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СКУПШТИНА ГРАДА

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

167.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(,,Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007,
83/2014 - др.закон и 101/2016 - др.закон) и члана 19. Статута града Смедерева (,,Службени лист града Смедерева“,
број 12/2016 - пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 10. седници одржаној
11. октобра 2017. године, донела jе

Број 400-4917/2017-07
У Смедереву, 11. октобра 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.

168.
ОД Л У КУ
О ОТПИСУ ДУГА И КОНВЕРЗИЈИ ДУГА ПО ОСНОВУ ЈАВНИХ ПРИХОДА КОЈИ СУ УСТУПЉЕНИ ПРИХОД ГРАДА СМЕДЕРЕВА ПОРЕСКОГ ОБВЕЗНИКА
СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ГП „МОСТОГРАДЊА“
АД БЕОГРАД

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(,,Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007,
83/2014 - др.закон и 101/2016 - др.закон) и члана 19. Статута града Смедерева (,,Службени лист града Смедерева“,
број 12/2016 - пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 10. седници одржаној
11. октобра 2017. године, донела jе

I
Скупштина града Смедерева, на основу тачке 1. Закључка Владе Републике Србије 05 број 023-3362/2016 од
25.03.2016. године, даје сагласност да се отпише пореско
потраживање Града Смедерева, као повериоца, у износу од
191.817,55 динара (за период од 01.09.-31.12.2015. године),
које се односи на обавезе ГП „Мостоградња“ АД Београд.

О ОТПИСУ ДУГА ПОРЕСКОГ ОБВЕЗНИКА
СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ПРИВРЕДНОГ
ДРУШТВА ЗА ГРАЂЕЊЕ, РЕМОНТ И
ОДРЖАВАЊЕ ПРУГА ЗГОП а.д. НОВИ САД

II

I

Скупштина града Смедерева је сагласна, у складу са
тачком 2. Закључка Владе Републике Србије 05 број 0233362/2016 од 25.03.2016. године, да се пореско потраживање
Града Смедерева, као повериоца, у износу од 2.297.944,57
динара (потраживање са стањем на дан 31.08.2015. године),
које се односи на обавезе ГП „Мостоградња“ АД Београд,
конвертује у трајни улог Града Смедерева у капитал субјекта приватизације.

Скупштина града Смедерева, на основу Закључка Владе Републике Србије 05 број 023-8410/2015 од 13.08.2015.
године, даје сагласност да се отпише пореско потраживање
Града Смедерева, као повериоца, у износу од 345.039,15
динара (стање на дан 31. децембар 2016. године), које се
односи на обавезе Привредног друштва за грађење, ремонт
и одржавање пруга ЗГОП а.д. Нови Сад.

III
Потраживања Града Смедерева утврђена у тачки II ове
Одлуке чиниће елементе уговора о конверзији потраживања Града Смедерева у капитал Града Смедерева у ГП „Мостоградња“ АД Београд.
Овлашћује се градоначелница града Смедерева, др Јасна Аврамовић, да у име Града Смедерева потпише уговор
о конверзији потраживања Града Смедерева у капитал Града Смедерева у ГП „Мостоградња“ АД Београд.

ОД Л У КУ

II
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 400-4517/2017-07
У Смедереву, 11. октобра 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.
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169.
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи
(,,Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007,
83/2014 - др.закон и 101/2016 - др.закон) и члана 19. Статута града Смедерева (,,Службени лист града Смедерева“,
број 12/2016 - пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 10. седници одржаној
11. октобра 2017. године, донела jе
ОД Л У КУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О КОНВЕРЗИЈИ ДУГА НА ДАН
30.11.2016. ГОДИНЕ СА КАМАТОМ ДО 31.12.2016.
ГОДИНЕ СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЛАСТА“ А.Д. БЕОГРАД
ПО ОСНОВУ УСТУПЉЕНОГ ЈАВНОГ ПРИХОДА ДЕЛА ПОРЕЗА НА ЗАРАДЕ КАО ПРИХОДА ГРАДА
СМЕДЕРЕВА У КАПИТАЛ ГРАДА
I
У Одлуци о конверзији дуга на дан 30.11.2016. године
са каматом до 31.12.2016. године субјекта приватизације
Саобраћајног предузећа „Ласта“ А.Д. Београд по основу уступљеног јавног прихода - дела пореза на зараде
као прихода Града Смедерева у капитал Града („Службени лист града Смедерева“, број 6/2017), у тачки I врше се
измене на тај начин што се број „21.987.970,92“ замењује
бројем „17.590.376,73“, број „16.443.673,98“ замењује бројем „13.154.939,18“, а број „5.544.296,94“ замењује бројем
„4.435.437,55“.
II
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 400-3542/2017-07
У Смедереву, 11. октобра 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.

170.
На основу члана 76. члана Закона о становању и одржавању зграда („Службени гласник Републике Србије“, броj
104/2016), члана 32. став 1. тачка 6., а у вези са чланом 66.
став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, броj 129/2007, 83/2014 – др.закон и
101/2016-др.закон), члана 35. став 2. и члана 39. ставова 2.
и 3. Закона о прекршајима („Службени гласник Републике
Србије“, број 65/2013, 13/2016 и 98/2016 - одлука УС) и члана 19. став 1. тачка 6. Статута града Смедерева („Службени
гласник града Смедерева, број 12/2016-пречићен текст),
Скупштина града Смедерева, на 10. седници одржаној
11. октобра 2017. године, донела jе

О ОПШТИМ ПРАВИЛИМА КУЋНОГ РЕДА У
СТАМБЕНИМ И СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИМ
ЗГРАДАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком прописују се општа правила кућног реда
у стамбеним и стамбено-пословним зградама (у даљем тексту: зграда) на територији града Смедерева.
Под кућним редом, у смислу става 1. овог члана, подразумевају се општа правила понашања у зградама, обавезна за све станаре, чијим ће се поштовањем обезбедити
ред, мир и сигурност у згради, свим станарима неометано
коришћење посебних и заједничких делова зграде, као и земљишта за редовну употребу зграде, очување заједничких
делова у чистом, исправном и употребљивом стању, сигурном за коришћење.
Овом Одлуком нарочито се одређује дозвољени ниво
буке у коришћењу посебних делова зграде, као и услови
под којима се могу обављати одређене привредне делатности у згради, како се власницима станова не би реметио
мир у коришћењу станова.
Члан 2.
Станар зграде, у смислу ове Одлуке, је власник, закупац
посебног дела зграде (стана или пословног простора), чланови њиховог породичног домаћинства (супружник, ванбрачни партнер, њихова деца, рођена у браку или ван њега,
усвојена или пасторчад, њихови родитељи и лица која су
они дужни по закону да издржавају, а који станују у истом
стану), лица која су запослена у пословним просторима,
као и лице које је корисник посебног дела зграде по неком
другом правном основу (у даљем тексту: станар).
Члан 3.
Стамбена зграда је зграда намењена за становање и користи се за ту намену, а састоји се од најмање три стана.
Стамбено-пословна зграда је зграда која се састоји од
најмање једног стана и једног пословног простора.
Посебан део зграде је посебна функционална целина у
згради која може да представља стан, пословни простор,
гаражу, гаражно место или гаражни бокс.
Заједнички простори зграде, у смислу ове Одлуке, су:
тавански простор, вешерница, подрум, бицикларница, просторија за рад органа стамбене заједнице, просторија за
смештај смећа и разног отпада, остава за смештај опреме
за текуће одржавање зграде, заједничка остава и друге просторије намењене заједничкој употреби власника посебних
или самосталних делова зграде и слично.
Заједнички грађевински елементи зграде, у смислу ове
Одлуке, су: ходници, кров, димњаци, фасада, светларници,
темељи, носећи зидови и слично.
Заједничке инсталације, опрема и уређаји зграде, у смислу ове Одлуке, су: унутрашње електричне, водоводне и
канализационе, гасоводне и топловодне инсталације, лифт,
громобрани, апарати за гашење, откривање и јављање пожара, безбедносна расвета, телефонске инсталације и сви
комунални прикључци који су намењени заједничком коришћењу, ако не представљају саставни део самосталног дела
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зграде и не представљају део инсталација, опреме и уређаја
који искључиво служи једном посебном делу зграде.
Заједнички простори, заједнички грађевински елементи и заједничке инсталације, опрема и уређаји зграде представљају заједничке делове зграде ако не представљају посебан или самосталан део зграде, који служи посебним или
самосталним деловима зграде, односно згради као целини.

Страна 3 – Број 10

II КОРИШЋЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКИХ И ПОСЕБНИХ
ДЕЛОВА ЗГРАДЕ
Члан 9.

Станари су дужни да посебне и заједничке делове зграде и земљиште за редовну употребу користе са потребном
пажњом и чувају их од оштећења и квара, на начин да не
ометају остале станаре зграде у мирном коришћењу посебног и заједничког дела зграде и земљишта за редовну употребу зграде и не угрожавају безбедност других.

Заједнички делови зграде су делови који служе за коришћење посебних или самосталних делова зграде и сматрају
се једном ствари над којом власници посебних делова зграде имају право заједничке недељиве својине.
Станар употребљава заједничке делове зграде у складу
са њиховом наменом у мери у којој то одговара његовим
потребама и потребама чланова његовог домаћинства, односно потребама обављања делатности.
Станар је дужан да трпи употребу заједничких делова
зграде од стране осталих станара, у складу са њиховом наменом.

Члан 5.

Члан 10.

О кућном реду у згради старају се станари и органи
стамбене заједнице.
Органи управљања зградом, у смислу ове Одлуке су
скупштина стамбене заједнице и управник.
Скупштину стамбене заједнице чине сви власници станова и других посебних делова зграде.

Станари су дужни да заједничке просторије зграде, заједничке инсталације, опрему и уређаје и земљиште за редовну употребу зграде, после употребе доведу у ред, а кључ
од заједничке просторије односно заједничког дела зграде,
врате лицу које је одредио орган управљања зградом.
У заједничким просторијама, осим ствари које су нужне
за наменско коришћење, забрањено је држати друге ствари.
Заједничке просторије зграде, заједнички грађевински
елементи, заједничке инсталације, опрема и уређаји и земљиште за редовну употребу зграде, служе за потребе свих
станара и станари су дужни да их користе са пажњом доброг домаћина и да их чувају од оштећења и квара.

Члан 4.

Члан 6.
Орган управљања стамбене зграде дужан је да на видном месту на уласку у стамбену зграду, осим аката прописаних посебним законом, истакне:
- ову Одлуку или правила власника донета по одредбама Закона о становању и одржавању зграда;
- време одмора,
- списак заједничкик делова зграде са назнаком њихове
намене,
- обавештење код кога се налазе кључеви од заједничких простора и просторија са техничким уређајима, просторија трансформаторске станице и склоништа,
- обавештење ком јавном предузећу, правном лицу или
предузетнику је поверено одржавање зграде,
- упутство о начину пријаве квара и оштећења на инсталацијама, уређајима и опреми зграде, као и
- друге информације и одлуке скупштине стамбене заједнице, битне за станаре и успостављање реда, мира и поштовања одредаба посебних закона и ове Одлуке.
Члан 7.
Списак станара, који садржи име и презиме станара и
чланова његовог домаћинства, број стана и спрат, и списак
заједничких просторија са назнаком њихове намене, дужан
је да поседује управник. У случају промене станара, односно броја станара, управник је дужан да ажурира списак
станара.
Власник стана дужан је да управнику пријави промену
станара, односно број станара у року од осам дана од дана
настале промене. Власник пословне просторије дужан је да
управнику пријави промену закупца ако је пословну просторију издао у закуп, у року од осам дана од дана настале
промене.
Члан 8.
Станови морају бити обележени бројевима, а станари
су дужни да бројеве уредно одржавају.

Члан 11.
Станари су дужни да одржавају чистоћу заједничких просторија и обезбеде несметан и слободан пролаз кроз њих.
Забрањено је бацати или остављати отпатке, смеће и
слично на степеништу или другим заједничким просторијама лифту, инсталацијама, опреми и уређајима у згради и
у дворишту.
Забрањено је цртати, писати или на било који други начин уништавати зидове, врата, прозоре, инсталацију, опрему уређаје и друге делове зграде.
Члан 12.
Натписе и рекламе на вратима стана, зидовима ходника
и на земљишту за редовну употребу зграде, као и натписе,
рекламе и фирме на фасади и другим спољним деловима
зграде, станар може постављати уколико обавља пословну
делатност, у складу са важећим прописима и обавезном сагласношћу скупштине стамбене заједнице.
По исељењу, станар је дужан да натписе и рекламе
уклони и да простор на коме су били постављени доведе у
првобитно стање.
Члан 13.
Орган управљања зградом дужан је да на видном месту
у згради истакне упутство за употребу лифта.
У случају квара на лифту, исти се мора одмах искључити из употребе. На свим вратима лифта се мора истаћи
јасно и читљиво упозорење да је у квару. О насталом квару
се мора обавестити правно лице или предузетник коме је
поверено одржавање лифта, о чему се стара орган управљања зградом.
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Члан 14.

Члан 21.

Орган управљања зградом дужан је да редовно врши
контролу исправности лифта, противпожарних уређаја и
уређаја за узбуну у згради.

Привредна делатност чије обављање у згради је дозвољено посебним прописима, мора се обављати тако да не
ремети мир у коришћењу станова.
Пара, дим, мириси и бука која се стварају обављањем
привредне делатности морају бити изоловани и уређени
тако да не ометају становање и здравље станара.

Члан 15.
Орган управљања зградом дужан је да се стара о
исправности и редовном сервисирању громобрана и електричних инсталација.
Послове сервисирања и испитивања громобранских
инсталација и отклањања недостатака, као и сервисирања
и испитивања електричних инсталација и мере заштите од
електричног удара и отклањање кварова могу вршити само
стручна лица, на основу правила прописаних посебним законом.
Члан 16.
Забрањено је наносити штету и уништавати безбедоносну расвету.
Члан 17.
Забрањено је неовлашћено отварање разводних кутија
и ормарића са електричним уређајима који служе згради
као целини или заједничким деловима зграде.
Поправка кварова на електричним инсталацијама и
контролно отварање кутија и ормарића могу обављати само
стручна лица овлашћена за обављање ових послова.
Члан 18.

Члан 22.
Забрањено је виком, трчањем, скакањем, играњем лопте и сличним поступцима правити буку у време одмора и
нарушавати мир у згради.
Коришење кућних апарата (веш машина, усисивача и
слично), вентилационих система, клима уређаја, уређаја
за музичку репродукцију, ТВ пријемника и других уређаја,
машина и апарата у згради у време одмора, дозвољено је
само до собне јачине звука.
Време одмора мора се поштовати и при коришћењу машина за одржавање зелених површина око зграде (косачица, моторна тестера и слично).
Бука у затвореним просторима зграде, у време одмора
не сме прећи граниичну вредност од 30ДБ, док на отвореном простору, у време одмора, бука не сме прећи граничну
вредност од 45ДБ у стамбеној згради и 50ДБ у стамбено-пословним зградама.
У случају породичних славља, станари су дужни да постављањем обавештења на видном месту у згради о томе
обавесте остале станаре, с тим да славље не може трајати
дуже од 01,00 часа после поноћи.
Члан 23.

Котларницом и инсталацијама грејања у згради може
руковати само стручно лице.

Станари су дужни да улазну капију или улазна врата
држе закључана у времену од 23,00 до 6,00 сата наредног
дана лети и од 22,00 до 6,00 сати наредног дана зими.
У зградама у којима постоје спољни сигнални уређаји
за позивање станара, скупштина стамбене заједнице може
донети одлуку да улазна врата у згради стално буду закључана.
Станари који даљинским управљачем отварају улазну
капију ради уласка или изласка возила из гараже или дворишта, дужни су да провере да ли је капија закључана после
уласка или изласка возила из гараже или дворишта.

Члан 20.

Члан 24.

Радови на текућем одржавању заједничких делова
зграде обухватају:
1. редовно сервисирање лифтова
2. поправке или замену аутомата за заједничко осветљење, прекидача, сијалица и др.
3. редовне прегледе и сервисирање хидрофорских постројења у згради, инсталација централног грејања (котларница, подстаница, мреже са грејним телима, вентила,
димњака централног грејања) и других инсталација и уређаја за гашење пожара у згради, громобранских инсталација, инсталација водовода и канализације у згради, електроинсталација, уређаја за нужно светло, уређаја и опреме за
климатизацију и вентилацију зграде.
Радове на текућем одржавању заједничких делова стамбене зграде из става 1. овог члана могу да обављају привредни субјекти или предузетници који су регистровани за
обављање наведених делатности.

Радним данима у времену од 15,00 до 18,00 сати и од
22,00 до 7,00 сати наредног дана, а у данима викенда (субота и недеља) и празника у времену од 14,00 до 18,00 сати
и од 22,00 до 8,00 сати наредног дана, станари се морају
понашати на начин који обезбеђује потпуни мир и тишину
у згради (време одмора).

Станари су дужни да водоводне и канализационе инсталације држе у исправом и уредном стању.
Забрањено је бацање отпадака и других предмета у лавабое, каде и друге санитарне уређаје који су повезани на
канализациону инсталацију.
Члан 19.

Члан 25.
На терасама, балконима и лођама забрањено је држати
ствари које нарушавају изглед зграде, као што су: стари намештај, огревни материјал и слично.
Није дозвољено кроз прозоре, врата, балконе и лође бацати било какве предмете, кућно смеће, остатке хране, просипати воду, трести постељину, столњаке, крпе и слично.
Забрањено је на прозорима, терасама, балконима и лођама држање ствари, односно предмета који би услед пада могли повредити, оштетити или упрљати пролазнике и возила.
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Цвеће у саксијама може се држати на прозорима, терасама, балконима и лођама или на ивици истих само у
одређеним сигурносним посудама, а заливање цвећа мора
се обављати тако да вода не кваси фасаду зграде, балконе,
терасе или пролазнике и возила.
Члан 26.
Станар који изводи грађевинске, грађевинско-занатске
и инсталатерске радове у згради или на згради, дужан је
да претходно о томе обавести орган управљања зградом и
покаже му одобрење надлежног органа за извођење радова,
уколико је посебним законом прописана обавеза прибављања одобрења за извођење тих грађевинских радова, а потом да постављањем обавештења на видном месту у згради
обавести станаре о дану почетка извођења радова, врсти и
трајању радова.
Станар који изводи радове из става 1. овог члана дужан
је да по завршетку радова делове зграде на којима су извођени радови, делове зграде и земљиште за редовну употребу које је коришћено за извођење радова врати у првобитно
стање.
Радови из става 1. овога члана, осим у случајевима хаварије и потребе за хитним интервенцијама, не могу се изводити у време одмора.
Члан 27.
Улазна врата подрума морају бити закључана.
Станари морају имати кључ од подрума.
У подруму није дозвољено држати запаљиве предмете
и течности.
Члан 28.
Улазна врата на тавану морају бити закључана, а кључ
доступан станарима зграде.
На тавану је забрањено држање и употреба запаљивих
предмета и течности.
Члан 29.
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Приликом појединачне замене ролетни на прозорима и
вратима у становима и заједничким просторијама, мора се
водити рачуна да ролетне буду једнообразне са постојећим
ролетнама у стамбеној згради.
Члан 32.
Земљиште за редовну употребу зграде служи свим станарима.
Скупштина стамбене заједнице одлучује о начину коришћења и одржавања земљишта за редовну употребу зграде,
у складу са пројектно-техничком документацијом.
Одлуком скупштине стамбене заједнице на земљишту
за редовну употребу зграде може бити одређен део за игру
деце, паркирање аутомобила и других моторних возила,
као и вршење других, уобичајених, заједничких потреба
станара.
Члан 33.
Стамбена заједница одговорна је за одржавање земљишта за редовну употребу зграде и редовно поправљање и
замену оштећених делова ограде, чишћење, кошење траве,
орезивање живе ограде и другог растиња, уклањање корова, одржавање бетонских површина, тротоара, прилазних
стаза и степеништа, противпожарне стазе и предузима друге радње како би простор око зграде био у уредном стању.
На земљишту за редовну употребу зграде не сме се депоновати грађевински материјал, осим уколико се изводе
грађевински радови, за које станар има потребно одобрење
надлежног органа и сагласност скупштине стамбене заједнице.
Ограда, зеленило и други елементи уређења земљишта
за редовну употребу зграде морају се одржавати тако да не
оштећују зграду и инсталације, омогућавају коришћење
зграде, тих површина и површина са којима се граниче (
улица, суседна зграда и парцела и сл.)		
Забрањено је уништавати ограду, зеленило и друге елементе уређења површине око зграде.
Члан 34.

Станари могу држати огревни материјал само у просторијама које су намењене или одлуком стамбене заједнице
одређене за то.
Забрањено је цепати огревни материјал у становима и
другим местима која нису за то одређена.

Станари могу у складу са посебним прописима држати
кућне љубимце, али су дужни да воде рачуна да њихови
кућни љубимци не стварају нечистоће у заједничким просторијама и не нарушавају мир и тишину у згради.

Члан 30.

Члан 35.

На непроходну терасу и кров зграде приступ је дозвољен само стручним лицима ради поправки, постављања
антена и сличних уређаја, уклањања снега, леда и слично.
Приликом постављања антена и других сличних уређаја не сме се оштетити кров, као ни други заједнички део
зграде.
Члан 31.
Спољни делови зграде ( врата, прозори, излози и сл.)
морају бити чисти.
О чистоћи спољних делова пословних просторија у
згради старају се корисници тих просторија, а станари о
осталим спољним деловима зграде.
Врата, прозори, ролетне и сл. у приземљу зграде морају
се користити и држати тако да не ометају кретање пролазника.

Станари су дужни да за време кише, снега и других
временских непогода, обезбеде да прозори и улази на заједничким просторијама и заједничким деловима зграде буду
затворени.
Станари су дужни да са прозора, тераса, балкона и лођа
уклањају снег и лед, при чему морају водити рачуна да не
оштете заједничке просторије и заједничке делове фасада, и
да не угрожавају безбедност осталих станара и пролазника.
Станари су дужни да обезбеде чишћење снега и уклањање леда испред зграде.
Станари, односно орган управљања зградом, дужни су
да у зимском периоду предузму мере заштите од смрзавања и прскања водоводних, канализационих и топловодних
инсталација и уређаја у становима, односно заједничким и
пословним просторијама.
Станари су дужни да обезбеде прозоре и друге отворе
на подруму решетком или густом жичаном мрежом.
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III НАДЗОР
Члан 36.
Надзор над применом одредаба ове Одлуке врши одељење Градске управе надлежно за послове становања.
Послове инспекцијског надзора врши одељење градске
управе надлежно за инспекцијске послове, преко комуналног инспектора и грађевинског инспектора, у складу са Законом о становању и одржавању зграда.
У вршењу инспекцијског надзора над применом одредбама ове Одлуке, инспектор из става 2. овог члана има
овлашћење да изда прекршајни налог за прекршаје за које
су овом Одлуком прописане новчане казне у фиксном износу и врши друге послове у складу са овлашћењима из
закона и ове Одлуке.
Лице против кога је издат прекршајни налог прихвата
одговорност за прекршај плаћањем половине изречене казне у року од 8 дана од дана пријема прекршајног налога,
чиме се ослобађа плаћања друге половине изречене казне.
Комунално-полицијске послове, којима се обезбеђује
извршавање одредаба ове Одлуке, обавља комунална полиција града Смедерева, преко комуналног полицајца.
У обављању послова из става 5. овог члана, комунални
полицајац има овлашћења да предузима законом прописане мере и издаје прекршајни налог за прекршаје за које су
овом Одлуком прописане новчане казне у фиксном износу.
Управник стамбене заједнице је дужан да пружи помоћ
службеном лицу из става 5. овог члана, тако што указује на
појединачне пропусте станара и даје податке о станарима
који се не придржавају кућног реда у згради.
IV КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 37.
Новчаном казном у фиксном износу од 2.000 динара казниће се за прекршај станар као физичко лице, ако:
1. не поступа у складу са чланом 7. став 2. ове Одлуке;
2. не поступа у складу са чланом 8. ове Одлуке;
3. не поступа у складу са чланом 10. ове Одлуке;
4. не поступа у складу са чланом 11. ове Одлуке;
5. не поступа у складу са чланом 17. став 1. ове Одлуке;
6. не поступа у складу са чланом 25. ове Одлуке;
7. не поступа у складу са чланом 27. став 3. ове Одлуке
8. не поступа у складу са чланом 28. став 2. ове Одлуке;
9. не поступа у складу са чланом 29. став 2. ове Одлуке;
10. не поступа у складу са чланом 30. став 1. ове Одлуке;
11. не поступа у складу са чланом 31. ове Одлуке;
12. не поступа у складу са чланом 35. ове Одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се предузетник новчаном казном у фиксном износу од 10.000 динара, односно правно лице новчаном казном у фиксном
износу од 20.000 динара и одговорно лице у правном лицу
новчаном казном у фиксном износу од 5.000 динара.
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Новчаном казном у фиксном износу од 20.000,00 динара казниће се правно лице за прекршаје из ставова 4. и
5. овог члана, а одговорно лице у правном лицу новчаном
казном у фиксном износу од 5.000,00 динара.
За прекршаје из ставова 4. и 5. овог члана предузетник ће се казнити новчаном казном у фиксном износу од
10.000,00 динара
Члан 39.
Новчаном казном у фиксном износу од 10.000 динара,
казниће се за прекршај зграда као правно лице, ако орган
управљања зградом:
1. не поступа у складу са чланом 6. ове Oдлуке;
2. не поступа у складу са чланом 7. став 1. ове Oдлуке;
3. не поступа у складу са чланом 13. ове Oдлуке;
4. не поступа у складу са чланом 14. ове Oдлуке;
5. не поступа у складу са чланом 15. ове Oдлуке;
6. не поступа у складу са чланом 19. ове Oдлуке;
7. не поступа у складу са чланом 33. ове Oдлуке;
V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 40.
Орган управљања стамбене зграде је дужан да на видном месту у згради истакне ову Одлуку, као и извод из прописа којима се уређују мере заштите од пожара у року од 15
дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 41.
На питања о кућном реду која нису уређена овом Одлуком примењиваће се одредбе Закона о становању и одржавању зграда („Службени гласник Републике Србије“, број
104/2016) и других прописа који регулишу одређена питања из ове области.
Члан 42.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи
Одлука о кућном реду у стамбеним и стамбено – пословним
зградама на територији града Смедерева („Службени лист
града Смедерева“, број 3/2014-пречишћен текст и 5/2015).
Члан 43.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 360-48/2017-07
У Смедереву, 11. октобра 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.

Члан 38.
Новчаном казном у фиксном износу од 5.000 динара казниће се за прекршај станар као физичко лице, ако:
1. не поступа у складу са чланом 12. став 2. ове Oдлуке;
2. не поступа у складу са чланом 16. ове Oдлуке;
3. не поступа у складу са чланом 18. ове Oдлуке;
4. не поступа у складу са чланом 22. ове Oдлуке;
5. не поступа у складу са чланом 26. ове Oдлуке.
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На основу члана 60. Закона о превозу путника у
друмском саобраћају („Службени гласник Републике
Србије“, број 68/2015), члана 32. став 1. тачка 6., а у
вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи
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(„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), а по
прибављеној сагласности Министарства грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије, број 34408-23949/2017-03 од 18. априла 2017. године,
Скупштина града Смедерева, на 10. седници одржаној
11. октобра 2017. године, донела jе
ОД Л У КУ
О АУТОБУСКИМ СТАЈАЛИШТИМА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Члан 1.
Овом Одлуком одређују се аутобуска стајалишта на
територији града Смедерева која се могу користити у
јавном линијском превозу путника.
Члан 2.
У јавном линијском превозу путника, односно у
градском, приградском и међумесном превозу могу се
користити сва аутобуска стајалишта која у складу са
законом имају изграђен простор ван коловоза или прописно
обележену површину на коловозу, намењену за заустављање
аутобуса ради укрцавања и искрцавања путника и утовара и
истовара пртљага.
Члан 3.
Аутобуска стајалишта на територији града Смедерева
на којима се обавља јавни линијски превоз путника јесу:
Аутобуска станица

Црпна станица

Херој Срба

Шипак

Фаграм

Липе

Фабрика компресора

Радинац

Велур

Нова железара I

Ковински мост

Нова железара II

Смедеревски мост I

Раља

Грамат

Отпад

Кванташка пијаца

Надвожњак

Кулич

Пекара

Шалинац

Врбовац центар

Задужбина

Врбовац гај

Ладна вода

Годомин

Царина (Римски бунар)

Југови

Римски бунар

Михајловац

Анђинац

Михајловачка школа

Барутана

Михајловац центар

4. јули

Задруга

Виногради - Коларска

Бачиначки пут

Микинац

Две жене
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Шумице

Гитарића пут

Ландолски пут

Добри До раскрсница

Садови

Добри До храст

Равни гај

Добри До

Пошта

Суводол фарма

Самачка зграда

Луњевац споменик

Монопол

Луњевац раскрсница

Стара железара

Луњевац I

Плавинац

Луњевац II

Удовички пут

Луњевац центар

Јабланови

Луњевац село

Удовице I

Коњска

Удовице

Радио станица

Превоз

Болница

Југово
Херој Србино
одмаралиште
Железничко одмаралиште

Банка
Расадник

Стари удовички пут

Бензинска пумпа
Средње брдо Глишина
кафана
Средње брдо

Орешац

Ново насеље - Петријевска

Ново Насеље - Сеоне

Јасенак

Сеоне I

Старо село

Сеоне центар

Петријево

Ловац

Школа Доситеј Обрадовић Водањ поље
Циглана

Водањ село

Самопослуга

Водањ центар

Царина ново насеље

Водањ гробље

Вучачки пут

Сува чесма

Виногради - Вучак

Живковац

Цока

Аутопут

Вучак

Мало Орашје

Ландол шума

Мало Орашје центар

Ландол

Мало Орашје Равни гај

Ландолски пут II

Враново

Парлози I

Шљункара

Парлози II

Мала Крсна

Колари

Просек

Подрум

Скобаљ I

Надвожњак - Колари

Скобаљ центар

Бекићи

Скобаљ II

Биновац центар

Осипаоница раскрсница

Биновац окретница

Осипаоница центар

Драинац

Осипаоница млин

Суводол раскрсница

Лугавчина I (Трешња)

Страна 8 – Број 10

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Суводол центар

Лугавчина (Стари друг)

Економија

Лугавчина II

Споменик

Циглана

Друговац центар

Сараорци

Дудула

Гробље

Кајмакчаланска
Угао Ослобођења и
Кајмакчаланске
Ковачићево

Бадљевица

Ковачићево - трафостаница

Рибњак

Ковачићево - Босе Цветић

Горња вага

Трафо станица

Данила Киша
Угао Мостарске и
Ослобођења
Дом за старе

Папазовац

Орашачке чете

Пољопривредна апотека

Обилазница Удовице

Пољопривредна школа

Обилазница Петријево

Липска рампа I

Обилазница Вучак

Коса

Сењак

Липска рампа II
Члан 4.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука
о аутобуским стајалиштима на територији града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 18/2009 пречишћен текст).
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 347-8/2017-07
У Смедереву, 11. октобра 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.

172.
Разматрајући Извештај о стању безбедности саобраћаја на територији града Смедерева за период јануар-јун
2017. године, на основу члана 19. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 12/2016-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 10. седници одржаној
11. октобра 2017. године, донела је
ЗАКЉУЧАК
1. Прихвата се Извештај о стању безбедности саобраћаја на територији града Смедерева за период јануар-јун
2017. године.
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2. С обзиром да су пешаци, посебно деца, категорија
која је најизложенија страдању у саобраћају, потребно je
предузимати све мере и радње како би се првенствено деловало ка њиховој заштити кроз превентиван и едукативан
рад, као и применити све саобраћајне, техничке и грађевинске елементе регулисања одвијања и безбедности саобраћаја (изградња и реконструкција тротоара, постављање
заштитних ограда и стубића, изградња пешачких платоа,
успоравање саобраћаја другим елементима у зонама пешачких прелаза, осветљавање пешачких прелаза, увођење
светлосне саобраћајне сигнализације итд.).
3. Како је непрописна брзина кретања возила најчешћи
узрок саобраћајних незгода са најтежим последицама, потребно је предузимати све мере и радње како би иста била
у границама дозвољености кроз превентивно и репресивно
деловање, посебно у контроли саобраћаја, свих надлежних
органа, организација и других, а уз примену савремених
техничких средстава као што су камере, мерачи брзине,
знакови са изменљивим садржајем порука на порталима
изнад коловоза и на стубовима поред пута итд.
4. Правовремено и адекватно збрињавање повређених
и медицинска рехабилитација страдалих у незгодама су
изузетно важни елементи система повећања безбедности
саобраћаја, јер се тиме смањују ризици настанка најтежих
последица, па је потребно предузимати све мере техничког,
кадровског и организационог смисла у циљу ефикаснијег
деловања здравствених организација.
5. Задужују се Савет за безбедност саобраћаја града
Смедерева, одељења Градске управе града Смедерева надлежна за послове саобраћаја, безбедности саобраћаја и
саобраћајне инспекције, Управљач општинских путева и
улица, јавна предузећа, здравствене установе и сви органи
и организације који извршавају послове из делокруга безбедности саобраћаја да наставе спровођење мера и акција
у складу са Стратегијом безбедности саобраћаја на путевима града Смедерева за период од 2016. до 2020. године,
Акционим планом за спровођење Стратегије безбедности
саобраћаја на путевима града Смедерева за период од 2017.
до 2018. године, Извештајем о стању безбедности саобраћаја на територији града Смедерева за период јануар-јун
2017. године и Програмом, односно изменом Програма коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на подручју града Смедерева у
2017. години.
6. Овај Закључак и Извештај о стању безбедности саобраћаја на територији града Смедерева за период јануар-јун
2017. године објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
7. Закључак у препису доставити: Браниславу Дробњаковићу, председнику Савета за безбедност саобраћаја града Смедерева, субјектима из тачке 5. овог Закључка преко
Одељења за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне
послове, Одељењу за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове, документацији и архиви.
Број 344-948/2017-07
У Смедереву, 11. октобра 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.
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ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
за период јануар - јун 2017. године

Страна 10 – Број 10
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I ОСНОВНИ УСЛОВИ ОДВИЈАЊА И БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА
На територији града Смедерева путну мрежу чине државни путеви, општински путеви и
улице у насељеним местима као и некатегорисани путеви.
Дужина државних путева, без Аутопута, је 129,6 km. Аутопут на нашем подручју је
дугачак 27 km.
Најважнији државни путеви који пролазе кроз територију нашег града су ДП IA A1
(Аутопут), ДП IБ 14 (Ковин - Раља - ДП 1Б 33) и ДП IБ 33 (Аутопут - Пожаревац).
Општински путеви су категорисани на Општинске путеве I и II реда. Дужина
Општинских путева I реда је 76 km. Општински путеви I реда повезују територију града
односно два или више насеља на територији града са мрежом државних путева.
Улице су категорисане у градске магистрале, улице I и II реда и стамбене улице. Улице
повезују насеља са државним или општинским путевима или поједине делове насеља. Највећи
број улица се односи на уже подручје града у територијалном смислу, односно сам град
Смедерево без сеоских насеља. Најзначајније улице са становишта одвијања и безбедности
саобраћаја су Карађорђева, 17. октобра, 16. октобра, Црвене армије, Кнеза Михаила,
Петријевска итд. Дужина градских магистрала је 28 km, улица I реда 15,5 km и II реда 36 km.
Управљање државним путевима је у надлежности Републике, док су остали путеви и
улице у надлежности града Смедерева. Управљач је Јавно комунално предузеће "Паркинг
сервис" Смедерево.
Град је и у 2017. години уложио значајна средства у редовно одржавање путева и улица
као и у њихову реконструкцију и асфалатирање. Такође је вршено насипање сеоских путева.
Из средстава за унапређење безбедности саобраћаја, која се ангажују преко Савета за
безбедност саобраћаја на путевима града Смедерева, изграђено је 600 метара тротоара у Улици
Петријевској и извршена је реконструкција тротоара у Улици 16. oктобра.
У Смедереву и у свим насељеним местима постоје зоне успореног саобраћаја "школске
зоне" у близинама свих школа и исте су обележене прописаном вертикалном и хоризонталном
саобраћајном сигнализацијом, а многе од њих су опремљене и другим средствима заштите деце
као што су пешачки семафори, заштитне ограде, пешачки платои и "лежећи полицајци".
Постављене су камере за видео надзор контроле брзине кретања возила у Улици
Петријевској и покренут је поступак постављања камера на раскрсници Улица Карађорђеве и
Народног фронта које ће поред брзине кретања возила контролисати и пролазак кроз црвено
светло. Овај пројекат се реализује из донације Владе Краљевине Норвешке Министарству
унутрашњих послова и наменским средствима града за унапређење безбедности саобраћаја.
Савет за безбедност саобраћаја на путевима је носилац превентивних и других
активности са циљем повећања безбедности саобраћаја.
У сарадњи са Агенцијом за безбедност саобраћаја Републике Србије спроведена је
акција усмерена на већу безбедност мотоциклиста под називом "Тренинг безбедне вожње за
возаче мотоцикла" и одржана су предавања за ученике Техничке школе у Смедереву под
називима "На матуру без возила" и "Још увек волим" са јасним порукама шта се све може
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десити ако се не поштују прописи и правила понашања у саобраћају. Такође је одржан семинар
за васпитаче деце предшколског узраста.
Настављена је акција поделе ауто-седишта за новорођене бебе, као јединствена у
Републици и закључно са првих шест месеци ове године је подељено око 1200 седишта.
Основне превентивне активности се спроводе у основним школама кроз школске
програме и кроз такмичење "Шта знаш о саобраћају". Ове године је организован конкурс
израде писаних и ликовних радова са темом саобраћаја за ученике основних школа и децу
предшколског узраста који је имао изванредан одзив. Најбољи ученици и школе су добили
награде у виду књига док су сви објекти предшколског узраста у Смедереву добили играчке.
Основна школа "Херој Света Младеновић" у Сараорцима је у оквиру акције "Шта знаш о
саобраћају", за досадашње залагање и допринос у акцији, награђена бициклом од стране Савета
за безбедност саобраћаја на путевима.
Опремљен је кабинет за саобраћајну струку Техничке школе у Смедереву ради обуке
ученика из безбедности саобраћаја.
За потребе Дома здравља у Смедереву приликом хитних интервенција збрињавања
повређених у саобраћајним незгодама набављен је уређај за реанимацију-дефибрилатор.
У току је израда саобраћајно-архитектонских пројеката улица Кнеза Михаила, Војводе
Ђуше и Шалиначке, као и више мањих саобраћајних пројеката.
Обука кандидата за возаче "А" и "Б" категорије се обавља у 5 ауто-школа.
Технички прегледи возила се обављају у 12 градских и 2 центра у сеоским месним
заједницама.
Контролу и регулисање саобраћаја, осим на Аутопуту, обавља Одељење саобраћајне
полиције, Полицијске управе Смедерево.
Према подацима из 2016. године на територији града Смедерева живи 107.528
становника и има регистровано укупно 24.315 возила од чега највише путничких (21.021) и
теретних (1.853). Мотоцикла има 272, трактора 192 и аутобуса 33.

3
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II ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЉИ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА
У првих шест месеци 2017. године, на подручју града Смедерева забележене су укупно
180 саобраћајне незгоде у којима је смртно страдало 3 лица, 13 лица су задобила тешке телесне
повреде, а 129 лаке телесне повреде. У 133 незгода је наступила и материјална штета на
возилима и путним и другим објектима. У односу на исти период 2016. године број
саобраћајних незгода је мањи за 4,8 %, број погинулих лица је мањи за 62,5%, број тешко
повређених лица мањи за 7,1%, а број лако повређених лица за 3%. Упоређујући статистичке
податке за претходну и ову годину констатује се да је безбедност саобраћаја у овој години на
знатно већем нивоу.
Од овог броја саобраћајних незгода на државном путу А1-Аутопуту су се догодиле 4
саобраћајне незгоде у којима је 1 лице погинуло, 2 лица су задобила тешке телесне повреде, а 2
лаке телесне повреде.
Табела 1. ПОСЛЕДИЦЕ У САОБРАЋАЈНИМ НЕЗГОДАМА БЕЗ АУТОПУТА
јануар - јун
2017.
2
11
127

ПОСЛЕДИЦЕ САОБ. НЕЗГОДА
Смртно страдали
Тешке телесне повреде
Лаке телесне повреде

Табела 2. ПОСЛЕДИЦЕ У САОБРАЋАЈНИМ НЕЗГОДАМА – АУТОПУТ
ПОСЛЕДИЦЕ САОБ. НЕЗГОДА

јануар - јун
2017.
1
2
2
4

Смртно страдали
Тешке телесне повреде
Лаке телесне повреде
Материјална штета

Табела 3. РАСПОДЕЛА СОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА СА СМРТНО СТРАДАЛИМ
ЛИЦИМА ПРЕМА УЧЕСНИЦИМА БЕЗ АУТОПУТА
УЧЕСНИК САОБ. НЕЗГОДА
Возач
Путник
Пешак

укупно

јануар - јун
2017.
0
0
2
2

Табела 4. САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ СА СМРТНО СТРАДАЛИМ ЛИЦИМА БЕЗ
АУТОПУТА
Место

Улица/пут

Смртно страдао

Мала Крсна

ДП 33

пешак

Смедерево

Раскрсница Улице 16. октобра и
Улице Партизанске

пешак

4

Вид незгоде
путничко возило оборило и
згазило пешака
путничко возило оборило и
згазило пешака

Узрок
незгоде
Радња
брзина
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Међу смртно страдалим лицима су 2 пешака.
Ниједно дете до 14 година старости није погинуло у саобраћају.
Табела 5. РАСПОДЕЛА САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА ПРЕМА УЗРОКУ (без Аутопута)
јануар - јун
2017.
Непрописна или неприлагођена брзина кретања возилом
82
Извођење непрописних радњи у саобраћају
64
Неуступање првенства пролаза
24
Остало
5
Вожња под дејством алкохола
1
свега
176
УЗРОК

Најчешћи узрок настанка саобраћајних незгода је непрописна или неприлагођена брзина
кретања возилом. На другом месту узрок је извођење непрописних радњи у саобраћају.
Колико возачи не поштују ограничење прописане брзине говоре подаци Агенције за
безбедност саобраћаја Републике Србије, прикупљени одређеним снимањима на нашем
подручју, да је 80,2% путничких аутомобила у насељу од броја снимљених возила прекорачило
брзину, 59,8% ван насеља, док чак 91,7% мотоциклиста од броја снимљених прекорачило
брзину у насељу и 67,2% ван насеља.
Табела 6. РАСПОДЕЛА САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА ПРЕМА ВИДУ НЕЗГОДЕ (без
Аутопута)
ВИД НЕЗГОДЕ

Бочни судар
Удар возила у друго заустављено или паркирано возило
Судар при вожњи у истом смеру
Обарање или гажење пешака
Слетање са коловоза и удар у објекат поред пута
Судар возила из супротних смерова
Слетање возила са пута
Удар возила у неки други објекат на путу
Остале врсте незгода
Превртање возила на путу
Испадање - падање лица из возила у покрету
Обарање или гажење стоке или друге животиње
Судар при упоредној вожњи
Међусобни судар друмског и железничког возила
свега

јануар - јун
2017.
39
28
25
25
23
16
14
3
2
1
0
0
0
0
176

Најчешћи видови саобраћајних незгода су судари возила свих врста. Такође је значајан
вид незгоде слетање возила са коловоза, што говори о брзини као најзаступљенијем узроку
настанка саобраћајних незгода.
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Табела 7. РАСПОДЕЛА САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА ПРЕМА КАТЕГОРИЈИ ПУТА
КАТЕГОРИЈА ПУТА
Улица у насељеном месту
Државни пут
А1- Аутопут
Општински пут

јануар - јун
2017.
147
26
4
3
свега
180

Највећи број незгода се догодио у улицама у насељима на територији града Смедерева и
то због највећег обима саобраћаја који се у њима одвија, док су се незгоде са најтежим
последицама догодиле на државним путевима у највећем броју ван насеља.
Табела 8. РАСПОДЕЛА САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА ПРЕМА ЛОКАЦИЈИ НА
ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА (без Аутопута)
ДРЖАВНИ ПУТ
ДП IБ 33 (Аутопут - Пожаревац)
ДП IIБ 352 (ДП 153 - Колари - Селевац - Смед. Паланка)
ДП IIА 156 (Раља - Смедеревска Паланка)
ДП IIА 153 (Орешац - Аутопут у Раљи )
ДП IБ 14 (Ковин - Раља)
ДП IIА 153 - ДП II 155 (раскрсница у Петријеву)
ДП II 155 (Петријево - Младеновац)
ДП IIА 153 - ДП IIБ 352 (Коларска раскрсница)
Свега

јануар - јун
2017.
6
4
4
4
3
2
2
1
26

Табела 9. РАСПОДЕЛА НЕЗГОДА ПРЕМА ЛОКАЦИЈИ НА ОПШТИНСКИМ
ПУТЕВИМА
ОПШТИНСКИ ПУТ
ОП 2
ОП 11
ОП 20
Свега

јануар - јун
2017.
1
1
1
3

Број незгода које су се догодиле на општинским путевима је врло мали.
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Табела 10. РАСПОДЕЛА НЕЗГОДА ПРЕМА НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ
јануар - јун
2017.
121
6
6
5
5
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
176

МЕСТО
Смедерево
Радинац
Раља
Мала Крсна
Лугавчина
Михајловац
Скобаљ
Петријево
Осипаоница
Враново
Водањ
Суводол
Сараорци
Мало Орашје
Липе
Колари
Удовице
Вучак
Сеоне
Друговац

Највећи број незгода се због величине обима саобраћаја догодио у граду Смедереву, а
затим у Раљи и Радинцу.
Табела 11. РАСПОДЕЛА САОБРАЋАЈНИХ НЕЗГОДА ПРЕМА ЛОКАЦИЈИ НА
УЛИЦАМА У СМЕДЕРЕВУ
јануар - јун
2017.
10
8
8
6
6
6
5
5
4
3
3
3
3

УЛИЦА
Коларска
Карађорђева
Шалиначка
Кнеза Михаила
Црвене армије
Улица Слободе
17. октобра
Горанска
Саве Немањића
16. октобра
Димитрија Давидовића
Деспота Ђурђа
Војводе Степе
7
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Највећи број незгода и даље се догађа у главним саобраћајницама града Смедерева,
односно у улицама Коларска, Карађорђева, Шалиначка, Кнеза Михаила, Црвене армије, Улица
Слободе итд.
Табела 12. РАСПОДЕЛА НЕЗГОДА ПРЕМА КАТЕГОРИЈИ ВОЗИЛА (без Аутопута)
КАТЕГОРИЈА ВОЗИЛА
Путнички аутомобил
Теретно возило
НН
Аутобус
Мопед, мотокултиватор, радна машина
Мотоцикл
Трактор
Бицикл

јануар - јун
2017.
251
26
12
7
7
4
4
1
свега
312

Путнички аутомобили најчешће учествују у саобраћајним незгодама пошто је и њихов
проценат учешћа у саобраћају највећи, а затим теретна возила. Забележен је пад броја
бициклиста који учествују у незгодама.

ЧЛАН ГРАДСКОГ ВЕЋА ЗАДУЖЕН ЗА
РЕСОР САОБРАЋАЈА И БЕЗБЕДНОСТИ
Бранислав Дробњаковић, дипл.саоб.инж., с.р.
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НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Драган Крстић, дипл.грађ.инж., с.р.
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На основу чланa 53. став 2. и члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије“, број 72/2009, 52/2011, 55/2013,
35/2015-аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016-одлука
УС), члана 32. став 1. тачка 20., а у вези са чланом 66. став
3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016др. закон) и члана 19. став 1. тачка 23. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 12/2016-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 10. седници одржаној
11. октобра 2017. године, донела је

О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ДИРЕКТОРКЕ ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗЕЛЕНИЛО И
ГРОБЉА СМЕДЕРЕВО
I
СЛАЂАНИ ЈЕРЕМИЋ, престаје функција директорке
Јавног комуналног предузећа Зеленило и гробља Смедерево, због истека мандата на који је именована, са 11. октобром 2017. године.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
У ВРАНОВУ
I
У Школски одбор Основне школе „Доситеј Обрадовић“
у Вранову именују се за чланове:
1. Жељко Радојевић, представник јединице локалне
самоуправе
2. Катја Беч, представница јединице локалне самоуправе
3. Горан Алексић, представник јединице локалне самоуправе
4. Владимир Аранђеловић, представник запослених
5. Александра Вујић, представница запослених
6. Тијана Ђокић, представница запослених
7. Сања Вучковић, представница родитеља ученика
8. Далибор Денчић, представник родитеља ученика
9. Зорана Новаковић, представница родитеља ученика.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-165/2017-07
У Смедереву, 11. октобра 2017. године

Образложење
Чланом 46. Закона о јавним предузећима („Службени
гласник Републике Србије“, број 15/2016) утврђено је да
мандат директора престаје истеком периода на који је именован, оставком и рарешењем.
Чланом 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007,
83/2014-др. закон и 101/2016-др. закон) прописано је да
скупштина општине, у складу са законом, именује и разрешава директоре јавних предузећа чији је оснивач, док је
чланом 66. став 3. истог Закона прописано да се одредбе
овог закона које се односе на скупштину општине, примењују на градску скупштину.
Чланом 19. став 1. тачка 9. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 12/2016-пречишћен текст) прописано је да Скупштина града, у складу са
законом, именује и разрешава директоре јавних предузећа
чији је оснивач.
С обзиром да је Слађани Јеремић, досадашњој директорки Јавног комуналног предузећа Зеленило и гробља
Смедерево престао мандат истеком периода на који је именована, то је Скупштина града Смедерева одлучила као у
диспозитиву овог Решења.
Број 02-228/2017-07
У Смедереву, 11. октобра 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.

174.

175.

На основу члана 46. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник Републике Србије“, број 15/2016), члана 32. став 1. тачка 9., а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, број 129/2007, 83/2014-др. закон и 101/2016-др.
закон) и члана 19. став 1. тачка 9. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 12/2016-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 10. седници одржаној
11. октобра 2017. године, донела је

На основу члана 52. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник Републике Србије“, број 15/2016), члана 32. став 1. тачка 9., а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, број 129/2007, 83/2014-др. закон и 101/2016-др.
закон) и члана 19. став 1. тачка 9. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 12/2016-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 10. седници одржаној
11. октобра 2017. године, донела је

Страна 18 – Број 10

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
ЗЕЛЕНИЛО И ГРОБЉА СМЕДЕРЕВО
I
Виолета Максимовић, специјалиста струковни економиста из области економских наука, именује се за вршиоца
дужности директора Јавног комуналног предузећа Зеленило и гробља Смедерево.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Образложење
Чланом 52. Закона о јавним предузећима („Службени
гласник Републике Србије“, број 15/2016) утврђено је да се
вршилац дужности директора може именовати до именовања директора јавног предузећа по спроведеном јавном
конкурсу, као и да период обављања функције вршиоца дужности директора не може бити дужи од једне године.
Чланом 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007,
83/2014-др. закон и 101/2016-др. закон) прописано је да
скупштина општине, у складу са законом, именује и разрешава директоре јавних предузећа чији је оснивач, док је
чланом 66. став 3. истог Закона прописано да се одредбе
овог закона које се односе на скупштину општине, примењују на градску скупштину.
Чланом 19. став 1. тачка 9. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 12/2016-пречишћен текст) прописано је да Скупштина града, у складу са
законом, именује и разрешава директоре јавних предузећа
чији је оснивач.
С обзиром да је Слађани Јеремић, досадашњој директорки Јавног комуналног предузећа Зеленило и гробља
Смедерево престао мандат истеком периода на који је
именована, потребно је именовати вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа Зеленило и гробља
Смедерево, до именовања директора по спроведеном јавном конкурсу.
На основу напред наведеног, а у складу са позитивно-правним прописима, Скупштина града Смедерева донела
је Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа Зеленило и гробља Смедерево,
у датом тексту.
Број 02-225/2017-07
У Смедереву, 11. октобра 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.

176.
На основу члана 17. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број 15/2016),
члана 32. став 1. тачка 9., а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републи-
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ке Србије“, број 129/2007, 83/2014-др. закон и 101/2016-др.
закон) и члана 19. став 1. тачка 9. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 12/2016-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 10. седници одржаној
11. октобра 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ВОДОВОД
СМЕДЕРЕВО
I
Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа Водовод Смедерево („Службени лист града Смедерева“, број 4/2014 и
12/2016) мења се у тачки I тако што се за председника Надзорног одбора именује Александар Радуловић, представник Оснивача, уместо Драгослава Петровића, представника Оснивача.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Образложење
Чланом 17. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број 15/2016) прописано
је да председника и чланове надзорног одбора јавног предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе именује орган одређен статутом јединице локалне самоуправе,
на период од четири године, од којих је један члан надзорног одбора из реда запослених.
Чланом 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007,
83/2014-др. закон и 101/2016-др. закон) прописано је да
скупштина општине, у складу са законом, између осталог,
именује и разрешава надзорни одбор јавних предузећа чији
је оснивач, док је одредбом члана 66. став 3. истог Закона
прописано да се одредбе овог закона које се односе на скупштину општине, примењују на градску скупштину.
Чланом 19. став 1. тачка 9. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 12/2016-пречишћен текст) прописано је да Скупштина града, у складу са
законом, између осталог, именује и разрешава надзорни одбор јавних предузећа чији је оснивач.
Решењем о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа Водовод Смедерево („Службени лист града Смедерева“, број 4/2014 и
12/2016), Драгослав Петровић именован је за председника
Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа Водовод
Смедерево, као представник Оснивача.
Именовани је на функцију председника Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа Водовод Смедерево поднео писану оставку, коју је предао председнику Скупштине
града Смедерева и која је на писарници заведена под бројем
02-223/2017-07 од 09.10.2017. године.
На основу напред наведеног, а сходно позитивно-правним прописима, потребно је именовати новог председника
Надзорног одбора, те је Скупштина града Смедерева донела Решење о измени Решења о именовању председника и
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чланова Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа
Водовод Смедерево, у датом тексту.
Број 02-224/2017-07
У Смедереву, 11. октобра 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.

177.
На основу чланова 35. и 37. Статута града Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 12/2016-пречишћен текст) и чланова 2., 3., 4., 12. и 23. Одлуке о радним
телима Скупштине града Смедерева („Службени лист града Смедерева”, број 3/2008),
Скупштина града Смедерева, на 10. седници одржаној
11. октобра 2017. године, донела је

Страна 19 – Број 10
РЕШЕЊЕ

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГИМНАЗИЈЕ У СМЕДЕРЕВУ
I
Решење о именовању чланова Школског одбора Гимназије у Смедереву („Службени лист града Смедерева“,
број 5/2015 и 9/2016), мења се у тачки I тако што се разрешава дужности члан Школског одбора Биљана Пузовић,
представник родитеља ученика, а уместо ње за новог члана Школског одбора именује се Слободан Миладиновић,
представник родитеља ученика.
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-211/2017-07
У Смедереву, 11. октобра 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОСНИВАЊУ САВЕТА ЗА
РАД И РАЗВОЈ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА И ИЗБОРУ
ЧЛАНОВА САВЕТА
I
Решење о оснивању Савета за рад и развој месних заједница и избору чланова Савета („Службени лист града
Смедерева“, број 9/2016), мења се у тачки I, подтачка 6.,
тако што се уместо Драгана Ђуричића, члана Савета, бира
Александар Марјановић.
II

179.
На основу члана 35. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике Србије“, број 62/2006,
65/2008-др.закон, 41/2009, 112/2015 и 80/2017) и члана 19.
став 1. тачка 23. Статута града Смедерева („Службени лист
града Смедерева“, број 12/2016 - пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 10. седници одржаној
11. октобра 2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ

Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева”.
Број 02-212/2017-07
У Смедереву, 11. октобра 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.

178.
На основу члана 54. став 2. Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник Републике
Србије“, број 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015-аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016-одлука УС), члана 32. став
1. тачка 20., а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број
129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016- др. закон) и члана
19. став 1. тачка 23. Статута града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 12/2016-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 10. седници одржаној
11. октобра 2017. године, донела је

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОМАСАЦИЈЕ НА ДЕЛОВИМА КАТАСТАРСКИХ ОПШТИНА ШАЛИНАЦ, КУЛИЧ И СМЕДЕРЕВО (ГРАД
СМЕДЕРЕВО) И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА,
СЕКРЕТАРА, ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ И ЊИХОВИХ
ЗАМЕНИКА
I
ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за спровођење комасације за
подручје које обухвата делове катастарских општина Шалинац, Кулич и Смедерево (Град Смедерево) (у даљем тексту : Комисија).
У Комисију се именују:
- за председника
Милена Нисев, дипломирани правник са положеним
правосудним испитом
- за заменика председника
Снежана Савић-Илић, дипломирани правник са положеним правосудним испитом
- за секретара
Снежана Поповић, дипломирани правник
- за заменика секретара
Биљана Станисављевић, дипломирани правник
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- за чланове:
1. Душан Михајловић, дипломирани инжењер пољопривреде, члан
Марина Здравковић, дипломирани инжењер пољопривреде, заменик члана
2. Биљана Матко, инжењер геодезије, члан
Драган Перић, инжењер геодезије, заменик члана
3. Бранислав Станковић,дипломирани инжењер архитектуре, члан
Горан Вучићевић, дипломирани инжењер просторног планирања, заменик члана
4. Велимир Јовановић, представник учесника комасације из Шалинца, члан
Дејан Брајковић, представник учесника комасације
из Кулича, заменик члана
5. Миодраг Грујић, представник учесника комасације
из Шалинца, члан
Миладин Стевановић, представник учесника комасације из Кулича, заменик члана
6. Жељко Лазаревић, представник учесника комасације из Кулича, члан
Дарко Лазаревић, представник учесника комасације из Шалинца, заменик члана.
II
Задатак Комисије из тачке I овог Решења је да у складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени
гласник Републике Србије“, број 62/2006, 65/2008-др.закон,
41/2009, 112/2015 и 80/2017) и начелима комасације спроведе поступак уређења пољопривредног земљишта комасацијом у деловима катастарских општина Шалинац, Кулич и
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Смедерево (Град Смедерево), обједињује рад свих органа и
организација који обављају послове у поступку комасације,
образује поткомисије за комасациону процену земљишта,
за процену вредности дугогодишњих засада и објеката, као
и друга стручна тела за предузимање појединих радњи у
поступку комасације, обавља и друге послове.
Стручне и административне послове Комисије обавља
секретар Комисије.
III
Финансијско пословање Комисије водиће Одељење
Градске управе града Смедерева надлежно за финансије, а
налогодавац за употребу и исплату средстава за спровођење поступка комасације је председник Комисије, а у његовом одсуству заменик председника Комисије.
IV
Трошкови рада Комисије, поткомисија и других стручних тела и појединаца који врше одређене послове у поступку комасације иду на терет трошкова комасационог
поступка.
V
Ово Pешење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 320-34/2017-07
У Смедереву, 11. октобра 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.
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Страна 23 – Број 10

САДРЖАЈ
Рег. бр.

Страна

Рег. бр.

Страна

СКУПШТИНА ГРАДА
167.

168.

169.

170.

171.
172.

Одлука о отпису дуга и конверзији дуга по
основу јавних прихода који су уступљени
приход града Смедерева пореског обвезника субјекта приватизације Грађевинског
предузећа „Мостоградња“ АД Београд

1

Одлука о отпису дуга пореског обвезника
субјекта приватизације Приврeдног друштва за грађење, ремонт и одржавање пруга ЗГОП а.д. Нови Сад

1

Одлука о измени Одлуке о конверзији дуга
на дан 30.11.2016. године са каматом до
31.12.2016. године субјекта приватизације
Саобраћајног предузећа „Ласта“ А.Д. Београд по основу уступљеног јавног прихода
– дела пореза на зараде као прихода Града
Смедерева у капитал Града

2

Одлука о општим правилима кућног реда у
стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији града Смедерева

2

Одлука о аутобуским стајалиштима на територији града Смедерева

6

Закључак којим се прихвата Извештај о
стању безбедности саобраћаја на територији града Смедерева за период јануар-јун
2017. године

8

173.

Решење о именовању чланова Школског
одбора Основне школе „Доситеј Обрадовић“ у Вранову

17

174.

Решење о престанку функције директорке
Јавног комуналног предузећа Зеленило и
гробља Смедерево

17

175.

Решење о именовању вршиоца дужности
директора Јавног комуналног предузећа
Зеленило и гробља Смедерево

17

176.

Решење о измени Решења о именовању
председника и чланова Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа Водовод
Смедерево
Решење о измени Решења о оснивању Савета за рад и развој месних заједница и избору чланова Савета

18

178.

Решење о измени Решења о именовању
чланова Школског одбора Гимназије у
Смедереву

19

179.

Решење о образовању Комисије за спровођење комасације на деловима катастарских
општина Шалинац, Кулич и Смедерево
(Град Смедерево) и именовању председника, секретара, чланова Комисије и њихових
заменика

19

177.

19
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