садржај, као и
спаљивати отпад у њима;
18. истезати и исправљати грађевинску арматуру;
19. држати хаварисана, неисправна и нерегистрована
возила, или остављати возила која су регистрована, али неупотребљива за саобраћај;
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20. угрожавање заштићених природних добара (испаша
стоке, одлагање отпада, ложење ватре, ломљење и сечење
грана, кидање лишћа или предузимање било које радње
које би измениле њихов садашњи изглед);
21. избацивати отпатке који имају својства опасних материја, као и споредних производа животињског порекла;
22. излагати продаји робу која је предмет производње и
промета погребних услуга;
23. вршити бесправно заузеће ради излагања робе продаји;
24. предузимати друге радње којима се површине јавне
намене и површине у јавном коришћењу угрожавају.
Члан 64.
Ако власник возила из члана 63. став 1. тачка 19. ове
Одлуке не уклони исто са површине јавне намене или површине у јавном коришћењу по налогу одељења Градске
управе надлежног за инспекцијске послове у остављеном
року, одељење Градске управе надлежно за инспекцијске
послове извршиће уклањање возила преко другог лица на
унапред одређено место, на трошак извршеника.
Уколико власник не преузме возило у законском року од
дана достављања писаног обавештења где се возило налази, исто ће по истеку тог рока бити изложено продаји путем
јавне лицитације.
После намирења трошкова поступка, преостали део
новчаних средстава биће враћен власнику возила.
Шкољке дотрајалих путничких, теретних и сличних
возила, хаварисане приколице и слично се неће сматрати
возилом и биће изложене продаји, односно предата на рециклажу одмах после уклањања.
Члан 65.
Приликом сече и орезивања дрвореда, обликовања круна, уређења травњака и сличних радова, као и приликом
чишћења сливника, решетки и сличног од атмосферских и
других талога, сабирања уклоњеног наноса, снега и отпада
прикупљеног на гомиле чишћењем и прочишћавањем града, извођач радова је дужан да прикупљени материјал и отпатке одмах уклони, а површину јавне намене и површину
у јавном коришћењу врати у пређашње стање.
Уколико субјекат из става 1. овог члана не изврши своју
обавезу по налогу одељења Градске управе надлежног за
инспекцијске послове, одељење Градске управе надлежно
за инспекцијске послове спровешће извршење те радње
преко другог лица, на трошак извршеника.
IX ИЗНОШЕЊЕ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА И ПОСТУПАЊЕ СА ОТПАДНИМ МАТЕРИЈАМА
Члан 66.
Изношење и одлагање комуналног отпада са површине
јавне намене и површине у јавном коришћењу на територији Града врши субјекат из члана 4. ове Одлуке (у даљем
тексту: давалац услуга), који је дужан да:
1. износи комунални отпад у складу са програмом изношења комуналног отпада;
2. обнавља, одржава и замењује посуде набављене из
буџетских или средстава даваоца услуга;
3. постави корпе за отпатке (ђубријере), на начин којим
је омогућено њихово лако пражњење, прање и одржавање,
редовно их празни и чисти простор око њих;
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4. уклања кабасти и баштенски отпад у складу са планом, програмом, налозима одељења Градске управе надлежног за инспекцијске послове, као и по позиву корисника
услуга, уз новчану накнаду;
5. преко средстава јавног информисања обавештава и
упознаје јавност са програмом изношења комуналног отпада.
Изношење и одлагање комуналног отпада у насељеним
местима сеоског карактера организују Месне заједнице.
Члан 67.
Сви власници и корисници стамбеног или пословног
простора (отвореног или затвореног), грађани, правна
лица, предузетници, организације и установе на територији насељеног места Смедерево (у даљем тексту: корисници
услуга), дужни су да сакупљају и одлажу комунални отпад
на прописан начин и без изузетка подлежу обавези организованог изношења комуналног отпада, без обзира да ли су
о томе склопили посебан уговор са даваоцем услуга и да ли
поседују типску посуду за одлагање комуналног отпада, уз
плаћање новчане накнаде за извршене услуге.
Корисници услуга су обавезни да прибаве типске посуде за одлагање комуналног отпада.
Корисници услуга могу бити ослобођени обавезе из
става 2. овог члана у случајевима, када у поступку инспекцијског надзора буде утврђено:
- да специјализовано возило за изношење комуналног
отпада не може да приђе месту са којег се односи комунални отпад;
- да није могуће поставити посуду за одлагање комуналног отпада на било које место у близини корисника услуга;
- да се постављањем посуде за одлагање комуналног
отпада омета пешачки и други саобраћај и ружи естетски
изглед града;
- да је из других оправданих разлога најцелисходније
да се комунални отпад износи у пластичним врећама, типским врећама, или на други погоднији начин, прописан
овом Одлуком.
У случајевима из става 3. овог члана, решење о начину одлагања комуналног отпада доноси одељење Градске
управе надлежно за инспекцијске послове по претходно
прибављеном урбанистичком мишљењу Дирекције.
Комунални отпад се не сме уништавати, спаљивати, закопавати, износити, разбацивати и одлагати на приватним
поседима и површинама јавне намене и површинама у јавном коришћењу, осим на начине предвиђене овим чланом.
Комунални, комерцијални, кабасти, баштенски отпад и споредни производи животињског порекла
Члан 68.
Комуналним отпадом сматра се отпад из домаћинстава
(кућни отпад), који настаје у индивидуалним кућама, становима, заједничким просторијама стамбених и пословних
зграда, као и други отпад који је због своје природе или
састава сличан отпаду из домаћинства, а који се по својој
величини може одлагати у посуде за сакупљање отпада.
Комерцијални отпад јесте отпад који настаје у предузећима, установама и другим институцијама које се у целини
или делимично баве трговином, услугама, канцеларијским
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пословима, спортом, рекреацијом или забавом, осим отпада
из домаћинства и индустријског отпада.
Отпад који није могуће одложити у контејнере за комунални отпад јесте кабасти и други отпад.
Баштенски отпад је биоразградиви отпад, отпад који је
погодан за анаеробну или аеробну разградњу.
Споредни производи животињског порекла се не сматрају отпадом, а за поступање са тим материјама надлежна
је служба зоохигијене у складу са посебним прописима којима се регулише ова област.
Члан 69.
Забрањено је одлагати кабасти, баштенски и грађевински отпад у посуде за комунални отпад, избацивати и смештати на површину јавне намене и површину у јавном коришћењу, већ се мора чувати у свом поседу, све до његовог
одношења, на трошак власника.
Забрањено је одлагати кућни отпад у корпе за отпатке
- ђубријере.
Члан 70.
Давалац услуга је дужан да кроз годишњи Програм пословања планира начин изношења комуналног, кабастог и
баштенског отпада и да у сарадњи са Месним заједницама
и на њихов захтев организује периодичне акције његовог
изношења.
Корисник услуга може сопственим превозом извршити одвожење кабастог и баштенског отпада на депонију уз
плаћање накнаде за депоновање утврђене ценовником даваоца услуга.
Постављање посуда за одлагање комуналног отпада
Члан 71.
Посуде за одлагање комуналног отпада морају бити типизиране по изгледу, боји и запремини (подесне за изношење отпада специјализованим возилом), а корисници услуга
су дужни да их набаве о свом трошку.
У типизиране посуде спадају:
1. канте - за индивидуална домаћинства, на сваких 60 м2
стамбеног простора по једна канта;
2. контејнери запремине 1, 1 метар кубни - за зграде за
колективно становање, на сваких 15 станова по један контејнер;
3. посуде запремине 5-8 метара кубних;
4. посуде за прикупљање грађевинског, кабастог и баштенског отпада;
5. друге посуде чији тип утврди давалац услуге према
конкретним потребама;
6. посуде за селективно одлагање комуналног отпада;
7. подземне посуде за одлагање комуналног отпада.
За правна лица и предузетнике који обављају одређену
делатност, тип посуда се одређује и на основу те врсте делатности, као и на основу количине отпада која се јавља у
таквом процесу рада.
У случајевима извођења грађевинских радова на изградњи, санирању, или адаптацији објекта, инвеститор је
обавезан да са даваоцем услуга изношења кабастог отпада
склопи уговор о постављању посуде за отпад одговарајућег
габарита, ради одношења грађевинског и сличног отпада,
уз одговарајућу накнаду.
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Тип и број посуда за одлагање отпада одређује давалац
услуга, а њихова локација се утврђује на основу мишљења
Дирекције.
У случају увођења обавезе вршења примарне селекције
комуналног отпада, корисници су дужни да поступају по
методологији утврђеној актом надлежног органа.
Члан 72.
Комунални отпад се може одлагати и у пластичним
врећама, или типским врећама одговарајуће запремине,
на основу мишљења даваоца услуга и одобрења одељења
Градске управе надлежног за инспекцијске послове.
Давалац услуга утврђује време и место сабирања и одношења комуналног отпада, о чему је дужан да правовремено обавести кориснике услуга.
Комунални отпад из централних делова насељеног места Смедерево који се одлаже у пластичним врећама, или
типским врећама одговарајуће запремине, износи се у периоду који одреди давалац услуга, уз сагласност одељења
Градске управе надлежног за инспекцијске послове и не
сме се задржавати на површини јавне намене и површини у
јавном коришћењу ван утврђеног временског периода.
Корисници услуга из става 3. овог члана обавезни су да
поседују прописану врсту врећа одговарајуће запремине,
да их уредно вежу и спакују и до изношења обезбеде од
оштећења и расипања садржаја.
Забрањено је корисницима услуга из става 1. овог члана
изношење комуналног отпада на површину јавне намене и
површину у јавном коришћењу ван утврђеног времена за
део насељеног места Смедерево из става 3. овог члана у
другачијој амбалажи од оне предвиђене овим чланом.
Комунални отпад из осталих делова насељеног места
Смедерево који се по одобрењу одељења Градске управе
надлежног за инспекцијске послове одлаже у пластичним
врећама, или типским врећама одговарајуће запремине, износи се на начин и по поступку утврђеном за изношење из
типизираних посуда.
Члан 73.
Приликом изградње нових објеката, место за одлагање
комуналног отпада треба обезбедити на начин предвиђен
пројектно-техничком документацијом у склопу грађевинске парцеле.
За новоизграђене објекте као и код постављања привремених објеката, набавку типизираних посуда за одлагање
комуналног отпада врши инвеститор, о свом трошку.
Члан 74.
Уколико комунални инспектор на лицу места утврди да
објекти у функцији поседују одговарајући простор, а посуде за одлагање комуналног отпада нису постављене, наложиће постављање истих о трошку инвеститора, односно
власника или корисника објекта, на место које је за то предвиђено пројектно-техничком документацијом.
Ако место за постављање посуда није одређено, комунални инспектор ће одредити такво место, уз претходно
прибављено мишљење даваоца услуга и Дирекције.
Члан 75.
Када постојеће место за постављање посуда за одлагање
комуналног отпада није функционално (смећаре и простори којима није омогућен прилаз за пражњење комуналног
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рисницима услуга, као и да примерак уговора достави одељењу Градске управе надлежном за инспекцијске послове.

отпада и слично), или ако се у поступку инспекцијског надзора утврди да постављене посуде естетски руже изглед
Града, ометају пешачки и други саобраћај, заклањају саобраћајну сигнализацију, проузрокују формирање „дивљих
депонија“, или на појединим местима постоји потреба за
повећањем броја посуда, као и из других важних разлога,
одељење Градске управе надлежно за инспекцијске послове ће решењем утврдити место, начин и рок у којем ће ове
посуде бити измештене, по прибављеном урбанистичком
мишљењу Дирекције и мишљењу даваоца услуга.
Забрањено је премештати посуде за одлагање комуналног отпада на друго место без одобрења одељења Градске
управе надлежног за инспекцијске послове.

Уколико се укаже оправдана потреба за обављањем послова ван уговорених обавеза на изношењу отпада, уклањању тзв. „дивљих депонија“, или на основу одлуке Градског
већа, одељење Градске управе надлежно за инспекцијске
послове наложиће њихово обављање даваоцу услуга, а накнада за вршење тих послова и начин плаћања биће предмет
посебних одлука и уговора, као и међусобног споразума
инвеститора и даваоца услуга.

Члан 76.

Члан 81.

Изузетно, у случајевима када у непосредној близини
пословног, привременог и сличног објекта није могуће
обезбедити место за постављање нове посуде за одлагање
комуналног отпада, или комуналног отпада у врећама, власнику или кориснику тог објекта одељење Градске управе
надлежно за инспекцијске послове може одобрити да комунални отпад одлаже на други начин у складу са прописима,
по прибављеном мишљењу даваоца услуга.

Комунални отпад се износи по динамици и плану утврђеном уговором са Дирекцијом. Уколико се посуде налазе
на местима где њихово пражњење изазива ометање или
застој у саобраћају, давалац услуга је обавезан да њихово
пражњење организује у времену ван вршних сати саобраћаја.
Сви корисници услуга изношења комуналног отпада
дужни су да у данима и времену одређеном за његово изношење изнесу посуде испред својих стамбених, или пословних објеката на површину јавне намене или површину
у јавном коришћењу, али тако да не угрожавају безбедно и
несметано одвијање пешачког и колског саобраћаја.

Члан 77.
У случају потребе да се места на површинама јавне
намене и површинама у јавном коришћењу, на којима су
постављене посуде за одлагање комуналног отпада, уреде
и ограде (боксовима, „живом оградом“ и оградама од другог материјала, стубовима, ланцима и друго) како се не би
ружио естетски изглед Града, разносио комунални отпад,
ометао саобраћај, заузимао паркинг простор и слично, одељење Градске управе надлежно за инспекцијске послове
може наложити Дирекцији да на свој трошак изврши уређење места.
Уређење места се врши тако да обезбеди погодан приступ возилима даваоца услуга (нивелација терена у нивоу
приступног пута, онемогућавање паркирања возила трећих
лица и сл.).
Члан 78.
Нови корисници услуга као и власници, односно инвеститори стамбених, пословно-стамбених, пословних и
других објеката, дужни су да набаве одговарајуће посуде за
одлагање комуналног отпада и одржавају их и замењују о
свом трошку, осим посуда набављених из буџетских средстава, или средстава даваоца услуга, које одржава и замењује давалац услуга.
Ако нови корисник не поступи у складу са ставом 1.
овог члана, давалац услуге може по налогу одељења Градске управе надлежног за инспекцијске послове набавити
одговарајућу посуду за одлагање комуналног отпада и поставити је на одговарајуће место на трошак корисника.
Прање и дезинфекцију посуда врши давалац услуга, на
свој трошак.
Изношење и превоз комуналног отпада
Члан 79.
Давалац услуга је дужан да комунални отпад износи
према одредбама уговора закљученим са Дирекцијом и ко-

Члан 80.

Члан 82.
Приликом изношења комуналног отпада, давалац услуга је дужан да води рачуна да се исто не расипа, да се не
подиже прашина, непотребно не шире непријатни мириси,
да се не прљају и не оштећују просторије и површине на
којима су смештене посуде, или се кроз њих износе, те да
се исте не оштећују.
По изношењу комуналног отпада и другог отпада из затворених смећара, давалац услуга је дужан да просторије
очисти, опере и дезинфикује, а спољне просторе (боксове,
платое, места за посуде и сл.) очисти и уреди.
По пражњењу, давалац услуга дужан је да посуде врати
на своја места.
Поступање са изнетим комуналним отпадом и отпадним материјама
Члан 83.
Начин даљег поступања са изнетим комуналним отпадом утврђује својим одлукама Скупштина града у складу са
законом и опредељеном стратегијом управљања отпадом.
Члан 84.
Уколико се комунални отпад уклања депоновањем
(одлагањем), његово изношење се врши на места (у даљем
тексту: депонија) која су, на основу плана, програма и одлуке Скупштине града, одређена за ту намену.
Коришћење, одржавање, уређивање и чување депонија, као и прилаза и улаза у њу обезбеђује субјекат који на
основу одлуке Скупштине града врши послове управљања
комуналним отпадом.
Субјекат из става 2. овог члана дужан је да редовно одржава прилазни пут и улаз у депонију, да га редовно чисти
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и пере најмање једном недељно и да води рачуна да возило приликом изласка са депоније буде темељно очишћено,
како не би разносило нечистоћу по површинама јавне намене и површинама у јавном коришћењу.
Место на којем се врши одлагање комуналног отпада
мора бити снабдевено инсталацијама (опремом) за прање и
дезинфиковање возила и уређено на начин којим се спречава расипање садржаја и ширење непријатних мириса.
Члан 85.
Одлагање фекалних и других отпадних вода врши се на
местима утврђеним планским актима, планом, програмом и
одлуком Скупштине града.
Место на којем се врши истакање фекалних и отпадних
садржаја мора бити снабдевено инсталацијама (опремом)
за прање и дезинфиковање возила и уређено на начин којим се спречава расипање садржаја и ширење непријатних
мириса.
Свако возило после пражњења садржаја мора бити
опрано уређајем за прање специјалних возила, а по завршетку рада и дезинфиковано на начин прописан Законом.
Члан 86.
Грађевински отпад и отпад од рушења се одлажу на место које је одређено одлуком Скупштине града.
Одлагање земље и сличног материјала (али не и отпада)
се привремено може вршити на основу одобрења одељења Градске управе надлежног за инспекцијске послове и
на терене који се равнају и нивелишу док за тим постоји
потреба (привремене депоније земље и шута), уз претходно
прибављено мишљење Дирекције.
Одлуком Скупштине града може се формирати депонија земље и грађевинског отпада.
У случају поступања супротно одредбама става 1. и 2.
овог члана, извршење ће спровести одељење Градске управе надлежно за инспекцијске послове преко другог лица, на
трошак извршеника.
Члан 87.
У насељеним местима сеоског карактера, место за привремену депонију је дужна да одреди Месна заједница, уз
мишљење Дирекције.
По формирању нове Градске депоније и њеног стављања у функцију, депоније у насељеним местима сеоског
карактера стављају се ван функције, а давалац услуга комунални отпад из насељених места сеоског карактера износиће на Градску депонију.
Сва домаћинства, као и лица која у местима из става 1.
овог члана обављају привредну и другу делатност, дужна
су да комунални отпад одлажу на сеоској депонији.
До сеоске депоније комунални отпад се може превозити личним превозом, а превозник је дужан да садржај обезбеди од расипања.
Забрањено је уништавање, спаљиваље, разбацивање и
закопавање комуналног отпада у приватним поседима, као
и на површинама јавне намене и површинама у јавном коришћењу.
Члан 88.
На подручју насељених места сеоског карактера, Месна заједница је овлашћена да закључи уговор са даваоцем
услуга о организованом пражњењу септичких јама.
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Садржај цистерни се мора празнити на месту и на начин предвиђен чланом 85. ове Одлуке.
Забрањено је изливање отпадних и сличних садржаја из
цистерни у приватне поседе, као и на површине јавне намене и површине у јавном коришћењу.
X УКЛАЊАЊЕ СНЕГА СА ПОВРШИНА ЈАВНЕ
НАМЕНЕ И ПОВРШИНА У ЈАВНОМ КОРИШЋЕЊУ
Члан 89.
Сви власници, корисници или закупци стамбених или
пословних објеката и простора који се граниче са површинама јавне намене и површинама у јавном коришћењу, као
и са површинама у јавној употреби (железничке и аутобуске станице, стајалишта, пристаништа, пијаце, гробља,
школска дворишта, дворишта предшколских, болничких и
геронтолошких установа и сл.) дужни су да редовно чисте
и уклањају снег са површина непосредно око својих објеката и да их посипају сољу, осим са делова површина застртих грађевинским елементима неотпорним на агресивне
хемијске агенсе и механичке утицаје (бетонски елементи
застора, тзв. кулије-плоче и сл.), до ивице тротоара са коловозом или јавним паркиралиштем и да га до одношења
на места предвиђена планом и програмом Зимске службе
гомилају на ову линију.
Забрањено је приликом чишћења површина из става 1.
овог члана избацивати снег и лед на коловоз, затрпавати
олуке и сливнике, ометати саобраћај на коловозу и пролаз
пешака тротоаром, као и приступ стамбеним зградама и пословним просторима.
Снег се може уклањати са тргова и већих површина јавне намене и површина у јавном коришћењу и формирањем
стаза између нагомиланог снега.
Чишћење и уклањање снега са површина из става 1.
овог члана мора се започети истовремено са почетком падавина, а исте морају бити очишћене у року од 24 часа по
престанку падавина.
Обавезе из става 4. овог члана трају сваког дана у зимском периоду.
Члан 90.
Начин поступања са снегом и ледом на путевима у току
трајања зимске сезоне утврђује се Планом Зимске службе
на локалним путевима, улицама и трговима насељеног места Смедерево.
План Зимске службе доноси Градско веће, на предлог
управљача пута.
Чланове штаба Зимске службе који прате реализацију
плана Зимске службе, именује Градоначелник.
Члан 91.
Почетак рада Зимске службе је 1. новембар текуће године, а завршетак 31. март наредне године.
Члан 92.
Третирање површина јавне намене и површина у јавном коришћењу на територији насељеног места Смедерево
у зимском периоду се врши индустријском сољу и другим
прописаним средствима.
Забрањено је третирање површина из става 1. овог члана средствима која могу изазвати загушење уличних отвора
и одвода.
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У насељеним местима сеоског карактера у којима није
изграђена канализациона мрежа, третирање путева и површина из става 1. овог члана врши се свим дозвољеним
средствима, у зависности од потреба.
Са површина из става 1. овог члана које су осетљиве на
употребу агресивних хемијских агенаса и механичке утицаје, снег се уклања на начин који утврђује Дирекција.
Члан 93.
Са крова и других спољних делова зграде, без обзира
на намену и власништво, која се граничи са јавном саобраћајном површином, власник, корисник или закупац зграде
дужан је да уклања леденице ради спречавања и отклањања
опасности за живот и здравље људи и безбедност добара и
околине.
За уклањање леденица са кровова стамбене зграде колективног становања и других заједничких спољних делова зграде, одговорни су сви станари зграде.
За уклањање леденица са спољњег дела зграде који је у
саставу одређеног стана или другог посебног дела зграде, а
који је доступан за уклањање, одговоран је власник, корисник или закупац тог дела зграде.
Власници, корисници и закупци зграде дужни су да по
налогу одељења Градске управе надлежног за инспекцијске
послове одмах уклоне леденице са крова и других делова
зграде.
У случају да није могуће уклањање леденица са зграде,
лица из става 1, 2. и 3. овог члана дужна су да благовремено поставе ознаке упозорења на опасност од обрушавања леденица, као и одговарајуће запреке ради обилажења
угрожених делова површине из става 1. овог члана, а по
претходно прибављеном мишљењу Дирекције.
XI НАЧИН НАПЛАТЕ ЦЕНЕ ЗА ИЗНОШЕЊЕ И
ДЕПОНОВАЊЕ ОТПАДА
Члан 94.
Даваоцу услуга припада накнада на име извршених
услуга, која се утврђује на основу:
- врсте корисника услуга (грађани, правна лица, предузетници и слично);
- броја чланова породичног домаћинства (за физичка
лица);
- површине отвореног и затвореног простора и врсте
делатности (за привредне субјекте);
- обима и квалитета вршења услуга.
У циљу ефикасније наплате услуга два или више давалаца услуга, или јавних предузећа може се организовати
јединствена наплата.
Члан 95.
Обавези плаћања накнаде на име организованог изношења и депоновања комуналног отпада као општој обавези
подлежу сви корисници услуга организованог изношења
комуналног отпада на територији Града, без обзира да ли
су о томе закључили посебан уговор са даваоцем услуга.
Корисник има право да привремено откаже коришћење
услуге изношења комуналног отпада, под условом да стамбени или пословни објекат не користи дуже од месец дана.
О околностима и временском периоду привременог отказивања коришћења услуга изношења комуналног отпада,
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корисник је дужан да даваоца услуге обавести најкасније
15 дана пре привременог престанка коришћења услуга, искључиво писменим путем.
За изношење и депоновање посебних врста отпада и
индустријског отпада давалац услуга има право на посебну
накнаду од корисника у складу са посебним уговором.
Члан 96.
Давалац услуге има право да наплати утврђену цену за
изношење комуналног отпада и када услугу не изврши, ако
корисник онемогући њено извршење.
Спор који је настао између корисника услуга и њиховог
даваоца у вези са начином пружања комуналних услуга и
њихове наплате, решава надлежни суд.
XII ИЗГЛЕД И ОДРЖАВАЊЕ КОМУНАЛНИХ И
ДРУГИХ ОБЈЕКАТА
Комунални објекти
Члан 97.
Комунални објекти се граде и постављају у складу са
Законом и одлукама Скупштине града и предају се на управљање и коришћење јавном предузећу, привредном друштву, предузетнику или другом привредном субјекту.
Ради уклањања напуштених животиња са површина
јавне намене и површина у јавном коришћењу, оснива се
прихватилиште за животиње, а послови хуманог хватања,
чувања и уклањања напуштених животиња врши Служба
зоохигијене.
О текућем одржавању комуналних објеката из става 1.
и 2. овог члана старају се субјекти из члана 4. ове Одлуке.
Табле са називом улица и кућни бројеви
Члан 98.
Све улице и тргови на територији насељеног места
Смедерево морају имати видно истакнуте табле са називима улица и тргова, а сви објекти морају бити обележени
јасно уочљивим кућним бројевима.
Члан 99.
Табле са називима улица и тргова поставља и замењује
Дирекција, на свој трошак, односно на трошак лица које их
је евентуално отуђило или оштетило.
Кућне бројеве утврђује Служба за катастар непокретности Смедерево, а набављају их, постављају и старају се о
њима власници објеката на свој трошак.
Сви власници, односно корисници грађевинских објеката су дужни да видно истакну ознаке својих кућних бројева, уколико су им актом надлежног органа ови утврђени.
Стубови јавне расвете, хидранти, клупе, корпе за отпатке, жардинијере
Члан 100.
Стубови, канделабери, уређаји и надземне инсталације
за јавну расвету, телекомуникациони уређаји и линије, јавни хидранти и слично, постављају се на основу пројектне
документације, а према утврђеном плану и програму.

Страна 78 – Број 1

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Клупе за седење и справе за дечју игру постављају се у
парковима, на тротоарима, трговима и другим јавним местима, ако се тиме не омета кретање пешака и друге комуникације.
Посуде са декоративним зеленилом (жардинијере) се
могу поставити на свим јавним местима ако се тиме не
угрожава саобраћај, не омета кретање пешака и не ружи
општи изглед насељеног места.
Корпе за отпатке (ђубријере), табле са упозорењима и
огласне табле постављају се на местима на којима је то неопходно, на начин којим се не ружи естетски изглед околног простора.
Улични и други отвори
Члан 101.
Уличним и другим отворима сматрају се:
1. шахте и окна водоводне и канализационе мреже;
2. шахте и окна подземних инсталација (ПТТ, електричне, кабловске, топловодне и сл.);
3. отвори за убацивање огрева и другог материјала, подрумски прозори, окна, отвори за осветљење и вентилацију
просторија, водоравни светларници и сл;
О одржавању и уређењу уличних отвора из става 1. тачка 1. и 2. овог члана се старају субјекти који управљају тим
инсталацијама, а о отворима из става 1. тачка 3. овог члана
њихови власници, односно корисници.
Поклопци уличних отвора
Члан 102.
Шахте, окна и отвори на површини јавне намене и површини у јавном коришћењу морају имати прописно постављене и неоштећене затвараче, односно поклопце.
Затварачи, односно поклопци из става 1. овог члана се
израђују од ребрастог (храпавог) материјала, а поља појединих врста затварача се наливају асфалтом, како би били
постављени у исту раван са околном подлогом.
Шахте, окна и други отвори на површини из става 1.
овог члана морају се одржавати у исправном стању, а поклопци којима се затварају ови отвори морају бити постављени у исту раван са делом површине у коју се уграђују.
Дотрајали и оштећени затварачи и поклопци морају се
заменити.
О постављању и замени дотрајалих поклопаца старају
се лица која управљају подземним инсталацијама на свој
трошак.
За време обављања радова на инсталацијама, шахте,
окна и отвори се морају оградити и обележити јасно видљивим знацима из разлога очувања безбедности пролазника и саобраћаја.
Текуће одржавање уличних отвора
Члан 103.
Забрањено је приликом извођења грађевинских радова
постављати грађевинске машине (мешалице за бетон и сл.)
непосредно уз уличне отворе на начин који би могао да доведе до изливања њиховог садржаја у уличне отворе, или
би се тиме спречавало њихово нормално функционисање.
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Одржавање јавних чесама и јавних купалишта
Члан 104.
Јавне чесме за снабдевање пијаћом водом и јавна купалишта морају се одржавати у функционалном и хигијенски
исправном стању.
О одржавању исправности и функционисању јавних
чесама, као и одвођењу отпадних вода са истих, стара се
субјекат коме је Град поверио послове водоснабдевања и
одвођења отпадних вода са површина јавне намене.
О одржавању површина око јавних чесама и јавних купалишта у насељеном месту Смедерево старају се субјекти
из члана 4. ове Одлуке, односно Месна заједница на територији насељеног места сеоског карактера, односно субјекти са којима Град има закључен уговор о обављању ових
делатности.
У случају закупа јавних купалишта, о њиховом одржавању и организацији спасилачке службе старају се њихови
закупци о свом трошку.
Члан 105.
Забрањено је на јавним чесмама и јавним купалиштима и у њиховој непосредној близини изливати отпадне и
фекалне садржаје, чистити и прати возила, прикључне машине (цистерне, атомизере, прскалице и друге уређаје који
се користе за хемијску заштиту засада и земљишта), тепихе
и друге предмете.
Члан 106.
Контрола исправности воде за пиће са јавних чесама
и воде на јавним купалиштима врши овлашћена стручна
установа, а надзор врши одељење Градске управе надлежно
за инспекцијске послове.
У случају утврђене хемијске или бактериолошке неисправности воде за пиће са јавних чесама и јавних купалишта, одељење из става 1. овог члана ће, по достављеном извештају о неисправности воде за људску употребу,
наложити субјектима из члана 104. став 2. ове Одлуке да
на критична места одмах постави табле са упозорењем о
неисправности воде за пиће и купање, обавестити јавност
путем медија, а надлежној здравственој служби ће наложити дезинфекцију воде са неисправних јавних чесама.
Споменици
Члан 107.
Споменици, спомен обележја, спомен плоче, друга
скулптурална уметничка и слична обележја постављају се
на површине јавне намене уз претходно прибављену сагласност Министарства надлежног за послове културе, а
на основу одобрења надлежног одељења Градске управе
и морају се одржавати чисто и уредно, као и непосредно
окружење у којем се налазе.
О одржавању споменичких објеката и споменичких
обележја старају се субјекти одређени одлуком Скупштине
града.
Терени за спорт и забаву
Члан 108.
Терени за спорт и забаву (стадиони, игралишта, стрелишта, рекреационе стазе, излетишта и слично) се мора-
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ју одржавати уредно, чисто и у употребљивом стању, о
чему се старају субјекти који тим објектима управљају и
користе их.
Члан 109.
На деловима површина јавне намене и површина у јавном коришћењу на којима су изграђени терени за спорт и
забаву, морају се на видном месту истаћи упутства о употреби ових објеката, као и хигијенско-технички услови, којих су дужни да се придржавају сви корисници.
Спољни изглед зграда
Члан 110.
Спољни делови зграда (фасаде, калкани, балкони, светиљке, скулптуре, рељефи, пластика, надстрешнице, излози, врата, прозори и слично) морају се одржавати чисто и
уредно.
Може се извршити уређење, кречење фасаде, исписивање текстуалних порука, осликавање и постављање клима
уређаја, уз обавезу инвеститора да спречи изливање воде на
површину јавне намене и површину у јавном коришћењу,
на основу урбанистичког мишљења Дирекције, сагласности надлежног Завода за заштиту споменика, уколико зграда представља заштићени споменик културе и одобрења
одељења Градске управе надлежног за послове урбанизма
и изградње.
На приземним зградама и на приземљу вишеспратне
зграде забрањено је постављање клима уређаја на спољни
део зграде на висини мањој од 2,20 метара.
Клима уређаји се не могу постављати на даљини мањој
од 4 метра од суседних објеката и њихов рад не сме угрожавати и ометати друга лица.
Код постављања клима уређаја, мора се регулисати одвод воде из спољне јединице, тако да се вода не слива низ
фасаду, не излива на површину јавне намене и површину у
јавном коришћењу и не омета пролаз пешака.
Забрањено је прљати и на други начин оштећивати зидове, фасаде, излоге и друге спољне делове зграда.
Члан 111.
О изгледу и чистоћи спољних делова зграде старају се
власници, корисници, односно закупци зграде или делова
зграде, сразмерно површини на којој имају право својине,
право коришћења, или право закупа.
Спољни делови зграда и фасаде, које су склоне паду,
угрожавају животе и имовину људи, морају се у најкраћем
року поправити и учинити безбедним, на трошак власника
или корисника зграде.
Члан 112.
Налог за чишћење и уређење фасада из члана 110. и
111. став 1. ове Одлуке издаће одељење Градске управе надлежно за инспекцијске послове.
Решење о поправци спољних делова зграда и фасада у
случајевима из става 2. члана 111. доноси одељење Градске
управе надлежно за инспекцијске послове.
Уколико носилац обавезе из члана 110. и 111. ове Одлуке не поступи по налогу надлежног одељења, радови ће се
извршити преко другог лица, на трошак извршеника.
У изузетним случајевима, поједине фасаде зграда, када
то налаже општи интерес, а власници или корисници нису
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у могућности да сносе трошкове обнове и санирања, могу
на основу одлуке Скупштине града, да буду обновљене и
средствима из буџета Града.
Истицање застава
Члан 113.
Истицање и употреба застава врши се на начин утврђен
законом и подзаконским актима.
Члан 114.
Истакнуте заставе морају бити неоштећене, чисте, испеглане, јасно одређених боја, ознака и димензија прописаних законом.
Уређење и одржавање дворишта и ограда
Члан 115.
Дворишни простори на територији насељеног места
Смедерево морају се одржавати у чистом и уредном стању.
Ако су дворишни простори окренути према површини
јавне намене или површини у јавном коришћењу, исти морају бити уређени и озелењени.
О уређењу приватних дворишта, дворишта јавних установа, као и дворишта у кругу фабрика, предузећа и других производних и пословних објеката, као и неизграђених
парцела, старају се њихови власници, корисници, односно
закупци.
У дворишним просторима, не смеју се садити засади
који могу да проузрокују оштећења на зградама, инсталацијама, нарушавају видик или заклањају светло.
Баште и други затворени простори уз угоститељске и
друге објекте морају бити уређени.
Члан 116.
Забрањено је нарушавати општи изглед насељеног места Смедерево запуштањем дворишног простора држањем
запуштеног растиња, оштећених и прљавих ограда, гомилањем отпада, постављањем неусловних објеката за држање домаћих животиња (живине, голубова, паса и слично),
других дотрајалих објеката, пољских WC-а, хаварисаних
возила, који својим изгледом нарушавају општи и естетски
изглед.
Члан 117.
Уколико у поступку инспекцијског надзора одељење
Градске управе надлежно за инспекцијске послове утврди
поступања супротно одредбама члана 115. и 116. ове Одлуке, наложиће власницима, корисницима, односно закупцима тих површина да их о свом трошку уреде.
Уколико лица из става 1. овог члана не изврше дати налог, те радње ће се извршити преко другог лица, на трошак
извршеника.
Члан 118.
Све врсте ограда морају се одржавати у стању којим се
не нарушава општи естетски изглед и уређеност насељеног
места Смедерево, а постављају се према техничким стандардима регулисаним Законом.
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Ограде се постављају на основу решења одељења Градске управе надлежног за издавање грађевинске дозволе,
осим жичаних, дрвених и ограда од растиња.
Ограде од растиња, тзв. „живе ограде“, морају да се
орезују, тако да не прелазе регулациону линију, не угрожавају површину јавне намене и површину у јавном коришћењу, инсталације и не ометају пролаз пешака.
До коначног формирања „живе ограде“ из става 3. овог
члана може се, као њена заштита, привремено користити
постојећа ограда.
Члан 119.
На територији Града, према површини јавне намене и
површини у јавном коришћењу, забрањено је постављање
ограда (од бодљикаве жице, ружа пузавица, растиња са трњем и слично) на начин који може довести до повређивања
пролазника или настанка материјалне штете, као и њено
повезивање на електроинсталацију.
Члан 120.
Налог о уређењу, оправци и чишћењу ограда, у зависности од врсте материјала од којег су сачињене ограде,
доносе одељења Градске управе надлежна за инспекцијске
послове и послове комуналне полиције.
Ако власник ограде не поступи по датом налогу у остављеном року, те радње ће се извршити преко другог лица,
на трошак извршеника.
Члан 121.
На површинама јавне намене и површинама у јавном
коришћењу не могу се постављати заштитни преклопници
и запреке за возила без одобрења надлежног одељења.
Постављање и одржавање фирми, медија, медијских
порука, огласних табли и стубова
Фирме
Члан 122.
Сви корисници пословних просторија, који су по закону обавезни да истакну фирму изнад главног улаза у пословне просторије на начин предвиђен Законом, дужни су
да исту одржавају у функционалном стању.
Члан 123.
Власници, корисници, односно закупци пословних
објеката и пословних просторија који обављају трговинску,
угоститељску и занатску делатност, изнад улаза у пословне
просторије морају да поставе светлеће рекламе за фирму.
Члан 124.
Светлећа фирма у ноћним сатима мора да буде непрекидно осветљена.
У случају неисправности светлеће фирме, иста се не
сме осветљавати док се квар не отклони и мора се поправити у року од 15 дана.
У супротном, одељење Градске управе надлежно за инспекцијске послове издаће налог за отклањање квара преко
другог лица, на трошак извршеника.
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Светлећа фирма се не сме постављати на начин којим
се омета мир и спокојство грађана и одвијање саобраћаја.
У случају престанка делатности или њеног пресељења
на друго место, власник је дужан да фирму уклони у року
од 15 дана од дана престанка делатности, или пресељења
седишта фирме.
У случају да власник фирме не поступи по одредби става 5. овог члана, иста ће бити уклоњена преко другог лица
на трошак власника.
Медији и медијске поруке
Члан 125.
Рекламне поруке, мурали, обавештења, написи, графички прикази, мултимедијални садржаји, слике (покретне
и непокретне) и слично (у даљем тексту: медијске поруке)
у вези са обављањем пословне делатности могу се поставити, или пројектовати на зидове објекта, зидове другог
објекта, на кровове, фасаде, билборде, мегаборде, бандероле, паное, паное модулаторе, рекламне семафоре, дисплеје,
екране, стубове, табле и слично (у даљем тексту: медији),
исписивати по тротоарима, постављати на површину јавне
намене и површину у јавном коришћењу, прилазне путеве
ка насељеним местима, на захтев странке, а на основу одобрења надлежног одељења.
Члан 126.
Одобрење за постављање медија и одговарајуће медијске поруке, на површини јавне намене и површини у јавном коришћењу, издаје одељење Градске управе надлежно
за инспекцијске послове.
Странка је дужна да уз захтев приложи претходно прибављено урбанистичко мишљење Дирекције, текст садржаја и графички приказ медијске поруке, као и предлог изгледа медија, чије постављање тражи.
Уз захтев за постављање медија са расветним телима,
странка подноси пројекат медија са пресеком и шемом
електричних и других инсталација, прорачун сигурности и
технички опис.
За постављање медија на зграде које представљају споменик културе, странка је дужна да прибави мишљење надлежног Завода за заштиту споменика.
Члан 127.
На територији Града забрањено је рекламирати:
1. делатности чије обављање није дозвољено Законом,
2. погребну делатност, као и промет роба и услуга из
области погребне делатности коришћењем подлога и уређаја на површини јавне намене и површини у јавном коришћењу, као и површини видљивој са ових површина,
3. делатности којима се вређа јавни морал и достојанство човека, верска, национална и друга осећања грађана и
изазива њихово узнемирење, или позива на насиље.
Члан 128.
Прикази медијских порука морају бити чисти, уредни и
јасни, са недвосмисленим изразом онога што текстуално и
графички представљају.
Подлоге и уређаји на којима се истичу поруке, не смеју
бити постављени на начин којим се ружи општи и естетски
изглед Града и објекта на којем су истакнути, на начин ко-
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јим се омета пешачки и други саобраћај, заклања саобраћајна сигнализација и нарушава безбедност људи и објеката.
Забрањено је постављање медија на канделабере, стубове расветних тела и носаче саобраћајне сигнализације и
саобраћајне знаке.
Медији могу да буду опремљени расветним и звучним
телима, као и уколико се тиме не ремети мир и спокојство
грађана у њиховој непосредној близини и не угрожава саобраћај.
Уколико власник или корисник постави светлећи медиј,
дужан је да обезбеди исправно функционисање медија све
до његовог уклањања.
Члан 129.
Медијске поруке не могу садржавати поруке и призоре
којима се грубо и очигледно вређа јавни морал и достојанство човека, верска, национална и друга осећања грађана и
изазива њихово узнемирење, неспокојство и нелагодност.
Члан 130.
На медијима се врши рекламирање и представљање делатности, производа, услуга, активности, кампања и слично, а о њиховом одржавању се стара власник.
На огласним таблама и стубовима за оглашавање се истичу огласи, објаве, наредбе, упозорења, обавештења, лични огласи, смртовнице, плакати, рекламе за представе и сл.
и не смеју се постављати на другим местима.
Град је у обавези да обезбеди довољан број табли на
којима могу да се истичу огласи и други јавни натписи.
О одржавању огласних табли и стубова стара се субјекат одређен одлуком Скупштине града.
Члан 131.
На површинама јавне намене и површинама у јавном
коришћењу, фасадама зграда и уличној расвети могу се, у
складу са планом и програмом, постављати билборди, мегаборди, бандероле и слично, а на основу мишљења Дирекције и решења одељења Градске управе надлежног за
инспекцијске послове.
Билборди, мегаборди, бандероле и слично, не смеју се
постављати и осветљавати на начин којим се ружи естетски
изглед насељеног места, омета мир и спокојство грађана и
одвијање саобраћаја.
Билборди и простор око њих се морају одржавати чисто
и уредно, на трошак власника.
Уколико су билборди, мегаборди, бандероле и слично,
осветљени, расветна тела морају бити исправна, а прикази
морају бити целовити и без оштећења.
Уколико дође до оштећења приказа медијског садржаја,
иста морају бити исправљена, односно уклоњена у најкраћем року.
Члан 132.
Забрањено је на површинама јавне намене и површинама у јавном коришћењу, као и површинама видљивим са
ових површина:
1. истицање огласа, обавештења, плаката и других порука ван огласних табли и стубова за оглашавање;
2. у време кампања и промоција постављати рекламни
материјал ван огласних табли и стубова, осим на површине које буду одређене за ову намену одлуком Скупштине
града;
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3. писање, цртање, постављање и израда графичких
приказа, слика и слично, без одобрења одељења Градске
управе надлежног за инспекцијске послове;
4. постављање смртовница на стабла дрвећа, излоге и
друга места, осим на табле које су постављене за ту намену;
5. постављање медија, других уређаја и објеката за
истицање медијских порука без претходно прибављеног
урбанистичког мишљења Дирекције и одобрења одељења
Градске управе надлежног за инспекцијске послове.
Члан 133.
Уколико у поступку инспекцијског надзора буде утврђено поступање супротно одредбама наведеним у члану
125. до 132. ове Одлуке, одељење Градске управе надлежно
за инспекцијске послове наложиће носиоцу обавезе, односно лицу које је поставило или лицу по чијем је налогу постављена медијска порука, плакат, оглас или друга огласна
порука, отклањање уочених недостатака и враћање оштећених и упрљаних објеката у пређашње стање.
Уколико носилац обавезе не поступи по датом налогу,
та радња ће се извршити преко другог лица, на трошак извршеника.
Уређење и одржавање излога
Члан 134.
Власници, корисници, односно закупци пословних и
других просторија чији су излози постављени према површини јавне намене и површини у јавном коришћењу, дужни су да исте одржавају у уредном и чистом стању, а у
време празника и градских манифестација да исте пригодно украсе и аранжирају.
У дане празника и градских манифестација, уколико
Организациони одбор донесе одлуку да се излози, или простор испред њих привремено уреди на одређени пригодан
начин, власник, односно корисник је обавезан да поступи
по овој Одлуци.
Члан 135.
Излози морају бити аранжирани стручно и у складу са
важећим естетским стандардима.
Стаклене површине и оквири излога морају бити чисти
и неоштећени.
Натписи на излозима морају бити јасно исписани и уредно одржавани, што се односи и на истакнуто радно време.
Предмети који служе за аранжирање излога морају да
буду исправни, чисти и неоштећени, а цене исписане једнообразним бројевима и на једнообразном материјалу.
Забрањено је истицати у излогу натписе, објаве или
обавештења која нису у вези са делатношћу објекта.
У вечерњим сатима и преко ноћи сви излози и витрине
за излагање робе морају бити уредно осветљени, а сва расветна тела која служе овој намени морају бити исправна.
XIII ЈАВНА РАСВЕТА И ПРИВРЕМЕНИ ПРИКЉУЧЦИ НА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ
Члан 136.
Све улице на територији насељеног места Смедерево
ноћу морају бити осветљене, а расветна тела у исправном
стању.
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Сијалична места за јавну расвету морају бити распоређена и постављена тако да омогућавају потпуно осветљавање површина јавне намене и површина у јавном коришћењу.
Расвета не сме бити постављена на начин којим се омета безбедно одвијање саобраћаја.
Члан 137.
Ради истицања изгледа значајних историјских и архитектонских објеката, као и свечаног изгледа насељеног места Смедерево, врши се стално или повремено осветљавање појединих објеката спољашњим декоративним светлом,
на основу донетог програма који утврђује које објекте, у
ком трајању и обиму се морају осветлити, а по претходно
прибављеном мишљењу и условима Завода за заштиту споменика и пројектној документацији коју израђује или прибавља Дирекција.
Радови на реализацији активности из става 1. овог члана врше се на основу одобрења одељења Градске управе
надлежног за инспекцијске послове.
Осветљењем улица и одржавањем расветне мреже у
исправном и функционалном стању управља Дирекција
у оквиру утврђеног програма и уговорених обавеза, а на
основу одлуке Скупштине Града.
О осветљењу улица, одржавању расветне мреже у
исправном и функционалном стању на територији насељених места сеоског карактера старају се Месне заједнице о
свом трошку, уколико о томе није закључен уговор са Дирекцијом.
Члан 138.
У време одржавања државних и верских празника и
градских манифестација, организатор може да, преко Дирекције и Предузећа за дистрибуцију електричне енергије,
корисницима привремено заузете површине јавне намене
и површине у јавном коришћењу, који врше њено заузеће
на основу одобрења одељења Градске управе надлежног за
инспекцијске послове, омогући прописан и безбедан привремени прикључак на извор електричне енергије за све
време трајања одобрења, а на основу услова Предузећа за
дистрибуцију електричне енергије.
Забрањено је самовољно отварање стубова уличне расвете, канделабера, разводних ормара и сличних уређаја
и прикључење на њих, као и развлачење оштећених разводних каблова и утичница из било ког извора електричне
енергије до места привременог заузећа дела површине јавне намене и површине у јавном коришћењу.
XIV НАЧИН ПОСТУПАЊА И ОВЛАШЋЕЊА
КОМУНАЛНИХ ПРЕДУЗЕЋА И ПРЕДУЗЕТНИКА,
ГРАДСКОГ ВЕЋА И ОРГАНА ГРАДСКЕ УПРАВЕ У
СЛУЧАЈУ ПРЕКИДА ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНИХ
ДЕЛАТНОСТИ
Члан 139.
У случају наступања непланираног поремећаја или
прекида у пружању комуналних услуга или обављању комуналних делатности, вршилац комуналне делатности је
дужан да одмах обавести Градско веће, које је по пријему
обавештења дужно да:
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- одреди ред првенства и начин пружања комуналних
услуга оним корисницима код којих би услед прекида настала опасност по живот и рад грађана или би настала значајна, односно ненадокнадива штета,
- предузме мере за хитну заштиту комуналних објеката
и друге имовине која је угрожена,
- утврди разлоге и евентуалну одговорност за поремећаје, односно прекид вршења делатности и учињену штету.
Субјекат из члана 4. ове Одлуке, обавезан је да за текућу годину донесе Програм мера и активности за случај
наступања непредвиђених околности у обављању комуналне делатности или штрајка, у складу са одлуком Градског
већа.
Сагласност на Програм из става 2. овог члана даје Градско веће.
Члан 140.
Када одељење Градске управе надлежно за инспекцијске послове прими обавештење о прекиду, односно поремећају у обављању комуналне делатности, услед наступања
непредвиђених околности, дужно је да без одлагања:
1. нареди и контролише примену Програма мера из члана 139. ове Одлуке;
2. нареди мере заштите комуналних објеката, опреме,
инвентара и друге имовине, која је угрожена;
3. наложи предузимање мера за отклањање насталих
последица и друге потребне мере за обављање комуналне
делатности;
4. записнички констатује прекид обављања комуналне
делатности, разлоге насталог поремећаја, размере настале
штете и евентуалну одговорност и о томе обавести надлежне органе;
5. ангажује друго јавно предузеће, привредно друштво,
предузетника или други привредни субјект до отклањања
насталог поремећаја, а на трошак вршиоца комуналне делатности.
Члан 141.
У случају прекида обављања одржавања чистоће и изношења комуналног отпада услед штрајка, вршилац комуналне делатности је дужан да обезбеди следећи минимум
процеса рада:
1. изношење комуналног отпада из контејнера на ужој
територији насељеног места Смедерево, минимум два пута
недељно;
2. изношење комуналног отпада из посуда за отпад минимум једном у 20 дана;
3. одржавање чистоће на површинама јавне намене и
површинама у јавном коришћењу ангажовањем 20 % запослених за редовно обављање тих послова.
У случајевима из става 1. тачка 1. до 3. овог члана, вршилац комуналне делатности дужан је да обезбеди заштиту
здравља грађана посебно у деловима Града који су од виталног значаја за функционисање живота и рада (здравствене, предшколске, школске и геронтолошке установе, пијаце
и слично).
У случају да субјекат из става 1. овог члана то не учини,
по налогу одељења Градске управе надлежног за инспекцијске послове учиниће други субјекат, а на терет субјекта
из става 1. овог члана.
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XV НАДЗОР
Члан 142.
Надзор над применом одредби ове Одлуке врши одељење Градске управе надлежно за комуналне послове.
Инспекцијски надзор над применом одредби ове Одлуке врши одељење Градске управе надлежно за инспекцијске послове преко својих инспектора у складу са надлежностима утврђеним законом и другим подзаконским актима,
а у складу са Законом о комуналним делатностима, овом
Одлуком и другим позитивно-правним прописима.
Комунално-полицијске и друге послове на одржавању
комуналног реда утврђеног овом Одлуком и контролу примене одредби ове Одлуке у складу са Законом о комуналној
полицији и другим прописима, врши Комунална полиција.
Уколико комунални полицајац у обављању комунално - полицијских послова уочи повреду прописа из надлежности
другог органа, обавестиће одмах о томе, писаним путем,
надлежни орган.
Члан 143.
Правна лица, предузетници и физичка лица дужни су да
службеним лицима одељења из члана 142. став 2. и 3. ове
Одлуке у вршењу надзора над применом одредби ове Одлуке и одржавању комуналног реда утврђеног овом Одлуком,
омогуће несметано вршење прегледа просторија, објеката и
уређаја, као и пружање потребних обавештења и дужна су
да поступају по налогу надлежних инспектора и комуналних полицајаца.
У свим случајевима непоступања или поступања супротно одредбама ове Одлуке, као и одредбама члана 57.
Закона о трговини („Службени гласник Републике Србије“,
број 53/2010), као и случајевима када се актом надлежног
одељења налаже испуњење одређене обавезе, па носилац
обавезе не изврши дати налог, те радње ће се извршити преко другог лица на трошак извршеника.
Против извршеника ће бити поднет захтев за покретање
прекршајног поступка.
XVI НАДЛЕЖНОСТ ОРГАНА ЗА РЕШАВАЊЕ ПО
ЖАЛБИ
Члан 144.
За решавање у другом степену по жалби на правне акте
одељења Градске управе као првостепеног органа у спровођењу одредби ове Одлуке, надлежно је Градско веће, сем
ако је законом друкчије предвиђено.
XVII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 145.
Новчаном казном у фиксном износу казниће се за прекршај издавањем прекршајног налога, због непоступања
или поступања супротно одредбама чланова:
7, 8, 17, 18, 44, члана 51. став 1. тачке 2. и 10, чланова
57, 58, члана 63. став 1. тачке 2, 8, 10, 11. и 18. и члана 115.
ове Одлуке и то:
- физичко лице у износу од 10.000 динара;
- одговорно лице у правном лицу у износу од 10.000
динара;
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- предузетник у износу од 30.000 динара;
- правно лице у износу од 60.000 динара.
Члан 146.
Новчаном казном у фиксном износу казниће се за прекршај издавањем прекршајног налога, због непоступања
или поступања супротно одредбама члана 135. ставова 1, 2,
4. и 5. ове Одлуке и то:
- одговорно лице у правном лицу у износу од 10.000
динара;
- предузетник у износу од 30.000 динара;
- правно лице у износу од 60.000 динара.
Члан 147.
Новчаном казном у фиксном износу казниће се за прекршај издавањем рекршајног налога, због непоступања или
поступања супротно одредбама члана 51. став 1. тачке 5. и
6. ове Одлуке и то:
- физичко лице у износу од 10.000 динара.
Члан 148.
Новчаном казном у прекршајном поступку казниће се
за прекршај ако не поступи или поступи супротно одредбама чланова:
9, 10, 13, члана 14. став 1, чланова 15, 16, 19, 20, 22, 23,
24, 29, 34, 36, 38, 46, 47. и 49, члана 51. став 1. тачке 1, 3, 4,
7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18. и 19, чланова 53, 60, члана
63. став 1. тачке 3, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 15, 19, 20, 21, 22, 23. и
24, чланова 65. и 67, члана 69, чланова 71, 75, 78, 81, 85,
члана 86. ставови 2, 3. и 4, чланова 87, 88, 89, 92, 93, 99,
101, 103, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 116, 118, 119. и
121, члана 127. став 1. тачке 1. и 3, чланова 128, 129, 130,
131, 132, 134. и 138. ове Одлуке и то:
- физичко лице у износу од 10.000 динара до 50.000
динара;
- одговорно лице у правном лицу у износу од 10.000
динара до 50.000 динара;
- предузетник у износу од 30.000 динара до 250.000
динара;
- правно лице у износу од 60.000 динара до 500.000
динара.
Члан 149.
Новчаном казном у прекршајном поступку казниће се
за прекршај ако не поступи или поступи супротно одредбама чланова:
27, 31, 42, 77, 113, 114, 136. и 137. ове Одлуке и то:
- одговорно лице у правном лицу у износу од 10.000
динара до 50.000 динара;
- правно лице у износу од 60.000 динара до 500.000 динара.
Члан 150.
Новчаном казном у прекршајном поступку казниће се
за прекршај ако не поступи или поступи супротно одредбама чланова:
48, 61, 62, 66, 72, 73, 79, 80. и 82, члана 84. ставови 2,
3. и 4, чланова 97, 100, 102, 104, 122, 123, 124. и 126, члана
127. став 1. тачка 2, члана 135. ставови 3. и 6, чланова 139.
и 141. ове Одлуке и то:
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- одговорно лице у правном лицу у износу од 10.000
динара до 50.000 динара;
- предузетник у износу од 30.000 динара до 250.000 динара;
- правно лице у износу од 60.000 динара до 500.000
динара.
Члан 151.
Новчаном казном у прекршајном поступку казниће се
за прекршај ако не поступи или поступи супротно одредбама члана 51. став 1. тачка 16. и члана 63. став 1. тачка 14.
ове Одлуке и то:
- физичко лице у износу од 10.000 динара до 50.000
динара.
Члан 152.
Новчаном казном у прекршајном поступку казниће се
за прекршај ако не поступи или поступи супротно одредбама чланова:
56, члана 63. став 1. тачке 1, 4, 16. и 17, члана 84. став 1.
и члана 86. став 1. ове Одлуке и то:
- физичко лице у износу од 20.000 динара до 50.000
динара;
- одговорно лице у правном лицу у износу од 25.000
динара до 50.000 динара;
- предузетник у износу од 50.000 динара до 500.000 динара;
- правно лице у износу од 100.000 динара до 1.000.000
динара.
XVIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 153.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука
о комуналном уређењу градског и сеоских насеља у граду Смедереву („Службени лист општине Смедерево“, број
4/2004, 12/2007 и 3/2008 и „Службени лист града Смедерева“, број 9/2009-др.Одлука), осим чланова 12.,13. и 14. који
ће се примењивати до доношења Правилника о условима и
начину постављања баште угоститељског објекта из члана
14. став 2. ове Одлуке.
Члан 154.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 020-28/2014-07
У Смедереву, 13. фебруара 2015. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.
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14.
На основу члана 32. став 1. тачка 6., а у вези са чланом
66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007 и 83/2014) и члана
19. став 1. тачка 6. Статута града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 11/2013 – пречишћен текст и
7/2014),
Скупштина града Смедерева, на 26. седници одржаној
13. фебруара 2015. године, донела је
ОД Л У КУ
О ДОНОШЕЊУ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА
СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
ЗА ПЕРИОД 2015-2019. ГОДИНЕ
Члан 1.
Овом Одлуком доноси се Стратегија развоја социјалне
заштите града Смедерева за период 2015-2019. године.
						
Члан 2.
Стратегија развоја социјалне заштите града Смедерева
за период 2015-2019. године чини саставни део ове Одлуке.
Члан 3.
Одлука о доношењу Стратегије развоја социјалне заштите града Смедерева за период 2015-2019. године и
Стратегија развоја социјалне заштите града Смедерева за
период 2015-2019. године ступају на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-2/2015-07
У Смедереву, 13. фебруара 2015. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

13. фебруар 2015. године
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СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА СОЦИЈАЛНЕ
ЗАШТИТЕ ГРАДА СМЕДЕРЕВА ЗА
ПЕРИОД 2015 - 2019. ГОДИНЕ
Локални савет за социјална питања
децембар 2014. године
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1.1 Уводна реч градоначелника
Уводна реч градоначелника града Смедерева

Друштво је добро онолико колико се брине о својим најугроженијим члановима!
Ово би требало да буде крајњи циљ развоја социјалне заштите у граду
Смедереву. Несумњиво је да постоје проблеми у обезбеђивању ефикасне заштите и
помоћи особама са инвалидитетом, незбринутој деци, жртвама насиља у породици,
жртвама трговине људима, сиромашнима, старима...
Циљ Стратегије развоја социјалне заштите града Смедерева за период од 20152019. године јесте да препозна постојеће проблеме, анализира их и понуди решење за
оне који су препознати као приоритетни, да кроз сервисе које развија на локалном
нивоу пружи највиши ниво социјалне укључености, као и да перманентно мотивише
социјално укључивање најранивијих група.
Тешка економска ситуација у држави допринела је усложњавању социјалних
проблема. Један од елемената који несумњиво ствара све веће потребе у социјалној
заштити јесте и процес транзиције. Грађани су делом друштвено дезоријентисани и
недовољно социјално укључени, што може да доведе до, манифестације
неприлагођеног понашања, пре свега урушавања породичних односа који имплицирају
насиље у породици, напуштања деце због материјалних проблема, недовољне бриге,
бег од одговорности и одсуства емпатије према осталим члановима друштва.
На сва ова питања и мноштво других, почетни одговор требало би да да
Стратегија развоја социјалне заштите града Смедерева за период од 2015-2019. године.
Овај документ биће и путоказ за развијање и побољшање квалитета услуга које пружају
постојеће установе социјалне заштите на територији града Смедерева, али и удружења
грађана, невладиних и хуманитарних организација, и других чинилаца друштва. Ова
Стратегија требало би да донесе резултате и у ангажовању целокупног грађанства за
социјалне проблеме и њихово позитивно решавање.
Аплицирањем на конкурсе ИП фондова Европске уније и министарстава, али и
улагањем сопствених средстава, настојаћемо да унапредимо квалитет живота свих
грађана, а посебно оних које спадају у најрањиве групе.
Град Смедерево ће свакако усмерити све своје расположиве могућности ка
обезбеђивању квалитетне социјалне заштите, а самим тим и побољшању квалитета
живота својих грађана.
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Довођењем нових инвеститора у Смедерево, смањићемо број незапослених грађана.
Наставићемо да развијамо добру сарадњу са свим институцијама, невладиним
организацијама и другим актерима, како би животни стандард грађана Смедерева у
наредним годинама био бољи.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Др Јасна Аврамовић
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1.2 Локални савет за социјална питања
Стратегија развоја социјалне заштите, коју је Влада Републике Србије
усвојила у децембру 2005. године, усмерена је на побољшање социјалног
статуса грађана на личном, породичном и ширем социјалном плану. Ефикасан
систем социјалне заштите треба да одговори на потребе грађана у новим
околностима и да подржава рањиве и маргинализоване појединце и групе, као и
грађане који нису у стању да учешћем у економској активности обезбеде своју
егзистенцију.
Ефикасна социјална заштита захтева стратешко планирање, као и
доношење мера, активности и механизама којима се обезбеђују најповољнији
исходи за кориснике услуга.
Усвојена Стратегија реформе социјалне заштите обавезује локалну
самоуправу на активну улогу у креирању и спровођењу социјалне политике на
локалном нивоу, издвајање адекватних средстава за социјалне програме и
развој социјалних услуга на основу утврђених оквира и критеријума на
локалном нивоу, дефинисања улоге, обавеза и одговорности локалних актера у
реформи и реализацији социјалне затите на локалном нивоу и координише
активности везане за утврђивање потреба и капацитета локалне заједнице и у
том смислу промовише као основне правце развоја следеће:
1. Изградњу нове политике и законодавне активности
2. Децентрализацију система социјалне заштите
3. Обезбеђивање ефикаснијих услуга у социјалној заштити
4. Обезбеђивање квалитетнијих услуга у социјалној заштити и
5. Јачање професионалних капацитета запослених у социјалној заштити.
Стратегија реформе система социјалне заштите формулише посебне
циљеве у оквиру којих се наводе мере, активности и механизми, које је у
задатим роковима потребно да изврше локалне самоуправе. Отуда и обавеза
локалне самоуправе да испланира и обезбеди средства за имплементацију
Стратегије реформе система социјалне заштите.
Руководећи се наведеном обавезом, као и чињеницом да актери
социјалне заштите са територије града Смедерева неће моћи успешно да
учествују на конкурсима за пројекте без квалитетног стратешког плана,
Скупштина града Смедерева донела је Одлуку о оснивању локалног савета за
социјална питања ("Службени лист града Смедерева", број 11/2013)
Градско веће града Смедерева донело је
Решење о именовању
председника, заменика председника, чланова и заменика чланова Локалног
савета за социјална питања ("Службени лист града Смедерева", број 2/2014 и
број 5/2014). У Локални савет за социјална питања именовани су:
- за председника
Љиљана Животић- Живановић, члан Градског већа града Смедерева,
задужена за ресор рада и социјалне политике
- за заменика председника
др Ивица Јевтић, члан градског већа града Смедерева задужен за ресор
здравства
- за чланове и заменике чланова:
1. Љиљана Тодоровић, члан, представник градске управе града Смедерева
Јелена Стојановић, заменик члана, представник Градске управе града
Смедерева
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2. Бојана Рајковић, члан, представник Дома здравља ,,Смедерево“ у
Смедереву
Славица Болевић, заменик члана, представник Дома здравља
,,Смедерево“ у Смедереву
3. Др Јасна Недељковић-Митрески, члан, представник Опште болнице
Смедерево
Данијела Станковић, заменик члана, представник Опште болнице
Смедерево
4. Снежана Инић, члан, представник Основне школе ,, Димитрије Давидовић“
Смедерево
Јелена Здравковић, заменик члана, представник Основне школе
,, Димитрије Давидовић“ Смедерево
5. Милован Топаловић, члан, представник Економско-трговинске школе
Смедерево
Душанка Филиповић, заменик члана, представник Економско-трговинске
шкoле Смедерево
6. Милош Ђорђевић, члан, представник Центра за социјални рад Смедерево
Снежана Динчић, заменик члана, представник Центра за социјални рад
Смедерево
7. Весна Денић, члан, представник Дома за смештај старих лица Смедерево
Зора Стојанова, заменик члана, представник Дома за смештај старих лица
Смедерево
8. Биљана Петровић, члан, представник Националне службе за запошљавање
- Филијала Смедерево
Маријана Алексић, заменик члана, представник Националне службе за
запошљавање – Филијала Смедерево
9. Томислав Живановић, члан, представник Црвеног крста Смедерево
Радица Станковић, заменик члана, представник Црвеног крста Смедерево
10.Биљана Милошевић, члан, представник Установе за дневни боравак деце,
младих и одраслих особа са сметњама у развоју „ Сунце“ Смедерево
Василија Крстић, заменик члана, представник Установе за дневни боравак
деце, младих и одраслих особа са сметњама у развоју „ Сунце“
Смедерево
11. Снежана Миловановић, члан, представник Полицијске управе у Смедереву
Горан Божанић, заменик члана, представник Полицујске управе у
Смедереву
12. Душко Савић, члан, представник Градског савеза социјално хуманитарних
организација Смедерево
Предраг Николић, заменик члана, представник Градског савеза социјално
хуманитарних организација Смедерево
13. Селим Сулејмани, члан, представник Савеза ромских невладиних
организација "Смедеревски форум"
Живорад Манчић, заменик члана, представник Савеза ромских
невладиних организација "Смедеревски форум“
14. Гордана Стојановић, члан, представник Основног суда у Смедереву
Милица Јефтић, заменик члана, представник Основног суда у Смедереву
15. Јасна Реџић, члан, представник Установе за предшколско васпитање и
образовање „Наша радост“ Смедерево
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Мирјана Ћосић, заменик члана, представник Установе за предшколско
васпитање и образовање „Наша радост“ Смедерево
16. Весна Емершић, члан, представник Невладине организације AMITY
Др Биљана Атанацковић, заменик члана, представник Невладине
организације AMITY
17. Војислав Павловић, члан, представник Градског удружења пензионера
Смедерево
Радомир Живановић, заменик члана, представник Градског удружења
пензионера Смедерево
Процес израде Стратегије развоја социјалне заштите за период 20152019. године текао је уз високу партиципацију свих актера релевантних за
систем социјалне заштите у граду Смедереву. У њега су, поред представника
локалне самоуправе, били укључени и представници социјалних и
здравствених институција, образовања, невладин сектор и други.
Радни тим за израду Стратегије развоја социјалне заштите града
Смедерева за период од 2015-2019. године чинили су: Јелена Стојановићпредставник локалне самоуправе, Ђулијета Сулић-представник локалне
самоуправе, Данијела Манчић-представник Центра за социјални рад
Смедерево, Ивана Гвозденовић-секретар Градског савеза социјално
хуманитарних организација Смедерево и Марина Јанковић - представник
локалне самоуправе.
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В
ВИ
ИЗ
ЗИ
И ЈЈ А
А
Град Смедерево је заједница заснована на поштовању људских права, у
којој постоји развијен интегрални систем услуга социјалне заштите којим се
обезбеђује да сваки грађанин има подједнаке могућности да задовољи животне
потребе, оствари потенцијале и изабере услове у којима ће живети.

М
МИ
ИС
СИ
И ЈЈ А
А
Унапређење система социјалне заштите усмереног ка корисницима
сервиса и услуга развијањем и умрежавањем јавног, цивилног и приватног
сектора.

П
ПР
РИ
ИН
НЦ
ЦИ
ИП
ПИ
ИИ
ИВ
ВР
РЕ
ЕД
ДН
НО
ОС
СТ
ТИ
И
Поштовање и недељивост основних људских права - Неговање
толеранције и разумевање различитости, одсуство сваке дискриминације
засноване на постојању инвалидитета, полним, расним, језичким, верским,
етничким и свим другим разликама и неговање и унапређивање међусобног
разумевања и равноправности.
Принцип једнаких могућности - Обезбедити могућност коришћења
услуга социјалне заштите за све грађане и све циљне групе истом доступношћу
у свим сферама пружања услуга у јавном, приватном и невладином сектору и уз
поштовање могућности избора.
Интегрални приступ - Неговање разноврсности и компатибилности
социјалних сервиса и услуга и заједничког проактивног деловања и наступања
према корисницима.
Најбољи интерес корисника - Пружати услуге које су у највећем
степену усаглашене са потребама корисника уз поштовање људских права и
достојанства.
Доступност услуга корисницима - Обезбеђивати услове и развијати
услуге да грађани своје потребе приоритетно задовољавају у средини у којој
живе.
Најмање рестриктивно окружење - Пружати подршку разноврсним
услугама приоритетно у природном окружењу, уз избор услуга које су за
корисника најмање рестриктивне.
Континуитет заштите и могућност избора услуга и пружаоца услуга Развијати разноврсне услуге у оквиру јавног, невладиног и приватног сектора.
Кориснику се благовремено пружа могућност коришћења одговарајуће услуге, у
континуитету и потребном трајању.
Партиципативност, одговорност и самосталност корисника Обезбедити учешће корисника у доношењу одлука о начину задовољавања
његових потреба и одговорност за избор и коришћење сопствених потенцијала.
Пружати подршку кориснику за активирање потенцијала за самостално
задовољавање потреба, продуктиван живот у заједници и предупређивање
8

13. фебруар 2015. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 93 – Број 1

зависности од социјалних служби.
Транспарентност - Увремењено, актуелно, отворено извештавање
јавности, корисника и свих заинтересованих циљних група о могућностима,
процесима или резултатима у раду социјалних сервиса и услуга у свим
сферама деловања.
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К
КО
ОН
НТ
ТЕ
ЕК
КС
СТ
Т
Циљ овог одељка Стратешког плана развоја социјалне заштите у граду
Смедереву јесте да целовито представи локални и шири друштвени контекст,
прикаже анализу свих заинтересованих страна и анализу стања у систему
социјалне заштите у граду Смедереву. Квантитативни подаци наведени у овом
одељку су прибављени од релевантних институција и организација и
представљају актуелну слику стања.

3.1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ГРАДУ СМЕДЕРЕВУ
Историја, традиција и културно наслеђе
Прво помињање Смедерева под овим називом забележено је у Повељи
византијског цара Василија II из 1019.године, у делу који
говори о Браничевској епархији Охридске епископије. Први
писани помен о Смедереву налази се и у Повељи кнеза
Лазара из 1381.године у којој се спомиње манастир Раваница
и села и имања која поклања „ у Смедереву људини Богосаву
с опћином и баштином“.
Град Смедерево се налази уз правац римске границе
(Лимес) и Цариградског друма, што је током историје битно
одређивало његов значај и улогу у историјским догађајима.
Као такво, ово место има континуитет од праисторије, преко
антике и средњег века до данашњих дана. О свим тим
временима сведочи богато културно наслеђе смедеревског
краја оличено у више локалитета распоређених у граду и око
њега.
Посебан значај Смедерево добија почетком петнаестог
века, у доба деспота Ђурђа Бранковића, када постаје
последња престоница српске средњевековне државе и
седиште црквеног и привредног живота. Саграђена је
Смедеревска тврђава, чији бедеми и данас стоје и сведоче о
бурној прошлости града, али и значају Смедерева који већ тада премашује
локалну и регионалну димензију. Смедерево постаје центар на размеђи
цивилизација, где се преплићу утицаји
истока и запада.
Након пада у турске руке,
Смедерево
задржава
шири
регионални значај као седиште
санџаката, све до 1521. године.Током
шеснаестог и седамнаестог века,
развило се у већу оријенталну варош.
Крајем седамнаестог века, за време
аустро-турских ратова, варош је
наизменично била у рукама зараћених
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страна, разарана је и привредно опала. У време аустријске власти овде је био
центар дистрикта.
У обновљеној српској држави Смедерево игра значајну улогу, пре свега
као седиште Совјета од 1805-1807. године, али и као развијено градско насеље,
трговачко седиште и главни град Смедеревске нахије.
Током читавог 19. и 20.века, некад у већој, некад у мањој мери, користећи
своје потенцијале, имало је своје место у реду најразвијенијих градова Србије.
Не наводећи таксативно све ресурсе, вредности, културно - историјско наслеђе
и духовну понуду Смедерева, опште је виђење и закључак да Смедерево
представља центар српске културе, што му даје духовни и културни значај који
знатно премашује локалну и регионалну димензију.
Културна баштина и духовно значење Смедерева треба да буду предмет
пажљиве и синхронизоване ревалоризације и активног укључења у токове
просторне, привредне и културне интеграције овог простора у зони Подунавља
и шире.
Географски положај
Смедерево је позиционирано на 40,39°
северне географске ширине и 20,57° источне
географске
дужине.
Налази
се
у
североисточном делу Републике Србије, на
другој по величини европској реци Дунаву. Од
престонице, Београда, удаљено је свега 46 км.
Укупна површина Града Смедерева
износи 484 km2.
Демографска структура становништва
Према подацима Републичког завода за статистику, а на основу
извештаја са Пописа становништва из 2011. године, на подручју града
Смедерева живи 108.209 становника, од тога 53.445 мушкараца и 54.764 жена.

Број становника
2011
2002
1981
1961
1948
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У Граду Смедереву живи 28 различитих етничких група. Најбројнији су
Срби (101.908 - 94,17%), затим Роми (2.369 - 2,18%), следе Македонци (291 0,27%), Црногорци (271 – 0,25%), Мађари, Југословени, Хрвати, а издвајају се
и Муслимани, Албанци, Бугари, Словенци, Немци, Бошњаци и остали. Значајно
је поменути и Грке и Јевреје који имају и своју заједницу у нашем Граду.
Територију Града чине подручја 28
насељених места, и то град Смедерево и
27 сеоских насеља: Радинац, Раља, Вучак,
Петријево, Удовице, Бадљевица, Биновац,
Водањ, Враново, Врбовац, Добри До,
Друговац, Колари, Кулич, Ландол, Липе,
Лугавчина, Луњевац, Мала Крсна, Мало
Орашје,
Михајловац,
Осипаоница,
Сараорци, Суводол, Сеоне, Скобаљ и
Шалинац.
Према
подацима
из
Пописа
становништва из 2011. године, у самом
граду живи 64.175 становника (59,30%), док у сеоским насељима живи 44.034
(40,69%) становника.
Становништво према календарском узрасту
Испод 15 година
15 – 29 година
30 – 49 година
50 – 64 година
65 – 84 година
85 и више
Тотал

Број
16647
21343
28720
25406
15201
892
108.209

%
15,38%
19,72%
26,55%
23,48%
14,05%
0,82%
100%

Подаци Републичког завода за статистику из Пописа становништва 2011. године

Просечна старост становника у граду Смедереву је 40,79 година
(мушкарци 39,52, жене 42,04).
Према
подацима
Националне
службе
за Структура незапослених према
запошљавање
филијала степену стручне спреме
Укупно лица
Смедерево, на дан 31.07.2014. Степен стручности
3.395
године незапослених у Смедереву I и II степен стручности
који се воде не евиденцији има III и IV степен стручности 5.624
86
10.248. Од тог броја, 9121 особа V степен стручности
активно тражи запослење, док је VI и VII степен стручности 1.143
10.248
1127 привремено спречено за рад. Тотал
На евиденцији се налази и 828 корисника новчане социјалне помоћи преко
Центра за социјални рад Смедерево, а нешто мање од половине њих је
привремено спречено за рад.
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Пољопривреда
На територији града Смедерева површина пољопривредног земљишта у
државној својини, која је обухваћена Годишњим програмом заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта за 2013. годину износи 2.157.66,38
ха.(881.65,43). Од наведене површине, 298,60 ха планирано је за давање у
закуп према годишњим програмима.
Пољопривредну производњу карактерише примат у воћарству,
виноградарству, ратарству, сточарству и повртарству.
Индустрија
Почетак индустрије у Смедереву везан је за подизање прве ливнице
1879. године чији је власник био Петар Нешић. Али тек тридесетак година
касније, почетком XX века, створени су услови за прерастање Смедерева из
претежно занатско-трговачке вароши у привредно-индустријски центар овог
дела
Србије.
Оснивају
се
прве
радионице
и
фабрике.
20. фебруара 1913. године почиње са радом Српско акционарско
рударско и топионичко друштво САРТИД, чији је правни следбеник Концерн
црне металургије „Сартид 1913“, данас „Железера“ Смедерево. Државна
железничка радионица (данас Желвоз) основана је 1926. године. Данашњи
МБС „Милан Благојевић“ (познат поред осталог по штедњаку „Смедеревац“)
налази се на месту некадашњих фабрика Економ и Mеталор из 1938. године.
Поред њих, у Смедереву ради и компанија Messer Tehnogas, Metech, као и
новоотворена фабрика каблова „PKC group“.
Већина предузећа која се баве овом привредном граном лоцирана је у
„Индустријској зони“, која се налази у североисточном делу града и
карактерише је добра саобраћајна повезаност.
Туризам
Град Смедерево има изузетан туристички потенцијал јер се у њему
налази велики број културно - историјских споменика.
Свакако
најзначајнији
међу
њима је Смедревска тврђава која је
била управно, војно, привредно,
културно и црквено седиште српске
Деспотовине. Подигао ју је деспот
Ђурађ Бранковић, а саграђена је у
периоду од 1428 -1439. године.
Својим положајем на ушћу
Језаве у Дунав, заузима површину од
приближно 11 хектара. Има облик
неправилног троугла и састоји се из
два дела - Великог града и Малог
града. Смедеревска тврђава данас
представља популарну туристичку дестинацију, као и ексклузиван простор за
музичко - сценске и друге културне догађаје.
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Главним градским тргом доминира Храм Светог великомученика
Георгија, који је саграђен у периоду од 1850 -1854. године, а поред њега ту су и
Споменик палим борцима у I светском рату, Зграда окружног суда, Галерија
савремене уметности и фонтана.
У близини се налазе и Споменик петојунској трагедији, Музеј Смедерево,
Спомен парк Три хероја, Карађорђев дуд, Гимназија Смедерево, Народна
библиотека Смедерево, Центар за културу и Црква Успења Пресвете
Богородице.
Вила "Златни брег" налази се на 4 км од центра града, а саградио ју је
кнез Милош Обреновић. Вила је била летњиковац ове династије, а у њој су
приређиване забаве на којима су се окупљали многи познати уметници и
књижевници.

3.2 ПОДАЦИ О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
СМЕДЕРЕВА
Број корисника услуга
Подаци Центра за социјални рад
социјалне заштите
Смедерево показују да се број корисника
11.183
услуга социјалне заштите у 2013. године 2012.
10.662
смањио за 4,66% у односу на 2012. годину, 2013.
01.01.-30.06.2014
7.340
али и да се број пружених услуга увећао за
4,1%, те се закључује да је број услуга по кориснику био већи него у 2012.
години.
Посматрајући кретање укупног броја корисника по старосној структури
уочава се да највећи број корисника припада категорији одраслих, који у систем
социјалне заштите по правилу улазе због материјалне необезбеђености,
инвалидитета и поремећених породичних односа.
Образовна структура корисника је неповољна, с обзиром да је 1/3 од
укупног броја корисника без школе или са незавршеном средњом школом.
Такође је број корисника новчане социјалне помоћи значајно повећан са
2481, колико их је било у 2012. години, на 3.005 колико их је било у 2013.
години. Само у првој половини године број корисника НСП износио је 2999.
У
2014.
години
у
Старосна структура корисника
категорију
материјално
социјалне заштите
угрожених особа сврстава се
2013
4.630 особа , од чега је удео Старосна 2012
група
Број
%
Број
%
малолетних особа 27,8%, а
Деца
3100
27,72%
2988
28%
пунолетних
72,2%. Само у
1506
13,47% 1494
14%
првој половини 2014. године Млади
Одрасли
5598
50,06%
5214
48,87%
Центар је радио са 2.999
979
8,75% 973
9,13%
корисника новчане социјалне Стари
Укупно
11.183 100%
10.669 100%
помоћи.
Подаци о корисницима услуга социјалне заштите у односу на пол показују
да је међу корисницима већи број особа женског пола, што указује на чињеницу
да се жене и даље налазе у неједнаком положају у односу на особе мушког
пола.

14

13. фебруар 2015. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 99 – Број 1

Деца се сврставају у једну од најугроженијих корисничких група због
постојања високог степена ризика од социјалне искључености, с обзиром да
немају капацитета да самостално превладају кризне ситуације и у високом су
степену зависности, како од родитеља, тако и од шире друштвене заједнице.
У категорију социјално искључених група спадају остарела лица, с
обзиром да имају ослабљене
Број старих корисинка услуга
потенцијале
за
самостално
социјалне заштите
задовољавање потреба. На основу Полна
2012.
2013. 01.01.података Центра за социјални рад структура
30.06.2014.
Смедерево, може се закључити да Ж
671
686
576
социјално
угрожену
категорију М
308
287
255
остарелих лица углавном чине
Укупно
979
973
831
самачка и двочлана домаћинства,
чији чланови имају преко 65 година старости и припадају категорији лица
неспособних за привређивање.
Особе са инвалидитетом представљају посебно осетљиву категорију
корисника која је у већини случајева изолована. Реч је о групи корисника са
ниским нивоом учешћа у друштвеном животу. Ове особе углавном прати и
сиромаштво узроковано ниским степеном запослености. Често су
дискриминисане,
усамљене
и
Број особа са инвалидитетом које
највише упућене на чланове својих
користе услуге социјалне заштите
породица.
Старосна
2012.
2013. 01.01.У таквој ситуацији, ове особе
структура
30.06.2014.
имају висок степен зависности од
166
138
123
социјалних давања и уопште услуга Деца
101
97
92
социјалне заштите. Заштита ових Млади
493
458
437
лица одвијала се кроз коришћење Одрасли
85
80
98
права на туђу негу и помоћ и Стари
увећану туђу негу и помоћ, Укупно
845
773
750
професионално
оспособљавање,
стављање под старатељску заштиту, смештај у установе социјалне заштите и
сл.
ПРАВА КОЈА СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА
Одлуком о правима социјалне заштите у граду Смедереву ("Службени
лист града Смедерева", број 9/2013) утврђена су права у области социјалне
заштите, носиоци права, обим, услови и начин остваривања права социјалне
заштите, у складу са Законом о социјалној заштити, за чије обезбеђивање је
надлежан град Смедерево.
Права у социјалној заштити представљају различите облике
материјалне подршке у циљу обезбеђивања егзистенцијалног минимума и
подршке социјалној интеграцији појединца и породице.
Права утврђена овом одлуком су:
 Право на једнократну новчану помоћ
 Право на ванредну новчану помоћ
 Трошкови погребних услуга
 Путни трошкови и исхрана пролазника
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 Трошкови превоза ученика основних и средњих школа са сметњама у
развоју и инвалидитетом и трошкови превоза за њихове пратиоце
 Бесплатан оброк – Народна кухиња
 Поклон пакетићи.
Услуге у социјалној заштити су активности пружања подршке и помоћи
грађанима и њиховим породицама ради побољшања, односно очувања
квалитета живота, отклањања или ублажавања ризика, неповољних животних
околности, као и развоја потенцијала корисника за самосталан живот.
Услуге које се утврђују овом одлуком су:
 Помоћ у кући
 Смештај у прихватилиште
 Дневни боравак
 Смештај у прихватилиштима за малолетну децу ван територије
града
 Саветодавно – терапијске и социјално – едукативне услуге
 Лични пратилац детета
 Персонална асистенција
 Становање уз подршку за младе који се осамостаљују – Кућа на
пола пута
 Прихватилиште за жртве насиља – Сигурна кућа
 Социјално становање у заштићеним условима.

3.3 КЉУЧНИ АКТЕРИ У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У
ГРАДУ СМЕДЕРЕВУ
Град Смедерево
Градске структуре, које су носиоци и помагачи процеса планирања
социјалне политике у Смедереву су Скупштина Града, градоначелник, Градско
веће, скупштински одбори.
У Градској управи града Смедерева је запослено 318 особа и у њој се
врше послови из њеног изворног делокруга, као и поверени послови из оквира
права и дужности Републике Србије утврђени Уставом, законом и градским
Статутом.
Град, преко својих органа, у складу са Уставом и законом доноси
програме развоја, урбанистичке планове, буџет и завршни рачун, утврђује
стопе изворних прихода града, као и начин и мерила за одређивање
висине локалних такси и накнада, уређује и обезбеђује обављање и развој
комуналних делатности, стара се о одржавању стамбених зграда и
безбедности њиховог коришћења, доноси програме уређења грађевинског
земљишта, стара се о заштити животне средине, уређује и обезбеђује
обављање послова који се односе на изградњу, рехабилитацију и
реконструкцију, одржавање, заштиту, коришћење, развој и управљање
локалним и некатегорисаним путевима, као и улицама у насељу, уређује и
обезбеђује посебне услове и организацију ауто-такси превоза путника, уређује
и обезбеђује организацију превоза у линијској пловидби који се врши на
територији града, оснива установе и организације у области основног
образовања, културе, примарне здравствене заштите, физичке културе,
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спорта,
дечје
заштите
и
туризма,
прати
и обезбеђује њихово
функционисање, оснива установе у области социјалне заштите и прати и
обезбеђује њихово функционисање, даје дозволе за почетак рада установа
социјалне заштите које оснивају друга правна и физичка лица, утврђује
испуњеност услова за пружање услуга социјалне заштите, утврђује нормативе
и стандарде за обављање делатности установа чији је оснивач, доноси
прописе о правима у социјалној заштити и обавља послове државног
старатеља, помаже развој различитих облика самопомоћи и солидарности
са особама са инвалидитетом, као и са особама које су суштински у
неједнаком положају са осталим грађанима и подстиче активности и пружа
помоћ
организацијама
инвалида
и
другим социјално-хуманитарним
организацијама на својој територији, подстиче и помаже развој задругарства,
организује службу правне помоћи грађанима, стара се о остваривању,
заштити и унапређењу људских права и индивидуалних и колективних
права припадника националних мањина и етничких група, утврђује језике и
писма националних мањина који су у службеној употреби на територији Града и
обавља многе друге послове од непосредног интереса за грађане, у складу са
Уставом, законом и Статутом Града.
Град Смедерево финансира различите услуге социјалне заштите, као и
рад организација особа са инвалидитетом.

Издвајања за социјалну заштиту
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Процентуално издавајње за социјалну заштиту у односу на укупан буџета
града Смедерева
Година
Износ
Проценат
2008
102.456.700
5,88%
2009
125.356.123
5,89%
2010
153.864.248
7,09%
2011
175.688.813
6,17%
2012
169.874.918
5,11%
2013
299.864.809
7,65%
2014
277.457.146
6,98%

Центар за социјални рад Смедерево
Центар за социјални рад Смедерево основан је 10.07.1961. године, а
оснивач је град Смедерево.
На основу Закона о социјалној заштити и других подзаконских аката,
Центар за социјални рад Смедерево у спровођењу социјалне заштите и
социјалног рада, врши следеће послове:
- процењује потребе и снаге корисника и ризике по њега и планира пружање
услуга социјалне заштите
- спроводи поступке и одлучује о
правима на материјална давања и
о коришћењу услуга социјалне
заштите
- предузима прописане мере,
покреће и учествује у судским и
другим поступцима
- води прописане евиденције и
стара се о чувању документације
корисника
- иницира и развија превентивне
и друге програме који доприносе задовољавању индивидуалних и заједничких
потреба грађана у области социјалне заштите на територији јединице локалне
самоуправе за коју је основан
- иницира и развија превентивне и друге програме који доприносе спречавању
и сузбијању социјалних проблема и обавља и друге послове у области
социјалне заштите, у складу са законом и другим прописима.
Врста радног односа
На неодређено време
На одређено време
Укупно

Финансира
Република
30
2
32

Финансира Град
Смедерево
16
0
16

Укупан
број
46
2
48
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Број

Социјални радник

15

Правник

7

Психолог

4

Педагог

2

Специјални педагог

2

Социолог

1

Укупно

31

Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова
Центра за социјални рад утврђена је организација стручног рада и осталих
послова у Центру.
Груписање послова у Центру врши се у оквиру следећих организационих
јединица:
•
•
•

Служба за заштиту деце и младих
Служба за заштиту одраслих и старих
Служба за правне послове,
- Пријемне канцеларије
- Канцеларије за материјална давања

•

Служба за финансијске послове, опште послове, административне и
техничке послове и послове планирања и развоја
Дом за смештај старих лица Смедерево

Дом за смештај старих лица Смедерево је установа социјалне заштите
основана 1947. године. У оквиру својих надлежности, корисницима пружа услуге
становања и задовољење основних животних потреба, стручног социјалног
рада и друге услуге у зависности од потреба, способности и интересовања
корисника, услуге радно- окупационе и рехабилитационе терапије, организације
културно - забавних и рекреативних активности, здравствене заштите и
сервисне услуге. Капацитет установе је 186 корисника.
Установа за дневни боравак деце, младих и одраслих особа са сметњама
у развоју „Сунце“ Смедерево
Установа за дневни боравак „Сунце“ Смедерево основана је 2012.
године, а оснивач је град Смедерево. Установа пружа ванинституционални
облик социјалне заштите кроз целодневне активности за децу и омладину са
интелектуалним инвалидитетом. Запослено је 7 особа. Структура корисника је
хетерогена (корисници са вишеструким сметњама, омладина са менталним
сметњама и корисници узраста преко 30 година). Услуге тренутно користи
седамнаесторо корисника.
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3.4 ОПШТИ ПРЕГЛЕД ПО СЕКТОРИМА
Запошљавање
Национална служба запошљавања, Филијала Смедерево је правно лице
са статусом организације за обавезно социјално осигурање, данас модеран
јавни сервис који пружа услуге незапосленим лицима и послодавцима у
Смедереву.
Циљне групе које окупља НСЗ су са једне стране незапослена лица, лица
која траже промену запослења и друга лица која траже запослење, лица која се
воде на посебним евиденцијама, а која су корисници посебне накнаде као и
корисници привремене новчане накнаде. Са друге стране клијенти НСЗ су
послодавци који пријављују потребу за запошљавањем НСЗ, запошљавају и
уплаћују доприносе за осигурање за случај незапослености. Посебну категорију
циљне групе незапослених лица чине теже запошљива лица која због
здравственог стања, недовољног
или неодговарајућег образовања,
социодемографских
карактеристика,
регионалне
или
професионалне
неусклађености понуде и тражње на тржишту рада или због других објективних
околности, теже налазе посао.
Одређеним програмима и мерама активне политике запошљавања
подстиче се равноправнији положај тих лица на тржишту рада, тако да теже
запошљива лица имају приоритет код укључивања у поједине мере.
Полиција
Полицијска управа Смедерево обавља законом утврђене полицијске и
друге послове, пружа подршку владавини права у демократском друштву и
одговорна је за остваривање безбедности, у складу са законом. Обављањем
полицијских послова, полиција свима пружа заштиту њихових права и слобода.
Приликом пружања заштите, полиција поједина права и слободе може
ограничити само под условима и на начин утврђен Уставом и законом.
Здравство
Здравствена заштита становништва града Смедерева базирана је
просторно и организационо на могућностима и капацитетима Опште болнице
''Свети Лука'' Смедерево и Дома здравља „Смедерево“ у Смедереву, чији су
објекти укупне површине 17.503m², смештени у зони ширег центра Града, на
површини око 2.23 хa.
Дом здравља Смедерево је установа посвећена превенцији, унапређењу
и решавању нарушеног здравља уз примену савремене технологије и високо
стручних кадрова, са циљем подизања квалитета живота.
Организациона структура примарне здравствене заштите:
1. Служба за здравствену заштиту одраслих становника
2. Служба за здравствену заштиту радника са медицином спорта
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3. Служба за кућно лечење и здравствену негу
4. Служба за хитну медицинску помоћ са санитетским превозом
5. Служба за социјалну медицину са информатиком
6. Служба за поливалентну патронажу
7. Служба за здравствену заштиту школске деце
8. Служба за здравствену заштиту деце
9. Служба за здравствену заштиту жена
10. Служба за стоматолошку здравствену заштиту
Постоје и развојно саветовалиште, саветовалиште за младе, за
самохране родитеље и лечене алкохоличаре.
Општа болница "Свети Лука" Смедерево пружа услуге секундарног нивоа
здравствене заштите и обезбеђује стационарне потребе становништва на
подручју Смедерева.
Образовање
На подручју града Смедерева налази се десет објеката у саставу
Установе за предшколско васпитање и образовање деце „Наша радост“, а још
26 при школама и сеоским месним заједницама.
Данас се на територији града Смедерева налази 18 основних школа,
једна школа за основно музичко образовање и шест средњих школа.
Од 18 основних школа, 6 се налази у граду а 12 у околним селима.
Раднички универзитет у Смедереву, који је 2003. године прославио
седамдесет и пет година од оснивања, такође има образовну функцију кроз
Школу за основно образовање одраслих, Центар за стручно оспособљавање и
Центар за више и високо образовање.
Невладин сектор - Удружења грађана и социјално хуманитарне
организације
На територији града Смедерева делује велики број невладиних
организација и удружења, од којих се 23 баве социјалном заштитом: Градски
савез социјално хуманитарних организација Смедерево, Црвени крст
Смедерево, Градска организација савеза слепих Србије Смедерево, Градска
организација глувих и наглувих Смедерево, Градска организација инвалида
рада Смедерево, Друштво за церебралну и дечију парализу Смедерева,
Друштво за спорт и рекреацију инвалида града Смедерева, Удружење за помоћ
ментално
недовољно
развијеним
особама
Смедерево,
Удружење
дистрофичара града Смедерева "Бољи живот", Удружење параплегичара
Смедерево, Центар за самостални живот особа са инвалидитетом Смедерева,
Спортско удружење глувих и наглувих "Деспоти", Стрељачки клуб особа са
инвалидитетом Р-50, Стонотениски клуб особа са инвалидитетом "СТИКС",
Међуопштинско удружење дисторфичара Смедерево, Удружење слепих и
слабовидих "Свети вид", Удружење особа са ампутираним екстремитетима
Смедерево, Удружење ратних и мирнодопских војних инвалида града
Смедерева,
Градска организација цивилних инвалида рата Смедерево,
Удружење РВИ града Смедерева свих ратова, НВО "Амити", Асоцијација
координатора за ромска питања и Удружење Рома Јелена 21 Враново.

21

Страна 106 – Број 1

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

13. фебруар 2015. године

Црвени крст Смедерево
Дом Црвеног крста Смедерево у Малој Крсни постоји од 2004. године. У
периоду од 1993. До 2004. године то је био Колективни центар за смештај
избеглих и интерно расељених лица. Колективни центар је затворен 2004.
године Одлуком Комесеријата за избеглице Републике Србије, а након тога
Одлуком Управног одбора Црвеног крста Смедерево и Извршног одбора
општине Смедерево установа је продужила са радом као Дом Црвеног крста
Смедерево.
У оквиру Дома Црвеног крста Смедерево спроводе се следећи програми.
1. Припрема и дистрибуција оброка Народне кухиње за социјално угрожено
становништво
Списак корисника оброка сачињава стручна служба Центра за социјални рад
Смедерево, а припрему и дистрибуцију оброка Црвени крст Смедерево.
Месечно се припрема од 800 до 1000 оброка за кориснике у Смедереву, 70
оброка за Радинац, 35 оброка за Враново и Малу Крсну и 5 оброка за Раљу.
Оброк садржи пола литра куване хране и пола векне хлеба и то 6 дана у
недељи, недељом нема оброка. Драстично је смањен број оброка у односу на
2013. годину, јер су критеријуми Центра за социјални рад пооштрени. Такође,
има болесних корисника који не могу да дођу по оброк и требало би им однети
храну до стана. Требало би учинити напор да се поново покрене пројекат
„Храна на точковима“, како би се помогло најугроженијим суграђанима.
У оквиру овог пројекта постоје и доходовни пројекти као потпора Народној
кухињи и то су: узгој поврћа под пластеницима, мини фарма свиња, мини
фарма товних пилића, на 6,5 хектара закупљеног земљишта производња
сточне хране, 920 садници јабука. За обављање послова ангажују се корисници
Народне кухиње, односно социјалне помоћи, како би себи обезбедили неки
приход.
2. Смештај у прихватииште
Тренутно је у прихватилишту смештено 20 лица. Трошкове смештаја сноси
буџет града Смедерева, а лица су смештена на основу решења Центра за
социјални рад Смедерево. Поред тога, смештено је још двоје старих који не
плаћају смештај, а избегла лица и по затварању Колективног центра нису
желела да напусте овај смештај. Управни одбор Црвеног крста је донео Одлуку
да наведени корисници буду смештени без накнаде, јер се ради о лицима која
немају приходе нити ближе сроднике, али имају права на достојанствену
старост. Такође је смештено још 6 лица која смештај плаћају од своје скромне
пензије. Наиме, ради се о старим особама које су некада биле смештене у
Прихватилишту и потом су одбиле смештај у Дому за смештај старих лица, јер
су им пензије мале, а не желе да оптерећују своју децу која би морала да
доплаћају смештај у Дому.
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Требало би створити услове за смештај лица и са подручја оближњих градова
Велика Плана, Пожаревац, Смедеревка Паланка, како би се побољшала
финансијска ситуација Прихватилишта.
3. Вртић за ромску децу и децу из социјално угрожених породица из Малог
Кривака и околних села
Укупно око 50 – оро деце у две групе раде по плану и програму Предшколске
устабове „Наша радост“ Смедерево
4. Организовање дружења и летњих кампова за социјално угрожену децу,
чланове Теренске јединице Црвеног крста Смедерево и других градова,
добровољне даваоце крви, припреме и такмичења екипа прве помоћи...
Медији
Активни медији у Смедереву су: ТВ Смедерево, РТВ Смедерево, ТВ
Јерина, Радио Лукс, Радио Смедерево, штампани медији Наш глас и Наше
новине.

3.5 ОСТАЛЕ ВАЖНЕ ИНСТИТУЦИЈЕ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ
Основни суд у Смедереву има надлежност да у првом степену суди за
кривична дела за која је као главна казна предвиђена новчана казна или казна
затвора до десет година, ако за поједина од њих није надлежан други суд и за
кривична дела из своје надлежности, одлучује о молби за престанак мере
безбедности или правне последице осуде, за кривична дела из своје
надлежности. Такође, у првом степену суди у грађанскоправним споровима ако
за поједине од њих није надлежан други суд и води извршне и ванпарничне
поступке за које није надлежан неки други суд.
Суди и у стамбеним споровима; споровима поводом заснивања, постојања и
престанка радног односа; о правима, обавезама и одговорностима из радног
односа; о накнади штете коју радник претрпи на раду или у вези са радом;
споровима поводом задовољавања стамбених потреба на основу рада.
Основни суд пружа грађанима правну помоћ, међународну правну помоћ и
врши друге послове одређене законом.
Виши суд у Смедереву има првостепене и другостепене надлежности. У
првом степену суди за кривична дела за која је као главна казна предвиђена
казна затвора преко десет година, за кривична дела против Војске Србије, суди
у кривичном поступку према малолетним учиниоцима кривичних дела, у
грађанскоправним споровима кад вредност предмета спора омогућује
изјављивање ревизије или у споровима о оспоравању или утврђивању очинства
и материнства и др. Као другостепени орган одлучује по жалбама на одлуке
основних судова.
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Основно јавно тужилаштво врши надлежност за гоњење учинилаца
кривичних дела и других кажњивих дела, коришћењем одговарајућих законом
предвиђених средстава и своју функцију врши искључиво на основу Устава и
закона.
Више јавно тужилаштво надлежно је да поступа пред Вишим судом и да
надзире и усмерава подручна основна јавна тужилаштва, као и у другим
случајевима одређеним законом.
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4.1 SWОT АНАЛИЗА
СНАГЕ












Стручно oбучени кадар
Опрема и просторни капацитети
Постојање свести и спремност на
континуирано усавршавање
појединих актера социјалне
заштите у јавном и цивилном
сектору
Мотивисаност актера социјалне
заштите да активно учествују у
унапређењу социјалне заштите
Развијени програми Националне
службе за запошљавање
намењени ризичним групама
Постојање Локалних акционих
планова
Развијен НВО сектор
Развијене услуге социјалне
заштите
Мобилни тим за инклузију Рома
Формиран Локални савет за
социјална питања града
Смедерева

СЛАБОСТИ













МОГУЋНОСТИ / ШАНСЕ







Повећање доступности постојећих
и увођење нових услуга
Програмско буџетирање
Умрежавање свих актера СЗ
Активно учешће корисника сервиса
и услуга
Сарадња са
кадровима/институцијама на
градском нивоу
Унапређење сарадње са

Недовољан број стручних кадрова
Недовољни просторни капацитети
и опрема
Недовољно развијена свест о
потребама за променама и
недовољна мотивација појединих
кадрова за стручно усавршавање
Недовољна финансијска средства
у односу на стварне социјалне
потребе
Неефикасност и бирократски
приступ различитих кључних
актера
Недовољна умреженост
институција
Нејасно дефинисане
међусекторске процедуре у
заштити угрожених категорија
грађана
Недовољна видљивост
грађана/ки услед недостатка
капацитета за теренски рад
Недовољна информисаност о
могућностима коришћења
постојећих сервиса и услуга
Недоследна примена стандарда и
процедура у пружању услуга
социјалне заштите

ПРЕПРЕКЕ/ РИЗИЦИ








Нестабилна политичка ситуација
Неусаглашеност закона
Мали проценат буџетског
издвајања за социјалну заштиту
Приходи локалне самоуправе и
реализација буџета
Недовољна координисаност јавног
сектора (државних институција)
Висок степен незапослености
Низак образовни ниво грађана
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донаторима
Екстерни фондови
Обезбеђивање додатних
финансијских средстава
аплицирањем на различите јавне
позиве - буџет Града, Републике и
ресорних министарства у
имплементацији реформе система
социјалне заштите
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Низак животни стандард грађана
Непостојање система праћења
ефеката и резултата пројеката у
области социјалне политике

4.2 СТРАТЕШКИ СПОРНА ПИТАЊА
Током процеса анализе контекста отворила су се следећа стратешки
спорна питања на која ће Стратегија развоја социјалне заштите у граду
Смедереву у извесној мери дати одговор:
1. Како створити амбијент фокусираности локалне самоуправе на социјална
питања и обезбедити већа и равномернија издвајања новца из градског
буџета за социјалну заштиту и учешће у пројектима?
2. Како задржати постојећи ниво сервиса и услуга социјалне заштите и
развити недовољно развијене и нове сервисе и услуге?
3. Како обезбедити континуирану, координирану и транспарентну сарадњу у
креирању и пружању услуга социјалне заштите свих актера у граду
Смедереву (јавни, цивилни и приватни сектор)?
4. Како повећати доступност услуга социјалне заштите свима који се нађу у
стању социјалне потребе?
5. Како искористити алтернативне изворе финансирања сервиса и услуга
социјалне заштите?
6. Како боље информисати кориснике о могућностима коришћења сервиса
и услуга социјалне заштите?

4.3 СТРАТЕШКИ ПРАВЦИ РАЗВОЈА
У тражењу оптималног системског одговора на стратешки спорна питања
социјалне заштите у граду Смедереву, дефинисани су следећи стратешки
правци развоја социјалне заштите:
Стратешки правац 1
Умрежавање институција, развијање партнерства и квалитетније информисање
Стратешки правац 2
Јачање локалних капацитета у пружању социјалних услуга, стабилност и
доступност разноврсних извора финансирања
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Стратешки правац 3
Унапређење постојећих и развијање нових услуга социјалне заштите
Стратешки правац 4
Успостављање система квалитета услуга социјалне заштите

4.4 СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ
Стратешки правац 1

Умрежавање институција, развијање
партнерства и квалитетније
информисање

Стратешки правац 2

Јачање локалних капацитета у
пружању социјалних услуга,
стабилност и доступност разноврсних
извора финансирања

Стратешки циљеви
Подизање нивоа ефикасности система
социјалне заштите умрежавањем и
успостављањем партнерства свих
актера и пружалаца услуга социјалне
заштите у локалној заједници
Унапређење квалитета услуга и
сервиса развојем професионализма и
одговарањем на потребе корисника
Унапређење инфомисаности грађана
и њихово активно укључивање у
планирање и спровођење социјалне
политике на локалном нивоу

Стратешки циљеви
Одржавање постојећих и оснивање
нових услуга социјалне заштите уз
расподелу према приоритетима и
изналажење нових извора
финансирања који би били доступни
средствима јавног информисања
Повећање сензибилисаности локалне
заједнице и потенцијалних донатора
за потребе у области социјалне
заштите
Унапређење знања и вештина
запослених у институцијама и
организацијама које се баве
планирањем и спровођењем услуга
социјалне заштите
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Стратешки циљеви
Одржавање постојећег нивоа и
подизање квалитета услуга социјалне
заштите кроз развој постојећих
људских, институционалних и
материјалних ресурса
Подизање нивоа квалитета живота и
задовољења потреба најосетљивијих
маргинализованих група корисника
кроз развијање иновативних услуга
коришћењем различитих извора
финансирања

Стратешки циљеви
Увођење транспарентних механизама
контроле ресурса, процене резултата
и професионалног понашања
пружалаца услуга социјалне заштите
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У складу са Стратегијом развоја система социјалне заштите и Стратегијом
за смањење сиромаштва, а на основу обављене анализе контекста, утврђене
су следеће приоритетне циљне групе:
1. Старe особе
2. Деца и млади
3. Особе са инвалидитетом
4. Жене
5. Роми
6. Избеглице и интерно расељена лица.

5.1 СТАРЕ ОСОБЕ
Анализа циљне групе
Република Србија се сврстава међу 96 земаља у којима живи 90 %
светске популације старије од 60 година, а чак на 78. месту по квалитету живота
старих. У Глобалном индексу старења, Србија је у 2013. години заузела 64.
место од укупно 91 земље.
Према попису становништва из 2011. године, у граду Смедереву живи
16093 (14,87%) грађана старијих од 65 година. Подаци из 2002. године, када је
удео старијих грађана био 14,35% и из 2006. године, када је износио 14,63%,
указују да се њихов број повећава. Просечна старост је у 2011. години износила
40,79 година.

Проценат старости становништва
78%
До 60 година
7%
15%

Од 60 - 64 година
65 и више година
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Највећи проблем старих особа је сиромаштво, односно лоша
материјална ситуација која је условљена ниским примањима и растом трошкова
живота.
Према подацим Центра за социјални рад Смедерево, број старих особа
које користе неке од видова социјалне заштите се повећава. Тако је у 2012.
години проценат старих који су користили једнократне новчане помоћи, новчану
социјалну помоћ, смештај у установама социјалне заштите, додатак за негу и
помоћ другог лица, привремено и стално старатељство, заштиту од насиља над
старима износио 8,75%, у 2013. години 9,13%, а само у првој половини 2014.
године 11,32% у односу на укупан удео корисника.
Категорију остарелих особа углавном чине самачка и двочлана
домаћинства у којима су обе особе старије од 65 година и припадају категорији
лица неспособних за привређивање. Ове особе имају висок степен
изолованости, немају сроднике или сродници нису у могућности да се на
адекватан начин брину о њима. Преживљавају од новчане социјалне помоћи,
помоћи комшија и у ретким ситуацијама од породичне солидарности. Додатно
су оптерећени здравственим проблемима, лошијим стамбеним условима,
осећајем занемарености и мањим степеном мобилности.
Према подацима из 2014. године, највећи број старих особа припрада
категорији особа које имају потребе за домским смештајем са уделом од 56%.
На другом месту су социо-материјално угрожена лица са уделом од 30,2%, а на
трећем месту су старе особе са инвалидитетом са уделом од 10,3%.
SWOT анализа
СНАГЕ






Очувана ментална способност
старих особа
Људски ресурси
Институције социјалне заштите
(Центар за социјални рад, Дом за
смештај старих лица)
Служба кућног лечења
Организације које окупљају старије
особе

СЛАБОСТИ







МОГУЋНОСТИ / ШАНСЕ




Обезбеђивање додатних
финансијских средстава
Доношење Стратегије о развоју
социјалне заштите
Национална статегија о старењу

Непостојање капацитета за
збрињавање старијих особа –
недостатак места у домовима и
више сервисних услуга у кућним
условима (Помоћ у кући за старе
особе, Дневни центар, Храна на
точковима, Сервис прања рубља)
Пасивност старијих особа
Умањене менталне способности
Неинформисаност о правима,
посебно оних из руралних средина
Недовољна укљученост старих
особа у средствима јавног
информисања
ПРЕПРЕКЕ/ РИЗИЦИ





Нестабилна политичка ситуација
Низак животни стандард старијих
особа
Ниска свест грађана о потребама
старијих особа
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Подизање свести грађана о
потребама старих особа
Едукација волонтера
Повећање доступности постојећих
и увођење нових услуга
Закључци

Старије особе у граду Смедереву припадају категорији маргинализованих
група које су изложене сиромаштву и изолацији и за које не постоји довољан
број ванинституционалних услуга у систему социјалне заштите. Посебан
проблем представљају рурална подручја, због недовољне развијености свих
облика социјалне заштите.
Препоруке
•

•
•
•
•
•

Неопходно је развијати отворене моделе социјалне заштите старијих особа,
који подразумевају пружање подршке и помоћи у кућним условима (Помоћ у
кући за старе особе, Храна на точковима, Кућна достава лекова, Сервис
прања рубља, формирање мобилних екипа, волонтера).
Потребно је повећати смештајне капацитете Дома за смештај старих лица и
уредити просторије.
Повећати ангажованост локалне самоуправе на умрежавању и подизању
капацитета свих пружалаца услуга намењених старијим лицима.
Организовати волонтерску службу за помоћ старим особама у сарадњи са
невладиним организацијама.
Обезбедити финансијска средства на локалном нивоу и сачинити програм
њиховог рационалног коришћења.
Повећати број хранитељских породица за старе особе.
Специфични циљеви и задаци
Специфични циљ 1

Унапређење социјалног и
здравственог статуса старијих
особа

Специфични задаци у периоду од
2015 – 2019. године

Развити сервисе теренских услуга
за старе особе којима је помоћ
неопходна у свакодневном
функционисању
Организовати програме мотивације
старијих особа да се активирају у
свакодневном животу – Програми
превенције социјалне изолације
старих
Реализовати здравствено –
рекреативни програм за стара лица
Унапредити рад организација које
се баве заштититом старих особа
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Специфични циљ 2

Побољшање положаја старих
особа које су без породичног
старања,а које живе у кућама

Специфични циљ 3

Развијање свести локалне
заједнице о потребама и
капацитетима старих особа

13. фебруар 2015. године

Специфични задаци у периоду од
2015 – 2019. године

Организовати услуге отворене
социјале заштите – Помоћ у кући за
старе особе, Храна на точковима и
остале потребне услуге
У партнерству са Домом здравља
развити програм подршке старијим
особама са тежим физичким и
психичким обољењима које живе
саме – Дневни центар за старије
особе
Утврдити Програм помоћи,
подршке и заштите старијих од
занемаривања, злостављања и
насиља
Специфични задаци у периоду од
2015 – 2019. године

Организовати информативне
кампање како би се и старе особе и
шира друштвена заједица упознала
са правима, потребама и
могућностима старих
Формирати групу од 5 старих особа
које ће се активно бавити
заступањем потреба старих у
локалној заједници
У сарадњи са Црвеним крстом и
другим организацијама, формирати
тим волонтера

5.2 ДЕЦА И МЛАДИ
Анализа циљне групе
Према подацим Републичког завода за статистику, деца и млади до 15
година чине 15% популације града Смедерева, док млади од 15 - 25 година
чине 20%.
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Деца спадају у једну од најугроженијих корисничких група због постојања
високог степена ризика од социјалне искључености, с обзиром да немају
капацитета да самостално превладају кризне ситуације и у високом су степену
зависности, како од родитеља, тако и од шире друштвене заједнице.
Истраживања спровођена на територији Републике Србије указују на
чињеницу да се положај деце незнатно побољшава, али да се продубљују
разлике између деце из маргинализованих група и националног просека.
Званични подаци Републичког завода за социјалну заштиту показују да је 30%
деце у ризику од сиромаштва, као и да све мањи број породица има могућност
да деци обезбеди задовољење основних животних потреба.
Према подацима Центра за социјални рад Смедерево за 2013. годину,
деца чине 28% корисника услуга, а млади 14%.
Према приложеној табели Центра за социјални рад Смедерево може се
уочити да највећи број деце припада социо-материјално угроженој категорији.
Велики удео материјално угрожене деце у укупном броју деце условљен је
континуираним
осиромашењем већег дела популације, који је изазван
високим степеном незапослености, као и све мањом могућношћу радног
ангажовања на повременим и сезонским пословима, погоршањем здравственог
стања чланова породице и сл.
Број деце у ЦСР
према корисничким групама
Корисничка група

2012.

2013

Деца без родитељског старања
Деца жртве насиља и занемаривања
Деца са проблемима у понашању
Деца чији се родитељи споре око
начина вршења родитељског права
Социо-материјално угрожена деца
Остала деца
Укупно

86
220
238
691

106
96
205
628

01.01.
30.06.2014
82
132
105
348

1237
1503
3975

1458
1258
3751

1287
517
2471

Једна од посебно осетљивих група корисника су деца и млади са
проблемима у понашању. Заштита
деце и младих са проблемима у Број деце са проблемима у понашању
2012.
2013. 01.01.понашању подразумева рад на Полна
30.06.2014.
откривању, спровођењу заштите и структура
23
37
20
третману
свих
облика Ж
200
223
128
делинквентног понашања. Када се М
223
260
148
анализирају проблеми у понашању Укупно
по подацима за 2014. годину, може
се видети да са 55,4% доминирају деца и млади учиниоци кривичних дела. Број
деце са проблемима у понашању је у порасту.
Када је реч о младима, из бројних истраживања која су вршиле
државне институције и организације цивилног друштва у сарадњи са
Канцеларијом за младе града Смедерева, показатељи о проблемима са којима
се суочавају млади у нашем граду.
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Највећи проблем младих је велика стопа незапослености и низак
стандард живота, који доприноси „одливу мозгова“, неквалитетној исхрани,
повећању броја оболелих од психо-социо-физичких болести, младих у ризику,
доводи до појаве социјално и материјално нестабилних породица. Такође,
постоји и лош
приступ образовању и васпитању, поремећен систем
вредности...
Један од проблема је недовољан број квалитетних програмских
активности, односно квалитетних спортских, културних, социјалних, економских
и других активности, како би се подизали капацитети људских ресурса и
задовољиле потребе младих кроз светске трендове развитка.
У Смедереву постоји Канцеларија за младе која спроводи и креира
политику за младе, израђује и реализује пројекте за младе и са младима, а све
са циљем стварања адекватних услова за активно укључивање младих у живот
и рад заједнице. У том смислу, младима се пружа подршка у организовању
различитих друштвених активности, учењу и креативном испољавању потреба.
Канцеларија за младе спроводи Акциони план за младе, прати јавне конкурсе,
успоставља сарадњу
са свим релевантним партнерима, комуницира са
младима и обезбеђује њихово учешће у доношењу одлука и пружа техничку,
материјалну
и
финансијску
подршку
омладинским
организацијама,
омладинским клубовима
и иницијативама младих. Ради на подизању
капацитета и оснаживању младих за омладинско предузетниство и
умрежавање привредног сектора са организацијама младих и појединцима.
У наредном периоду очекује се оснивање Омладинског клуба који би
требало да информише младе, организује различите догађаје, трибине,
креативне и интеркултуралне радионице, радионице за усавршавање личних и
социјалних вештина, различите едукације и презентације о актуелним темама,
изложбе, представе, филмове и друге активности.
Омладински клуб је део механизма Канцеларије за младе града
Смедерева и представља могућност за повезивање свих друштвених актера у
циљу креирања програма којима би се превазилазили проблеми младих.
SWOT анализа
СНАГЕ
Инфраструктура, простори и
опремљеност:
• постоји слободан простор
• техничка опремљеност (у кзм,у
школи,цзк)
• затворени спортски простори
• велики број спортских терена
Заинтересованост:
• одређен број младих
заинтересованих за разне
активности и усавршавање
Географски положај и природни

СЛАБОСТИ
Инфраструктура, простори и
опремљеност:
• неискоришћени, несређени,
недоступни и неприлагођени
простори за омладинска
удружења и спорт
• недоступност комуникационих
технологија младима у
рурарним срединама (интернет,
кабловска и мобилна мрежа)
• лоша инфраструктура
• недостатак капацитета за
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ресурси:
• град на Дунаву (повезивање са
регијом)
• близина аутопутева
• близина аеродрома у Београду
• природни ресурси
Институционални оквир омладинске
политике:
• започета брига о младима
отварањем КЗМ у којој постоје
разни програми за младе
• могућност учешћа и едукације
младих на семинарима,
пројектима
Образовање и кадрови:
• едуковани кадрови за рад са
младима
• солидан систем образовања
Програми и догађаји:
• фестивал (,,Нушићеви дани“,
,,Театар у тврђави“,
,,Патософирање“,
,,Смедеревска јесен“)
• програми за младе у оквиру
кудова
• програми за младе у оквиру
школских секција
• програми за младе у оквиру
аматерских позоришта
Иновативност:
• иновативност у развоју
лидерског потенцијала код
младих
• добра подршка медија
Медији и информисаност:
• медији (локални) аудио
визуелни, штампани

Страна 119 – Број 1

смештај (хотели, мотели за
младе)
Заинтересованост и деловање:
• велика незаинтересованост
младих и релевантних
институција
Неискоришћени ресурси:
• недоступне и недовољно
искоришћене културне
знаменитости
Здравље и животна средина:
• велики број зависника од ПАС
• загађена животна средина и
недовољна свест о потреби
очувања животне средине
• недовољна свест о здравим
стиловима живота
Медији и информисаност:
• неприлагођеност младима
• недовољна информисаност
младих
Сарадња и активизам:
• недовољно информација о
могућности удруживања
• низак степен сарадње између
локалних институција
• низак степен мотивације за
волонтирање
• друштвена пасивност
• мало НВО организација
• недостатак ентузијазма код
младих
• одсуство визије и мисије код
младих
Образовање и запошљавање:
• нема у довољној мери
неформалног образовања
• недовољно радних места,
велики проценат незапослених
• необученост за писање
пројеката
• слаба повезаност
запошљавања и образовања
• непостојање универзитета
• низак проценат активног знања
страних језика
Недостаци:
• недостатак материјалних
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средстава за: покретање нових
активности, за финансирање
постојећих
• недовољно јасни критеријуми за
доделу средстава омладинским
организацијама из буџета града
Смедерева
МОГУЋНОСТИ / ШАНСЕ

ПРЕПРЕКЕ/ РИЗИЦИ

Инфраструктура, простори и
опремљеност:
• сређивање и опремање
постојећих простора
Заинтересованост и активизам:
• развој волонтеризма
Географски положај и природни
ресурси:
• туристички потенцијал
Кадрови:
• едуковани и креативни кадрови
Сарадња:
• добри односи са Владом
Републике Србије
• интеркултурална сарадња са
другим општинама, градовима и
и државама
Образовање и запошљавање:
• школовање у иностранству

Инфраструктура, простори и
опремљеност:
застарела технологија
• недовољна техничка
опремљеност
Заинтересованост и активизам:
• недовољно развијена свест о
важности НВО
• надовољна мотивисаност
младих
• одлазак младих-миграција
Географски положај и природни
ресурси:
• утицај великих градова
Сарадња:
• недовољна сарадња са
суседним општинама и
градовима
Образовање и запошљавање:
• велики проценат незапослених,
поготово младих
• неусаглашеност система
образовања са захтевима
привреде
• недовољно улагање у
образовање младих
• ниска информатичка писменост
• неувиђање важности практичне
наставе
Неочекивани исходи:
• честа промена власти
• ,,одлив мозгова“
Здравље и животна средина:
• велике могућности да се повећа
проценат болести зависности
• веће загађење земље, ваздуха,
воде
Остало:

Остало
• укидање виза
• развој НВО
• пројекти и конкурси
(домаћи/страни)
• развој нових сервиса
просес приближавања ЕУ
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• низак животни стандард
• успоравање процеса реформи
Општи

и специфични циљеви за децу
Општи циљ

Унапређење квалитета живота
деце

Специфични циљеви у периоду од
2015 – 2019. године

Смањење броја материјално
угрожене деце
Смањење насиља над децом у
породици и вршњачкој групи
Укључивање деце без родитељског
старања у коришћење мање
рестриктивних облика смештаја
(хранитељство)
Превенција делинквентног
понашања деце и младих

Општи и специфични циљеви за младе
Општи циљ

Унапређење квалитета живота
младих

Специфични циљеви у периоду од
2015 – 2019. године
Покретање младих на активно учешће
у друштву
Развијање сарадње младих и
подстицање окружења како би млади
активно учествовали у доношењу
одлука
Унапређивање информисаности
младих на свим нивоима и у свим
областима
Обезбеђивање остваривања права на
једнаке шансе свих младих у друштву,
а посебно младих који живе у тешким
условима и младих са посебним
потребама
Подстицање и вредновање изузетних
испољавања и постигнућа младих у
различитим областима
Стварање нових и унапређивање
постојећих могућности за квалитетно
провођење слободног времена
младих
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Развијање отвореног, делотворног и
ефикасног система формалног и
неформалног образовања који је
доступан свим младима и који је у
складу са светским трендовима у
образовању
Подстицање запошљавања,
предузетништва и самозапошљавања
младих
Унапређење услова за безбедан
живот младих
Чување и унапређивање здравља
младих, смањење ризика и водећих
поремећаја здравља и развијање
здравствене заштите прилагођене
младима
Оснаживање младих за иницијативе и
активности које су у складу са
основним циљевима одрживог развоја
и здраве животне средине
Унапређивање спортских активности

5.3 ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
Анализа циљне групе
У Смедереву живи 10185 особа са инвалидитетом, што процентуално
износи 9,41% од укупног броја грађана. Број особа са инвалидитетом у граду
Смедереву већи је у односу на републички просек, који износи око 8%.
Просечна старост особа са инвалидитетом је 64-65 година, а у укупној
популацији веће је учешће жена (57%), као и особа које живе у граду (54%).
Највише
је особа
са отежаним
кретањем,
потом са сензорним
оштећењима, а најмање са тешкоћама у комуникацији.
Карактеристике циљне групе су: сиромаштво, висок степен зависности
од социјалних давања, маргинализованост, изложеност дискриминацији,
рањивост, низак образовни ниво, проблеми у инклузивном образовању, велика
стопа незапослености, недовољна укљученост и информисаност посебно оних
из руралних средина и оних који нису чланови организација особа са
инвалидитетом, недовољна оснаженост за доношење одлука и преузимање
одговорности, презаштићеност, пасивност, односно мали је број особа са
инвалидитетом које имају иницијативу и које су мотивисане за ангажовање у
зајеници или организацијама, недовољна укљученост представника особа са
инвалидитетом у доношењу одлука, решења и других аката који се односе на
особе са инвалидитетом.
На територији града Смедерева делује шеснаест организација које
окупљају особе са инвалидитетом, а чији је рад делом финансиран из буџета
града Смедерева. Број особа које су чланови неке од њих је око 4000, што
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процентуално износи око 40% од укупног броја. Чак
60%
особа
са
инвалидитетом није удружено и управо код њих је посебно изражен проблем
недовољне инфомисаности о правима и услугама социјалне заштите које могу
остварити.

Особе са инвалидитетом према
категоријама инвалидности
Слепе, слабовиде и особе са
оштећењем вида
15%

Глуве, наглуве и особе са
оштећењем слуха

35%

26%

Особе са тешкоћама у
кретању
Особе са тешкоћама у
памћењу

11%
5%

8%

Несамосталне особе
Особе са тешкоћамa у
комуникацији

Град Смедерево је био један од најразвијенијих градова по услугама
социјалне заштите које су биле усмерене на особе са инвалидитетом. Према
претходном и постојећем Локалном акционом плану у области инвалидности од
2010. године до 2013. године, финансиране су активности организација, али и
многобројне услуге: Сервис персоналних асистената, Помоћ у кући за особе са
инвалидитетом, Дневни боравак за децу, омладину и одрасле особе са
сметњама у развоју "Сунце", Мобилни тим физиотерапеута, Преводилачки
сервис за знаковни језик, организован превовоз за особе са инвалидитетом.
Ове
услуге
пружале
су
организације
особа
са
инвалидитетом.
У току 2013. и 2014. године реализивале су се једино услуге Помоћи у
кући за особе са инвалидитетом и Преводилачки сервис, које су функционисале
као пројектне активности и финансиране су од стране Министарства рада,
запошљавања, борачких и социјалних питања. У 2013. години Дневни боравак
„Сунце“ је постао Установа, а у току 2014. године обезбеђен је нов, велики
простор који може да задовољи потребе већег броја корисника. Установа за
дневни боравак деце, омладине и одраслих са сметњама у развоју "Сунце"
финансира се из буџета града Смедерева, као и организовани превоз за особе
са инвалидитетом.
SWOT анализа
СНАГЕ


Људски, материјални и
институционални ресурси

СЛАБОСТИ


Неинформисаност особа са
инвалидитетом, посебно оних из
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Дугогодишње искуство
Медији
Организације особа са
инвалидитетом, њихова добра
сарадња и јединство
Пружаоци услуга социјалне
заштите намењених особама са
инвалидитетом
Локални акциони план у области
инвалидности за период од 2012 –
2015. године






МОГУЋНОСТИ / ШАНСЕ






Постојеће стратегије и локални
акциони планови
Децентрализација
Процес лиценцирања услуга
социјалне заштите
Примена искуства других
организација из окружења
Аплицирање на различите
фондове, посебно ЕУ фондове

13. фебруар 2015. године

руралних средина
Недовољно финансирање
организација особа са
инвалидитетом
Неприхваћеност особа са
инвалидитетом у друштву,
предрасуде
Пасивност чланова организација
Недостатак услуга социјалне
заштите усмерених на
задовољење потреба особа са
инвалидитетом
ПРЕПРЕКЕ/ РИЗИЦИ





Нестабилна политичка ситуација
Недовољно средстава из
националног буџета за социјалну
заштиту
Недоследна примена закона у
пракси

Закључци
Квалитет живота особа са инвалидитетом је веома низак узимајући у
обзир чињенице да је већина њих сиромашна, лоше образовне структуре,
незапослена, неинформисана, искључена из друштвеног живота, изложена
предрасудама и препрекама у свакодневном животу и упућена искључиво на
чланове уже породице. Из тих разлога, неопходно је развити потребне и поново
реализовати већ постојеће програме подршке особама са инвалидитетом и
њиховим породицама, како би се створиле могућности да воде активнији,
самосталнији и садржајнији живот. Укључивање особа са инвалидитетом у
доношење одлука које се тичу њих самих, допринело би бржем и ефикаснијем
деловању у решавању проблема са којима се особе са инвалидитетом
суочавају у свакодневном животу.
•
•

•
•

Препоруке
Подизање нивоа свести грађана, особа са инвалидитетом и њихових
породица о потребама, правима и значају социјалне заштите за особе са
инвалидитетом
Унапређење квалитета живота особа са инвалидитетом реализовањем већ
постојећих и развијањем потребних услуга социјалне заштите, као и
повећањем реализације права на материјална давања и увођењем већих
повластица и бенефиција које могу остварити у локалној заједници
Повећати квантитет и квалитет услуга социјалне заштите за особе са
инвалидитетом
Повећање капацитета организација особа са инвалидитетом, посебно у
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области самозаступања и самооснаживања
Повећати број особа са инвалидитетом које се активно укључују у рад
организација или у друштвени живот заједнице уопште
Повећати ниво информисаности свих актера система социјалне заштите
Умрежавање, повезивање и стварање партнерских односа између свих
актера социјалне заштите
Смањити незапосленост особа са инвалидитетом кроз примену активних
мера у запошљавању
Израдити ЛАП у области инвалидности за период од 2016 – 2020. године
Повећати приступачност
Специфични циљеви и задаци
Специфични циљ 1

Подизање нивоа свести грађана и
самих особа са инвалидитетом о
правима, потребама и
могућностима особа са
инвалидитетом

Специфични задаци у периоду од
2015 – 2019. године
Едуковати и информисати грађане и
особе са инвалидитетом путем
емитовања тематских емисија,
организације округлих столова,
трибина, различитих јавних кампања
Едуковати представнике институција у
којима особе са инвалидитетом
остварују права организацијом
различитих семинара и трибина

Едуковати и информисати
послодавце о могућностима особа
са инвалидитетом

Специфични циљ 2

Специфични задаци у периоду од
2015 – 2019. године

У 2015. години донети Правилник о
норамтивима и стандардима за
пружање услуга персоналне
асистенције, помоћи у кући и других
Унапређење квалитета живота свих услуга, критеријумима и мерилима за
утврђивање цене услуга и учешћу
особа са инвалидитетом на
корисника и његових сродника у
територији града Смедерева
трошковима услуге. У овај процес
укључити и представнике особа са
инвалидитетом.
У 2015. години усвојити Локални
акциони план у области инвалидности
за период од 2016– 2020. године
41

Страна 126 – Број 1

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

13. фебруар 2015. године

Од 2015. године реализовати већ
постојеће услуге и повећати број
корисника – Сервис персоналних
асистената, Помоћ у кући за особе са
инвалидитетом, Преводилачки сервис,
Мобилни тим физиотерапеута,
Организован превоз особа са
инвалидитетом, Дневни боравак за
децу, младе и одрасле са сметњама у
развоју
Најкасније од 2016. године започети
са развојем нових, потребних услуга Лични пратилац детета, Сервис
педагошких асистената, Становање уз
подршку.
Од 2015 - 2016. године обезбедити
веће бенефиције особама са
инвалидитетом на локалном нивоу повластице у градском превозу,
повластице за грејање, утрошену
воду, комуналне и друге услуге које се
обезбеђују преко јавних предузећа.
Унапредити рад организација особа са
инвалидитетом

Специфични циљ 3

Смањити сиромаштво и повећати
запосленост особа са
инвалидитетом

Специфични задаци у периоду од
2015.– 2019. године
Повећати број услуга намењених
особама са инвалидитетом у оквиру
социјалне заштите.
Организовати мере и активности
професионалне рехабилитације, као и
преквалификације и доквалификације.
Активним мерама запошљавања
стимулисати послодавце да
запошљавају особе са инвалидитетом
- кроз различите субвенције, јавне
радове, самозапошљавање и
применом других мера.
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У периоду од 2016 - 2019. године
активно радити на отварању Радног
центра у коме би се ангажовале особе
са инвалидитетом које се не могу
запослити ни под општим ни под
посебним условима и социјалних
предузећа у коме би се запошљавале
особе са инвалидитетом и друге
тешко запосливе категорије људи.

Специфични циљ 4

Специфични задаци у периоду од
2015 – 2019. године

Од 2015 – 2016. године санирати
постојеће приступне рампе на Центру
за културу Смедерево, Градској
управи, Дому здравља Смедерево и
Општој болници „Свети Лука“
Смедерево
Направити приступне рампе и/или
покретне платформе на свим
институцијама у којима особе са
инвалидитетом остварују своја права,
Креирати приступачно окружење за као и на спортским објектима и
особе са телесним и сензорним
амбулантама
инвалидитетом
Уклонити архитектонске баријере на
основним и средњим школама како би
ученици са инвалидитетом могли да
похађају исте
Наставити са уклањањем
архитектонских баријера на улицама,
саобраћајницама и трговима
Повећати број звучних семафора и
направити натписе на институцијама
на Брајевом писму

5.4 ЖЕНЕ
Анализа циљне групе
Прихватањем међународних стандарда, последњих година наша држава
је доста урадила на побољшању друштвеног положаја жена, али и даље
постоје жене, посебно у маргинализованим групама, које се налазе у
неравноправном положају у односу на особе мушког пола.
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Према подацима Републичког завода за статистику, на подручју града
Смедерева има укупно 108.209 становника, од чега је 54764 жена, што
процентуално износи 50,6%.

Образовање представља област у којој су разлике према полу значајно
смањење, али су и даље присутне. Тако је удео неписмених жена 3,4%, а
мушкараца 0,8% у односу на укупан број становника. Жене се и даље образују
за типично „женска“ занимања (здравство, просвета, социјална заштита и сл.).
Значајне родне разлике у степену образовања присутне су код
маргинализованих група (Ромкиња, жена из руралних средина).
Када је реч о запослености, према подацима РСЗ из 2013. године на
подручју Града било је запослено 20702 лица, од чега је 42,7% жена. У августу
2014. године у граду Смедереву је регистровано 9091 незапослена особа, од
чега је 52,3% жена. Жене са нижим квалификацијама заузимају места у
непрофитним секторима и зони сиве економије, а оне са вишим образовањем у
тзв. „женским професијама“ (културним, здравственим и образовним
институцијама). Места која заузимају жене су у просеку мање плаћена у односу
на она која заузимају мушкарци. Жене се у малом броју појављују у сфери
приватног бизниса. Висок степен незапослености присутан је код Ромкиња, као
и код жена из сеоских средина. Посебно рањиву групу представљају самохране
мајке које на себе преузимају бројне улоге, а суочавају се и са предрасудама
послодаваца.
О лошем економском положају жена говори и податак Центра за
социјални рад Смедерево да је удео жена међу особама које користе новчану
социјалну помоћ 52,9%.
Један од најтежих проблема са којима се жене суочавају је насиље у
породици. Највећи проблем код насиља у породици јесте његова
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„невидљивост“. Често је прикривено због немоћи жртве да се са њим суочи.
Подаци Центра за социјални рад показују да је током првих шест месеци 2014.
године евидентирано 55 жена које су биле жртве насиља, што представља
74,3% у односу на укупан број пунолетних жртава насиља у породици. Као
извршиоци насиља над женама у око 90% случајева појављују се
брачни/ванбрачни партнери.
Традиционални модел радних улога, који фаворизује посвећеност жене
породици, доводи до занемаривања њихових здравствених потреба.Код жена
из маргинализованих група постоји низак ниво здравствене културе, а посебно
када је реч о репродуктивном здрављу.
Када је реч о политичком положају жена може се рећи да су недовољно
укључене у процесе одлучивања. Препреку већој заступљености жена у
политичком животу представља усклађивање радне и породичне улоге, која
традиционално припада женама.
SWOT анализа

СНАГЕ
 Спремност локалних власти да
подрже програме подршке
намењене женама
 Постојање свести о неопходности
решавања проблема родне
неравноправности
 Формиран интерни тим ЦСР за
заштиту од насиља
 Јасно дефинисане интерне
процедуре Центра за социјални рад
у раду на заштити жена и деце од
насиља у породици
 Размена информација о сваком
забележеном случају насиља међу
релевантним институцијама
(ЦСР,МУП-а, Дома здравља
Смедерево)
 Постојање службе за заштиту од
насиља над децом и женама
жртвама насиља при Дому здравља
Смедерево
 Спремност на континуирану
едукацију свих актера социјалне
заштите у јавном и цивилном
сектору у делу заштите од насиља
 Доступност услуга неодложне
интервенције ЦСР током 24 часа
 Постојање услуге смештаја у
Прихватилиште за жртве насиља –

СЛАБОСТИ









Постојање родне
неравноправности, посебно код
маргинализованих група жена
Недовољно учешће жена из
маргинализованих група у
процесима доношења одлука
Недовољно издвајање буџетских
средстава за програме подршке
намењене женама
Непостојање програма намењених
самозапошљавању жена
Немогућност приступа жена из
руралних подручја средствима
намењеним развоју пољопривреде
Неефикасност и бирократски
приступ појединих институција у
заштити жена
Недовољан број организација
које се баве решавањем проблема
жена
Непостојање ЛАП-а за жене
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„Сигурну кућу“
 Активност Клуба самохраних мајки
 Постојање Протокола за заштиту
жртава од насиља

МОГУЋНОСТИ / ШАНСЕ
 Већи степен доступности
постојећих и увођење нових
сервиса за помоћ женама
 Ангажовање жена стручњака у делу
упознавања јавности о потребама и
проблемима жена
 Јачање активизма жена
 Родно засновано буџетирање
 Умрежавање свих актера
социјалне заштите на локалном
нивоу у циљу заштите жена
 Активно учешће жена у
доношењу одлука
 Израда ЛАП-а за жене
 Унапређење сарадње са
донаторима
 Екстерни фондови
 Поштовање стандарда услуга и
лиценцирање организација у
пружању услуга

ПРЕПРЕКЕ/ РИЗИЦИ
 Нестабилна економска ситуација
 Висок степен незапослености
 Одржавање рада у зони сиве
економије
 Низак образовни ниво жена
 Низак животни стандард грађана
 Непостојање система праћења
ефеката и резултата пројеката у
области социјалне политике

Закључци
Иако се доста урадило на изједначавању положаја жена и мушкараца,
чињеница је да су жене и даље једна од најдискриминисанијих друштвених
група, а кључни узроци су чврсто укорењени, традиционални, патријархални
стереотипи о улогама жена и мушкараца. И даље жене мање зарађују од
мушкараца, лошије су образовне структуре, не учествују довољно у процесима
доношења одлука и изложене су различитим облицима насиља.
Препоруке






Издвојити средства за осмишљавање и реализацију програма подршке
намењених женама
Израдити ЛАП за унапређење положаја жена у граду Смедереву
Информисати и оснажити жене посебно из маргинализованих група
Потписати Протокол за заштиту жртава насиља
Одржати и унапредити рад постојећих услуга намењених женама и жртвама
насиља
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Специфични циљеви и задаци
Специфични циљ 1

Подизање свести о положају жена
и побољшање њиховог економског
положаја

Специфични задаци у периоду од
2015 – 2019. године
До краја 2015. године израдити
анализу стања о потребама жена за
запошљавање и самозапошљавање, а
до 2019. године развити програме за
дошколавање и самозапошљавање
жена
Од 2015 - 2019. године развити
субвенционо запошљавање жена,
посебно оних из маргинализованих
група

Информисати јавност о значају
родне равноправности и правима
жена

Специфични циљ 2

Превенција и унапређење заштите
жена од свих врста насиља

Специфични задаци у периоду од
2015 – 2019. године
Информисати јавност о последицама
насиља и о законским могућностима
заштите жртава насиља
У току 2015. године успоставити
сарадњу свих институција и потписати
и доследно и континуирано
примењивати Протокол о заштити
жртва насиља, Протокол о заштити
жена од свих врста експолоатације и
обезбедити хитан прихват жртава
трговине људима и размењивати све
информације о жртвама насиља

У току 2015. и 2016. године развити
саветодавни и социо-едукативни
рад са породицом и појединцем
путем реализације пројекта
"Регионални центар за подршку
породици"
У току 2015. године
институционализовати услугу
смештаја у Сигуруну кућу уз јасно
дефинисање услова одрживости
услуге на регионалном нивоу
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Специфични циљ 3

Специфични задаци у периоду од
2015 – 2019. године

Подизање нивоа здравствене
заштите жена

Специфични циљ 4

Повећање учешћа жена у
процесима одлучивања

13. фебруар 2015. године

Информисати јавност о значају
здравствене заштите жена
Организовати едукације о заштити
општег здравља жена са нагласком на
заштиту репродуктивног здравља

Организовати систематске
прегледе жена (онколошки
прегледи дојке, гинеколошки
прегледи)

Специфични задаци у периоду од
2015 – 2019. године
Информисати јавност о важности
учешћа жена у процесима доношења
одлука
Укључити жене из маргинализованих
група у тела која доносе одлуке

Створити услове за умрежавање
свих удружења жена на локалном
нивоу у циљу решавања проблема
са којима се жене суочавају

5.5 РОМИ
Анализа циљне групе
Роми су у Републици Србији, као и у многим државама у којима живе,
због слабе образованости, неукључености у формалне облике рада,
специфичног начина живљења и других карактеристика, у већој или мањој мери
маргинализовани: економски, просторно, културолошки и политички.
Роми су годинама били на маргинама друштвеног интереса, што је
допринело значајном заостајању квалитета услова њиховог живота у односу на
просечан квалитет живота већинског становништва.
Ромкиње су у великом броју случајева дискриминисане на основу своје
етничке припадности, али и на основу пола и година.
Као резултат економске и социјалне искључености, постоји низак степен
образовања, висока стопа незапослености, што подразумева зависност од
социјалне помоћи и накнада за издржавање.
Ромска заједница је недовољно активно укључена у спровођење
програма и креирање истог. Ово се не односи на ромске представнике који се
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укључују у различите иницијативе, али већина заједнице остаје искључена.
Посебно су искључене жене, те је веома мали број Ромкиња које су преузеле
водеће улоге и активно учествују креирању, провођењу и евалуацији
интервенција. Жене су често маргинализиране и изложене дискриминацији, што
се одражава у одгоју деце и функционисање породице. Уз то, присутна је
висока стопа фертилитета
Роми су маргинализовани у односу на доминантне/формалне облике
рада. Стога углавном нису укључени у формалне облике запошљавања. Стопе
незапослености међу ромском популацијом је висока. С обзиром да су Роми
слабо заступљени у професијама које би им могле омогућити већи животни
стандард и углед, слабо су заступљени у угледним професијама те је њихов
укупан економски статус неповољан.
Културна маргинализација Рома своди се на то да се ромски обичаји,
понашања и ставови појављују као препрека интензивнијој партиципацији Рома
у доминантној култури друштва, јер се квалификују као мање вредна у односу
на општу културу друштва.
Иако је последњих година имплементиран велики број мера на локалном
и националном нивоу, те је постигнут одређени напредак, положај већине Рома
и надаље је тежак. Недовољна повезаност институција у одређеној мери је
узроковала збуњеност и недостатак јасног усмерења и посвећености на
регионалном и локалном нивоу. Стога се овом Стратегијом настоје дефинисати
снажне мере које ће бити јасно прецизиране и усмерене на решавање
постојећих друштвених и економских проблема са којима се суочава ромска
заједница.
Према званичним подацима, Рома у Смедереву има око 2369. Према
евиденцији ромских удружења Рома има око 7500. Из наведених података се
види да је у Смедереву, као и у већини других места у Србији, присутан
проблем евидентирања ове националне мањине.
У односу на последњи попис становништва из 2011. године, забележен је
пораст броја Рома на територији града Смедерева због природног прираштаја,
који је двоструко већи него код осталог становништва. Такође, због велике
покретљивости ромске заједнице, миграционих таласа од малих ка великим
местима, неразвијених ка развијених регионима, исељавање са Косова и
Метохије, допринело је да је званичан број Рома остао заправо непознат.
Према подацима са последењег пописа становништава из 2011. године, 2369
лица се изјаснило да су ромске националности и да говоре ромским језиком.
Основно обележје друштвеног економског положаја Рома у Смедереву, је
низак степен образованости у односу на остатак становништва и веома низак
степен економске активности и висока незапосленост.
•

Већа незапосленост Рома у граду Смедереву – 32% у односу на
остали део становништва
• Проценат ектремно сиромашних 11,2% у односу на 0,4% у општој
популацији
Због наведеног стања, потребно је повећати запошљавање Рома кроз
програме едукације за самозапошљавање, потребно је још повећати њихову
мотивацију за активно тражење посла као и јачање радничког индентитета и
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свести Рома, како би повећали животни стандард, те је потребно активније
учешће Рома у јавном и друштвеном животу.
Водећи рачуна о питањима које Национална стратегија за унапређивање
положаја Рома у Републици Србији дефинише као приоритетне, потребно је
урадити анализу и дефинисати низ мера које ће побољшати положај ромске
популације на територији Града у следећим областима: образовање,
запошљавање, здравствена нега, кулутра и информисање, положај жена и
услови становања.
Анализи ових области потребно је прићи нарочито и са аспекта
дискриминације, која је препозната као битан фактор у онемогућавању
позитивних процеса везаних за унапређивање положаја ромске популације у
Граду.
SWOT анализа

СНАГЕ
















Људски ресурси у граду,њихова
стручност и мотивација
Извори финансирања-буџет и
донатори
Постојање ромских Удружења
Постојање стратешких докумената
Града и ЛАП-а за унапређење
положаја Рома у граду Смедереву
2014-2017
Развијена комуникација са
донаторима
Стабилност актуелне локалне
власти
Мотивисаност актуелне локалне
власти да се бави унапређењем
положаја Рома
Постојање Савета за побољшање
положаја Рома града Смедерева
Постојање Мобилног тима за
инклузију Рома града Смедерева
Заинтересованост локалних
институција и организација за
сарадњу на унапређењу положаја
Рома
Постојање услуга за Роме педагошки асистент у предшколској
установи „Наша радост“, ромски
здравствени медијатор у Дому
здравља Смедерево
Канцеларија за ромска питања

СЛАБОСТИ
Недостатак потпуних и ажурираних
података о Ромима
 Недовољна искоришћеност других
извора финансирања-донатори
 Слаба активност НВО
 Недостатак акционих планова за
операционализацију стратешких
докумената
 Слаба заинтересованост Рома за
постојеће програме
 Недовољна информисаност Рома
 Релативно низак ниво познавања
Локалног акционог планирања од
стране различитих актера у заједници
 Непостојање локалне базе
података о потребама Рома
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ПРЕПРЕКЕ/ РИЗИЦИ

Доступност различитих фондова
• Смањена заинтересованост
(НИП,ИПА фондови, УНДП
међународних донатора за Роме
фондови,РЕФ фондови итд)
• Недовољно присуство питања
Нови трендови и политичка
ромске националне мањине у нашој
орјентација државе-активнија улога
јавности(маргинализација питања)
ромског Националног савета
• Низак ниво животног стандарда у
Финансијска и нефинансијска
држави-изражено сиромаштво
(изградња капацитета)подршка
међународних организацијавладиних невладиних
Закључци

Ценећи разлике које Роми сами не могу пребродити, желимо на
системски начин да помогнемо припадницима
ромске
националне
мањине у побољшању услова живота, да подстакнемо њихово укључење у
друштвени живот заједнице и процесе одлучивања у локалној средини, а да при
томе не изгубе сопствени идентитет, културу и традицију, као и да их
подстичемо на преузимање активне улоге у промени свог положаја у друштву.
Стратегија је усмерена и на промену става већинског становништва према
Ромима, промовишући начела недискриминације.
Препоруке
 Улагати у обазовање и запошљавање Рома
 Успоставити бољу вертикалну сарадњу, међуресорну сарадњу и сарадњу
између локалне власти, организација цивилног друштва и међународних
актера
Специфични циљеви и задаци
Специфични циљ 1

Обезбеђивање континуитета
образовања Рома

Специфични задаци у периоду од
2015 – 2019. године
Успостављање сарадње свих
релевантних установа/организација
(ЦСР, ВО установе, НВО сектор)
Израда базе података о образовању,
завршеној школи и стручној спреми
ромске популације

Организовање посебних програма
за помоћ у учењу
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Специфични задаци у периоду од
2015 – 2019. године
Субвенције за самозапошљавање

Унапређивање могућности за
запошљавање Рома

Подршка у отварању малих
предузећа, радњи, ортачких удружења
и осталих облика предузетничког
удруживања

Обука у циљу активног тражења
посла (писање CV-a, интервјуи за
посао)

5.6 ИЗБЕГЛИЦЕ И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНА ЛИЦА
Анализа циљне групе
Стратешки план развоја социјалне заштите града Смедерева (за период
2008-2012.) избеглице и интерно расељена лица је препознао као социјално
рањиве групе и сви програми социјалне заштите обухватају и ову групу.
Полазећи од тог искуства, очигледно је да Стратегија развоја социјалне
заштите града Смедерева и за наредни период овој групи корисника мора да
посвети дужну пажњу, јер многа питања социјалног статуса за избеглице и
интерно расељена лица нису решена и много напора треба уложити за њихово
решавање у наредном периоду.
Према званичним подацима, у граду Смедереву живи 851 избеглица и
8186 интерно расељених лица, односно заједно 9037 лица. Према интерној
евиденцији Повереништва за избеглице Смедерево, у Граду има 14510 интерно
расељених лица, а према подацима Фонда за здравствену заштиту у
Смедереву – 18000, односно 5000 породица. Из наведених података се види да
је у граду Смедереву, као и у већини других места у Србији, присутан проблем
евидентирања ове групе грађана.
У граду Смедереву постоји један колективни центар – КЦ «ОРА Сатрид»
Радинац, у коме је смештено укупно 99 особа, односно 8 избеглица (6
породица) и 91 интерно расељено лице (34 породице). Крајем 2014. и почетком
2015. године године планирано је затварање Колективног центра и стамбено
збрињавање свих корисника КЦ кроз доделу 42 стамбене јединице-монтажне
куће, које се реализује у оквиру Пројекта Подршка имплементацији стратегије
за интерно расељена, избегла лица и лица из реадмисије, који финансира
Европска унија-Делегација Европске уније у РС, а раализује Удружење
самарићанских радника, тј. АСБ: изградњу стамбених јединица, док град
Смедерево обезбеђује локацију и опрема је комуналном инфраструктуром.
Када се овај програм заврши, а одабир корисника је већ завршен, стварају се
услови за гашење једног од највећих колективних центара у Србији. Остале
избеглице и интерно расељена лица живе у приватном смештају.
Прве избеглице из Хрватске дошле су током 1992. године, а највећи
талас је био 1995. године (после операције''Олуја''). Избеглице из БиХ долазиле
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су повремено у периоду од 1992. до 1995. године, када је забележен већи талас
доласка. Интерно расељена лица територију Града долазе 1999. године после
потписивања Кумановског споразума.
Програми и пројекти за избеглице и интерно расељена лица који су до
сада реализовани, као и они који су у току, бавили су се решавањем следећих
питања: питање побољшања услова становања, проблем усељења у започете
објекте, питање збрињавања старих, болесних и изнемоглих лица без старања
у Дом за стара лица, питање самозапошљавања и запошљавања.
Главни проблеми избеглица и интерно расељених лица у Граду:
 Социјална изолација – избеглице и ИРЛ доласком у нову средину упућени
су претежно једни на друге. Велики број њих је и након неколико година
живота у граду Смедереву недовољно укључен у контакте са локалним
становништвом. У вези са овим проблемом, формирано је Породично
саветовалиште у просторијама Центра за социјални рад, као и мобилни
тим за пружање психосоцијалне подршке избеглицама и интерно
расељеним лицима од стране невладине организације AMITY.
 Нерешено стамбено питање - програми пружања помоћи - 72 породице
избеглица и ИРЛ на приватном смештају је добило помоћ у грађевинском
материјалу. Породице избеглица и ИРЛ смештене у Колективном центру
добиле су 22 монтажне куће на парцелама Града од организације "ХЕЛП".
Од исте
организације добили су 12 монтажних кућа на својим
грађевинским парцелама, а 8 монтажних кућа је добило локално социјално
угрожено становништво. Хуманитарна организација ИНТЕРСОС је пружала
ПИК-ап програм лицима из Колективног центра, ради напуштања истог.
Такође је ИНТЕРСОС откупио 5 сеоских домаћинстава породицама које су
живеле у КЦ. Очекује се да ће до краја децембра 2014.године бити
затворен Колективни центар "ОРА-САРТИД" Радинац, а организација АСБ
доделиће 42 монтажне куће избеглицама и ИРЛ ради затварања истог.
 Незапосленост радно способних избеглица и ИРЛ који траже посао –
довела је до повећаног броја корисника социјалних услуга. Да би ублажили
овај проблем формиран је Локални савет за запошљавање који годишње
запосли 20 лица. Intersos је помогао програмом у пољопривредној опреми
за ИРЛ и избеглице који живе на селу. HELP је омогућио преквалификацију
и помоћ у отварању самосталних радњи донацијом у основним средствима
за рад.
 Проблем прибављања личних докумената - SDF пружа правне савете за
прибављање личних докумената за избеглице, а PRAXIS за ИРЛ лица.
 Спречено или отежано располагање сопственом имовином у бившим
југословенским републикама или на КиМ . Балкански центар за миграцију је
покренуо по пуномоћју ИРЛ поступке код надлежних судова на КиМ, а SDF
и VERITAS у Хрватској. Имовинска питања у БиХ су решена у 90%
случајева.
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SWOT анализа
СНАГЕ















Људски ресурси у граду, њихова
стручност и мотивација
Извори финансирања– буџет и
донатори
Организован невладин сектор у
Граду, нарочито психосоцијалне
организације
и
Удружење
избеглица и ИРЛ
Постојање Удружења ИРЛ
Постојање стратешких докумената
Града (Просторни план (2005),
Генерални
план
Општине
Смедерево (2006), Стратешки план
социјалне
заштите
града
Смедерава (2008-2012))
Развијена
комуникација
са
донаторима
Стабилност
актуелне
локалне
власти
Мотивисаност актуелне локалне
власти да се бави унапређењем
положаја избеглица и ИРЛ
Постојање Градског савета за
социјалну заштиту и запошљавање
Посвећеност Градске радне групе
за израду ЛПА за избеглице и ИРЛ,
тражењу решења за унапређење
њиховог положаја
Заинтересованост
локалних
институција и организација за
сарадњу на унапређењу положаја
избеглица и ИРЛ

СЛАБОСТИ
 Недостатак потпуних и ажурираних
података о избеглицама и ИРЛ
 Недовољна искоришћеност других
извора финансирања- донатори
 Слаба активнсот НВО
 Непостојање акционих планова за
операционализацију
стартешких
докумената
 Слаба
и
недовољна
заинтересованост избеглица и ИРЛ
за постојеће програме
 Недовољна
информисаност
избеглица и ИРЛ
 Реалативно низак ниво познавања
локалног акционог планирања од
стране
различитих
актера
у
заједници
 Непостојање локалне базе података
о потребама избеглих и ИРЛ

Закључци
Положај избеглица и интерно расељених лица се последњих година
значајно побољшао, али су и даље изражени проблеми социјалне изолације,
нерешеног стамбеног питања и незапослености, због чега ова група и даље
припадају категорији сиромашних особа.
Потребно је радити на побољшању социјално-материјалних услова за
интеграцију избеглица и интерно расељених лица у граду Смедереву кроз
локалне програме за решавање стамбеног питања и запошљавања.
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Препоруке








Локална заједница има већ успостављен развојни стратешки оквир Града, који
сачињавају основни стратешки документи у области општег развоја,
просторног планирања и социјалне заштите. Полазећи од те основе и
узимајући у обзир остале кључне снаге локалне заједнице у области
унапређења положаја избеглица и интерно расељених лица, као и актуелне
слабости, значајно је везати будући Локални план у целини, као и
појединачне, специфичне циљеве за постојећи стратешки оквир, надлежности
и капацитете локалне заједнице и локалне самоуправе.
Локални план би требало да се заснива на партнерској сарадњи свих, а
нарочито локалних актера и на успостављеном систему праћења његове
имплементације и оцењивања успешности који подразумева координацију
заинтересованих страна. Нарочито је значајно да се у процес праћења укључе
и представници корисничке групе, на пример, представници одговарајућег/их
удружења.
У оквиру постојећих капацитета локалне самоуправе, а нарочито у оквиру
буџетских могућности, значајно је планирати реално изводљиве активности и
за њих предвидети део средстава из локалног буџета и успоставити посебну
буџетску линију за финансирање Локалног плана
С обзиром на бројност и сложеност питања и проблема избеглица и интерно
расељених лица, у Локалном плану би било пожељно усмерити се на она у
којима локална самоуправа има надлежност, као што су питања становања и
запошљавања.
Специфични циљеви и задаци
Специфичан циљ

Побољшање социјално-материјалних
услова за интеграцију избеглих и
интерно расељених лица у граду
Смедереву кроз локалне програме за
решавање стамбеног питања и
запошљавања

Специфични задаци у периоду од
2015.– 2019. године
Обезбедити стамбене јединице за
породице избеглица и ИРЛ – јединице
за социјално становање у заштићеним
условима, јединице за избегличке
породице у оквиру програма
кредитирања изградње станова уз
обавезан откуп, јединице за закуп
стана, јединице у виду монтажних
кућа, јединице путем откупа сеоског
домаћинства
Обезбедити подршку у грађевинском
материјалу породицама избеглица и
ИРЛ, за завршетак започетих
стамбених објеката и опремање истих
за становање
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Кроз програм Локалног савета за
запошљавање, обезбедити на
годишњем нивоу, посао за лица која
су радно способна- избеглице и ИРЛ
који испуњавају критеријуме
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Аранжмани за имплементацију Стратегије развоја социјалне заштите
града Смедерева представљају локалне структуре, сет механизама и
процедура уз које ће се осигурати успешно спровођење стратегије, односно
реализације акционих планова.
У оквиру локалних структура разликују се:
•
•

Структуре за управљање процесом имплементације Стратегије
Структуре које су оперативне и имплементирају Стратегију

Структуре за управљање процесом имплементације Стратегије социјалне
заштите у граду Смедреву представљају следећи органи и тела:
1.
2.
3.
4.

Скупштина града
Градско веће
Градоначелник
Локални савет за социјална питања.

Скупштина Града оснива Локални савет за социјална питања ради
подстицања, развоја и јачања услуга социјалне заштите на нивоу локалне
заједнице, уређује састав и делокруг Савета, права, дужности и одговорности
чланова Савета, начин рада Савета и друга питања од значаја за рад Савета.
Скупштина Града усваја Нацрт Стратегије развоја социјалне заштите, разматра
и усваја акционе планове произашле из Стратегије и обезбеђује сразмерна
буџетска средстава за њихову реализацију.
Градско веће доноси Пословник о раду Локалног савета за социјална
питања, којим се уређује статус Савета, чланство у Савету, одговорност
чланства, присуство седницама и начин рада, избор и промена састава
чланства, правила и начин одлучивања Савета.
Градоначелник може поднети предлог за разрешење чланова Савета.
Основни задаци Локалног савтеа за социијална питања су:
- Предлагање и учествовање у изради стратешког и акционих планова из
области социјалне политике;
- Формирање радних група из редова Савета за израду делова
стратешког и акционих планова;
- Праћење спровођења стратешког плана и ревидирање акционих
планова и сагледавање успеха предвиђених мера и активности;
- Припремање и подношење извештаја градоначелнику града Смедерева
и Скупштини града Смедерева о свом раду, по потреби;
- Давање стручног мишљења о предлозима о којима одлучује Скупштина
града Смедерева.
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Локални савет за социјална питања, као мултисекторско тело, испитује
потребе грађана, дефинише и предлаже стратешке приоритете у сарадњи са
надлежним институцијама, организацијама, градским службама, удружењима
грађана, приватним и цивилним сектором, уређује предлоге акционих планова и
износе потребних средстава за њихову реализацију.
Локални савет за социјална питања координише израду и прати
имплементацију Стратегије развоја социјалне заштите. Локални савет за
социјална питања по потреби извештава Скупштину Града о имплементацији
Стратегије и учинку – резултатима који се постижу, предлаже евентуалне
измене у Стратегији и приоритетима пројеката.
Пратеће службе и организације које обезбеђују адекватан рад структура
управљања Стратегијом социјалне заштите су:
1. Одељење за јавне службе
2. Одељење за финансије и локалну пореску администрацију
Оперативне структуре за реализацију Стратегије – програма и услуга у
граду Смедереву представљају сви компетентни актери, који су оспособљени
да реализују договорене програме и услуге професионално, благовремено,
исплативо и транспарентно.
Реформско опредељење ове Стратегије јесте плуралитет пружалаца
услуга јавног, приватног и цивилног сектора.
У оперативне структуре које ће реализовати Стратегију поред града
Смедерева, убрајају се доле наведене институције и организације, али се листа
не ограничава само на њих. Принцип подстицања плуралитета пружалаца
услуга и развој мреже социјалних услуга подразумева константно јачање и
увећавање броја актера оперативне структуре:
1. Центар за социјални рад
2. Дом за смештај старих лица Смедерево
3. Установа за дневни боравак деце, младих и одраслих особа са
сметњама у развоју Сунце
4. Црвени крст
5. Дом здравља Смедерево
6. Удружења грађана
7. Национална служба за запошљавање
8. Приватни сектор
9. Остали актери
Такође треба истаћи потребу да се постојеће регионалне и
међуопштинске структуре за имплементацију Стратегије јачају и подстичу ради
задовољавања потреба што већег броја грађана, али и рационалног
коришћења расположивих ресурса.
Активности на јачању сарадње и целовитости капацитета као и
компетентности актера за спровођење градске стратегије социјалне заштите су
сталан стратешки задатак.
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Стратешки план развоја социјалне заштите града Смедерева тежи да
демонстрира спремност за развој одрживог модела интегралне социјалне
заштите. У циљу обезбеђења пуне и ефикасне имплементације Стратегије
развоја социјалне заштите, поред основних структура за управљање и
имплементацију, овим документом се дефинишу и оквирни механизми и
процедуре потребне за координацију активности:
1. Скупштина града по потреби разматра извештај о спровођењу
Стратегије социјалне заштите и усваја корективне мере и акционе
планове.
2. Локални савет за социјална питања прати, координира и врши
мониторинг спровођења Стратегије и акционих планова.
3. Локални савет за социјална питања осигурава да се благовремено, у
процесу креирања градског буџета, презентују акциони и годишњи
планови проистекли из ове Стратегије и тако обезбеди адекватна
финансијска подршка за њихово спровођење.
4. За рад и деловање Локаланог савета за социјална питања обезбеђују
се средства из буџета града Смедерева.
5. Локални савет за социјална питања иницира регионалне,
међуопштинске састанке свих актера социјалне заштите, или у
одређеној приоритетној области заштите, са циљем размене
информација и дефинисања заједничких интереса за функционално
међуопштинско повезивање ради задовољења потреба свих грађана.
Ови састанци су саставни део годишњих планова Локалног савета за
социјална питања.
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Циљ мониторинга и евалуације спровођења Стратегије развоја социјалне
заштите у граду Смедереву је да се систематично и редовно прикупљају
подаци, прати и надгледа процес имплементације стратешких циљева и
задатака и процењује успех Стратегије. Сврха мониторинга и евалуације
праћењем напретка, јесте побољшање ефикасности и успешности Стратегије,
али и предлагање измена у активностима на основу налаза и оцена.
Временски оквир
Мониторинг (као систематски непрекидан процес прикупљања података)
спроводи се континуирано током пружања услуга, које су предмет праћења за
период на који се доноси Стратегија (2015-2019).
Евалуација (као анализа података и доношење оцене о успешности)
вршиће се повремено – периодично и пратиће одређене фазе имплементације
Стратегије.
Евалуација успешности целовите Стратегије обављаће се једном
годишње, а по потреби извештај о евалуацији ће се подносити Скупштини града
на разматрање и евентуално кориговање.
Финална евалуација Стратегије социјалне заштите обавиће се на крају
2019. године.
Предмет мониторинга и евалуације
Мониторинг и евалуација укључују целовито сагледавање испуњења
активности, специфичних задатака и циљева, стратешких циљева и мисије и то
на следећи начин:








Праћење процеса имплементације (да ли се планиране активности
спроводе и да ли се ресурси ефективно користе).
Праћење исхода активности (ефекти – резултати активности у односу на
уложене ресурсе – новац).
Евалуација напретка у остваривању сврхе (мисије и стратешких циљева
стратегије).
Евалуација утицаја Стратегије на живот корисника и грађана.
Индикатори напретка и успешности одређује се за сваку приоритетну
циљну групу и на нивоу сваког циља специфичних задатака. Ова
Стратегија користиће комбиновано, квантитативне и квалитативне
индикаторе како би дошло до поуздане оцене о коначном успеху.
Методе и технике мониторинга и евалуације Стратегије развоја социјалне
заштите Града, користиће се стандардима, међу којима су:
• евидентирање корисника и услуга,
• интервјуи са корисницима и пружаоцима (упитници, разговори,
анкете, скале процене)
• продукти рада – анализа документације.
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Примена резултата мониторинга и евалуације
Примарна сврха прикупљања података, обраде и доношење оцена о
напретку и успеху је провера заснованости и реалистичности Стратегије, па с
тим у вези и кориговање циљева и задатака уколико је то потребно.
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У процесу израде Стратегије развоја социјалне заштите града Смедерева
пошло се од постојећих расположивих локалних ресурса:
•

Материјални ресурси - постојећа инфраструктура (зграде и опрема којом
располажу кључни актери у области социјалне заштите).

•

Управљачки ресурси – професионални капацитети за партнерство и
важећи закони и друга правна акта.

•

Људски ресурси – стручњаци различитих профила са специјализацијама
и лиценцама који су оспособљени за пружање иновативних услуга

•

Тржишни ресурси – органи, институције и установе које пружају услуге у
области социјалне заштите.

•

Финансијски ресурси – средства из буџета града Смедерева,
Министарства рада, запошљавања, борачких и социјалних питања и
донаторска средства.

При имплементацији Стратегије и реализацији планираних активности
водиће се рачуна о максималној искоришћености, као и активирању недовољно
коришћених постојећих ресурса.
За увођење нових услуга социјалне заштите на локалном нивоу биће
потребно обезбедити нове ресурсе:
•

Финансијске – повећање средстава: из буџета града Смедерева,
Министарства рада, запошљавања, борачких и социјалних питања и
донаторска средства.

•

Материјалне: инфраструктура и простор

•

Управљачке: доношење нових правних аката из надлежности Града

Људске: обуке волонтера, персоналних асистената, геронтодомаћица и
неговатељица, те других профила који буду потребни за увођење нових услуга
и сервиса.
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Овај део документа усмерен је на остваривање партиципације грађана у
доношењу Стратегије и видљивости рада Локалног савета за социјална питања
града Смедерева.
Циљеви предвиђених мера овог дела Стратегије су:
•

Обавештавање и мобилисање социјалних актера и корисника

•

Мобилисање људских и материјалних ресурса

•

Покретање на акцију одговорних друштвених актера

Комуникацијска стратегија се односи на следеће фазе израде и
имплементације Стратешког плана
1. Укључивање Града у процес израде стратешког планирања
•
•
•

Оснивање Локалног савета за социјална питања града Смедерева
Формирање радних група Локалног савета које чине стручњаци
инстутуција социјалне заштите, представници удружења грађана и
невладиних организација и корисника/ца
Прикупљање података од заинтересованих страна за анализу стања и
потреба најрањивијих
2. Израда документа

Мултисекторски и мултидисциплинарни приступ у анализи стања,
одређивање приоритета и дефинисање специфичних задатака чине основ рада
Савета. Локални актери се оспособљавају за процес стратешког планирања
захваљујући:
•

Седницама Савета и радних група

•

Консултацијама са корисничким групама и организацијама корисника
3. Промоција усвојених стратешких опредељења





Презентација Стратегије развоја социјалне заштите одборницима
Скупштине града Смедерева и усвајење документа
Презентација стратешког документа на званичној интернет страници
града Смедерева и страницама локалних социјалних актера, удружења
грађана и невладиних организација
Медијски наступи и конференције за новинаре

63

Страна 148 – Број 1

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

15.
На основу члана 3. став 7. Закона о раду („Службени
гласник Републике Србије“, број 24/2005, 61/2005, 54/2009,
32/2013 и 75/2014), члана 32., а у вези са чланом 66. став 3.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007 и 83/2014) и члана 19. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
11/2013-пречишћен текст и 7/2014),
Скупштина града Смедерева, на 26. седници одржаној
13. фебруара 2015. године, донела је
Р ЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ НА
ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА О РАДУ ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗЕЛЕНИЛО И
ГРОБЉА СМЕДЕРЕВО

13. фебруар 2015. године

бама и сугестијама надлежних Одељења, Јавно комунално
предузеће Зеленило и гробља Смедерево је ускладило Предлог Правилника о раду.
На основу напред наведеног, Одељење за урбанистичко-комуналне, имовинско-правне, пословни простор и
инспекцијске послове и Одељење за привреду, предузетништво, локални економски развој и јавне набавке Градске управе Смедерево предложили су Градском већу града
Смедерева да прихвати Нацрт, утврди Предлог и предложи
Скупштини града Смедерева да донесе Решење о давању
претходне сагласности на Предлог Правилника о раду Јавног комуналног предузећа Зеленило и гробља Смедерево.
Број 110-1/2015-07
У Смедереву, 13. фебруара 2015. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

I
Даје се претходна сагласност на Предлог Правилника о
раду Јавног комуналног предузећа Зеленило и гробља Смедерево, број 500-231/1 од 28.01.2015. године.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Образложење
Одредбом члана 3. став 7. Закона о раду („Службени
гласник Републике Србије“, број 24/2005, 61/2005, 54/2009,
32/2013 и 75/2014), прописано је да се Правилник о раду
јавног предузећа и друштва капитала чији је оснивач Република, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе и друштва капитала чији је оснивач јавно предузеће,
доноси уз претходну сагласност оснивача.
Чланом 32. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије“, број 129/2007 и 83/2014) прописане су надлежности Скупштине општине, у складу са
законом, док је чланом 66. став 3. прописано да се одредбе
овог закона које се односе на скупштину општине примењују на градску скупштину.
Чланом 19. Статута града Смедерева („Службени лист
града Смедерева“, број 11/2013-пречишћен текст и 7/2014)
прописане су надлежности Скупштине града, у складу са
законом.
Јавно комунално предузеће Зеленило и гробља Смедерево доставило је Градској управи града Смедерева
Предлог Правилника о раду Јавног комуналног предузећа
Зеленило и гробља Смедерево, под бројем 500-231/1 од
28.01.2015. године.
Одредбом члана 5. став 1. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа Зеленило и гробља Смедерево („Службени лист града Смедерева“, број 2/2013) прописано је да
је град Смедерево оснивач Јавног комуналног предузећа
Зеленило и гробља Смедерево, док је ставом 2. истог члана
прописано да права Оснивача остварује Скупштина града.
Одељење за урбанистичко-комуналне, имовинско-правне, пословни простор и инспекцијске послове доставило је
Предлог Правилника о раду Јавног комуналног предузећа
Зеленило и гробља Смедерево, Одељењу за привреду, предузетништво, локални економски развој и јавне набавке и
Одељењу за општу управу, месне заједнице и заједничке
послове, ради давања мишљења на исти. Сходно примед-

16.
На основу члана 3. став 7. Закона о раду („Службени
гласник Републике Србије“, број 24/2005, 61/2005, 54/2009,
32/2013 и 75/2014), члана 32., а у вези са чланом 66. став 3.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007 и 83/2014) и члана 19. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
11/2013-пречишћен текст и 7/2014),
Скупштина града Смедерева, на 26. седници одржаној
13. фебруара 2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ НА
ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА О РАДУ ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЧИСТОЋА
СМЕДЕРЕВО
I
Даје се претходна сагласност на Предлог Правилника
о раду Јавног комуналног предузећа Чистоћа Смедерево,
број 297/1 од 27.01.2015. године.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Образложење
Одредбом члана 3. став 7. Закона о раду („Службени
гласник Републике Србије“, број 24/2005, 61/2005, 54/2009,
32/2013 и 75/2014), прописано је да се Правилник о раду
јавног предузећа и друштва капитала чији је оснивач Република, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе и друштва капитала чији је оснивач јавно предузеће,
доноси уз претходну сагласност оснивача.
Чланом 32. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије“, број 129/2007 и 83/2014) прописане су надлежности Скупштине општине, у складу са
законом, док је чланом 66. став 3. прописано да се одредбе
овог закона које се односе на скупштину општине примењују на градску скупштину.
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Чланом 19. Статута града Смедерева („Службени лист
града Смедерева“, број 11/2013-пречишћен текст и 7/2014)
прописане су надлежности Скупштине града, у складу са
законом.
Јавно комунално предузеће Чистоћа Смедерево доставило је Градској управи града Смедерева Предлог Правилника о раду Јавног комуналног предузећа Чистоћа Смедерево, под бројем 297/1 од 27.01.2015. године.
Одредбом члана 5. став 1. Одлуке о оснивању Јавног
комуналног предузећа Чистоћа Смедерево („Службени
лист града Смедерева“, број 2/2013) прописано је да је град
Смедерево оснивач Јавног комуналног предузећа Чистоћа
Смедерево, док је ставом 2. истог члана прописано да права
Оснивача остварује Скупштина града.
Одељење за урбанистичко-комуналне, имовинско-правне, пословни простор и инспекцијске послове доставило је
Предлог Правилника о раду Јавног комуналног предузећа
Чистоћа Смедерево, Одељењу за привреду, предузетништво,
локални економски развој и јавне набавке и Одељењу за општу управу, месне заједнице и заједничке послове, ради давања мишљења на исти. Сходно примедбама и сугестијама
надлежних Одељења, Јавног комуналног предузећа Чистоћа
Смедерево је ускладило Предлог Правилника о раду.
На основу напред наведеног, Одељење за урбанистичко-комуналне, имовинско-правне, пословни простор и
инспекцијске послове и Одељење за привреду, предузетништво, локални економски развој и јавне набавке Градске управе Смедерево предложили су Градском већу града
Смедерева да прихвати Нацрт, утврди Предлог и предложи
Скупштини града Смедерева да донесе Решење о давању
претходне сагласности на Предлог Правилника о раду Јавног комуналног предузећа Чистоћа Смедерево.
Број 020-241/2015-07
У Смедереву, 13. фебруара 2015. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.
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лист града Смедерева“, број 14/2012 и 7/2014), мења се у
тачки I тако што се разрешава дужности члан Надзорног
одбора мр.пх. Славица Ботић, представник запослених, а
уместо ње за новог члана именује се мр. пх. Светлана Д.
Јаковљевић, представник запослених.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-245/2014-07
У Смедереву, 13. фебруара 2015. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

18.
На основу чланa 54. став 2. и став 11. тачка 2. и члана
55. став 3. тачка 5. Закона о основама система образовања
и васпитања („Службени гласник Републике Србије“, број
72/2009, 52/2011 и 55/2013), члана 32. став 1. тачка 20., а
у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007 и
83/2014) и члана 19. став 1. тачка 23. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 11/2013-пречишћен текст и 7/2014),
Скупштина града Смедерева, на 26. седници одржаној
13. фебруара 2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ТЕКСТИЛНО-ТЕХНОЛОШКЕ
И ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ „ДЕСПОТ ЂУРАЂ“ У
СМЕДЕРЕВУ
I

На основу члана 130. став 3. и члана 137. став 1. и 3.
Закона о здравственој заштити („Службени гласник Републике Србије“, број 107/2005, 72/2009-др.закон, 88/2010,
99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013-др. закон и 93/2014),
члана 32. став 1. тачка 9., а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, број 129/2007 и 83/2014) и члана 19. став 1. тачка
9. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 11/2013-пречишћен текст и 7/2014),
Скупштина града Смедерева, на 26. седници одржаној
13. фебруара 2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
АПОТЕКЕ „СМЕДЕРЕВО“ У СМЕДЕРЕВУ
I
Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Апотеке „Смедерево“ у Смедереву („Службени

Решење о именовању чланова Школског одбора Текстилно-технолошке и пољопривредне школе „Деспот Ђурађ“ у Смедереву („Службени лист града Смедерева“, број
6/2014), мења се у тачки I тако што се разрешава дужности члан Школског одбора, Радица Раковић, представник
јединице локалне самоуправе, а уместо ње за новог члана Школског одбора именује се Слађана Гаврановић,
представник јединице локалне самоуправе, док се уместо
Марине Мрвић, представника запослених, за новог члана
Школског одбора, именује Боривоје Кеџић, представник
запослених.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-198/2014-07
У Смедереву, 13. фебруара 2015. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.
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19.
На основу члана 46. Закона о заштити природе („Службени гласник Републике Србије“, број 36/2009, 88/2010,
91/2010), члана 20. став 1. тачкa 11., а у вези са чланом
23. став 4. и члана 32. став 1. тачка 6., а у вези са чланом
66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007 и 83/2014), члана
14. став 1. тачка 11. и члана 19. став 1. тачка 6. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
11/2013-пречишћен текст и 7/2014), а на предлог Завода за
заштиту природе Републике Србије 03 број 017-2927/1 од
05.12.2014. године,
Скупштина града Смедерева, на 26. седници одржаној
13. фебруара 2015. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ЗАШТИТЕ СТАБЛА ХРАСТА
ЛУЖЊАКА (QUERCUS ROBUR L.) У СЕЛУ ЛИПЕ
НА МЕСТУ ЗВАНОМ „У ПОЉУ’’
I
Престаје заштита заштићеног природног добра стабла
храста лужњака (Quercus robur L.) у селу Липе, на месту
званом „У Пољу“, као споменика природе, који се налазио
на територији града Смедерева, у селу Липе, на катастарској парцели број 6997, поседовни лист број 24, катастарске општине Липе, непосредно поред сеоског пута, на имању Стојићевић Живке из села Липе, а који више не постоји.
II
Даном ступања на снагу овог Решења престаје да важи
Решење о стављању под заштиту државе стабла храста лужњака (Quercus robur L.) у селу Липе на месту званом „У
Пољу’“ („Међуопштински службени лист“, број 12/1971).
III
Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Образложење
Правни основ за доношење Решења о престанку заштите стабла храста лужњака (Quercus robur L.) у селу Липе на
месту званом „У Пољу“ садржан је у Закону о заштити природе („Службени гласник Републике Србије“, број 36/2009,
88/2010, 91/2010), Закону о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007 и 83/2014) и
Статуту града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 11/2013-пречишћен текст и 7/2014).
Законом о заштити природе прописано је да: 1) ако
подручје изгуби вредности због којих је заштићено, завод
предлаже доношење акта о престанку заштите органу који
је донео акт (члан 46. став 1.); 2) орган из става 1. овог члана дужан је да, у року од шест месеци од пријема предлога
завода, донесе акт о престанку заштите и достави заводу
ради брисања из регистра заштићених природних добара
(члан 46. став 2.); 3) акт из става 1. овог члана доставља се
Републичком геодетском заводу, односно надлежном орга-
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ну за упис ради брисања забележбе у катастру непокретности (члан 46. став 3.); 4) завод у року од месец дана од
дана доношења акта о престанку заштите брише заштићено
подручје из регистра заштићених природних добара (члан
46. став 4.).
Законом о локалној самоуправи прописано је да се општина, преко својих органа, у складу са Уставом и законом:
1) стара о заштити животне средине (члан 20. став 1. тачка
11.); 2) да се одредбе овог закона које се односе на општину
примењују и на град, ако овим законом није друкчије одређено (члан 23. став 4.); 3) да Скупштина општине, у складу
са законом, доноси прописе и друге опште акте (члан 32.
став 1. тачка 6.); 4) да се одредбе овог закона које се односе
на скупштину општине примењују на градску скупштину
(члан 66. став 3.).
Статутом града Смедерева прописано је да се Град, преко својих органа, у складу са Уставом и законом: 1) стара о
заштити животне средине (члан 14. став 1. тачка 11.); 2) да
Скупштина града, у складу са законом, доноси прописе и
друге опште акте (члан 19. став 1. тачка 6.).
Завод за заштиту природе Србије доставио је Скупштини града Смедерева Предлог за доношење акта о престанку
заштите стабла храста лужњака (Quercus robur L.) у селу
Липе на месту званом „У Пољу“, 03 број 017-2927/1 од
05.12.2014. године. На основу извршеног стручног надзора од стране Завода дана 30.10.2013. године, констатовано
је да стабло храста лужњака у селу Липе на месту званом
‘’У Пољу’’ физички више не постоји. Обзиром на утврђено
чињенично стање, Завод је, сходно члану 46. став 1. Закона
о заштити природе, предложио доношење акта о престанку заштите органу који је донео акт. Такође, Завод је доставио и предлог акта о престанку заштите, а у складу са
чланом 102. тачка 5. наведеног Закона, којим је прописано
да стручне послове заштите природе и природних добара
обављају стручне организације за заштиту природе и ти
послови се односе и на израду предлога акта о престанку
заштите подручја.
На основу напред наведеног, Одељење за урбанистичко-комуналне, имовинско-правне, пословни простор и инспекцијске послове Градске управе Смедерево предложило
је Градском већу града Смедерева да прихвати Нацрт, утврди Предлог и предложи Скупштини града Смедерева да донесе Решење о престанку заштите стабла храста лужњака
(Quercus robur L.) у селу Липе на месту званом „У Пољу“,
у датом тексту.
Број 020-221/2014-07
У Смедереву, 13. фебруара 2015. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Бранче Стојановић, с.р.

20.
На основу чланова 3. став 1., 4. и 13. Закона о јавним
службама („Службени гласник Републике Србије“, број
42/91, 71/94, 79/2005 и 83/2014), члана 28. став 1. Закона
о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије“, број 72/2009, 52/2011 и
55/2013), члана 8. став 1., члана 12., став 2., члана 18., став
1.,члана 19., став 1.,тачка 3. и члана 27., став 1., алинеја
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5. Закона о предшколском васпитању и образовању („Службени гласник Републике Србије“, број 18/2010), чланова
20. став 1.тачка 16. и 32. став 1. тачака 6. и 8., а у вези са
чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007 и 83/2014) и
чланова 14. став 1. тачка 16, и 19. став 1. тачака 6. и 8. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“,
број 11/2013- пречишћен текст и 7/2014), а у вези са Правилником о мерилима за утврђивање економске цене програма васпитања и образовања у предшколским установама
(„Службени гласник Републике Србије”, број 146/2014),
Скупштина града Смедерева, на 26. седници одржаној
13. фебруара 2015. године, донела је
ОД Л У КУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „НАША РАДОСТ“ СМЕДЕРЕВО

ОД Л У КУ
О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О
РЕГРЕСИРАЊУ ТРОШКОВА БОРАВКА ДЕЦЕ У
УСТАНОВИ ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И
ОБРАЗОВАЊЕ „НАША РАДОСТ“ СМЕДЕРЕВО
Члан 1.
Овом Одлуком ставља се ван снаге Одлукa о регресирању трошкова боравка деце у Установи за предшколско
васпитање и образовање „Наша радост“ Смедерево („Службени лист града Смедерева“, број 9/2009).
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће
се у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 400-647/2015-07
У Смедереву, 13. фебруара 2015. године
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.

Члан 1.
У Одлуци о оснивању Предшколске установе „Наша радост“ Смедерево („Службени лист града Смедерева“, број
3/2014-пречишћен текст), у члану 8. став 2. речи „у износу
од 80 % од економске цене просечно по детету“, замењују
се речима „у висини од 80 % од економске цене по детету“.
Члан 2.
Члан 12. Одлуке мења се тако да гласи:
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Члан 3.

На основу члана 36. став 2. Закона о превозу у друмском саобраћају („Службени гласник Републике Србије“,
број 46/95, 66/2001, 61/2005, 91/2005, 62/2006 и 31/2011),
члана 5. Одлуке о ауто-такси превозу („Службени лист града Смедерева“, број 6/2014) и члана 45. став 1. тачка 12.
Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 11/2013 - пречишћен текст и 7/2014),
Градско веће града Смедерева, на 161. седници одржаној 22. јануара 2015. године, донело је

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.

П Р О Г РА М

„Члан 12.
Економску цену програма васпитања и образовања по
детету у Предшколској установи „Наша радост“ Смедерево
утврђује Градско веће града Смедерева решењем, а на предлог Установе.“.

Број 020-18/2015-07
У Смедереву, 13. фебруара 2015. године
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.

21.
На основу члана 32. став 1. тачка 6., а у вези са чланом
66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007 и 83/2014) и члана 19. став 1. тача 6. Статута града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 11/2013- пречишћен текст и
7/2014),
Скупштина града Смедерева, на 26. седници одржаној
13. фебруара 2015. године, донела је

ОПТИМАЛНОГ ОРГАНИЗОВАЊА АУТО-ТАКСИ
ПРЕВОЗА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
I
Програмом оптималног организовања ауто-такси превоза на територији града Смедерева (у даљем тексту: Програм) дефинише се оптимално организовање ауто-такси
превоза путника на територији града Смедерева, у складу
са саобраћајно-техничким условима, а на основу карактеристика превозних захтева-вожњи.
II
На територији града Смедерева одређено је 12 стајалишта на којима је обележено укупно 50 такси места.
Група за саобраћај, уз претходно прибављену сагласност Градског већа града Смедерева, одређује локације
стајалишта (отварање нових стајалишта, укидање постојећих и одређивање броја места на стајалиштима).
За отварање нових стајалишта и промену броја места
на стајалиштима управљач општинских путева и улица на

Страна 152 – Број 1

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

територији града Смедерева израђује саобраћајни пројекат
на који сагласност даје Група за саобраћај.
Такси стајалишта са бројем такси места на територији града Смедерева су:
р.б.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Улица / локација
бр.места
Саве Немањића „аутобуска станица“
3
Омладинска „суд“
5
Ђушина „пошта“
5
Радосава Мирковића
6
Кнез Михајлова „болница“
5
17. октобра „пијаца“
5
Филипа Вишњића
5
Ђуре Даничића
6
Југ Богданова
2
Милоша Обилића
3
Доситеја Обрадовића
3
Милана Ракића „станица за снабдевање
2
12
горивом Лукоил“
Укупно
50

Такси стајалишта представљају један од најважнијих
елемената за несметано обављање ауто-такси превоза, јер
се на њима обавља пријем и отпрема путника, те је неопходно да се постојећа стајалишта одржавају, а нова граде у
складу са законом и Одлуком о ауто-такси превозу („Службени лист града Смедерева“, број 6/2014).
III
У току 2012, 2013. и првих десет месеци 2014. године
приликом обављања делатности ауто-такси превоза путника на територији града Смедерева догодило се укупно 66
саобраћајних незгода у којима су учествовала такси возила.
У наведеним незгодама учествовало је 68 такси возача, 17
путника, 46 осталих возача и 12 пешака. Последице ових
незгода су два смртно страдала такси возача, 7 лица је задобило тешке телесне повреде, а 37 лица лакше телесне
повреде. Најчешћи узроци настајања незгода су били извођење непрописних радњи у саобраћају, непрописна или неприлагођена брзина кретања возила и вожња под дејством
алкохола.

Табеларни приказ саобраћајних незгода у којима су учествовала такси
возила приликом обављања превоза путника

Учесници незгоде

Последице незгоде

Узроци незгоде

возачи такси возила
остали возачи
путници
пешаци
смртно страдала лица
тешке телесне повреде
лаке телесне повреде
материјална штета
извођење непрописних радњи у саобраћају
непрописна или неприлагођена брзина кретања
вожња под дејством алкохола
неуступање првенства пролаза
техничка неисправност возила
Укупан број незгода

Због великог броја саобраћајних незгода у којима су
учествовала такси возила неопходно је спровести мере које
би утицале на најчешће узроке настајања саобраћајних незгода чиме би се повећала безбедност путника и такси возача приликом обављања ове делатности.
IV
Група за саобраћајну инспекцију и Група за саобраћај
Одељења за урбанистичко-комуналне, имовинско-правне,
пословни простор и инспекцијске послове Градске управе
Смедерево, квартално, а по потреби и чешће, подносе из-
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2012

2013

јан-окт
2014

Свега

24
20
10
6
0
2
18
20
9
7
1
6
1

25
15
2
2
1
1
8
24
10
8
5
2
0

19
11
5
4
1
4
11
14
7
5
1
4
0

68
46
17
12
2
7
37
58
26
20
7
12
1

24

25

17

66

вештај Градском већу града Смедерева о стању ауто-такси
превоза на територији града Смедерева.
V
Програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 344-28/2015-07
У Смедереву, 22. јануара 2015. године
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Бојан Теофиловић, с. р.
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23.
На основу члана 45. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 11/2013-пречишћен
текст и 7/2014) и члана 10. став 1. Одлуке о обезбеђивању
средстава за финансирање потреба у области спорта на територији града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 3/2014- пречишћен текст),
Градско веће града Смедерева, на 162. седници одржаној 3. фебруара 2015. године, донело је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О
НАЧИНУ, УСЛОВИМА И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА
РАСПОДЕЛУ И КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПОТРЕБА СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА СМЕДЕРЕВА И ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ
КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ
СПОРТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
I
Даје се сагласност на Правилник о начину, условима и
критеријумима за расподелу и коришћење средстава за финансирање потреба спорта на територији града Смедерева
и за спровођење јавног конкурса за избор програма у области спорта који се финансирају из буџета града Смедерева,
број 2/2015 од 02.02.2015. године.
II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 400-560/2015-07
У Смедереву, 3. фебруара 2015. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.
На основу члана 4. и члана 10. Одлуке о обезбеђивању
средстава за финансирање потреба у области спорта на територији града Смедерева („Службени лист града Смедерева“,
број 3/2014-пречишћен текст) и Решења градоначелника града
Смедерева, број 020-176-1/2014-07 од 13. јануара 2015. године,
Комисија за финансирање потреба спорта на територији града Смедерева, на седници, одржаној дана 02.02.2015.
године, донела је
П РА В И Л Н И К
О НАЧИНУ, УСЛОВИМА И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА
РАСПОДЕЛУ И КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПОТРЕБА СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА СМЕДЕРЕВА И ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ
КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ
СПОРТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником ближе се уређују услови и начин
коришћења средстава из буџета града Смедерева (у даљем
тексту: буџет Града) за потребе у области спорта.
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За финансирање спортских организација и клубова
средства се обезбеђују у буџету града Смедерева.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог Правилника користе се за
реализацију програма:
1. редовних тренажних и такмичарских активности
спортских организација које су носиоци спорта у својим
гранама,
2. активности Савеза спортова Смедерево,
3. активности Савеза за школска спортска такмичења и
олимпијско васпитање Смедерево,
4. Градског фудбалског савеза Смедерево,
5. организације и одржавања спортских такмичења од
значаја за Град и
6. организације и одржавања манифестација у области
спорта од значаја за Град.
Члан 3.
Финансирање програма утврђених у члану 2. у тачкама
1., 2., 3. и 4. овог Правилника врши се на основу јавног
конкурса (у даљем тексту: Конкурс), који расписује Град
Смедерево.
Средстава за финансирање програма из става 1. овог
члана, спортска организација може да оствари уколико испуњава следеће услове:
- да је регистрована код надлежног органа у складу са
Законом (у даљем тексту: надлежни орган),
- да има седиште на територији града Смедерева,
- да у складу са утврђеним роковима доставља годишње
планове и програме рада са финансијским показатељима,
као и тачне податке о оствареним спортским резултатима у
претходној години,
- да у складу са утврђеним роковима доставља финансијско правдање одобрених средстава,
- учествује у редовном систему такмичења у оквиру
гране спорта у складу са спортским правилима,
- ангажује најмање једног стручњака који има законом
предвиђене квалификације за рад у спорту и
- има обезбеђен простор за реализацију програма активности.
Члан 4.
Конкурс расписује Комисија за финансирање потреба
спорта на територији града Смедерева (У даљем тексту: Комисија), коју образује градоначелник посебним решењем.
Конкурс се објављује на званичној интернет страни
града Смедерева и у неком од јавних гласила која излазе на
територији града Смедерева.
Образац за пријаву на наведени Конкурс може се преузети на званичној интернет страни града Смедерева и у
Одељењу за јавне службе Градске управе Смедерево.
Рок за подношење пријава на Конкурс не може бити
краћи од 7 (седам) дана од дана објављивања на званичној
интернет страни града Смедерева.
Одлуку о избору програма утврђених у члану 2. у тачкама 1., 2., 3. и 4. овог Правилника, по расписаном Конкурсу
доноси Комисија на коју сагласност даје Градско веће града
Смедерева.
Уколико подаци наведени у пријави на Конкурс не одговарају стварном стању, Комисија ће донети одлуку којом
ће одбацити ову пријаву .
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Члан 5.

Комисија спроводи Конкурс за избор програма у области спорта који се финансирају из буџета града Смедерева,
врши категоризацију спортских организација и клубова,
који су учествовали на Конкурсу применом критеријума
утврђених овим Правилником и доноси Одлуку о избору
програма у области спорта који ће се финансирати из буџета града Смедерева, а на коју сагласност даје Градско веће
града Смедерева.
Члан 6.
Конкурс се расписује у периоду од 10. децембра до 25.
децембра текуће године године за наредну годину.
Конкурс за 2015. годину расписује се најкасније 10 дана
од дана добијања сагласности Градског већа града Смедерева на овај Правилник.
Члан 7.
Резултати Конкурса објављују се на званичној интернет
страни града Смедерева.
О приговорима на резултате Конкурса одлучује Градско
веће града Смедрева.
Приговори на резултате Конкурса могу се изјавити у
року од 5 (пет) дана од дана објављивања резултата на званичној интернет страни града Смедерева.
Одлука Комисије након разматрања приговора Градског
већа града Смедерева је коначна и објављује се на интернет
страни града Смедерева.
Члан 8.
Након спроведеног Конкурса са изабраним учесницима
Конкурса градоначелник града Смедерева закључује уговор о њиховом финансирању.

врхунским, квалитетним и такмичарским спортом, који су
чланови надлежног гранског спортског савеза, а испуњавају следеће критеријуме:
ЕКИПНИ Да се такмиче у I или II нивоу лигашког
СПОРТО- такмичења осим за женске екипе где се приВИ
знаје и III ниво
ПОЈЕДИНАЧНИ
СПОРТОВИ

II КРИТЕРИЈУМИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ, КРИТЕРИЈУМИ
КАТЕГОРИЗАЦИЈЕ
СПОРТСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЈА И КЛУБОВА КОЈИ СЕ БАВЕ ВРХУНСКИМ, КВАЛИТЕТНИМ И ТАКМИЧАРСКИМ
СПОРТОМ И РАЗВРСТАВАЊЕ У КАТЕГОРИЈЕ ПРЕМА БРОЈУ БОДОВА
Члан 10.
Из буџета Града финансирају се оне спортске организације и клубови који се баве врхунским, квалитетним
и такмичарским спортом, које предложи Савез спортова
Смедерево као носиоце развоја спорта на период од годину
дана и друге спортске организације и клубови који се баве

Да остварују међународни резултат у оквиру
правилника Савеза спортова Смедерево, или
да освоје једно од прва три места на Државном првенству у сениорској конкуренцији

Спортске организације и клубови који испуне ове критеријуме рангирају се у четири групе. Категоризацију врши
Комисија, а на основу следећих критеријума:
- Остварени резултати
- Традиција
- Масовност
-Значај за град (друштвени значај, организованост: редовни састанци органа управљања, стручни рад, јавност у
раду и доступност информација).
1. ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ
БОДОВИ

10

Члан 9.
Програми из члана 2. овог Правилника, који се финансирају из буџета града Смедерева морају да испуњавају
следеће услове:
- Остварени резултати
- Традиција
- Масовност
- Значај за град (друштвени значај, организованост: редовни састанци органа управљања, стручни рад, јавност у
раду и доступност информација).
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5

2

ЕКИПНИ
СПОРТОВИ

ПОЈЕДИНАЧНИ
СПОРТОВИ

Међународни резултат по
I ниво такмичења
основу правилника Саве– највиши ниво так- за Спортова Смедерево у
мичења у земљи
олимпијским дисциплинама
олимпијских спортова
II ниво такмичења
и I ниво у спортовима у којим постоји
мање од 4 нивоа
такмичења и мисаоним играма

Међународни резултат у неолимпијским спортовима и
неолимпијским дисциплинама олимпијских спортова
по основу правилника Савеза Спортова Смедерево,
међународни резултат у
олимпијским дисциплинама олимпијских спортова у
млађим категоријама или 1.
место на Државном првенству у конкуренцији сениора

II ниво такмичења у
спортовима у којим
постоји мање од 4
нивоа такмичења и
мисаоним играма и
III ниво за жене

2. и 3. место на Државном
првенству сениора, међународни резултат у неолимпијским спортовима и неолимпијским дисциплинама
олимпијских спортова у
млађим категоријама

-Вреднује се резултат најбоље сениорске екипе или појединца из клуба
-Код женских екипа не постоји услов за постојање најмање 4 нивоа такмичења
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2. TРАДИЦИЈА
БОДОВИ

5

ГОДИНЕ ПОСТОЈАЊА
Више од 50
(година)

Више од 50

3

Од 20 – 50
(година)

Од 20-50

1

Мање од 20
(година)

- за екипне спортове да је клуб у
својој историји био члан првог
нивоа лигашког такмичења
- за појединачне спортове да је
имао наступ на олимпијским
играма, Светском и Европском првенству у конкуренцији сениора
- за клубове који не задовољавају
резултатски критеријум из прве
групе
- за екипне спортове да је клуб у
својој историји био члан другог нивоа лигашког такмичења
- за појединачне који имају наступ
на Светском и Европском
првенству за млађе категорије
- за клубове који не задовољавају
резултатске критеријуме из друге
групе

3. МАСОВНОСТ

БОДОВИ

5

3

1

БРОЈ АКТИВНИХ ТАКМИЧАРА У СВИМ
СТАРОСНИМ КАТЕГОРИЈАМА КОЈИ СУ У
ПРЕДХОДНОЈ ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ
ИМАЛИ НАЈМАЊЕ ЈЕДАН НАСТУП НА ЗВАНИЧНОМ ТАКМИЧЕЊУ У ОРГАНИЗАЦИЈИ
ГРАНСКОГ САВЕЗА
- за екипне спортове: да клуб
Више од 50 има и најмање 3 такмичарске
селекције, а за жене 2 у млађим
категоријама (пионири, кадети,
јуниори);
- за појединачне спортове; да
клуб има више од 20 такмичара, а
за жене више од 15 такмичарки у
млађим категоријама.
- за екипне спортове да клуб
Oд 25 – 50
има и најмање 2 такмичарске
селекције, а за жене 1 у млађим
категоријама;
- за појединачне спортове да клуб
има од 10 до 20 такмичара, а за
жене од 5 до 15 такмичарки у
млађим категоријама.
- за екипне спортове да клуб има
Мање од 25 најмање 1 такмичарску селекцију
у млађим категоријама.
- За појединачне спортове да
клуб има мање од 10 такмичара,
а за жене мање од 5 такмичарки у
млађим категоријама.

Страна 155 – Број 1

- Клубовима из екипних спортова који не испуњавају
услове у погледу броја млађих селекција умањује се број
бодова за 0,5 по селекцији.
- Клубовима из појединачних спортова који не испуњавају услове у погледу броја такмичара у млађим категоријама умањује се број бодова за 0,5.
4. ЗНАЧАЈ ЗА ГРАД
До 5 бодова највише могу се доделити спортским организацијама - клубовима од посебног значаја за Град на
предлог Комисије и то:
БОДОВИ

5
3
1

МЕДИЈСКИ ЗНАЧАЈ, МЕЂУНАРОДНИ
ЗНАЧАЈ, ПОПУЛАРНОСТ (КАТЕГОРИСАЊЕ ВРШИ КОМИСИЈА)
I категорија
II категорија
III категорија
Члан 11.

На основу укупног броја бодова по основу: остварених
резултата, традиције, масовности и значаја за Град, спортске организације и клубови разврставају се у четири категорије на следећи начин:
I група

20 и више бодова

II група

Од 16 – 19 бодова

III група

Од 12 - 15 бодова

IV група

Мање од 12 бодова

Укупан број бодова по спортској организацији - клубу, добијен на основу претходне табеле множи се:
- коефицијентом 5 за клубове I групе у екипним спортовима;
- коефицијентом 4 за клубове I групе у појединачним
спортовима;
- коефицијентом 2 за клубове II групе
- коефицијентом 1,25 за клубове III групе
- коефицијентом 1 за клубове IV групе
За женске екипе предложени коефицијент се увећава за 0,25
Одређивање вредности бода по спортској организацији - клубу
Вредност бода добија се када се средства опредељена за финансирање квалитетног такмичарског и врхунског
спорта за једну буџетску годину поделе са укупним бројем
бодова свих спортских организација - клубова са урачунатим коефицијентима.
Члан 12.
Спортска организација - клуб може и две године остати носилац развоја спорта и поред неиспуњених критеријума, уколико у истој спортској грани не постоји спортска
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организација - клуб који испуњава дате критеријуме.
Уколико и другу годину за редом не испуни критеријуме
спортска организација - клуб неће више бити финансиран
директно из буџета Града.
Веродостојност података о оствареним резултатима и
масовности спортске организације - клубови су дужни да
документују Комисији, а у случају злоупотребе спортска
организацција - клуб неће бити финансиран из буџета Града у периоду од 5 година.
Динамика реализације расположивих средстава одређује се у зависности од динамике остваривања прихода
буџета.
Средства пренета и утрошена из буџета Града спортске
организације и клубови су дужни да документују надлежном Одељењу Градске управе Смедерево.
Члан 13.
Комисија ће приликом категоризције програма осим
броја бодова које су спортске организације оствариле применом критеријума утврђених наведеним Правилником
узети у обзир и следеће:
- Статус спорта на националном и међународном плану,
- Број неопходних такмичења који прописује надлежни
градски савез,
- Обавезан број такмичара који учествују на такмичењима према пропозицијама гранског савеза и
- Минималан број такмичара за одржавање такмичења.
III ОРГАНИЗАЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКИХ ТАКМИЧЕЊА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ГРАД
Члан 14.
Спортска организација, односно правно лице чији је
оснивач спортска организација са седиштем на територији
Града, коме је поверена техничка организација званичног
међународног спортског такмичења (у даљем тексту: организатор такмичења), може да оствари право на средства
из буџета Града за организацију званичног међународног
спортског такмичења које се у целини одржава на територији Града (у даљем тексту: такмичење) и уколико је Град
дао гаранције међународној спортској федерацији да ће испунити све потребне услове за одржавање такмичења.
Међусобна права и обавезе између организатора такмичења и Града, уређују се уговором о додели средстава
за организацију такмичења који закључују градоначелник
и овлашћено лице организатора такмичења.
Члан 15.
Одлуку о спортским такмичења од значаја за град која
ће се финансирати из буџета града Смедерева доноси Градско веће града Смедерева на предлог Комисије, која одлучује на основу поднетих Захтева Спортских организација,
односно правних лица чији је оснивач спортска организација са седиштем на територији Града са пратећом документацијом.
Спортске организације, односно правна лица чији је
оснивач спортска организација са седиштем на територији
Града подносе Комисији Захтеве за своја такмичења као и
календар такмичења званично признатих гранских Савеза
на коме се примењују званична правила такмичења гранских Савеза са пратећом документацијом
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IV ОРГАНИЗАЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ МАНИФЕСТАЦИЈА У ОБЛАСТИ СПОРТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА
ГРАД
Члан 16.
Спортска организација која је уписана у регистар код
надлежног органа и своју активност реализује на територији Града, може да оствари право на средства из буџета
Града за реализацију програма манифестације у области
спорта од значаја за Град.
Програм манифестације из става 1. овог члана садржи:
- назив манифестације у области спорта,
- назив и седиште спортске организације која реализује
манифестацију,
- доказ о упису у регистар код надлежног органа,
- кратак опис активности на реализацији манифестације,
- место, време и начин реализације манифестације,
- финансијски план манифестације и
- другу одговарајућу документацију, односно податке
од значаја за реализацију манифестације.
Одлуку о манифестацијама у области спорта од значаја
за град, које ће се финансирати из буџета града Смедерева
доноси Градско веће града Смедерева на предлог Комисије,
која одлучује на основу поднетих Захтева Спортских организација, која су уписане у регистар код надлежног органа
и своју активност реализује на територији Града са пратећом документацијом.
Спортске организације, које су уписане у регистар код
надлежног органа и своју активност реализује на територији Града подносе Комисији Захтеве за организацију и
одржавање манифестација у области спорта са пратећом
документацијом.
Члан 17.
Изузетно, средства из буџета Града могу да се доделе
и спортској организацији из члана 16. овог Правилника, за
реализацију манифестације од значаја за Град у области
спорта коју одобри или чије покровитељство у име Града
прихвати градоначелник.
У акту о одобравању манифестације из става 1. овог
члана, односно о прихватању покровитељства који доноси градоначелник, утврђује се и износ средстава за њену
реализацију.
Члан 18.
Међусобна права и обавезе између Града и спортских
организација из члана 16. и члана 17. овог Правилника,
уређују се уговором о додели средстава за реализацију
манифестације у области спорта од значаја за Град, који
закључују градоначелник и овлашћено лице спортске организације.
Члан 19.
На све што није регулисано овим Правилником, примењиваће се одредбе Закона.
Члан 21.
Измене и допуне овог Правилника врше се по поступку
по коме је и донет.
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Члан 22.

Доношењем овог Правилника престаје да важи Правилник о категоризацији спортова и критеријумима за расподелу и коришћење средстава за финансирање потреба
спорта на територији града Смеедерева и за спровођење
јавног конкурса за избор програма у области спорта који се
финансирају из буџета града Смедерева („Службени лист
града Смедерева“, број 1/2013 и 10/2013).
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25.
На основу члана 8. став 1. тачка 4. и става 2. Закона
о заштити становништва од заразних болести („Службени
гласник Републике Србије“, број 125/2004) и члана 14. став
1. тачка 11. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 11/2013-пречишћен текст и 7/2014),
Градско веће града Смедерева, на 166. седници одржаној 12. фебруара 2015. године, донело је

Члан 23.
Овај Правилник ступа на снагу даном добијања сагласности од стране Градског већа града Смедерева, а објавиће се
у „Службеном листу града Смедерева“.
Број: 2/2015
У Смедереву, 02.02.2015. године
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈE
Миодраг Степановић, с.р.

24.
На основу члана 45. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 11/2013- пречишћен
текст и 7/2014),
Градско веће града Смедерева, на 164. седници одржаној 7. фебруара 2015. године, донело је
РЕШЕЊЕ
О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ
САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И
НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ ГРАЂАНА ОД ЛОКАЛНОГ ЗНАЧАЈА
Члан 1.
Овим Решењем ставља се ван снаге Решење о давању
сагласности на Правилник о условима и начину коришћења
средстава за јавно информисање грађана од локалног значаја („Службени лист града Смедерева“, број 1/2014).
Члан 2.
Доношењем овог Решења престаје да важи Правилник
о условима и начину коришћења средстава за јавно информисање грађана од локалног значаја („Службени лист града
Смедерева“, број 1/2014) и Решење о образовању Комисије
за спровођење јавног конкурса за избор пружаоца услуга из
области јавног информисања који се финансирају из буџета
града Смедерева за 2014. годину и именовању председника
и чланова Комисије, број 02-207/2013-07 од 23. септембра
2013. године.
Члан 3.
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 020-13/2015-07
У Смедереву, 7. фебруара 2015. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.

П Р О Г РА М
СИСТЕМАТСКЕ ДЕРАТИЗАЦИЈЕ И
ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
СМЕДЕРЕВА ЗА 2015. ГОДИНУ
I
ЗНАЧАЈ ДЕРАТИЗАЦИЈЕ И ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ
Дератизација и дезинсекција представљају важне мере
за заштиту становништва од заразних болести. Ове хигијенско-епидемиолошке мере предузимају се у циљу уништавања мишева, пацова и штетних артропода (инсеката),
као важних чинилаца у настанку заразних болести.
Законом о заштити становништва од заразних
болести („Службени гласник Републике Србије“, број
125/2004) дефинисано је да су превентивна дератизација и
дезинсекција опште хигијенско-епидемиолошке мере које
се спроводе у насељеним местима, на јавним површинама,
у стамбеним објектима, у средствима јавног саобраћаја, у
објектима под санитарним надзором и њиховоj непосредној околини и другим објектима у којима се обавља друштвена, односно јавна делатност, а у циљу заштите становништва од заразних болести.
1. ДЕРАТИЗАЦИЈА – подразумева сузбијање глодара
(пацова и мишева) у циљу свођења њиховог броја на толерантни ниво.
Сузбијање и уништавање глодара се спроводи из више
разлога:
- здравствених,
- економских,
- естетских и
- заштите животне средине.
2. ДЕЗИНСЕКЦИЈА – представља скуп мера и поступака за сузбијање (штетних артропода) инсеката, вектора
трансмисивних заразних болести и подразумева уништавање комараца, крпеља, бубашваба и других инсеката, који
нису само преносиоци болести, него и изазивају алергијске
реакције приликом уједа.
II
ЦИЉ ПРОГРАМА
У циљу спречавања и сузбијања заразних болести које
се шире посредством глодара и (артропода) инсеката, доноси се програм којим се дефинишу површине и објекти
где ће се спроводити дератизација и дезинсекција, време
спровођења, учесници у реализацији програма, извори и
динамика обезбеђивања средстава и праћење спровођења.
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III

ОБИМ ДЕРАТИЗАЦИЈЕ
1.Спровођење систематске дератизације подразумева
дератизацију у стамбеним објектима колективног и индивидуалног становања на целокупној територији града Смедерева, укључујући приградска и сеоска насеља: Југово,
Бадљевица, Биновац, Водањ, Враново, Врбовац, Вучак,
Добри До, Друговац, Колари, Кулич, Ландол, Липе, Лугавчина, Луњевац, Мала Крсна, Мало Орашје, Михајловац,
Осипаоница, Петријево, Радинац, Раља, Сараорци, Сеоне,
Суводол, Скобаљ, Удовице, Шалинац и Орешац и то следећи објекти:
- индивидуална домаћинства. . . . . . . . . . 15.300 сеоских
. . . . . . . . . 19.100 градских
- средње и основне школе . . . . . . . . . . . . . . . 25 објеката
- предшколске установе. . . . . . . . . . . . . . . . . 10 објеката
- остале установе. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 објеката
- здравствене установе у граду и селима . . . . 43 објекта
- задруге по селима. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 објеката
- пекаре. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 објеката
- трговински и угоститељски објекти. . . . . 650 објеката
- канализациона мрежа (шахте). . . . . . . . .  2.500 комада
- градска сметлишта. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 ха
- дивље депоније. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 – 5 ха
- зелене површине. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 ха
- зелене пијаце. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8,8 ха
- гробља. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 ха
- приобаље реке Дунав. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,3 км
- Тврђава . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 ха
У зависности од ситуације на терену број шахти који
је одређен Програмом, може се повећати за 10%, уколико
неко од корисника укаже на постојање глодара у шахтама.
IV
ОБИМ ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ
1. СУЗБИЈАЊЕ КРПЕЉА
Сузбијање крпеља (два третмана са земље) на локалитетима, у површини око 50 хектара:
- приобаље Дунава (Веслачки клуб) и Језаве (Марина),
- Тврђава,
- градски паркови,
- дворишта школа и предшколских установа,
- круг болнице и здравствених амбуланти,
- црквена дворишта и спортски терени и
- дворишта осталих установа на територији града Смедерева.
2. СУЗБИЈАЊЕ КОМАРАЦА
Програм сузбијања комараца је интегрални део приступа превенцији ендемских заразних обољења, као што су
маларија, полиомиелитис, енцефалитис и вирус Западног
Нила као и друга обољења, која преносе поједине врсте комараца.
Интегрални приступ сузбијању комараца подразумева
примену превентивних и директних мера.
Превентивне мере су:
- мере које се предузимају у циљу смањења услова за
развој и размножавање комараца на подручју градa Сме-
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дерева (исушивање вештачки створених бара, повећање
проточности устајалих вода, санација терена на којима се
нагомилавају атмосферске воде, уклањање дивљих депонија и сл.);
- мере које подразумевају едукацију становништва о комарцима као векторима заразних болести, као и о томе како
могу допринети смањењу бројности комараца и о значају
ларвицидног третмана као најефикаснијег начина смањења
бројности комараца, (еколошки прихватљива и приоритетна мера).
Из наведених разлога Програм сузбијања комараца на
територији града Смедерева треба усмерити на сузбијање
ларви комараца.
Директне мере су:
1. Контрола њихових потенцијалних станишта – Мониторинг ларви и одраслих јединки комараца.
2. Контрола бројности комараца (ларвицид и адултицид)
А. употреба природних непријатеља комараца у контроли бројности
Б. Употребу препарата
- биолошких препарата
- хемијских препарата,
али тек након утврђивања потребе третирања на основу
реалне ситуације на терену, односно спроведеног мониторинга.
3. Надзор и контрола над реализацијом сузбијања комараца које врше одговарајуће стручне службе на територији на којој се Програм спроводи.
Примена директних мера
1. Контрола њихових потенцијалних станишта – Мониторинг ларви и одраслих јединки комараца. Послови прогнозе (мониторинга) обухватају:
• теренска истраживања (праћење развоја и бројности
ларви и одраслих комараца)
• откривање појаве, бројности и врсте комараца
• одлучивање о обиму и времену примене директних
мера сузбијања
• утврђивање и усклађивање метода рада
Програм сузбијања комараца треба започети мониторингом, који је веома значајан за адекватну контролу бројности комараца, као и заштиту животне средине, економске
и социјалне аспекте, а заснива се на:
- утврђивању бројности ларви у стаништима (приобаље
река, потоци, баре, ретензије, језера);
- утврђивање бројности одраслих комараца;
- изради мапа потенцијалних станишта ларви и одраслих;
- мапирање жаришта ларви и одраслих.
У оквиру пројекта „Детекција вируса грознице Западног Нила у популацији комараца на територији Републике
Србије“ стручне екипе Завода за биоциде и медицинску
екологију су током јула месеца 2013. год. детектовали велику бројност комараца, као и присуство вируса West Nile,
у узорцима комараца на подручју Смедерева. На препоруку Министарства здравља да се из већ наведених разлога
препоручују израда програма за спровођење надзора над
комарцима у наступајућој сезони и планирају адекватна
средства у буџету за спровођење тих програма, овим Програмом, осим редовних, планирају се и ванредни третмани
по епидемиолошким индикацијама.
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2. Контрола бројности комараца (ларвицид и адултицид)
ЛАРВИЦИДНИ ТРЕТМАН
Биологија развоја комарца везана је за четири развојне форме (четири стадијума): јаја, ларва, лутка и одрасла
форма. Прва три развојна облика су у води, само одрастао
комарац се креће ваздухом и удаљава од легла. Како је утврђивање бројности ларви једноставнији у односу на одрасле
форме, ларвицидни третман мора бити приоритетан.
Ларвицидни препарати се производе у виду емулзионих концентрата, гранула, брикета, праха.
Избор препарата за ларвицидни третман зависи од степена осетљивости ларви према инсектицидним препаратима, формa препарата за апликацију, терена, типа станишта,
проходности станишта, загађености воде, брзине протока
воде и финансијске могућности.
Избор апаратуре је условљен врстом и формом препарата, обимом третмана, расположивог људства, општом ситуацијом на терену у погледу присуства и бројности ларви.
У зависности од природе и величине станишта које се
третира, ларвицидни третман може да се обавља ручно,
леђним прскалицама, моторним прскалицама, прскалицама
великог капацитета, хеликоптери и авиони.
Савремена пракса у сузбијању комараца у већини
европских земаља је да се адултицидни третмани из ваздуха не спроводе, већ да се правовременим спровођењем
акције сузбијања ларви комараца значајно редукује могућност излетања одраслих комараца и на тај начин контролише бројност комараца.
Ларвицидни третман ће се на територији града Смедерева спроводити, по потреби, од априла до септембра на
следећим локалитетима:
- из ваздуха (Ада, приобаље Дунава до иза Ковинског
моста, насеље Орешац, део Годоминског поља са каналима,
Југово, приобаље Велике Мораве, Шалиначка и Радиначка
језера, канал Језаве, забарене површине у сеоском и градском подручју) на површини од 800 ха;
- са земље (Вучачки поток, језеро на Ковачићеву, приобаље Дунава од Веслачког клуба до Марине, део Годоминског поља са каналима и друге забарене површине) на површини од 100 ха.
Укупна предвиђена површина која ће се третирати је:
- из ваздуха: 2 400 ха
- са земље: 300 ха.
Акција ће се изводити парцијално по позиву наручиоца.
Обавеза извођача је да у сарадњи са надзором врши
мониторинг и контролу бројности популације ларви.
Први ларвицидни третман обавити почетком маја.
ТРЕТМАН ОДРАСЛИХ ФОРМИ КОМАРАЦА
Спроводиће се као допуна ларвицидном поступку.
Адултицидни третмани су усмерени на сузбијање одраслих форми комараца. Третман одраслих форми комараца
се врши на зеленим површинама, парковима, парк шумама,
дрворедима, приобалном подручју, речним острвима, гробљима, угроженим стамбеним зонама у урбаним деловима
града, приградским и сеоским подручјима, као и зеленим
површинама у ободним деловима града.
Пре извођења адултицидног третмана веома је битно
пратити временске прилике, односно брзину и правац ветра, кишу и температуру. При мирном времену, без ветра,
капи инсектицида се померају око 10-20 метара. Треба во-
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дити рачуна и у ком правцу ветар дува. Да би се ветар најбоље искористио, треба да се прска крећући се у правцу
дувања ветра. Идеална брзина ветра је 1,5-3m/s. За успешан адултицидни третман киша не би требало да падне 48
сати после акције сузбијања. Температура је такође важан
фактор за третирање одраслих форми. Идеална температура за сузбијање одраслих форми из ваздуха је 22-280С. У
време великих врућина препоручује се да се акција изводи
у раним јутарњим или вечерњим сатима.
Сузбијање одраслих се изводи уређајима са земље и
третманом из авиона. Ово може да се одвија истовремено
или одвојено, у зависности од обима и карактера акције.
Акција сузбијања одраслих форми подразумева утврђивање и израду праваца и сатнице за прелете авиона, као и
траса и сатнице за кретање екипа које третман обављају
уређајима са земље.
У насељеним деловима, парковима, излетиштима, на
рекреационим површинама и другим деловима централног
подручја насеља, у зависности од степена инфестираности,
обавља се претежно уређајима са земље.
Укупна предвиђена површина која ће се третирати је:
- из авиона: 15 000 ха - приобаље Дунава, Језаве и Mораве, Ада, Годоминско поље, канали, Шалиначка и Радиначка језера/баре, шумска подручја, зелене површине на
територији града Смедерева (градско и сеоска подручја).
- са земље: 3 000 ха - урбани део града и зелене површине у сеоском подручју.
Акција ће се изводити парцијално, по позиву наручиоца, а у складу са ситуацијом на терену.
Обавеза извођача је да у сарадњи са надзором
врши мониторинг и контролу броја популације одраслих
форми комараца.
3. Надзор и контрола над реализацијом акције сузбијања комараца врши Одељење за урбанистичко-комуналне,
имовинско-правне, пословни простор и инспекцијске послове - Група за заштиту животне средине, Група за комуналну инспекцију и Група за инспекцију за заштиту животне средине.
Реализација систематске дератизације и дезинсекције
на овим површинама и објектима финансираће се из средстава предвиђених Одлуком о буџету града Смедерева за
2015. годину („Службени лист града Смедерева“, број
7/2014) – раздео 2, функција 530, позиција 65, специјализоване услуге-систематска дезинсекција и дератизација 424.
- Сузбијање комараца:
ларвицидни третман. . . . . . . . . . . 2.500.000,00 динара
третман одраслих форми. . . . . . . 7.500.000,00 динара
- Дератизација. . . . . . . . . . . . . . . . . 1.600.000,00 динара
- Сузбијање крпеља . . . . . . . . . . . . . 100.000,00 динара
11.700.000,00 динара
V
МЕРЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА
Спровођење систематске дератизације и уништавање
крпеља и комараца обухвата примену хемијских, механичких и биолошких средстава за сузбијање штетних врста
глодара, крпеља и комараца.
Спровођење акције дератизације и дезинсекције врши
стручна установа, изабрана путем јавног тендера за реализацију дезинсекције, као и дератизације града Смедерева у
складу са важећим законским прописима.
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Овлашћена организација која спроводи акцију дезинсекције односно дератизације се обавезује да:
- изврши припремне радове у смислу обавештавања
становништва града Смедерева о акцији дератизације и дезинсекције на територији града Смедерева, путем плакатирања и преко средстава јавног информисања,
- посебно писмено обавести удружење пчелара о акцији
сузбијању комараца на територији Града Смедерева,
- стручно и квалитетно обави акције дератизације и дезинсекције на територији града Смедерева на уговореној
површини,
- примени препарате наведене у понуди у довољним
количинама,
- неће угрозити здравље људи нити еколошки нарушити
човекову средину,
- у свему поступи по примедбама овлашћеног лица наручиоца.
Да би дератизација и дезинсекција биле што успешније,
морају бити синхронизоване по плану и програму за целу
територију града у односу на време, простор извођења, методологију и избор препарата.
VI
ДИНАМИКА СПРОВОЂЕЊА ПРОГРАМА
Извођење превентивне дератизације и уништавање крпеља и комараца обухвата три фазе:
1. фаза – доношење Програма од стране Градског већа
и одобрење Градоначелника за финансирање наведеног
Програма.
2. фаза – Расписивање јавног конкурса за избор извођача за спровођење систематске дератизације и дезинсекције
и потписивање уговора.
3. фаза – Организација и спровођење акције систематске дератизације и дезинсекције.
Реализација Програма систематске дератизације и дезинсекције одвијаће се у складу са Оперативним планом
који доставља извођач.
VII
Програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 501-18/2015-07
У Смедереву, 12. фебруара 2015. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
26.
На основу члана 10. став 2. Одлуке о обезбеђивању
средстава за финансирање потреба у области спорта на
територији града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 3/2014- пречишћен текст), члана 44. став 1.
тачка 5., а у вези са чланом 66. став 4. Закона о локалној

13. фебруар 2015. године

самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007 и 83/2014) и члана 43. став 1. тачка 5. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
11/2013- пречишћен текст и 7/2014),
Градоначелник града Смедерева, дана 13. јануара 2015.
године, донео је
РЕШЕЊЕ
О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ
ПОТРЕБА СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
СМЕДЕРЕВА И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ
I
Формира се Комисија за финансирање потреба спорта
на територији града Смедерева и именовању председника
и чланова Комисије.
У Комисију се именују:
- за председника
Миодраг Степановић, професор физичког васпитања
- за чланове:
1. Бранко Вукосављевић, професор физичког васпитања
2. Радуле Перовић, професор физичког васпитања
3. Јасмина Стојадиновић, дипломирани економиста,
представник јединице локалне самоуправе
4. Весна Стојановић, дипломирани правник, представник јединице локалне самоуправе
II
Задатак Комисије је да донесе Предлог Правилника о
начину, условима и критеријумима за расподелу и коришћење средстава за финансирање потреба спорта на територији града Смедерева и за спровођење јавног конкурса
за избор програма у области спорта који се финансирају из
буџета града Смедерева, на који ће сагласност дати Градско
веће града Смедерева, као и да спроведе јавни конкурс за
избор програма у области спорта који се финансирају из
буџета града Смедерева у складу са утврђеним начином,
условима и критеријумима у наведеном Правилнику.
III
Доношењем овог Решења престаје да важи Решење о
образовању Комисије за израду Правилника о категоризацији спортова и критеријумима за расподелу и коришћење
средстава за финансирање потреба спорта на територији
града Смедерева и за спровођење јавног конкурса за избор
програма у области спорта који се финансирају из буџета
града Смедерева, број 02-381/2012-07 од 8. јануара 2013.
године, број 02-293/2013-07 од 27. новембра 2013. године и
број 02-107/2014-07 од 24. јула 2014. године.
IV
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 020-176-1/2014-07
У Смедереву, 13. јануара 2015. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.

13. фебруар 2015. године
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27.

28.

На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-исправка и 108/2013), члана 44., а у вези са чланом
66. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007 и 83/2014) и члана
43. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 11/2013 – пречишћен текст и 7/2014),
Градоначелник града Смедерева, дана 16. јануара 2015.
године, донео је

На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013-исправка, 108/2013 и 142/2014), члана 44., а у вези
са чланом 66. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007 и 83/2014)
и члана 43. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 11/2013 – пречишћен текст и 7/2014),
Градоначелник града Смедерева, дана 23. јануара 2015.
године, донео је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2015. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 7/2014), раздео 2–Градоначелник, Програм 15-Локална самоуправа, Програмска активност 0010-Резерве, функција 112- Финансијски и фискални послови, позиција 51,
економска класификација 499-Tекућа резерва, одобравају
се средства у укупном износу од 30.669,00 динара за отварање апропријације у оквиру раздела 1-Скупштина града,
Програм 15-Локална самоуправа, Програмска активност
0001-Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 111- Извршни и законодавни органи, позиција 11.1, економска класификација 621-Набавка домаће
финансијске имовине, за уплату остатка оснивачког улога
за Установу за дневни боравак деце, младих и одраслих
особа са сметњама у развоју „Сунце“ Смедерево (остатак
од 250,00 ЕУР-а у динарској противвредности по средњем
курсу НБС-а на дан уплате).
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 1-Скупштина града, Програм 15-Локална
самоуправа, Програмска активност 0001-Функционисање
локалне самоуправе и градских општина, функција 111Извршни и законодавни органи, позиција 11.1, економска
класификација 621-Набавка домаће финансијске имовине,
у укупном износу од 30.669,00 динара и укупан план средстава ове апропријације износи 30.699,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије и локалну пореску администрацију.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2015. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 7/2014), раздео 2–Градоначелник, Програм 15-Локална самоуправа, Програмска активност 0602-0010-Резерве,
функција 112- Финансијски и фискални послови, позиција
51, економска класификација 499-Tекућа резерва, одобравају се средства у укупном износу од 2.051.233,00 динара
за отварање апропријације у оквиру раздела 2 -Градоначелник, Програм 3-Локални економски развој, Програмска
активност 1501-0002-Унапређење привредног амбијента,
функција 620- Развој заједнице, позиција 55.1, економска
класификација 511-Зграде и грађевински објекти-средства
за изградњу „Новог постројења“ у слободној зони Смедерево (учешће буџета града Смедерева), за измирење обавезе за изградњу индивудуалног гасног прикључка за гасну
котларницу и накнади трошкова прикључења по Уговору
400-131/2015-05 од 13.01.2015. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у оквиру раздела 2-Градоначелник, Програм 3-Локални економски развој, Програмска активност 1501-0002- Унапређење
привредног амбијента, функција 620- Развој заједнице, позиција 55.1, економска класификација 511-Зграде и грађевински објекти-средства за изградњу „Новог постројења“ у
слободној зони Смедерево (учешће буџета града Смедерева), у укупном износу од 2.051.233,00 динара и укупан план
средстава ове апропријације износи 2.051.233,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије и локалну пореску администрацију.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.

Број 400-130/2015-07
У Смедереву, 16. јануара 2015. године

Број 400-131/2015-07
У Смедереву, 23. јануара 2015. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.
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РАДНА ТЕЛА СКУПШТИНЕ ГРАДА

29.
На основу члана 36. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 11/2013-пречишћен
текст и 7/2014) и члана 8. Одлуке о радним телима Скупштине града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 3/2008),
Савет за заштиту животне средине на 5. седници одржаној 9. фебруара 2015. године, донео је
РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
I
НЕДЕЉКО КУЛЋУБИЋ, бира се за председника Савета за заштиту животне средине.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-17/2015-07
У Смедереву, 9. фебруара 2015. године
ЗАМЕНИК
ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА
Бојана Митровић, с. р.

13. фебруар 2015. године

13. фебруар 2015. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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САДРЖАЈ
Рег. бр.

Страна
СКУПШТИНА ГРАДА

1.

Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Смедерева за 2015. годину

1

2.

Одлука о изменама Одлуке о коришћењу
преосталих новчаних средстава по Уговору
о наменском кредиту са Банка Интеса АД
Београд и Ерсте банк А.Д. Нови Сад број
400-5287/2014-08 од 19. августа 2014. године

38

3.

Одлука о измени и допуни Одлуке о одобравању посебних погодности за рад корисника „Слободне зоне Смедерево Д.О.О.
Смедерево“

40

4.

Одлука о измени и допуни Одлуке о одобравању посебних погодности за привредне субјекте који инвестирају на територији града
Смедерева

40

5.

Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације за подручје Индустријске зоне Смедерева

41

6.

Одлука о изради Плана детаљне регулације
„Вучачки поток“ у Смедереву

41

7.

Одлука о изради Плана детаљне регулације
за проширење гробља у Вранову

44

8.

Одлука о изради Плана детаљне регулације
дела Индустријске зоне-Сектор југ у Смедереву

46

9.

Одлука о изради Плана детаљне регулације
Агро-туристичког комплекса „Водањ“

49

10.

Одлука о изради Плана детаљне регулације
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