ГРАДА СМЕДЕРЕВА
ГОДИНА XI БРОЈ 1

СМЕДЕРЕВО, 19. ФЕБРУАР 2018. ГОДИНЕ

СКУПШТИНА ГРАДА
1.
На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“, број
72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011,
121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС,
98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014), члана 20. став
1. тачка 2. и члана 32. став 1. тачка 5., а у вези са чланом
66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014 - др. закон
и 101/2016 - др. закон), члана 14. став 1. тачка 2. и члана 19.
став 1. тачка 5. Статута града Смедерева („Службени лист
града Смедерева“, број 12/2016 – пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 13. седници одржаној
19. фебруара 2018. године, донела jе
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ГЕНЕРАЛНОГ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА
СМЕДЕРЕВА
I
У Генералном урбанистичком плану Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 10/2012), у текстуалном
делу, у поглављу III ПЛАНСКИ ДЕО, 1. СТРАТЕГИЈА И
КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА И ИЗГРАДЊЕ, у
делу 1.8. Саобраћајни систем, део 1.8.5. Речни саобраћај,
иза става 1. додају се нови ставови 2., 3., 4., 5. и 6., који
гласе:
„У циљу унапређења привредне и саобраћајне функције, првенствено реке Дунав као најзначајнијег водног пута
на територији Србије, али и осталих водних путева нижег
ранга, Република Србија је успоставила стратешки и нормативни оквир, доносећи сет докумената на националном
нивоу, међу којима је најзначајнија Стратегија развоја водног саобраћаја Републике Србије од 2015. до 2025. године („Службени гласник Републике Србије“, број 3/2015) и
Закон о пловидби и лукама на унутрашњим водама („Службени гласник Републике Србије“, број 73/2010, 121/2012,
18/2015, 96/2015-др.закон, 92/2016, 104/2016-др.закон и
113/2017-др.закон), као и подзаконски акти у области водног саобраћаја, а пре свега Уредба о условима које морају
да испуњавају луке, пристаништа и привремена претоварна
места („Службени гласник Републике Србије“, број 33/2015
и 86/2016).
Посебан сегмент који се у Стратегији препознаје као
један од значајних чинилаца убрзаног привредног развоја
Рeпублике Србије је развој привредних потенцијала лука и
пристаништа на територији Србије. Међу стратешке циљеве у овој области Стратегија је уврстила, између осталог, и:

- о држиви развој домаћих лука у циљу привредног раста Републике Србије,
- к валитетну лучку инфраструктуру и супраструктуру,
-ф
 ункционисање лучког тржишта у складу са прописима ЕУ, привлачење нових инвестиција,
- з апосленост и квалитет живота становника залеђа
(или гравитационог подручја) лука и пристаништа.
За остваривање ових циљева предвиђене су следеће
мере:
- о безбеђивање остваривања јавног карактера лука и
доступност лучких услуга свим корисницима и искључење дискриминације,
- јачање тржишне конкуренције стварањем законских
услова за увођење нових лучких оператера на домаће
тржиште кроз систем одобрења и лучких концесија,
- о сигурање високих стандарда безбедности и заштите
животне средине у лукама.
У области подстицања конкурентности, Стратегија
предвиђа да се код одређивања лучких подручја, у оквиру
којих се обављају лучке делатности, настоји да се иста у највећој могућој мери прошире у циљу отварања могућности
за улазак нових лучких оператера на тржиште лучких услуга, те разбијање лучких монопола као једне од главних карактеристика данашњег лучког система Републике Србије.
У Стратегији се такође наводи да је потребно да се у
плановима нижег реда, првенствено плановима локалних
самоуправа, као и у Стратегијама локалног економског развоја у периоду 2015 – 2025. године, доследно примењују
стратешка опредељења Републике Србије за проширењем
лучких подручја, свуда где је то могуће. Досадашњи развој, али и концепција будућег развоја речног саобраћаја у
Смедереву у потпуности су усклађени са Стратегијом, а у
реализацији даљих стратешких циљева и активности у овој
области одвијаће се на основу новоуспостављеног нормативног оквира (Закона и подзаконских аката).“.
Иза нових ставова 2., 3., 4., 5. и 6. додаје се нови поднаслов који гласи:
„Путничко пристаниште“.
Досадашњи ставови 2., 3. и 4. постају ставови 1., 2. и 3.
у поднаслову „Путничко пристаниште“.
У делу, испод поднаслова Теретна лука, иза става 1.
додају се нови ставови 2. и 3. који гласе:
„У складу са реализацијом циљева дефинисаних Стратегијом развоја водног саобраћаја, у Смедереву је за један
део водне инфраструктуре донета Уредба о утврђивању
лучког подручја луке у Смедереву („Службени гласник
Републике Србије“, број 90/2016), која обухвата део Нове
луке и терминал за међународни путнички саобраћај на локацији Старе луке у Смедереву.
Све даље активности на припадајућем делу обале
реке Дунав у Смедереву везане за речни саобраћај, а посебно у области развоја привредних потенцијала лука и
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пристаништа, реализоваће се у складу са наведеним стратешким циљевима и смерницама из Стратегије, а на основу услова и процедура прописаних Законом о пловидби и
лукама на унутрашњим водама и подзаконским актима.“.
Досадашњи став 2. брише се.
II
Измене и допуне Генералног урбанистичког плана Смедерева ступају на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу града Смедерева“.
Број 350-409/2017-07
У Смедереву, 19. фебруара 2018. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.

2.
На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“, број
72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011,
121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС,
98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014), члана 20. став
1. тачка 2. и члана 32. став 1. тачка 5., а у вези са чланом
66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014 - др. закон
и 101/2016 - др. закон), члана 14. став 1. тачка 2. и члана 19.
став 1. тачка 5. Статута града Смедерева („Службени лист
града Смедерева“, број 12/2016 – пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 13. седници одржаној
19. фебруара 2018. године, донела jе
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ГРАДСКО
ПОДРУЧЈЕ СМЕДЕРЕВА
I
У Плану генералне регулације за градско подручје Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 3/2013),
у текстуалном делу, у делу Б – ПЛАНСКИ ДЕО, у поглављу 1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА, у делу 1.2. КОНЦЕПЦИЈА
УРЕЂЕЊА И ИЗГРАДЊЕ, део 1.2.2. Концепција развоја
саобраћајног система, иза поднаслова „Водни саобраћај“
додају се нови ставови 1. и 2., који гласе:
„Република Србија је, у циљу унапређења привредне и
саобраћајне функције водних путева на територији Србије,
а првенствено реке Дунав као најзначајнијег водног пута,
донела сет стратешких и нормативних докумената, међу којима је најзначајнија Стратегија развоја водног саобраћаја
Републике Србије од 2015. до 2025. године („Службени гласник Републике Србије“, број 3/2015) и Закон о пловидби
и лукама на унутрашњим водама („Службени гласник Републике Србије“, број 73/2010, 121/2012, 18/2015, 96/2015др.закон, 92/2016, 104/2016-др.закон и 113/2017-др.закон).
На основу ових докумената донети су и подзаконски акти
у области водног саобраћаја, међу којима и Уредба о условима које морају да испуњавају луке, пристаништа и при-
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времена претоварна места („Службени гласник Републике
Србије“, број 33/2015 и 86/2016).
За План генералне регулације и развој водног саобраћаја у градском подручју од значаја су одреднице Стратегије које се односе на развој привредних потенцијала лука и
пристаништа, као фактора убрзаног економског развоја. У
овој области Стратегијом су анализиране постојеће локације лука и пристаништа на територији Србије, међу којима
и лука у Смедереву, као лука отворена за међународни саобраћај. У обухвату овог Плана налази се локација Старе
луке, Стратегијом предвиђена за путнички саобраћај.“.
Досадашњи став 1. постаје став 3.
У досадашњем ставу 1. (нови став 3.) иза последње реченице додаје се нова реченица која гласи:
„У складу са тим, донетом Уредбом о утврђивању лучког подручја луке у Смедереву („Службени гласник Републике Србије“, број 90/2016) предметна локација намењена
је терминалу за међународни путнички саобраћај.“.
Иза досадашњег става 1. (нови став 3.) додају се нови
ставови 4., 5. и 6. који гласе:
„У области развоја привредног потенцијала лука и пристаништа, Стратегија идентификује и друге локације (на
територији градова Београда, Новог Сада, Панчева, Смедерева и другим локацијама) на којима се одвијају одређене
претоварно-складишне делатности које учествују у укупном
промету у количинама терета у водном саобраћају Републике Србије. За ове локације предвиђено је да се у складу са
Законом о пловидби и лукама на унутрашњим водама („Службени гласник Републике Србије“, број 73/2010, 121/2012,
18/2015, 96/2015-др.закон, 92/2016, 104/2016-др.закон и
113/2017-др.закон), смерницама из Стратегије и прописаним
захтевима за луке, пристаништа и привремена претоварна
места сагледа увођење постојеће инфраструктуре у режим
одобрења, односно лучке концесије. У обухвату овог Плана
таква инфраструктура налази се на локацији Старе железаре.
У циљу остваривања стратешких циљева у области развоја привредног потенцијала лука и пристаништа, Стратегија као меру наводи и јачање тржишне конкуренције стварањем законских услова за увођење нових лучких оператера на домаће тржиште кроз систем одобрења или лучких
концесија и предвиђа да се код одређивања лучких подручја у оквиру којих се обављају лучке делатности настоји да
се иста у највећој могућој мери прошире у циљу отварања
могућности за улазак нових лучких оператера на тржиште
лучких услуга. Истовремено, Стратегијом је прописано и
да је у плановима нижег реда, првенствено плановима локалних самоуправа, као и у стратегијама локалног економског развоја у периоду 2015-2025. године, потребно доследно примењивати стратешка опредељења Републике Србије
за проширењем лучких подручја, свуда где је то могуће.
У складу с тим, постојеће активности на припадајућем
делу обале реке Дунав, везане за речни саобраћај, регулисаће се у складу са наведеним опредељењима и смерницама
из Стратегије, а на основу услова и процедура прописаних
Законом о пловидби и лукама на унутрашњим водама и
Уредбом о условима које морају да испуњавају луке, пристаништа и привремена претоварна места („Службени гласник Републике Србије, “ број 33/2015 и 86/2016).“.
Досадашњи став 2. постаје став 7.
У делу 1.6. ИНСТРУМЕНТИ И СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА, део 1.6.5. Општа правила уређења простора и смернице за даљу планску разраду, иза последњег
става додају се нови ставови 14. и 15. који гласе:
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„У складу са опредељењима Стратегије развоја водног
саобраћаја Републике Србије („Службени гласник Републике Србије“, број 3/2015) у области развоја привредних
потенцијала лука и пристаништа, за постојеће локације у
обухвату ове просторне целине на којима се одвијају претоварно-складишне делатности предвиђа се спровођење законске процедуре предвиђене Законом о пловидби и лукама на унутрашњим водама („Службени гласник Републике
Србије“, број 73/2010, 121/2012, 18/2015, 96/2015-др.закон,
92/2016, 104/2016-др.закон и 113/2017-др.закон) и Уредбом
о условима које морају да испуњавају луке, пристаништа
и привремена претоварна места („Службени гласник Републике Србије“, број 33/2015 и 86/2016), у циљу одређивања
земљишта за лучко подручје и стварања услова за регулисање права на земљишту, у складу са Законом.
Поступци парцелације и препацелације на земљишту у
оквиру ове просторне целине, на коме се обављају претоварно-складишне делатности, а за потребе одређивања делова постојећих парцела који треба да се уврсте у обухват
лучког подручја, као и реконструкција и уређење постојеће
лучке инфраструктуре и супраструктуре - могу се спроводити у складу са овим Планом, и пре израде плана детаљне
регулације.“.
У поглављу 2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА У
ОБУХВАТУ ПЛАНА, у делу 2.3. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И
ГРАЂЕЊА НА ПОВРШИНАМА ВОДНОГ И ШУМСКОГ
ЗЕМЉИШТА У ОБУХВАТУ ПЛАНА, поднаслов „1.1.1.
Површине водног земљишта“ мења се и гласи: „2.3.1. Површине водног земљишта“.
У новом делу 2.3.1. Површине водног земљишта, иза
става 8. додаје се нови став 9. који гласи:
„Изузетно, у деловима приобалног земљишта на којима постоји изграђена лучка инфраструктура и за које се, у
складу са Стратегијом развоја водног саобраћаја Републике Србије („Службени гласник Републике Србије“, број
3/2015), предвиђа законска процедура верификације и увођење у режим одобрења, коришћење земљишта се уређује
у складу са одредбама Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама („Службени гласник Републике Србије“,
број 73/2010, 121/2012, 18/2015, 96/2015-др.закон, 92/2016,
104/2016-др.закон и 113/2017-др.закон) и Уредбе о условима које морају да испуњавају луке, пристаништа и привремена претоварна места („Службени гласник Републике
Србије“, број 33/2015 и 86/2016), а на основу овог Плана.“.
Досадашњи ставови 9., 10., 11. и 12. постају ставови
10., 11., 12. и 13.
II
Измене и допуне Плана генералне регулације за градско подручје Смедерева ступају на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 350-410/2017-07
У Смедереву, 19. фебруара 2018. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.
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3.
На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“, број
72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011,
121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС,
98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014), члана 20. став
1. тачка 2. и члана 32. став 1. тачка 5., а у вези са чланом
66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014 - др. закон
и 101/2016 - др. закон), члана 14. став 1. тачка 2. и члана 19.
став 1. тачка 5. Статута града Смедерева („Службени лист
града Смедерева“, број 12/2016 - пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 13. седници одржаној
19. фебруара 2018. године, донела jе
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЛУКА
СМЕДЕРЕВО
I
У Плану детаљне регулације Лука Смедерево („Службени лист града Смедерева“, број 8/2017), у текстуалном
делу, у делу УВОДНЕ НАПОМЕНЕ, у ставу 1. речи: „коју
је донела Скупштина града Смедерева на 5. седници одржаној 30. новембра 2016. године“, бришу се, а у истом ставу
после речи „11/2016“ додају се речи „и 11/2017“.
У делу А. ОПШТИ ДЕО, у тачки 1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ, у подтачки 1.1.Правни основ, у алинеји 3., после
речи “11/2016” додају се речи “ и 11/2017”.
У истом делу, у тачки 2. ОБУХВАТ И ПОВРШИНА
ПЛАНСКОГ ПОДРУЧЈА, у подтачки 2.1 Опис границе
Плана детаљне регулације, површина обухвата са пописом
катастарских парцела, у ставу 1. број “1111+000” замењује
се бројем “1107+000 “, а иза речи “НИС Петрол-a”, брише
се тачка, ставља се зарез додају речи “ и од канала технолошке воде низводно, обухватајући неизграђено земљиште
до К.О. Кулич“.
Став 2. мења се и гласи:
„Граница Плана детаљне регулације дефинисана је са
северне стране делом акваторије реке Дунав, односно кат.
парц. бр. 501, са источне стране источном границом кат.
парц. бр. 1/6, са југозападне стране југозападном границом
кат. парцеле бр.1/6, обухватајући целу кат. парцелу бр. 1/6,
скреће ка југу дуж кат. парцеле бр. 507 (парцела канала технолошке воде), настављајући ка југозападу кат.парцелом
бр. 2/1 и 2/3, обухватајући кат.парцелу бр. 203 и 1/5, скреће
ка југу границом кат. парцеле бр. 247, обухватајући парцелу бр. 247 и кат. парц. бр. 13429 (државни пут са петљом),
скреће ка северу и наставља источном страном кат. парцеле
бр. 224/2, пружајући се ка западу јужном страном кат. парцеле бр.1/5, наставља ка западу јужном страном кат. парцеле бр. 1/1 и 517/1,обухватајући целу кат. парцелу бр. 1/1 и
део кат.парц. бр.517/1, залази у кат.парц.бр. 523 и обухвата
њен део, и завршава на западној страни делом кат. парц. бр.
517/1 и 501“.
У истој подтачки, у ставу 3., у алинеји 1., иза броја
„203“, додаје се речца и број „и 1/6“.
У истој подтачки, у ставу 6., површина „98ha 28ari
24m²” замењује се површином “161ha 72arа 14m²”.
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У истом делу, у тачки 5. ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊA,
у подтачки 5.1 Положај обухвата Плана, став 1. мења се и
гласи:
„Простор обухвата Плана детаљне регулације “Лука
Смедерево” обухвата део приобалног земљишта и акваторије десне обале реке Дунав, на око 4km низводно од
градског центра, у залеђу Индустријске зоне Смедерева, од
канала технолошке воде на североистоку, узводно обухватајући Нову теретну луку Смедерево, део коридора државног пута ДП IБ реда број 14, постојеће сепарације песка,
приватно предузеће „Tomi Trade“, до локације комплекса
НИС Петрол-а, и од канала технолошке воде, низводно
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обухватајући неизграђено земљиште без карактеристичне
намене на кат.парцели бр. 1/6 до К.О. Кулич. Простор обухвата Плана обухвата оперативну обалу до одбрамбеног насипа за заштиту Годоминског поља од високих вода, као и
сам насип, просторне целине у залеђу одбрамбеног насипа,
као и оперативну обалу НИС Петрол-a.”
„У истој тачки, у подтачки 5.2. Постојећа намена и режим коришћења земљишта у обухвату Плана, у ставу 5. бришу се речи: „која послује у саставу Железаре Смедерево’’.
У истој тачки, у подтачки 5.2. Постојећа намена и режим коришћења земљишта у обухвату Плана, Табела бр.1
- Биланс постојећих површина, мења се и гласи:

Табела бр.1 - Биланс постојећих површина
Површина
Неизграђенo земљиште
Грађевинско
земљиште

Водно земљиште

26ha 53a 20m2

Нова лука
Лука “Tomi trade”
Изграђено земљиште
Лука НИС Петрол
Саобраћајне површине
Укупно грађевинско земљиште

5ha 95a 35m²
5ha 48a 20m²
10ha 57a 54m²
6ha 40a
54ha94a29m2

Акваторија реке Дунав

52ha 91a 29m²

Систем дренажних канала и канала техн. воде
Одбрамбени насип
Површине без карактеристичне намене
Површине привредно-услужних делатности

2ha 23a 48m²
16ha 94a 84m²
31ha92a97m2
2ha 75a 27m²

Укупно водно земљиште
Укупно
У истој тачки, у подтачки 5.4. Карактеристике водопривредне инфраструктуре, после става 1., додаје се нов став
2., који гласи:
„У оквиру Плана је и део канала технолошке воде Железаре Смедерево, на месту улива у Дунав. Канал је прокопан кроз Годоминско поље, и има улогу довођења дунавске
воде до Железаре. Ова вода користи се у процесу производње. Поред канала налазе се пратећи објекти у функцији канала“.
Досадашњи став 2., постаје став 3.
У досадашњем ставу 3. који постаје став 4., дужина
„2.780m” замењује се дужином „5.043m”.
„У истој тачки, у подтачки 5.7.1., у ставу 2. бришу се
речи: „Железара Смедерево’’ и „Heesteel-a’’, а у ставу 4. реч
„Југопетрол’’ замењује се речју „Петрол’’.’’
„У истој тачки, у подтачки 5.7.3. Водни саобраћај у ставу 4. бришу се речи: „која послује у саставу ‘Heesteel-a’,
а у ставу 6. бришу се речи: „који се тренутно користи за
потребе ‘Heesteel-a’.’’
„У истој тачки, у подтачки 5.8.1. Водоводна мрежа бришу се речи: „за потребе ‘Heesteel-a’.’’
У делу Б. ПЛАНСКИ ДЕО, у тачки 1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ЗЕМЉИШТА У ОБУХВАТУ ПЛАНА, у подтачки
1.3 Планирана намена површина, у ставу 2., алинеја 2.
мења се и гласи:
§ „ планиране површине за проширење Лучког подручја:
делови кат. парц. бр.1/1, кат. парц. бр.1/4, део кат. парц.
бр. 517/1 и део кат. парц. Бр. 523, део кат. парц. бр. 1/6,
1/5, 203 и 13429 К.О. Смедерево.“.

106ha 77a 85m2
161ha 72arа 14m²
У истој подтачки, после става 3. додаје се став 4. који
гласи:
„Катастарска парцела број 1/6 је планирана за лучко подручје у складу са плановима вишег реда”.
У истој подтачки, после става 4. додаје се став 5. који
гласи:
„Лучко подручје се Планом предвиђа као земљиште за
јавне намене”.
У досадашњи ставу 4., који постаје став 7. иза речи “површине јавне намене”, додају се речи “земљиште за јавне
намене”.
У подтачки 1.3.1 Предвиђене површине јавне намене,
став 2. мења се и гласи:
„Као саобраћајнице II ранга планирају се: саобраћајница преко узводног дела насипа на делу кат. парцеле бр. 1/1
и приступна саобраћајница у наставку пута на кат.парц.бр.
228 до саобраћајнице на насипу.“.
Иза подтачке 1.3.1, уводи се нова подтачка 1.3.2 Земљиште за јавне намене, која гласи:
„Површине планираног лучког подручја одређују се
као земљиште за јавне намене.
У оквиру површина планираног Лучког подручја издвојене су површине Лучког подручја које су проглашене
Уредбом о утврђивању лучког подручја и површине планиране за проширење Лучког подручја.
Главна приступна саобраћајница до Луке паралелна са
мостом на кат. парцели бр. 13429 и саобраћајница у залеђу
Луке на кат. парцелама бр. 1/5 и 203, такође се планирају
као површине Лучког подручја.“.
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Подтачка 1.3.2 Предвиђене површине за остале намене,
постаје подтачка 1.3.3, у којој се у ставу 1., у алинеји 1.
бришу речи: „површине планираног Лучког подручја“, тако
да алинеја 2. постаје алинеја 1.
У истој подтачки, додаје се став 2. који гласи:
„ Површине које Планом нису предвиђене као површине јавне намене и као земљиште за јавну намену (површине
планираног Лучког подручја), представљају површине ван
Лучког подручја, односно површине за осталу намену“.
Досадашни став 2. и став 3., бришу се, а досадашњи
став 4. постаје став 3.
У подтачки 1.3.3 Попис катастарских парцела пред-
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виђених за површине јавне намене, која постаје подтачка
1.3.4, став 1. мења се и гласи:
„Саобраћајница I ранга (државни пут) - део кат.парц.
бр.13429
Саобраћајнице II ранга (локални путеви) - део кат.парц.
бр.1/1
Одбрамбени насип - део кат.парц.бр.1/1“
У истој подтачки, у ставу 2., речи: “ т.ј. саобраћајнице
II ранга”, бришу се.
У подтачки 1.3.4 Биланс планираних површина у обухвату Плана, која постаје подтачка 1.3.5, Табела бр. 2. - Биланс планираних површина, мења се и гласи:

Табела бр.2 - Биланс планираних површина
Намена земљишта

Површина

Водно земљиште

56ha 82a 84m²
Површине јавне
намене

Саобраћајне површине
Одбрамбени насип

Укупно површине јавне намене
Грађевинско
земљиште

10ha 87a 52m²

Лучко подручје проглашено
Уредбом
Земљиште за јавне
намене

Предлог проширења Лучког
подручја
Укупно Лучко подручје

Укупно земљиште за јавне намене
Остале намене

10ha 87a 52m²

Површине ван Лучког подручја

17ha 19а 96m²
52ha 24a 79m²
69ha 44a 75m²
69ha 44a 75m²
24ha 57a 03m²

Укупно остале намене

24ha 57a 03m²

Укупно грађевинско земљиште

104ha 89a 30m²

Укупно
У истој тачки, у подтачки 1.4.1 Целина Лучког подручја
(А), у ставу 2., додаје се алинеја 3. и гласи:
§ „Примарна лучка саобраћајница.“.
У подтачки 1.4.1 Целина Лучког подручја (А), у делу
Зона лучких делатности , у ставу 1. иза речи “Ова Зона”,
додаје се реч “углавном”, а у ставу 3. иза речи:” Лучко подручје Железаре Смедерево “, додају се речи “на кат.парц.
бр.1/2 и 1/3” .
У истој подтачки, у делу “Зона лучких делатности”,
став 4. мења се и гласи:
„Површина терминала за расуте и генералне терете,
обухвата кат. парцеле бр.1/2, 1/3, 1/4, део кат.парц.бр. 1/1
и1/6 и део истурене оперативне обале, укупне површине
oко 49ha 22a 50m².
Део истурене оперативне обале обухвата део кат. парц.
бр. 501(парцела реке Дунав).“.
Иза става 4. додаје се став 5. који гласи:
„Обухвата просторне целине југозападно и североисточно у односу на канал технолошке воде за потребе
Железаре, које се простиру од обале Дунава, према југу,
одбрамбени насип и површине у залеђу насипа, укупне
ширине оперативне обале у распону од око 175.0-245.0m.“.
Досадашњи став 5. постаје став 6.

161ha 72arа 14m²
У досадашњем ставу 5. који постаје став 6. реч „ка“
брише се и замењује речима „до мостa на Дунаву”.
Досадашњи ставови 6. и 7. постају ставови 7. и 8.
Досадашњи став 8. који постаје став 9., мења се и гласи:
„Просторна целина североисточно од канала технолошке воде тренутно је неизграђена и неопремљена, а планско решење подразумева опремање предметног простора
лучком инфраструктуром и лучком супраструктуром, у
складу са условима и захтевима прописаним Уредбом о
условима које морају да испуњавају луке, пристаништа и
привремена претоварна места.“
Досадашњи ставови 9. и 10. постају ставови 10. и 11.
Досадашњи ставови 11. и 12, постају ставови 12. и 13.
Након дела „Зона оперативне ширине лучке акваторије”, додаје се нови део под називом „Примарна лучка саобраћајница”, који гласи:
„Главна приступна саобраћајница до Луке паралелна
са мостом, на делу кат. парцеле бр. 13429 и у залеђу Луке
на кат. парцелама бр. 1/5 и 203 планира се као део Целине
лучког подручја.”
У подтачки 1.4.2 Целина ван Лучког подручја (Б), у
делу “Зона логистичког центра и складишта”, у ставу 8. површина “7ha 34a” замењује се површином “6ha 24a 95m2”.
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У истој подтачки, у делу “Зона инфраструктурних система и комуналних делатности”, у ставу 1., на крају, додају
се речи “и део кат.парц.бр. 1/6”.
У истој подтачки, додаје се став 3. који гласи:
„За потребе одржавања и функционисање канала технолошке воде Железаре Смедерево, а у складу са специфичном наменом и потребним простором за наведену функцију, од кат.парц.бр.1/6 формира се нова катастарска парцела,
која се Планом, предвиђа као део ове Зоне. Приступ парцели се одвија преко парцеле примарне лучке саобраћајнице”.
Досадашњи ставови 3., 4. и 5. постају ставови 4.,5. и 6.
У ставу 5. површина “16ha 62а“ замењује се површином
„16ha 73а“.
У подтачки 1.5 Планиране трасе и капацитети саобраћајне инфраструктуре, у подтачки 1.5.1 Друмски саобраћај,
у ставу 2. , у првој реченици, речи:” се као таква задржава
“, бришу се и замењују речима: “представља главну приступну саобраћајницу до Луке “. У другој реченици, иза
речи „проширења’’ додају се речи „ и корекције’’, а на крају
реченице додају се речи:‘‘ што ће бити дефинисано техничком документацијом.‘‘
У истој подтачки, у ставу 3. , у другој реченици, речи:“
обостраним тротоарима ширине 2.0m”, замењују се речима: „једностраним левим тротоаром ширине 2.0m”.
У истој подтачки, став 4., мења се и гласи: „На делу
приступне саобраћајнице до Нове луке, између координата
детаљних тачака оса друмских саобраћајница T10 i T13, могуће је предвидети приступ до објеката у функцији канала
технолошке воде. На овом делу трасе планира се да габарит
саобраћајнице буде 3x3.5m.’’
Уставу 5. реч “Т12” замењује се речју “Т13”, речи:” десним тротоаром ширине 2.0m” замењују се речима: “ обостраним тротоаром ширине 1.5m”., и на крају реченице додају се речи које гласе:’’ између темена T13 и Т17’’’.
У ставу 5., реченица:’’ Могућа је изградња саобраћајнице и пешачких стаза између координата детаљних тачака оса друмских саобраћајница T5 и T21 уз поштовање свих
техничких стандарда и стандарда везаних за безбедност
саобраћаја и неопходних сагласности.’’, брише се.
У ставу 6. реч “Т5” замењује се речима “Т2, Т3 и Т4”.
Иза става 7. додаје се нови став 8., који гласи: „На делу
кат. парц. бр. 1/6, преко постојећег насипа, планира се интерна саобраћајница која се прикључује на примарну лучку
саобраћајницу у темену Т12’’.
Иза става 8. додаје се нови став 9. који гласи: „Габарит саобраћајнице између координата детаљних тачака оса
друмских саобраћајница T12 i T70 је коловоз ширине 2x3.5m
са левим тротоаром ширине 2.0m, уз могућност промене
габарита саобраћајнице, што ће бити дефинисано техничком документацијом.‘‘
Досадашњи ставови 8., 9., 10.,11., 12., 13., 14. и 15. постају ставови 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., и 17.
У ставу 10., реч „условне“, замењује се речју „обавезујуће“, а на крају реченице речи: ‚‘уз неопходне сагласности
и услове‘‘, бришу се.
Иза става 17., додају се нови ставови 18. и 19. који гласе:
„Преко канала технолошке воде планирају се два прелаза (моста), од којих је један намењен друмском саобраћају, а други железничком саобраћају.‘‘
‚‘Планом је предвиђен и наставак трасе друмске саобраћајнице низводно од канала технолошке воде, кроз лучко подручје у оквиру кат.парц. бр. 1/6, чија ће се позиција
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прецизно утврдити Урбанистичким пројектом, односно
техничком документацијом.‘‘
Подтачка 1.5.1 “Железнички саобраћај” постаје подтачка 1.5.2.
На крају подтачке 1.5.2., иза става 11., додају се нови
ставови 12., 13., и 14. који гласе:
„Преко канала технолошке воде планира се прелаз
(мост) намењен железничком саобраћају.
Планом је предвиђен и наставак трасе железничке инфраструктуре на оперативној обали, низводно од канала
технолошке воде, кроз лучко подручје у оквиру кат.парц.
бр. 1/6, у дужини од око 200m, чија ће се позиција прецизно
дефинисати Урбанистичким пројектом, односно техничком
документацијом.
Такође се предвиђа и могућност даљег наставка трасе
железничке инфраструктуре у циљу снабдевања и повезивања будућих оператера у складу са реализацијом намене
простора. Ова траса је приказана оријентационо, а њена
позиција ће се прецизно дефинисати Урбанистичким пројектом, односно техничком документацијом.‘‘
Подтачка 1.5.2 “Водни саобраћај” постаје подтачка
1.5.3.
У подтачки 1.6 Хидротехничко уређење и инфраструктура у обухвату Плана, после става 9. додаје се став 10. који
гласи:
„Преко канала технолошке воде, а под условом да се
не нарушава стабилност и геометрија канала, планира се
изградња два прелаза (моста), од којих је један намењен
друмском саобраћају, а други железничком саобраћају.‘‘
Досадашњи ставови 10., 11. и 12. постају ставови 11.,
12. и 13.
У ставу 13., на крају, додају се речи: “и објекти у функцији канала технолошке воде Железаре Смедерево.”
У подтачки 1.7 Планиране трасе и капацитети комуналне инфраструктуре, у подтачки 1.7.1 Трасе и капацитети
водоводне инфраструктуре, став 3., мења се и гласи: „За потребе снабдевања хидрантске мреже, могуће је повезивање
на градски цевовод PE 250/10, уз прибављање техничких
услова надлежног предузећа.‘‘
У подтачки 1.7.2. Трасе и капацитети канализационе
инфраструктуре, у делу који се односи на фекалну канализацију, став 6., мења се и гласи: ‚‘С обзиром на непознаницу када ће ППОВ бити реализовано, и на удаљеност
предметне локације, Планом се предвиђа изградња независних постројења за пречишћавање отпадних вода, односно
интерних система за пречишћавање која ће се димензионисати према броју корисника. Отпадне воде у постројењу
пролазе кроз третман којим достижу ниво квалитених вода
и као такве, упуштају се у реципијент.‘‘
У истој подтачки, у делу који се односи на Атмосферску канализацију, став 2., мења се и гласи: ‚‘Атмосферске
воде са условно незагађених - кровних и некомуникационих површина прикупити и усмерити ка околним зеленим
површинама, или ка рецепијенту (каналску мрежу или реку
Дунав).‘‘
У истој подтачки, у истом делу, став 4., мења се и гласи:‘‘ Оперативни платои морају да поседују нивелисани систем за одвођење кишних вода, како би се загађене кишне
воде довеле до реципијента.‘‘
У подтачки 1.8 Урбанистички и други услови за уређење и изградњу површина и објеката јавне намене, у подтачки 1.8.3 Површине јавне намене, став 2. мења се и гласи:
„Као саобраћајнице II ранга - локални путеви, одређују
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се: петља око државног пута ДП IБ реда број 14, саобраћајница преко узводног дела насипа у залеђу комплекса „Tomi
trade’’ и приступна саобраћајница у наставку пута на кат.
парц.бр.228 до саобраћајнице на насипу.“
У истој подтачки, у делу Правила уређења и изградње,
Саобраћајнице II ранга - локални путеви, досадашњи став
1. и став 2., бришу се.
Досадашњи ставови 3., 4., 5., 6., 7., 8. и 9. постају ставови 1.,2., 3., 4., 5., 6. и 7.
У подтачки 1.8.5 Урбанистички и други услови за уређење водног земљишта, у ставу 6. број „660m” се замењује
бројем “2940m”.
У делу Б. ПЛАНСКИ ДЕО, у тачки 2. УСЛОВИ И
МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРОСТОРА, у подтачки 2.6 Мере заштите од елементарних непогода, пожара, техничко-технолошких несрећа и ратних дејстава, у делу “Meре заштите од
ратних дејстава”, став 1. мења се и гласи:
“Према условима Министарства одбране Републике
Србије - Сектора за материјалне ресурсе, Управе за инфраструктуру у просторном обухвату Плана, у зони моста на
Дунаву налази се објекат од посебног заначаја за одбрану
земље – објекат уређења и припреме територије који је неопходан за функционисање Војске Србије”.
У истом делу, став 2. мења се и гласи:
“Координате овог објекта - навоза, у складу са условима надлежног Министарства су утврђене на десној и левој
обали Дунава. С обзиром да се предложено место укршта
са оперативном акваторијом и положајем верткалног кеја,
плански се одређује ново место навоза у складу са стањем
на терену и планираним садржајима”.
У ставу 3. реч „Условима“ замењује се речју „Планом“.
Став 5. се брише.
У тачки 3. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА У КАРАКТЕРИСТИЧНИМ ЦЕЛИНАМА И ЗОНАМА, у подтачки 3.1 Општа правила уређења и грађења у обухвату Плана,
у подтачки 3.1.1 Правила за формирање грађевинских парцела, став 5. мења се и гласи:
„Планом парцелације одређују се следеће грађевинске
парцеле за земљиште за јавне намене:
Површине планираног Лучког подручја
- Парцеле за терминал за расуте и генералне терете
- Парцела за лучке садржаје комплекса „Tomi trade’’
- Парцела за лучке садржаје компаније НИС Петрол
- Парцела за лучке садржаје предузећа “Mitan oil”
- Парцеле за примарну лучку саобраћајницу
- Парцела за железнички колосек на месту одвајања од
индустријског колосека ка опреативној обали.’’
Иза става 5., додаје се нови став 6., који гласи:
„Планом парцелације, одређују се следеће грађевинске
парцеле за површине за остале намене:
Површине ван Лучког подручја
- Парцеле за Зону логистичког центра са складиштима:
- између терминала за расуте и генералне терете и
предузећа “Mitan oil”
- између лучких садржаја предузећа “Mitan oil” и
комплекса „Tomi trade’’
- између Лучких садржаја комплекса „Tomi trade” и
компаније НИС Петрол
- Парцеле за Зону инфраструктурних система и комуналних делатности:
- парцела у функцији канала технолошке воде
- парцела за индустријске колосеке и ранжирну станицу
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- парцела површине за усклађивање саобраћајних
коридора
- преостале парцеле у оквиру Зоне.’’
У истој подтачки, досадашњи ставови 6.,7., 8. и 9. постају ставови 7., 8., 9. и 10.
У подтачки 3.1.6 „Правила за нивелацију на грађевинским парцелама“, у ставу 4. додаје се реченица која гласи:“
Ово се односи на терминал за расуте и генералне терете“.
Став 5., мења се и гласи:
„Овим техничким решењем, заштитни систем за одбрану дела подручја од високих вода, постаје вертикални кеј,
односно обалоутврда дуж лучког подручја.”
У подтачки 3.2 ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ЗА
ЦЕЛИНУ ЛУЧКОГ ПОДРУЧЈА (А), ставу 8., додаје се алинеја 3. која гласи:
§ „примарна лучка саобраћајница.“.
У подтачки 3.2.1 ЗОНА ЛУЧКИХ ДЕЛАТНОСТИ, у
ставу 1, у алинеји 3. реч “Југопетрол” замењује се речју
„Петрол”.
У подтачки 3.2.1.1 Правила уређења грађевинског земљишта, у делу Општи услови за формирање грађевинске
парцеле, у ставу 2., иза речи “фактичког” додају се речи “и
планираног”.
У истој подтачки, став 3., мења се и гласи:
„Површину терминала за расуте и генералне терете
чине целе катастарске парцеле број 1/2, 1/3 и 1/4, део кат.
парц. бр. 1/1 и 1/6 и кат. парцела бр. 501 (парцела Дунава)- истурена оперативна обала паралелна са током Дунава.
Укупна површина износи око 68ha 93a 89m2.”
У истој подтачки, став 6., брише се и став 7. постаје
став 6.
Иза става 6., додаје се нови став 7., који гласи: ‚‘Ради
усклађивања граница оперативне обале и акваторије Дунава, а у складу са техничким решењима, постоји могућност
корекција граница парцела ка акваторији геодетским елаборатима исправке граница суседних парцела.‘‘
У подтачки 3.2.1.2 „Правила за изградњу објеката“, у
делу „Нивелација терена и садржаја“, на крају става 1., додају се речи „изузев на делу кат. парц. бр. 1/1 где износи
72.5 mnm”.
Став 3. мења се и гласи:
“Планирана висинска кота оперативне обале површине
лучких садржаја компаније НИС Петрол износи око 74.6
mnm”.
У подтачки 3.2.1.3 Посебни услови и ограничења за
спровођење, иза става 7. додаје се став 8. који гласи:
„С обзиром да се Планом, а у оквиру Зоне лучких делатности Железаре Смедерево, предлаже нови положај скелског места - објекат од посебног значаја за одбрану земље,
условима се дефинише зона забрањене градње у радијусу
од 50.0 m око навоза и 50.0m узводно и низводно од дефинисане локације. Ова зона представља зону забране постављања и везивања пловних објеката на делу обале и реке
Дунав и зону забране градње на скелским местима прелаза,
ради могућности несметаног и безбедног приступа.”.
У подтачки 3.2.2. ЗОНА ОПЕРАТИВНЕ ШИРИНЕ
ЛУЧКЕ АКВАТОРИЈЕ, у ставу 3. у алинеји 1. број “660.0m”
замењује се бројем „2940m”.
У ставу 6. испред речи „дубину од 3.5m’’ додаје се реч
„минималну’’ и испред речи „коти од око 66.0mnm’’ додаје
се реч „минималној’’.
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У истој подтачки, додаје се нова подтачка 3.2.3 „Примарна лучка саобраћајница”, која гласи:
„Од катастарских парцела бр. 1/5, 203 и 13429, формирају се нове парцеле у функцији примарне приступне лучке
саобраћајнице. Прикључује се на локалну саобраћајницу у
зони државног пута, простире се паралелно са мостом, и
наставља залеђем терминала за расуте и генералне терете
паралелно са ранжирним колосецима до уласка у Луку.’’
У подтачки 3.3 ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ЗА
ЦЕЛИНУ ВАН ЛУЧКОГ ПОДРУЧЈА (Б), у подтачки 3.3.1
ЗОНА ЛОГИСТИЧКОГ ЦЕНТРА СА СКЛАДИШТИМА,
у подтачки 3.3.1.1 „Правила уређења грађевинског земљишта”, у делу „ Општи услови за формирање грађевинске
парцеле”, мења се став 4. који гласи:
„Парцела просторне целине од моста узводно, до лучког подручја предузећа „Mitan oil” заузима површину од
око 1ha 95a, а парцела, између планираног лучког подручја
предузећа „Mitan oil” и предузећа „Tomi trade“ заузима површину од око 2ha 34a”.
У подтачки 3.3.1.3 „Посебни услови и ограничења за
спровођење“, ставови 2., 3., 4., 5., и 6., бришу се.
Досадашњи став 7. постаје став 2.
У подтачки 3.3.2 ЗОНА ИНФРАСТРУКТУРНИХ СИСТЕМА И КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ, став 1., мења
се и гласи:
„Ова Зона обухвата просторну целину коју чини континуирани потес у залеђу постојећег одбрамбеног насипа,
односно терминала за расуте и генералне терете и обухвата
део кат.парцела бр. 1/5, 203 и 1/1, и део кат.парц. бр. 1/6
који представља земљиште у функцији канала технолошке
воде”.
У подтачки 3.3.2.1 „Правила уређења грађевинског земљишта”, у делу „Општи услови за формирање грађевинске парцеле”, у ставу 4., број „7ha 35a”, замењује се бројем
„7ha 85a”.
Иза става 5., додаје се став 6., који гласи:
„Трећа парцела ове Зоне, формира се од кат.парц.бр.1/6
за потребе канала технолошке воде, и обухвата постојеће
објекте у фунцији канала, и део земљиштa који је неопходан за одржавање канала. Површина ове парцеле износи
41a 11m2”.
Досадашњи став 6. постаје став 7., у коме се број „16ha
61а”, замењује се бројем „16ha 48а”. Досадашњи ставови
7., 8., 9. и 10. постају ставови 8., 9., 10. и 11.
У тачки 4. ИНСТРУМЕНТИ И СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА, у подтачки 4.1. Локације за које се обавезно израђује урбанистички пројекат, у ставу 1, у алинеји
1. реч „Југопетрол“ замењује се речју „Петрол“.
У тачки 5. САДРЖАЈ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ, у подтачки 5.2. Документациона основа Плана, у ставу
1. тачки 1. после бројева „11/2016“ додаје се речца и број
„и 11/2017“.
II
„У Плану детаљне регулације Лука Смедерево у поглављу Б. ПЛАНСКИ ДЕО, у свим деловима текста речи:
„површине лучких садржаја Железаре Смедерево’’, „лучки
садржаји Железаре Смедерево’’, „лучко подручје Железаре
Смедерево’’, „површине за обављање лучких садржаја Железаре Смедерево’’, „лука Железаре Смедерево’’, „лучки
садржаји за потребе ‘Heesteel-а’ ”, „лучки садржаји компа-
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није “Heesteel Serbia’ „ замењују се речима: „терминал за
расуте и генералне терете’’, у одговарајућем падежу.
У складу са ставом 1. врше се и терминолошке измене у
одговарајућим графичким прилозима Плана детаљне регулације Лука Смедерево.’’.
III
Измене и допуне Плана детаљне регулације Лука Смедерево ступају на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу града Смедерева“.
Број 350-400/2017-07
У Смедереву, 19. фебруара 2018. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.

4.
На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“, број
72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011,
121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС,
98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014), члана 20. став
1. тачка 2. и члана 32. став 1. тачка 5., а у вези са чланом
66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014 - др. закон
и 101/2016 - др. закон), члана 14. став 1. тачка 2. и члана 19.
став 1. тачка 5. Статута града Смедерева („Службени лист
града Смедерева“, број 12/2016 – пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 13. седници одржаној
19. фебруара 2018. године, донела jе
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА
КАТАСТАРСКУ ПАРЦЕЛУ БРОЈ 696/1 К.О.
СМЕДЕРЕВО – КОМПЛЕКС СТАРЕ ЖЕЛЕЗАРЕ, I
ФАЗА (ЦЕЛИНА 3)
I
У Плану детаљне регулације за катастарску парцелу
број 696/1 к.о. Смедерево – комплекс Старе железаре, I
фаза (целина 3) („Службени лист града Смедерева“, број
6/2013), у текстуалном делу, у делу Б – ПЛАНСКИ ДЕО,
поглављу 3. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА У КАРАКТЕРИСТИЧНИМ ЗОНАМА И ЦЕЛИНАМА, у делу
3.2. Правила уређења и грађења за (3.2.) Зону дистрибутивних делатности, део 3.2.1. Правила уређења грађевинског
земљишта, текст испод поднаслова „Правила парцелације“
мења се и гласи:
„У обухвату Зоне дистрибутивних делатности, односно
новоформиране парцеле 7, у делу приобалног земљишта
намењеног инфраструктури у функцији речног претакалишта, на основу усмерења из Стратегије развоја водног саобраћаја Републике Србије од 2015. до 2025. године („Службени гласник Републике Србије“, број 3/2015), предвиђа
се формирање посебне катастарске парцеле намењене за
одређивање као лучко подручје и на којој ће се уредити
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права на земљишту у складу са Законом о пловидби и лукама на унутрашњим водама („Службени гласник Републике
Србије“, број 73/2010, 121/2012, 18/2015, 96/2015-др.закон,
92/2016, 104/2016-др.закон и 113/2017-др.закон) и Уредбом
о условима које морају да испуњавају луке, пристаништа
и привремена претоварна места („Службени гласник Републике Србије“, број 33/2015 и 86/2016).
Нова катастарска парцела која се предвиђа за одређивање за лучко подручје дефинисана је новим међним тачкама
које су одређене следећим координатама:
Бр. тачке
1
45
46
47

Y
7491978.54
7491986.01
7491889.39
7491882.61

X
4946302.07
4946283.52
4946244.28
4946261.12

У тексту испод поднаслова „Организација садржаја“ у
ставу 2., алинеја 5, после речи „пристана“ додаје се наставак реченице који гласи:
„са садржајима лучке инфраструктуре и супраструктуре, у складу са Законом о пловидби и лукама на унутрашњим водама („Службени гласник Републике Србије“,
број 73/2010, 121/2012, 18/2015, 96/2015-др.закон, 92/2016,
104/2016-др.закон и 113/2017-др.закон) и Уредбом о условима које морају да испуњавају луке, пристаништа и привремена претоварна места („Службени гласник Републике
Србије“, број 33/2015 и 86/2016), на делу земљишта предвиђеном за одређивање као лучко подручје.“.

Страна 9 – Број 1

Скупштина града Смедерева, на 13. седници одржаној
19. фебруара 2018. године, донела jе
ОД Л У КУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПОДСТИЦАЊУ
ОБРАЗОВАЊА УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Члан 1.
У Одлуци о подстицању образовања ученика и студената на територији града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 6/2017 и 14/2017), у члану 10. став 1. алинеја 1. бришу се речи:
„или Полицијске академије“.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 020-16/2018-07
У Смедереву, 19. фебруара 2018. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.

ГРАДСКО ВЕЋЕ

II
Измене и допуне Плана детаљне регулације за катастарску парцелу број 696/1 к.о. Смедерево – комплекс Старе
железаре, I фаза (целина 3) ступају на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 350-408/2017-07
У Смедереву, 19. фебруара 2018. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.

6.
На основу члана 41. став 1. Закона о запошљавању и
осигурању за случај незапослености („Службени гласник
Републике Србије“, број 36/2009, 88/2010, 38/2015, 113/2017
и 113/2017 – др. закон), члана 45. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 12/2016-пречишћен текст) и члана 2. Пословника о раду Градског већа
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
5/2014-пречишћен текст и 12/2016), а по прибављеном мишљењу Локалног савета за запошљавање града Смедерева,
Градско веће града Смедерева, на 98. седници одржаној
9. фебруара 2018. године, донело је

5.
На основу члана 1. став 2. тачка 3. и члана 9. став 4.
Закона о финансијској подршци породици са децом („Службени гласник Републике Србије“, број 16/2002, 115/2005
и 107/2009), члана 3. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Србије“, број 88/2017), чланова
1., 2., 3, и 4. Закона о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник Републике Србије“, број 18/2010
и 55/2013), 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, 83/2014- др. закон
и 101/2016-др.закон) и члана 19. став 1. тачка 6. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
12/2016- пречишћен текст),

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Локални акциони план запошљавања града
Смедерева за 2018. годину, који је саставни део овог Закључка.
2. Овај Закључак објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 020-17/2018-07
У Смедереву, 9. фебруара 2018. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с.р.

Страна 10 – Број 1
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ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ
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ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА

ГРАДА СМЕДЕРЕВА
ЗА 2018. ГОДИНУ
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У В О Д
Локални акциони план запошљавања за 2018. годину (у даљем
тексту: ЛАПЗ) представља
инструмент спровођења активне политике
запошљавања у граду Смедереву у 2018. години. Њиме се дефинишу
приоритети и циљеви политике запошљавања и утврђују програми и мере
који ће бити реализовани у 2018. години, како би се достигли постављени
циљеви и омогућило одрживо повећање запослености.
У складу са Законом о запошљавању и осигурању за случај
незапослености („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 и
113/17-др.закон), основни инструмент спровођења активне политике
запошљавања на годишњем нивоу представља Национални акциони план
запошљавања.
Циљеви и приоритети, односно програми и мере активне политике
запошљавања утврђени Националним акционим планом запошљавања за
2018. годину усмерени су ка побољшању стања на тржишту рада,
унапређењу запошљивости и запошљавању и у функцији су остваривања
Националне стратегије запошљавања за период од 2011-2020. године
(„Службени гласник РС”, број 37/11).
Учешћем релевантних институција, социјалних партнера и других
заинтересованих страна, обезбеђена је усклађеност Националног акционог
плана запошљавања за 2018. годину са секторским политикама и текућим
реформским процесима од значаја и утицаја на област политике
запошљавања. Истовремено, заснованост овог документа на стратешким
документима и смерницама европске политике запошљавања, јасно указује
на опредељење достизања пуне усклађености националне политике
запошљавања и институција тржишта рада са правним тековинама
Европске уније.
Реализација планираних задатака и активности захтева пуно и активно
учешће и координацију свих кључних институција и других актера на
нивоу града Смедерева. Поред Локалне самоуправе града Смедерева, у
израду и реализацију плана, укључена је
и Национална служба за
запошљавање- филијала Смедерево.
ЛАПЗ се базира
на статистичким подацима добијеним од
Националне службе за запошљавање и Републичког завода за статистику и
прати у највећем делу основне смернице и циљеве важних докумената,
првенствено Националног акционог плана запошљавања за текућу годину
3
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Страна 13 – Број 1

( у даљем тексту НАПЗ) и Националне стратегије запошљавања за период
2011-2020. године („Службени гласник РС”, број 37/11).
У циљу економског раста који
захтева инвестиције, слободну
конкуренцију и отворено тржиште, град Смедерево планира да подржи
постојећу индустрију, мала и средња предузећа и створи боље услове за
инвестирање.
Смедерево планира развој
свих врста
саобраћаја
(тримодални транспорт), чиме ће се привреди и грађанима омогућити
ефикаснији транспорт, развој пољопривреде и прерађивачке индустрије,
подстицај развоја туризма, дати шансу младима. *
*Стратешки план локалног економског развоја града Смедерева

МАКРОЕКОНОМСКИ ОКВИР

(Преузето из Националног акционог плана запошљавања за
2018. годину )
Макроекономски трендови
Према подацима Републичког завода за статистику (РЗС) у другом
кварталу 2017. године остварен је реалан раст привредне активности од 1,3%.
Просечна нето зарада у периоду јануар - јул 2017. године је повећана.
Смањене су разлике између просечних зарада јавног и приватног сектора,
превасходно као резултат бржег раста зарада у приватном сектору.
Повећање броја запослених регистровано је у свим производним
секторима, док су најзначајнија побољшања остварена у секторима услуга и
индустрије.
Раст броја запослених регистрован је и у сегменту формалне и у
сегменту неформалне запослености. Повећању формалне запослености, као
квалитетном делу укупне запослености, поред оствареног привредног раста,
додатно је допринело и ефикасније ангажовање инспекцијских служби у циљу
сузбијања сиве економије. Раст запослености забележен је у прерађивачкој
индустрији, рударству, трговини и др, што је у складу са повољним
економским кретањима у овим секторима. Раст неформалне запослености у
другом кварталу 2017. године, највећим делом је резултат већег ангажовања
сезонских радника у пољопривредној производњи услед добре пољопривредне
године.
4
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Раст запослености, али и подстицање неактивних лица, унапређењем
и проширењем обухвата мера активне политике запошљавања, уз додатну
мотивисаност растом реалних зарада, допринело је
повећању стопе
активности.
Од посебног значаја за продуктивно запошљавање у наредном
периоду јесте усаглашавање политика запошљавања, образовања и научнотехнолошког развоја ради прилагођавања нивоа знања и вештина и
запошљавања према потребама тржишта рада.
С тим у вези, у наредном средњорочном периоду, очекује се наставак
реформи у области тржишта рада и образовања (увођење система дуалног
образовања, којим ће се обезбедити повезаност квалификоване радне снаге са
стварним потребама тржишта рада).
У наредном периоду очекује се и да ће раст реалних нето зарада у
приватном сектору пратити раст продуктивности у привреди. Спорији раст
реалних нето зарада од раста реалног БДП, као и раст зарада у складу са
растом продуктивности утицаће на смањивање јединичних трошкова рада и
на побољшање конкурентске позиције земље. Реалном расту зарада допринеће
и повећање минималне цене рада од 1. јануара 2018. године са 130 на 143
динара по радном часу, што ће се позитивно одразити на агрегатну тражњу, а
имаће и позитиван фискални ефекат.
Општи подаци , преглед структуре запослених и незапослених, као и
преглед структуре привредних субјеката за град Смедерево
Степен развијености: II група
(80%-100% републичког просека)
Извор: Агенција за привредне регистре
* Последње ажурно стање се односи на период 01.01 - 30.06.2017. године
Становништво и површина
01. Површина (у km²)

484

02. Број становника према Попису 2002

109.809

03. Број становника према Попису 2011

108.209

04. Број становника 2016 - процена

104.987

5
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Број запослених/незапослених и просек зараде

2014

2015

2016

01. Број запослених

21.163 21.385 23.507

02. Број незапослених

9.186

03. Просечна нето зарада (у РСД)

41.569 42.740 47.918

8.763

8.134

2017

7.473

Квалификациона структура незапосленог становништва

2014

2015

2016

2017

01. Неквалификовани

2.324

2.295

2.383

2.175

02. Нижа стручна спрема и
полуквалификовани

386

340

309

301

03. Квалификовани

2.557

2.403

2.043

1.876

04. Средња стручна спрема

2.689

2.538

2.295

2.132

05. Висококвалификовани

77

78

69

50

06. Виша стручна спрема

375

342

289

277

07. Висока стручна спрема

778

767

746

662

Укупно

9.186 8.763 8.134 7.473
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Структура привреде

Број привредних друштава

2014

2015

2016

2017

01. Aктивних

1.019 1.046 1.079 1.119

02. Новооснованих

60

64

61

42

03. Брисаних / угашених

15

11

18

3

Број предузетника

2014
01. Aктивних

2015

2016

2017

2.929 2.887 2.949 3.020

02. Новооснованих

388

416

431

193

03. Брисаних / угашених

374

460

370

125

7
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Финансијске перформансе привредних друштава
(финансијски показатељи су исказани у хиљадама динара)

01. Број привредних друштава
02. Број запослених
03. Пословни приходи
04. Нето добитак
05. Број привредних друштава
са нето добитком
06. Нето губитак
07. Број привредних друштава
са нето губитком

2014

2015

2016

793

802

792

10.304

10.826

8.719

57.284.742 76.132.399 55.041.730
1.467.280

1.680.432

1.938.544

469

496

516

13.603.699 19.150.780 18.777.194
221

211

177

08. Укупна средства

63.522.608 61.545.109 44.448.170

09. Капитал

16.702.985 17.693.698 18.211.898

10. Губитак

40.069.340 58.803.147 76.728.585

11. Број привредних друштава
са губитком изнад висине
капитала

148

158

157

8
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Финансијске перформансе предузетника

2014

2015

2016

01. Број предузетника

121

108

106

02. Број запослених

241

226

237

03. Пословни приходи
04. Нето добитак

1.474.855 1.380.493 1.457.912
45.190

69.332

73.982

106

98

96

8.148

2.142

3.351

13

9

9

08. Укупна средства

665.286

619.829

755.590

09. Капитал

203.166

207.595

260.627

10. Губитак

23.633

19.736

23.128

15

13

10

05. Број предузетника са нето
добитком
06. Нето губитак
07. Број предузетника са нето
губитком

11. Број предузетника са
губитком изнад висине капитала

9
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Неликвидност привреде и непрофитног сектора

Број привредних друштава према данима неликвидности

2014

2015

2016

2017

01. До 30 дана

79

72

43

34

02. Од 31 до 60 дана

17

14

4

9

03. Од 61 до 180 дана

31

36

21

30

04. Преко 180 дана

227

294

329

329

Број предузетника према данима неликвидности

2014

2015

2016

2017

01. До 30 дана

157

127

131

75

02. Од 31 до 60 дана

36

44

61

20

03. Од 61 до 180 дана

112

97

129

50

04. Преко 180 дана

419

385

238

137
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Број субјеката непрофитног сектора према данима неликвидности

2014
01. До 30 дана

1

02. Од 31 до 60 дана

2015

2016

2017

3

2

2

2

1

03. Од 61 до 180 дана

2

4

2

2

04. Преко 180 дана

13

13

17

14

* Последње ажурно стање се односи на период 01.01 - 30.06.2017. године
Извор података: Народна банка Србије-Одељење за принудну наплату
(обрада АПР)
Реализовани програми и мере политике запошљавања у периоду
2015 – 2017. године у Смедереву

Локална самоуправа Смедерево је за активне мере запошљавања за 2015.
годину, из Буџета издвојила 15.000.000,00 динара. Министарство је Одлуком
од 25.05.2015. године за суфинансирања мера, издвојило додатних
3.676.056,34 динара, што је са средствима локане самоуправе, укупно
18.676.056,34 динара. На Локалном савету за запошљавање, донета је Одлука
да се наведена средства распореде тако што je
за самозапошљавање
опредељено 9.000.000,00 динара за субвенционисање 60 незапослених лица
по 150.000.00 динара, за новозапошљавање 6.000.000,00 за 40
новозапослених, у појединачном износу од 150.000,00 динара, а преосталих
3.676.056,34 динара, за финансирање мере Јавни радови.

Тако је кроз ова три програма, која су реализована до краја 2015. године,
упослено 139 лица - 55 лица кроз програм самозапошљавања, 40 кроз
програм новог запошљавања и још 44 особе су ангажоване на пословима
програма јавних радова.
11
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У 2016.
години, за мере активне политике запошљавања , из
градског буџета опредељено је 15.000.000,00 динара. Министарство је
Одлуком од 20.04.2016. године за суфинансирање мера, издвојило
10.242.140,00 динара, што укупно износи 25.242.140,00 динара.
Ова средства су Локалним акционим планом града Смедерева за
2016. годину, расподељена на следећи начин:
1. Износ од 3.600.000,00 динара, опредељен за самозапошљавање,
подељен је у појединачном износу од 180.000,00 динара, за 20
корисника, према усвојеној ранг листи – овај износ је реализован у
целости.
2. За ново запошљавање лица из категорије теже запошљивих,
опредељено је 11.700.000,00 динара, за запошљавање 78 лица.
3. За Јавне радове, опредељен је износ од 4.632.140,00 динара. На
основу расписаног Јавног позива, пријаве је доставило девет
извођача, а са осам су закључени Уговори за 46 лица, за укупан
износ од 4.486.795,44 динара.
4. За програм стручне праксе (стручно оспособљавање ради полагања
стручног испита или стицања посебних практичних знања и
вештина), опредељен је износ од 5.310.000,00 динара. Стручну
праксу су завршила 33 лица.
За 2017. годину, Град Смедерево је из локалног буџета определио
15.000.000,00 динара, а Министарство за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања је на основу Локалног акционог плана за 2017. годину,
одобрило додатних 12.272.727,27 динара, што је у укупном износу
27.272.727,27 динара.
Ова средства су утрошена на три мере запошљавања , и то :

1. Субвенцију незапосленима за отварање предузетничке радње у
укупном износу од
9.818.181,82 динара. Ова средства су
подељена на 53 незапослена лица, у појединачним износима од
180.000,00 динара и 200.000,00 динара за вишкове запослених са
евиденције.
12
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2. За 62 послодавца је одобрено ново запошљавање 79 лица, у
појединачним износима од 150.000,00 динара, односно 180.000,00
динара за запошљавање инвалида. За ову меру опредељен је износ
од 12.000.000,00 динара.
3. Последњом мером спроведено је 17 јавних радова за које је
ангажовано 52 незапослена лица, са евиденције Националне
службе за запошљавање, филијала Смедерево.
Овим мерама у 2017. години запослена су 132 лица, а кроз јавне
радове ангажована су још 52 лица, што значи да су средствима из
локалног и републичког буџета у 2017. години, на краћи или дужи рок,
запослена 184 незапослена лица.
За мере запошљавања, од почетка рада Локалног савета за
запошљавање до данас, опредељено је 114.855.000,00 динара из градског и
32.590.923,61 динара из републичког буџета. Упослено је 1.120 лица.

СТАЊЕ И ТОКОВИ НА ТРЖИШТУ РАДА У СМЕДЕРЕВУ
ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ
(Извор : Национална служба за запошљавање, филијала Смедерево)

Регистрована незапосленост
ДАТУМ

НЕЗАПОСЛЕНИ

УКУПНО ЗАПОСЛЕНИ

31/12/2014

9.186

31/12/2015

8.763

8.259
9.920

31/12/2016

8.134

12.829

31/12/2017

6.541

10.991

Број
незапослених
на
евиденцији
Националне
службе
за
запошљавање (НСЗ) у 2017. години бележи значајно смањење. Посматрајући
податке приказане у табели, за протекле четири године, уочава се да је број
лица на евиденцији НСЗ у прошлој години, у односу на претходне три године,
смањен за скоро 20 % у односу на 2016. годину, као и да је ово смањење
највеће забележено у протеклих неколико година.
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НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА ПО ПОЛУ И ГОДИНАМА СТАРОСТИ
НА ДАН 31.12.2017. ГОДИНЕ

Незапослена лица

Укупно

Године старости

Просечна старост

Жене

Укупно

Жене

15 - 19
година

314

121

18.25

18.17

20 - 24
године

723

326

22.01

22.12

25 - 29
година

777

424

26.94

26.91

30 - 34
године

772

423

32.09

32.11

35 - 39
година

787

466

36.89

36.89

40 - 44
године

803

514

42.02

42.02

45 - 49
година

732

434

46.99

47.03

50 - 54
године

669

366

51.91

51.82

55 - 59
година

621

321

56.91

56.89

60 - 64
године

342

85

61.69

60.86

1

0

65.00

/0

6,541

3,480

39.10

39.08

65 и више
година
УКУПНО

Из приложене табеле се види да је највећи број незапослених лица, више од
трећине незапослених (2.362 незапослена, од чега су 1.403 жене), старости од
30-45 година, као и да је просечна старост незапослених са евиденције око 39
година. И поред чињенице да основни индикатори тржишта рада и у 2017.
години бележе позитивне трендове, неравноправан положај полова на
тржишту рада је и даље присутан. Према подацима из табеле се види да је од
6.541 незапосленог лица, 3.480 женског пола, тј. више од 53 процента.
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НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА ПО ПОЛУ И СТЕПЕНУ СТРУЧНЕ СПРЕМЕ
НА ДАН 31.12.2017. ГОДИНЕ

Незапослена лица

Укупно
Укупно

Жене

6,541

3,480

I

2,050

1,114

II

283

75

III

1,534

646

IV

1,838

1,138

V

45

4

VI-1

204

140

VI-2

138

93

VII-1

448

269

VII-2

1

1

Степен стручне спреме

VIII

Посматрано према образовној структури, најзаступљенија су лица без
квалификација, затим следе незапослени са средњим нивоом образовања и са
ниским нивоом квалификација. На евиденцији Националне службе за
запошљавање, филијала Смедерево, више од 80 процената незапослених има
I, III или IV степен стручне спреме.
Лица са вишим и високим образовањем чине око 14 % незапослених.
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ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА ПО ОБЛАСТИ ДЕЛАТНОСТИ И ПОЛУ
КУМУЛАТИВ 01.01.2017- 31.12.2017. ГОДИНЕ

Област делатности

C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
X

УКУПНО
ПРЕРАЂИВАЧКА ИНДУСТРИЈА
СНАБДЕВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ, ГАСОМ, ПАРОМ
И КЛИМАТИЗАЦИЈА
СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ; УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА,
КОНТРОЛИСАЊЕ ПРОЦЕСА УКЛАЊАЊА ОТПАДА И СЛИЧНЕ
АКТИВНОСТИ
ГРАЂЕВИНАРСТВО
ТРГОВИНА НА ВЕЛИКО И ТРГОВИНА НА МАЛО; ПОПРАВКА
МОТОРНИХ ВОЗИЛА И МОТОРЦИКАЛА
САОБРАЋАЈ И СКЛАДИШТЕЊЕ
УСЛУГЕ СМЕШТАЈА И ИСХРАНЕ
ИНФОРМИСАЊЕ И КОМУНИКАЦИЈЕ
ФИНАНСИЈСКЕ ДЕЛАТНОСТИ И ДЕЛАТНОСТ ОСИГУРАЊА
ПОСЛОВАЊЕ НЕКРЕТНИНАМА
СТРУЧНЕ, НАУЧНЕ, ИНОВАЦИОНЕ И ТЕХНИЧКЕ
ДЕЛАТНОСТИ
АДМИНИСТРАТИВНЕ И ПОМОЋНЕ УСЛУЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ
ДРЖАВНА УПРАВА И ОДБРАНА; ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО
ОСИГУРАЊЕ
ОБРАЗОВАЊЕ
ЗДРАВСТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
УМЕТНОСТ; ЗАБАВА И РЕКРЕАЦИЈА
ОСТАЛЕ УСЛУЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ
БЕЗ ПОДАТАКА

УКУПНО
Укупно
10,991
2,903
27

Жене
4,926
1,255
1

129

12

1,090
1,807

96
1,119

753
448
74
35
130
658

77
260
21
26
28
123

875
226

562
123

953
388
90
351
54

751
275
41
145
11

У 2017. години, највише запошљавања је било у прерађивачкој
индустрији и сектору трговине и поправке моторних возила. Као што се
види из приложене табеле, у прошлој години на територији града
Смедерева, са евиденције Националне службе за запошљавање, на
одређено, на неодређено и другим видовима радног ангажовања, запослено
је скоро 11.000 лица.
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НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА ПО ПОЛУ И ДУЖИНИ ТРАЖЕЊА ПОСЛА
НА ДАН 31.12.2017. ГОДИНЕ

Незапослена лица

Укупно

Дужина тражења посла

УКУПНО

Жене

До 3 месеца

909

453

3 до 6 месеци

597

302

6 до 9 месеци

397

192

9 до 12 месеци

380

189

1 до 2 године

1,210

647

2 до 3 године

708

353

3 до 5 година

785

405

5 до 8 година

709

388

8 до 10 година

295

167

преко 10 година

551

384

6,541

3,480

Стопа
дугорочне
незапослености
представља
проценат
незапослених годину дана и дуже у укупном броју активних становника
узраста (15+). Дугорочно незапослени , према исказаном прегледу у табели,
чине скоро 65 % укупно незапослених лица.

ЦИЉЕВИ И ПРИОРИТЕТИ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА
Основни циљ политике запошљавања, утврђен Националном стратегијом
запошљавања за период 2011-2020. године, је да се у Републици Србији до
краја 2020. године успостави ефикасан, стабилан и одржив тренд раста
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запослености и да се политика запошљавања као и институције тржишта рада
потпуно ускладе са тековинама ЕУ.
У складу са основним циљем политике запошљавања, стратешким и
реформским документима од значаја и утицаја на политику запошљавања, и
уз уважавање карактеристика националног тржишта рада, утврђени су
следећи приоритети политике запошљавања у 2018. години:
1)
Побољшање услова на тржишту рада и унапређење институција
тржишта рада;
2)
Подстицање запошљавања и укључивања теже запошљивих лица на
тржиште рада и подршка регионалној и локалној политици запошљавања;
3)
Унапређење квалитета радне снаге и улагање у људски капитал.
Побољшање услова на тржишту рада и унапређење институција
тржишта рада
Раст запошљавања, и као стратешки циљ - одрживо повећање
запослености, посебно у приватном сектору, зависи од привредног и
инвестиционог амбијента и утиче на повећање не само броја, већ и квалитета
радних места. Такође, реформски процеси у секторима економије,
образовања, социјалне заштите, регионалног развоја и осталим секторима, од
значаја су за унапређење стања и кретања на тржишту рада.
У 2018. години наставиће се са активностима у погледу даљег унапређења
законодавног оквира у области рада и запошљавања, унапређења квалитета
рада институција тржишта рада (НСЗ, агенције за запошљавање и локални
савети за запошљавање), креирања политике запошљавања засноване на
налазима евалуација утицаја мера и континураног праћења потреба
послодаваца и карактеристика незапослених лица, како би мере активне
политике запошљавања биле у складу са стањем, могућностима и потребама
националног и локалног тржишта рада.
Ради остваривања постављених
предвиђене су следеће мере:

приоритета

политике

запошљавања

1. Унапредити законодавни оквир у области рада и запошљавања наставиће се са припремом законских решења из области рада и
запошљавања којима се доприноси побољшању регулаторног оквира
у овим областима (пропис о штрајку, о агенцијама за привремено
запошљавање, о поједностављеном радном ангажовању на сезонским
пословима
у
одређеним
делатностима
и
о
социјалном
предузетништву).
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2. Јачати капацитете локалних савета за запошљавање и
подстицати дијалог и сарадњу на локалном и регионалном
нивоу - кроз организовање обука за планирање локалне политике
запошљавања (за представнике локалних савета за запошљавање,
јединица локалне самоуправе и НСЗ) која је у складу са стањем,
потребама и могућностима локалног тржишта рада.
3. Подстицање запошљавања и укључивања теже запошљивих
лица на тржиште рада и подршка регионалној и локалној
политици запошљавања
Подстицање запошљавања и унапређење запошљивости ради
конкурентнијег иступања на тржишту рада врши се кроз реализацију
мера активне политике запошљавања.
У фокусу политике запошљавања су категорије теже запошљивих
незапослених лица, која се укључују у мере активне политике
запошљавања како на националном нивоу, тако и кроз реализацију
локалних акционих планова запошљавања, због чега се и у 2018.
години предвиђа подршка регионалној и локалној политици
запошљавања кроз заједничко финансирање програма или мера
активне политике запошљавања.
4. Спроводити пакет услуга за вишкове запослених – планира се
реализација сета услуга за вишкове запослених у циљу њихове
правовремене и ефикасне реинтеграције на тржиште рада, уз даље
јачање сарадње НСЗ, јединица локалне самоуправе и послодаваца
који имају потребе за новим запошљавањем.
5. Укључивати незапослена лица старија од 50 година у мере
активне политике запошљавања – кроз пружање подршке
запошљавању и унапређењу запошљивости ове категорије теже
запошљивих лица укључивањем у мере активне политике
запошљавања, посебно имајући у виду високо учешће ове категорије
незапослених у дугорочној незапослености.
6. Спроводити пакет услуга за младе – планира се реализација сета
услуга и мера активне политике запошљавања за младе до 30 година
старости које су циљно оријентисане и усклађене са специфичним
потребама младих и и уједно усмерене на стварање могућности за
продуктивно запошљавање и ефикасан прелазак са школовања на
рад.
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7. Спроводити пакет услуга за лица без квалификација,
нискоквалификоване и дугорочно незапослене – планира се
реализација сета услуга и мера активне политике запошљавања за
лица без квалификација, нискоквалификоване и дугорочно
незапослене ради стицања додатних знања, вештина и компетенција
и превенција искључености са тржишта рада и кроз програм
функционалног основног образовања, програм стицања практичних
знања, обуке, програм субвенционисаног запошљавања, програм
јавних радова и др.
8. Подстицати запошљавање особа са инвалидитетом - реализоваће
се мере са циљем активације особа са инвалидитетом за улазак и
останак
на
тржишту
рада,
подржати
запошљавање
и
самозапошљавање, пружити прилике за стицање првог радног
искуства и обезбедити додатна подршка за радно-социјалну
интеграцију особа са инвалидитетом које се могу запошљавати само
под посебним условима.
9. Интензивирати активности усмерене ка повећању мотивације
за укључивање на тржиште рада Рома - имајући у виду
неактивност и неповољну образовну структуру незапослених Рома и
Ромкиња реализоваће се активности усмерене на подстицању
укључивања Рома и Ромкиња на формално тржиште рада, подизање
запошљивости, запошљавање и економско оснаживање, посебно из
категорија вишеструко теже запошљивих незапослених лица.
10.
Интензивирати
активности
на
ангажовању
радно
способних корисника новчане социјалне помоћи - повећање
обухвата ове категорије незапослених лица мерама активне политике
запошљавања коју прати интензивирана сарадња између филијала
НСЗ и центара за социјални рад са циљем повећања запошљавања и
смањења трајног ослањања на давања из система социјалне заштите.
11.
Подстицати запошљавање незапослених жена - активности
су усмерене на изједначавање положаја мушкараца и жена на
тржишту рада односно отклањање и спречавања неједнаког положаја
и остваривање једнаких могућности полова, кроз приоритетно
укључивање жена, посебно из осетљивих категорија у мере активне
политике запошљавања као и подстицање женског предузетништва.
12.
Подстицати развој регионалне и локалне политике
запошљавања- планира се реализација суфинансирања програма и
мера активне политике запошљавања предвиђених у локалним
акционим плановима запошљавања.
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Унапређење квалитета радне снаге и улагање у људски капитал
Политика запошљавања представља интегрални део система развоја
људских ресурса и креира се на основу анализе података о основним и
пројектованим кретањима на тржишту рада, односно на основу сагледавања
и праћења тенденција, стања и будућих потреба послодаваца на националном
и регионалном нивоу ради прилагођавања мера активне политике
запошљавања потребама тржишта рада.
Са циљем унапређења квалитета понуде и конкурентности радне снаге
промовисаће се услуге каријерног вођења и саветовања, концепт
целоживотног учења и тиме утицати на смањење неусаглашености понуде и
потражње на тржишту рада.
КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ ЛИЦА
У складу са Законом о запошљавању и осигурању за случај незапослености,
теже запошљива лица су незапослена 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. Посебно су угрожена лица која се истовремено суочавају са више
фактора рањивости/отежане запошљивости. Одређеним програмима и
мерама активне политике запошљавања подстиче се равноправнији положај
ових лица на тржишту рада.
У 2018. години статус теже запошљивих лица, а у складу са проценом
запошљивости, која ће имати приоритет при укључивању у мере активне
политике запошљавања су: млади до 30 година живота, вишкови запослених,
старији од 50 година, лица без квалификација и нискоквалификовани, особе
са инвалидитетом, Роми, радно способни корисници новчане социјалне
помоћи, дугорочно незапослени (на евиденцији дуже од 12 месеци а посебно
незапослена лица која траже посао дуже од 18 месеци), млади до 30 година
старости који су имали/имају статус детета без родитељског старања и жртве
породичног насиља.
Такође, у програме и мере активне политике запошљавања потребно је
укључивати и остала теже запошљива лица из посебно осетљивих категорија
незапослених као што су: жене (посебно жене жртве трговине људима),
избегла и расељена лица, повратници према споразуму о реадмисији,
самохрани родитељи, супружници из породице у којој су оба супружника
незапослена, родитељи деце са сметњама у развоју, бивши извршиоци
кривичних дела и сл. на начин којим се омогућава њихова интеграција на
тржиште рада.
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Посебан приоритет при укључивању у мере активне политике
запошљавања имају незапослена лица која се истовремено суочавају са више
фактора отежане запошљивости.

ПРОГРАМИ И МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА
Програми и мере активне политике запошљавања утврђени овим акционим
планом, које ће током 2018. године спроводити НСЗ, реализују се у складу са
Законом о запошљавању и осигурању за случај незапослености, Законом о
професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом и
прописима о државној помоћи а критеријуми, начин и друга питања од
значаја за спровођење мера активне политике запошљавања уређују се
општим актом НСЗ.
Од мера активне политике предвиђених Националним акционим планом за
запошљавање за 2018. годину, град Смедерево ће, као и прошле године,
реализовати следеће три мере:
1.
Субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије
теже запошљивих

Послодавци који припадају приватном сектору, првенствено микро, мала и
средња предузећа, могу за запошљавање незапослених лица из категорије
теже запошљивих остварити право на субвенцију за запошљавање на
новоотвореним радним местима. Субвенција се исплаћује послодавцу у
једнократном износу.
Незапослена лица из категорије теже запошљивих, на које се ова
субвенција може применити, су:
1)
млади до 30 година старости - без квалификација/са ниским
квалификацијама, млади који посао траже дуже од 12 месеци и млади који су
имали/имају статус детета без родитељског старања;
2)
старији од 50 година који имају статус вишка запослених;
3)
Роми;
4)
особе са инвалидитетом;
5)
радно способни корисници новчане социјалне помоћи;
6)
дугорочно незапослени;
7)
жртве породичног насиља
8)
остали млади
9)
остали незапослени са евиденције НСЗ- филијала Смедерево, из
категорије теже запошљивих лица.
Висина субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже
запошљивих у 2018. години, према степену развијености јединица локалне
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самоуправе утврђеним у складу са посебним прописом Владе, за другу групу
(у распону од 80% до 100% републичког просека) у коју спада град Смедерево,
износи 150.000,00 динара по кориснику.
Наведени износи субвенције се за запошљавање особа са инвалидитетом,
радно способних корисника новчане социјалне помоћи, младих до 30 година
који су имали/имају статус детета без родитељског старања и жртава
породичног насиља увећавају за 20% тако да износе 180.000,00 динара по
кориснику.
Реализација програма прати се 12 месеци.
2.

Подршка самозапошљавању

Подршка самозапошљавању обухвата стручну помоћ и средства у виду
субвенције за самозапошљавање.
Стручна помоћ коју може да оствари незапослени који се самозапошљава,
састоји се од информативних и саветодавних услуга, обуке за развој
предузетништва, као и подршке у првој години пословања која се реализује
кроз менторинг програм и специјалистичке обуке, у пословним центрима
НСЗ, регионалним развојним агенцијама и др.
Средства за самозапошљавање у 2018. години одобравају се у виду
субвенције, у једнократном износу од 180.000,00 динара по кориснику ради
оснивања радње, задруге, или другог облика предузетништва, као и за
оснивање привредног друштва уколико оснивач заснива у њему радни однос.
Приоритет код одобравања субвенције за самозапошљавање имају:
1)
млади до 30 година старости,
2)
вишкови запослених,
3)
Роми,
4)
особе са инвалидитетом,
5)
жене.
У случају самозапошљавања вишкова запослених, субвенција се одобрава у
једнократном износу од 200.000,00 динара по кориснику, ради оснивања
радње, задруге, или другог облика предузетништва, као и за оснивање
привредног друштва уколико оснивач заснива у њему радни однос.
У случају самозапошљавања особа са инвалидитетом субвенција се
одобрава у једнократном износу од 220.000,00 динара по кориснику, ради
оснивања радње, задруге, или другог облика предузетништва, као и за
оснивање привредног друштва уколико оснивач у њему заснива радни однос.
Реализација програма прати се 12 месеци.
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Кориснику новчане накнаде за случај незапослености може се, ради
самозапошљавања, исплатити новчана накнада у једнократном износу без
доприноса за обавезно социјално осигурање.
3.

Јавни радови

Јавни радови се организују у циљу радног ангажовања првенствено теже
запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе,
ради очувања и унапређења радних способности незапослених, као и
остваривања одређеног друштвеног интереса.
У програм јавних радова, који се буду спроводили у току 2018. године на
територији града Смедерева, биће укључени сви незапослени са евиденције
Националне службе за запошљавање- филијала Смедерево, који имају статус
теже запошљивих лица, у складу са стањем на локалном тржишту рада.
Послодавац који спроводи јавне радове закључује са незапосленим уговор о
радном ангажовању у складу са прописима о раду и јавним конкурсом.
Средства намењена за организовање јавних радова користе се за:
1) исплату накнаде за обављен посао лицима ангажованим на јавним
радовима (по основу уговора о привременим и повременим пословима у
висини до 18.000,00 динара на месечном нивоу за пун фонд радних часова
односно сразмерно времену радног ангажовања на месечном нивоу, која се
увећава за припадајући порез и доприносе за обавезно социјално осигурање);
2) накнаду трошкова доласка и одласка са рада ангажованих лица
(максимално до 2.000 динара по лицу, за сваки месец ангажовања);
3) накнаду трошкова спровођења јавних радова послодавцу (максимално
до 2.000 динара по лицу, једнократно, у зависности од трајања јавног рада);
4) накнаду трошкова обуке (у једнократном износу од 1.000,00 динара по
ангажованом лицу које је завршило обуку), која се у зависности од врсте и
сложености послова може организовати по интерном програму послодавца,
извођача јавног рада или програму образовне установе. По завршетку обуке
лицу се издаје потврда о стеченим компетенцијама.
У 2018. години организоваће се јавни радови у области социјалних и
хуманитарних делатности, одржавања и обнављања јавне инфраструктуре и
одржавања и заштите животне средине и природе.
Јавни радови се могу организовати и за област културе на којима се
искључиво ангажују особе са инвалидитетом.
Право учествовања у поступку организовања јавних радова имају органи
аутономне покрајине и органи јединица локалне самоуправе, јавне установе и
јавна предузећа, привредна друштва, предузетници, задруге и удружења.
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ФИНАНСИЈСКИ ОКВИР ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА И ИЗВОРИ
ФИНАНСИРАЊА
Финансирање активне политике запошљавања обавља се из средстава
буџета Града, буџета Републике Србије, средстава донација, кредита, као и из
средстава доприноса за случај незапослености и других извора.
Додатна средства могу бити обезбеђена и из директног гранта НСЗ за
спровођење мера активне политике запошљавања из IPA фондова.
План мера активне политике запошљавања у 2018. години из
средстава опредељених буџетом града Смедерева, у износу од 15
милиона динара :

Бр.

МЕРА АКТИВНЕ
ПОЛИТИКЕ
ЗАПОШЉАВАЊА

1.

Субвенције за
самозапошљавање

30
x180.000,00 5.400.000,00

2.

Субвенције
послодавцима за
новозапошљавање

44
x150.000,00 6.600.000,00

3.

Укупно

Финансијски оквир
за потребе осталих
мера активне
политике
запошљавања -јавни
радови

Укупно

Средства
(у динарима)

3.000.000,00

15.000.000,00

25

19. фебруар 2018. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 35 – Број 1

7.
На основу члана 69. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник Републике Србије“, број 15/2016) и
члана 20. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа
Паркинг сервис Смедерево („Службени лист града Смедерева“, број 12/2017– пречишћен текст),
Градско веће града Смедерева, на 98. седници одржаној
9. фебруара 2018. године, донело је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ДОПУНЕ
ЦЕНОВНИКА РАДОВА И УСЛУГА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС
СМЕДЕРЕВО
I
Даје се сагласност на Допуне Ценовникa радова и услуга Јавног комуналног предузећа Паркинг сервис Смедерево, које је донео Надзорни одбор Одлуком број В22/2, на
седници одржаној дана 23.01.2018. године, и то:
1.1. под ставком „Б) Ценовник израдe пројеката“ након
редног броја 2, додају се нови редни бројеви који
гласе:
Ред.
бр.

Врста услуге

3

Израда пројеката привремене саобраћајне сигнализације
дуж јавних путева, градских паркинга, улица

Јед. мере

Цена без ПДВ-а

Цена са ПДВ-ом

3.1

мале сложености (стамбене улице)

дин/прој.

12.500,00

15.000,00

3.2

средње сложености (улица другог реда)

дин/прој.

25.000,00

30.000,00

3.3

велике сложености (улице првог реда и градске
магистрале)

дин/прој.

50.000,00

60.000,00

3.4

изузетне сложености (манифестације)

дин/прој.

60.000,00

72.000,00

1.2. под ставком „В) Ценовник одржавања саобраћајне
сигнализације и опреме“ након редног броја 50.4,
додају се нови редни бројеви који гласе:
Ред.
бр.
50.5

50.6

50.7

50.8

Врста услуге
TЕКУЋЕ - РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ИСЗа (4 комада)
Kонтрола исправности спољне опреме и утврђивање
евентуалних кварова и поправка истих
Набавка и уградња (монтажа и повезивање инсталација
и опреме) LED саобраћајног знака са изменљивим
садржајем порука и уграђеним доплером (на знаку се
мења текст „пешачки прелаз’’, „пази деца’’, „школа’’,
„успори’’ ) димензија 600x2200мм
Набавка и уградња додатне опреме уколико се знак са
изменљивим садржајем напаја са мреже уличне расвете
(монтажа и повезивање инсталација и опреме пакета који
се састоји од алуминијумске кутије у којој су смештени
батерија 75 Аh и регулатор пуњења)
Набавка и уградња полупорталног носача знака,
висине 5м и дужине 4м. Заштита топлим цинковањем и
фарбањем са предвиђеним оптерећењем за знак и радар.

Јед. мере

Цена без ПДВ-а

Цена са ПДВ-ом

час

1.990,00

2.388,00

ком

580.000,00

696.000,00

ком

84.000,00

100.800,00

ком

250.000,00

300.000,00
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1.3. под ставком „Д) Ценовник рада радника и грађевинских машина“ после редног броја 3.10,
додају се нови редни бројеви који гласе:
Ред. бр.

Врста услуге

Јед. мере

Цена без ПДВ-а

Цена са ПДВ-ом

3.11

Машинска израда асфалта типа БНС 22 за равнање.

т

6.500,00

7.800,00

3.12

Машинска израда асфалта типа БНХС 16 за равнање.

т

6.700,00

8.040,00

3.13

Машинска израда асфалта типа АБ 11 за равнање.

т

7.000,00

8.400,00

м2

1.140,00

1.368,00

м2

1.010,00

1.212,00

м2

720,00

864,00

м2

900,00

1.080,00

3.14
3.15
3.16
3.17

Машинска израда асфалта типа БНС 22 у слоју дебљине
Д=7цм.
Машинска израда асфалта типа БНХС 16 у слоју
дебљине Д=6цм.
Машинска израда асфалта типа АБ 11 у слоју дебљине
Д=4цм.
Машинска израда асфалта типа АБ 11 у слоју дебљине
Д=5цм.
Напомена за редне бројеве од 3.11 до 3.17:
Цена обухвата производњу, транспорт и уградњу са
претходном припремом - чишћење, издувавање и мазање
емулзијом

1.4. под ставком „Д) Ценовник рада радника и грађевинских машина“ после редног броја 8.10 додају се
нови редни бројеви који гласе:
Ред. бр.
8.11
8.12
8.13
8.14

Врста услуге
Изграда и уградња аутобуског стајалишта типа А
димензија 4300 х 1950 х 2530 мм
Изграда и уградња аутобуског стајалишта типа Б
димензија 3300 x 1700 x 2300 мм
Изграда и уградња аутобуског стајалишта типа Ц
димензија 2300 х 1700 х 2300 мм
Изграда и уградња аутобуског стајалишта типа Д
димензија 5140 х 1760 х 2760 мм
Напомена за редне бројеве од 8.11 до 8.14:
Цена обухвата набавку потребног материјала,
радионичку израду према графичкој документацији,
транспорт, монтажу, фарбање основном и завршном
бојом, уградњу челичне конструкције надстрешице,
комплет са олуцима, огласном таблом и помоћним
материјалом, лексаном укључујући и сва спојна
средства.

Јед. мере

Цена без ПДВ-а

Цена са ПДВ-ом

ком

180.000,00

216.000,00

ком

115.000,00

138.000,00

ком

98.000,00

117.600,00

ком

500.000,00

600.000,00

II
Цене из тачке I овог Решења примењиваће се даном доношења овог Решења.
III
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 38-4/2018-07
У Смедереву, 9. фебруара 2018. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с.р.
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8.
На основу члана 29. став 1. Закона о јавно-приватном
партнерству и концесијама („Службени гласник Републике
Србије“, број 88/2011, 15/2016 и 104/2016), члана 45. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“,
број 12/2016 - пречишћен текст) и члана 2. Пословника о
раду Градског већа града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 5/2014-пречишћен текст и 12/2016),
Градско веће града Смедерева, на 98. седници одржаној
9. фебруара 2018. године, донело је

- саобраћај: одређивање предмета концесије, саобраћајно техничких услова и ефикасног функционисања техничко-технолошких система, спровођења плана линија и др.;
- правни послови: законитост и рокови поступка, права
и обавезе концесионара, питања услова и начина вршења
надзора и евентуалног одузимања поверених послова, израде предлога и нацрта одлука, уговора и сл.;
- економија, привреда и финансије: вредновање концесије, одређивање финансијских гаранција, цена, начина
плаћања, општих услова обављање делатности и сл.;
- јавне набавке: спровођење процедуре конкурса у складу са законом.

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ СТРУЧНОГ ТИМА ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ПОВЕРАВАЊА
ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
ГРАДСКОГ И ПРИГРАДСКОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
I
Образује се Стручни тим за спровођење поступка поверавања обављања комуналне делатности градског и приградског превоза путника на територији града Смедерева.
У Сручни тим се именују:
- за председника
Драган Крстић

III
Поступак поверавања обављања комуналне делатности
градског и приградског превоза путника на територији града Смедерева потребно је спровести у роковима прописаним Законом о јавно-приватном партнерству и концесијама („Службени гласник Републике Србије“, број 88/2011,
15/2016 и 104/2016).
IV
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 344-1358/2017-07
У Смедереву, 9. фебруара 2018. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с.р.

- заменика председника
Дејан Стоилковић
- за чланове:
1. Милена Нисев – задужена за правне послове;
2. Снежана Поповић – задужена за правне послове;
3. Босиљка Плећић – задужена за послове из области
финансија и економије;
4. Дамњан Стајић – задужен за послове из области
финансија и економије;
5. Саша В. Петровић – задужен за послове из области
саобраћаја;
6. Душан Поповац – задужен за послове из области
јавних набавки.
II
Задаци Стручног тима су:
- израда Концесионог акта;
- пружање стручне помоћи Јавном телу при припреми
потребних анализа, односно студија оправданости давања
концесије, при припреми и изради услова и конкурсне документације, правила и услова за оцену понуђача и примљених понуда, као и критеријума за избор понуде;
- прегледање и оцена пристиглих понуда;
- утврђивање предлога одлуке о избору најповољније
понуде за давање концесије или предлога одлуке о поништају поступка давања концесије и образложење тих предлога;
- обављање осталих послова потребних за реализацију
поступка давања концесије;
- вођење записника о свом раду и сачињавање других
докумената која потписују сви чланови Стручног тима.
Задаци чланова Стручног тима по областима су:
- председник: организује, усклађује и координира радом Стручног тима и даје потребна обавештења и упутства
члановима;
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9.
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, 142/2014, 68/2015 – др.закон,
103/2015, 99/2016 и 113/2017), члана. 44., а у вези са чланом
66. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014-др.закон
и 101/2016-др.закон) и члана 43. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 12/2016 - пречишћен текст),
Градоначелница града Смедерева, дана 10. јануара
2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2018. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 14/2017), раздео 4–Градска управа, Програм 15- Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност
0009-Текућа буџетска резерва, функција 112 -Финансијски и
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фискални послови, позиција 124, економска класификација
49912-Tекућа резерва, одобравају се средства у износу од
279.640,00 динара за обезбеђење средстава за рефундацију
ПДВ-а по царинском рачуну за испоручене мајце, које су
биле предмет донације Предузећа Каизен ДОО Смедерево,
а поводом ораганизовања Туристичко-привредне манифестације „Смедеревска јесен 2016“.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4–Градска управа, Програм 15 - Опште
услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина,
функција 130 - Опште услуге, позиција 28, економска класификација 426-Материјал, у укупном износу од 279.640,00
динара и укупан план средстава ове апропријације износи
19.279.640,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије и локалну пореску администрацију.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.

тивност 0501-0001 – Енергетски менаџмент, функција 620
– Развој заједнице, позиција 294, економска класификација
511– Зграде и грађевински објекти, у укупном износу од
959.860 динара и укупан план средстава ове апропријације
износи 3.459.860 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 400-188/2018-07
У Смедереву, 10. јануара 2018. године

11.

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с.р.

10.
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, 142/2014, 68/2015 – др.закон,
103/2015, 99/2016 и 113/2017), члана 44., а у вези са чланом
66. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014-др.закон
и 101/2016-др.закон) и члана 43. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 12/2016 - пречишћен текст),
Градоначелница града Смедерева, дана 11. јануара
2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2018. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 14/2017), раздео 4–Градска управа, Програм 15- Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност
0009-Текућа буџетска резерва, функција 112 -Финансијски
и фискални послови, позиција 124, економска класификација 49912-Tекућа резерва, одобравају се средства у износу
од 959.860 динара за обезбеђење средстава на име плаћања
ПДВ-а на основу Окончане ситуације број 400-2687/201704 од 24.11.2017. године за израду техничке документације
и извођење радова на климатизацији зграде Градске управе
Смедерево.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4–Градска управа, Програм 17 – Енергетска
ефикасност и обновљиви извори енергије, Програмска ак-

Број 400-2687/2017-07
У Смедереву, 11. јануара 2018. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с.р.

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, 142/2014, 68/2015 – др.закон,
103/2015, 99/2016 и 113/2017), члана. 44., а у вези са чланом
66. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014-др.закон
и 101/2016-др.закон) и члана 43. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 12/2016 - пречишћен текст),
Градоначелница града Смедерева, дана 6. фебруара
2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2018. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 14/2017), раздео 4–Градска управа, Програм 15- Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност
0009-Текућа буџетска резерва, функција 112 -Финансијски
и фискални послови, позиција 124, економска класификација 49912-Tекућа резерва, одобравају се средства у износу
од 553.200,00 динара за обезбеђење средстава на име накнаде трошкова поступка заштите права по Решењу Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки број 4-00-1375/2017 од 22.12.2017. године и Решења
број 4-00-1388/2017 од 22.12.2017. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4–Градска управа, Програм 15 – Опште
услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0001 –
Функционисање локалне самоуправе и градских општина,
функција 130 – Опште услуге, позиција 32, економска класификација 485– Остале накнаде штете, у укупном износу
од 553.200,00 динара и укупан план средстава ове апропријације износи 603.200,00 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије и локалну пореску администрацију.
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4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-1070/2018-07
У Смедереву, 6. фебруара 2018. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с.р.

12.
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, 142/2014, 68/2015 – др.закон,
103/2015, 99/2016 и 113/2017), члана. 44., а у вези са чланом
66. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014-др.закон
и 101/2016-др.закон) и члана 43. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 12/2016 - пречишћен текст),
Градоначелница града Смедерева, дана 7. фебруара
2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2018. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 14/2017), раздео 4–Градска управа, Програм 15- Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност
0009-Текућа буџетска резерва, функција 112 -Финансијски
и фискални послови, позиција 124, економска класификација 49912-Tекућа резерва, одобравају се средства у износу од 934.676,29 динара за обезбеђење средстава на име
плаћања ПДВ за извођење дела радова на изради атлетске
стазе у кругу Тврђаве у Смедереву, на основу Уговора о
донаторству број 400-2614/2017-08 од 06.04.2017. године,
закљученог између Предузећа за путеве Пожаревац доо и
Града Смедерева.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4–Градска управа, Програм 15–Опште
услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0001–
Функционисање локалне самоуправе и градских општина,
функција 620 – Развој заједнице, позиција 102, економска
класификација 425–Текуће поправке и одржавања, у укупном износу од 934.676,29 динара и укупан план средстава
ове апропријације износи 16.934.676,29 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 400-1122/2018-07
У Смедереву, 7. фебруара 2018. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с.р.
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13.
На основу члана 100. Закона о заштити животне средине („Службени гласник Републике Србије“, број 135/2004,
36/2009, 36/2009-др. закон, 72/2009-др. закон, 43/2011-одлука УС и 14/2016), члана 43. став 1. тачка 6. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
12/2016-пречишћен текст) и тачке 6. Решења о отварању
Буџетског фонда за заштиту животне средине града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 5/2010),
а по претходно прибављеној сагласности Министарства
пољопривреде и заштите животне средине, број 401-0000072/2018-02 од 22.01.2018. године,
Градоначелница града Смедерева, дана 7. фебруара
2018. године, донела је
П Р О Г РА М
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА
ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА
СМЕДЕРЕВА ЗА 2018. ГОДИНУ
1. Овим Програмом утврђује се намена и начин коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине града Смедерева (у даљем текту: Фонд) за 2018. годину, намењених за реализацију планова, програма, пројеката и других активности у области заштите и унапређења
животне средине на територији града Смедерева у периоду
јануар-децембар 2018. године.
2. Средства Фонда из тачке 1. овог Програма, у укупном
износу од 52.871.777 динара, оствариће се од накнаде за
заштиту и унапређивање животне средине која се наплаћује
по Одлуци о накнади за заштиту и унапређивање животне
средине града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 8/2010 и 8/2011) и дела средстава по основу накнаде за загађивање животне средине која се наплаћују по
Закону о заштити животне средине, и то од:
-н
 акнада за загађивање
животне средине
-н
 акнада за супстанце које
оштећују озонски омотач и
накнада за пластичне кесе
-н
 акнаде за заштиту и
унапређивање животне
средине
-н
 акнада од емисије SO2,
NO2, прашкастих материја и
одложеног отпада
- остатак наменских средстава
од Републике за пројекат
уклањања депоније -Дуго
поље у Радинцу уплаћено
20.12.2010.

100.000,00 динара
65.000.000,00 динара
8.300.000,00 динара

871.777,00 динара

3. Средства Фонда из тачке 2. овог Програма користиће
се наменски за финансирање обавеза локалне самоуправе
утврђених законима из области заштите животне средине;
програма и пројеката праћења стања животне средине (мониторинг); програма заштите и развоја заштићених природних добара; подстицајних, превентивних и санационих
програма и пројеката; едукације и јачања свести о потреби
заштите животне средине, као и других активности од значаја за заштиту животне средине у граду Смедереву, и то:
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Пројекат/план/програм/активност
Израда пројектне документације у области заштите животне средине
Програми и пројекти праћења стања животне средине на територији града Смедерева
Мониторинг буке
Мониторинг земљишта
Повремене циљане контроле загађења животне средине
Мониторинг ваздуха
Мониторинг процедних вода и земљишта на к.п. 233/60 и 233/39 КО Смедерево

Износ

108.000,00
200.000,00
700.000,00
870.000,00
480.990,00

Подстицајни, превентивни и санациони програми, пројекти и реализација активности
Одржавање градског сметлишта у Годоминском пољу
Уклањањe „дивљих депонија“ ( по налогу инспекције)
Ажурирање карте акустичког зонирања
Израда Програма енергетске ефикасности
Oстатак наменских средстава од Републике за пројекат уклањања депоније -Дуго поље у Радинцу
уплаћено 20.12.2010.

12.991.961,22
25.328.585,76
500.000,00
2.500.000,00
871.777,00

Програми заштите и развоја заштићених природних добара
Споменик природе „Шалиначки луг“ и заштићена појединачна стабла

400.000,00

Пренете обавезе из 2017. године
-мониторинг земљишта
-мониторинг буке

150.000,00
92.000,00

Мониторинг процедних вода и земљишта на к.п. 233/60 и 233/39 КО Смедерево и на локацији
санираног сметлишта Дуго поље
-мониторинг ваздуха
Израда плана квалитета ваздуха
Превентивно уклањање отпада (дивље депоније)
Одржавање градског сметлишта у Годоминском пољу

515.710,00
1.080.000,00
3.000.000,00
2.574.714,24
508.038,78
52.871.777,00

УКУПНО
4. Уколико се приходи и примања Фонда у току буџетске године не остварују у планираном износу расходи ће се
остваривати по приоритетима које утврди градоначелник
града Смедерева и то најпре обавезе утврђене законом и
раније преузете уговорне обавезе.
5. Средства из тачке 2. овог Програма могу да се увећају за износ неутрошених, наменских средстава пренетих из
претходне године и за износ донација и прихода из других
извора, која ће се користити у складу са овим Програмом.
6. Овај Програм објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 501-477/2017-07
У Смедереву, 7. фебруара 2018. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с.р.
14.
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, 142/2014, 68/2015 – др.закон,
103/2015, 99/2016 и 113/2017), члана 44., а у вези са чланом

66. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014-др.закон
и 101/2016-др.закон) и члана 43. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 12/2016 - пречишћен текст),
Градоначелница града Смедерева, дана 8. фебруара
2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2018. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 14/2017), раздео 4–Градска управа, Програм 15- Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност
0009-Текућа буџетска резерва, функција 112 -Финансијски и фискални послови, позиција 124, економска класификација 49912-Tекућа резерва, одобравају се средства у
износу од 585.216,00 динара за обезбеђење средстава на
име плаћања услуге превоза 2540 m2 фрезованог асфалта
са локације аутопута Е-75 ( локација Водањ ) до депоније, а
по Уговору број 400-1463/2017-03 од 01.03.2017. године закљученог између Града Смедерева и Привредног друштва
за производњу, трговину и услуге Т-55 доо Радинац.
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2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4-Градска управа, Програм 7-Организација
саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, Програмска активност 0002-Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре, функција 451-Друмски саобраћај, позиција 247,
економска класификација 423-Услуге по уговору, у укупном износу од 585.216,00 динара и укупан план средстава
ове апропријације износи 4.985.216,00 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 400-1143/2018-07
У Смедереву, 8. фебруара 2018. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с.р.

15.
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, 142/2014, 68/2015 – др.закон,
103/2015, 99/2016 и 113/2017), члана 44., а у вези са чланом
66. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014-др.закон
и 101/2016-др.закон) и члана 43. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 12/2016 - пречишћен текст),
Градоначелница града Смедерева, дана 9. фебруара
2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2018. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 14/2017), раздео 4–Градска управа, Програм 15- Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност
0009-Текућа буџетска резерва, функција 112 -Финансијски
и фискални послови, позиција 124, економска класификација 49912-Tекућа резерва, одобравају се средства у износу од 710.699,00 динара Туристичкој организацији града
Смедерева у ликвидацији за измирење обавезе по основу
средстава на име учешћа у финансирању зарада особа са
инвалидитетом, а у складу са Записником Министарства
финансија-Пореске управе, филијала Смедерево број 4703-61/2016-И од 22.01.2018. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4–Градска управа, Програм 15- Опште
услуге локалне самоуправе, Пројекат 0602-П2 -Туристичка организација града Смедерева у ликвидацији, функција 473-Туризам, позиција 50, економска класификација
482-Порези, обавезне таксе, казне и пенали, у укупном
износу од 710.699,00 динара и укупан план средстава ове
апропријације износи 760.699,00 динара.

Страна 41 – Број 1

3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије и локалну пореску администрацију.
4. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 120-53/2018-07
У Смедереву, 9. фебруара 2018. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с.р.

16.
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, 142/2014, 68/2015 – др.закон, 103/2015, 99/2016 и
113/2017), члана 44., а у вези са чланом 66. став 4. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон) и
члана 43. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 12/2016 - пречишћен текст),
Градоначелница града Смедерева, дана 9. фебруара
2018. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2018. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 14/2017), раздео 4–Градска управа, Програм 15- Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност
0009-Текућа буџетска резерва, функција 112 -Финансијски
и фискални послови, позиција 124, економска класификација 49912-Tекућа резерва, одобравају се средства у износу
од 508.000,00 динара за обезбеђење средстава на име плаћања ПДВ за стругану асфалтну масу, а по Уговору број
400-1986/2016-08 од 25.03.2016. године, закљученог између Града Смедерева и ЈП „Путеви Србије“.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4– Градска управа, Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, Програмска
активност 0002 – Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре, функција 451 – Друмски саобраћај, позиција
247, економска класификација 423– Услуге по уговору, у
укупном износу од 508.000,00 динара и укупан план средстава ове апропријације износи 5.493.216,00 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 400-1224/2018-07
У Смедереву, 9. фебруара 2018. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с.р.
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САДРЖАЈ
Рег. бр.

Страна

Рег. бр.

СКУПШТИНА ГРАДА

Страна
ГРАДОНАЧЕЛНИК

1.

Измене и допуне Генералног урбанистичког плана Смедерева

1

9.

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве

37

2.

Измене и допуне Плана генералне регулације за градско подручје Смедерева

2

10.

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве

38

3.

Измене и допуне Плана детаљне регулације Лука Смедерево

3

11.

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве

38

4.

Измене и допуне Плана детаљне регулације за катастарску парцелу број 696/1 К.О.
Смедерево – комплекс Старе железаре, I
фаза (целина 3)

8

12.

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве

39

13.

39

Одлукa о измени Одлуке о подстицању
образовања ученика и студената на територији града Смедерева

9

Програм коришћења средстава Буџетског
фонда за заштиту животне средине града
Смедерева за 2018. годину

14.

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве

40

15.

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве

41

16.

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве

41

5.

ГРАДСКО ВЕЋЕ
6.

Закључак којим се усваја Локални акциони план запошљавања града Смедерева за
2018. годину

9

7.

Решење о давању сагласности на допуне
Ценовника радова и услуга Јавног комуналног предузећа Паркинг сервис Смедерево

35

8.

Решење о образовању Стручног тима за
спровођење поступка поверавања обављања комуналне делатности градског и приградског превоза путника на територији
града Смедерева

37
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