ГРАДА СМЕДЕРЕВА
ГОДИНА X БРОЈ 11

СМЕДЕРЕВО, 17. НОВЕМБАР 2017. ГОДИНЕ

СКУПШТИНА ГРАДА

дерева и усклађивање планског документа са одредбама Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама и другим
прописима у складу са Законом.

На основу члана 35. став 7., а у вези са чланом 46. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“, број 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука
УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 54/2013-решење УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014
и 145/2014), члана 32. став 1. тачка 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) и члана 19. став 1. тачка 5. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
12/2016-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 11. седници одржаној
17. новембра 2017. године, донела jе

Члан 6.

180.

ОД Л У КУ
О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ГЕНЕРАЛНОГ
УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА СМЕДЕРЕВА
Члан 1.
Приступа се изради Измена и допуна Генералног урбанистичког плана Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 10/2012) (у даљем тексту: Измене и допуне).
Члан 2.
Изменама и допунама не мења се граница обухвата Генералног урбанистичког плана Смедерева.
Члан 3.
Разлози за израду Измена и допуна у смислу ове Одлуке садржани су у потреби усклађивања Генералног урбанистичког плана Смедерева са стратешким и законодавним
оквиром Републике Србије у области водног саобраћаја.
Члан 4.
Услови и смернице за израду Измена и допуна у смислу
ове Одлуке садржани су у Стратегији развоја водног саобраћаја Републике Србије од 2015. до 2025. године („Службени гласник Републике Србије“, број 3/2015) (у даљем
тексту: Стратегија развоја водног саобраћаја) и одредбама
Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама.
Члан 5.
Циљ израде Измена и допуна је имплементација Стратегије развоја водног саобраћаја на територији града Сме-

Носилац израде Измена и допуна је Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске
управе Смедерево.
Члан 7.
Рок за израду Измена и допуна је 60 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 8.
Средства за израду Измена и допуна обезбеђује се из
средстава наручиоца.
Уступање израде Измена и допуна обезбеђује наручилац.
Члан 9.
Нацрт Измена и допуна биће изложен на јавни увид у трајању од 30 дана у просторијама Градске управе Смедерево.
Члан 10.
За израду Измена и допуна не приступа се изради
стратешке процене утицаја на животну средину, на основу Решења о неприступању изради стратешке процене
утицаја Измена и допуна Генералног урбанистичког плана
Смедерева на животну средину, број 350-333/2017-05 од
10.11.2017. године, које чини саставни део ове Одлуке.
Члан 11.
Нацрт Измена и допуна израђује се у 3 примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику.
Дигиталне карте израђују се и предају једном од следећих формата: *.shp, *mxd, *.dwg, *.dxf, *mif, *.dgn, *kml, *gml
или*.xml (други фајл формати не сматрају се валидним).
Граница плана израђује се искључиво у *gml формату.
Члан 12.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 350-334/2017-07
У Смедереву, 17. новембра 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.
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Република Србија
ГРАД СМЕДЕРЕВО
ГРАДСКА УПРАВА СМЕДЕРЕВО
Одељење за урбанистичко-комуналне и
имовинско-правне послове
Број: 350-333/2017-05
Датум: 10.11.2017. године
СМЕДЕРЕВО
Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинскоправне послове Градске управе Смедерево, на основу
члана 9. став 1. Закона о стратешкој процени утицаја на
животну средину („Службени гласник Републике Србије“,
број 135/2004 и 88/2010), а у вези са чланом 46. 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), доноси
РЕШЕЊЕ
1. НЕ ИЗРАЂУЈЕ СЕ Стратешка процена утицаја Измена и допуна Генералног урбанистичког плана Смедерева на животну средину (у даљем тексту: Стратешка
процена).
2. Генерални урбанистички план је стратешки развојни
план, са општим елементима просторног развоја,
за насељено место које је Законом о територијалној
организацији Републике Србије утврђено као град.
Генерални урбанистички план садржи: границе
плана и обухват грађевинског подручја; генерална
урбанистичка решења са наменама површина које
су претежно планиране у грађевинском подручју;
генералне правце и коридоре за саобраћајну,
енергетску, водопривредну, комуналну и другу
инфраструктуру; поделу на целине за даљу разраду
плановима генералне регулације за цело грађевинско
подручје; друге елементе који су од значаја за даљу
планску разраду.
3. Разлози за неприступање изради Стратешке
процене су ти што се Измене и допуне Генералног
урбанистичког плана Смедерева односе на
коришћење мањих површина на локалном нивоу, као
и на његово усклађивање са прописима Републике
Србије у области водног саобраћаја и смерницама
из Стратегије развоја водног саобраћаја Републике
Србије.
4. Ово Решење је саставни део Одлуке о изради Измена
и допуна Генералног урбанистичког плана Смедерева
и објављује се у „Службеном листу града Смедерева“.
Образложење
Чланом 9. став 3. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник Републике
Србије“, број 135/2004 и 88/2010), прописано је да орган
надлежан за припрему плана у области просторног и
урбанистичког планирања може да одлучи да се не израђује
стратешка процена, о чему претходно прибавља мишљење
органа надлежног за послове заштите животне средине и
других заинтересованих органа и организација.
Одлука садржи: податке о врсти плана, разлоге
за не приступање изради стратешке процене према
критеријумима прописаних Законом о стратешкој процени

17. новембар 2017. године

утицаја на животну средину, као и друге релевантне
чињенице на основу којих је одлучено да се не приступи
изради стратешке процене.
Иницијатори за израду Измена и допуна Генералног
урбанистичког плана Смедерева, што је и био повод за
одлучивање о потреби израде стратешке процене утицаја
тог планског документа на животну средину, су Petrol
LPG d.o.o. Beograd и FERANEX d.o.o. Smederevo. Разлог
за измену и допуну Генералног урбанистичког плана
Смедерева је добијање одобрења за обављање лучке
делатности, односно проглашења лучког подручја, у складу
са Законом о пловидби и лукама на унутрашњим водама
(„Службени гласник Републике Србије“, број 73/2010,
121/2012 и 18/2015), на локацији на којој иницијатори већ
обављају ту делатност.
С обзиром да су важећи плански документи града
Смедерева, који се односе на предметно подручје, донети
пре доношења Стратегије развоја водног саобраћаја
Републике Србије од 2015 до 2025 године („Службени
гласник Републике Србије“, број 3/2015) и ступања на
снагу Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама
(„Службени гласник Републике Србије“, број 73/2010,
121/2012 и 18/2015), потребно је њихово усклађивање кроз
измене и допуне, ради имплементације наведене Стратегије
и примене Закона о пловидби и лукама на унутрашњим
водама.
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Драган Крстић, дипл. грађ.инж., с.р.

181.
На основу члана 35. став 7., а у вези са чланом 46. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“, број 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука
УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 54/2013-решење УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014
и 145/2014), члана 32. став 1. тачка 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) и члана 19. став 1. тачка 5. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
12/2016-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 11. седници одржаној
17. новембра 2017. године, донела jе
ОД Л У КУ
О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА
ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ГРАДСКО
ПОДРУЧЈЕ СМЕДЕРЕВА
Члан 1.
Приступа се изради Измена и допуна Плана генералне
регулације за градско подручје Смедерева („Службени лист
града Смедерева“, број 3/2013) (у даљем тексту: Измене и
допуне).
Члан 2.
Изменама и допунама не мења се граница обухвата
Плана генералне регулације за градско подручје Смедерева.
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Члан 3.

Члан 12.

Разлози за израду Измена и допуна у смислу ове Одлуке садржани су у потреби усклађивања Плана генералне
регулације за градско подручје Смедерева са стратешким и
законодавним оквиром Републике Србије у области водног
саобраћаја.

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

Члан 4.
Услови и смернице за израду Измена и допуна у смислу
ове Одлуке садржани су у Стратегији развоја водног саобраћаја Републике Србије од 2015. до 2025. године („Службени гласник Републике Србије“, број 3/2015) (у даљем
тексту: Стратегија развоја водног саобраћаја) и одредбама
Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама.
Члан 5.
Циљ израде Измена и допуна је имплементација Стратегије развоја водног саобраћаја у планском обухвату и
усклађивање планског документа са одредбама Закона о
пловидби и лукама на унутрашњим водама и другим прописима у складу са Законом.
Члан 6.
Носилац израде Измена и допуна је Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске
управе Смедерево.
Члан 7.
Рок за израду Измена и допуна је 60 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 8.
Средства за израду Измена и допуна обезбеђују се из
средстава наручиоца.
Уступање израде Измена и допуна обезбеђује наручилац.
Члан 9.
Нарцт Измена и допуна биће изложен на јавни увид у
трајању од 30 дана у просторијама Градске управе Смедерево.
Члана 10.
За израду Измена и допуна не приступа се изради
стратешке процене утицаја на животну средину, на основу Решења о неприступању изради стратешке процене
утицаја Измена и допуна Плана генералне регулације за
градско подручје Смедерева на животну средину, број 350335/2017-05 од 10.11.2017. године, које чини саставни део
ове Одлуке.
Члан 11.
Нацрт Измена и допуна израђује се у 3 примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику.
Дигиталне карте израђују се и предају једном од следећих формата: *.shp, *mxd, *.dwg, *.dxf, *mif, *.dgn,
*kml, *gml или *.xml (други фајл формати не сматрају се
валидним).
Граница плана израђује се искључиво у *gml формату.

Број 350-336/2017-07
У Смедереву, 17. новембра 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.
Република Србија
ГРАД СМЕДЕРЕВО
ГРАДСКА УПРАВА СМЕДЕРЕВО
Одељење за урбанистичко-комуналне и
имовинско-правне послове
Број: 350-335/2017-05
Датум: 10.11.2017. године
СМЕДЕРЕВО
Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево, на основу
члана 9. став 1. Закона о стратешкој процени утицаја на
животну средину („Службени гласник Републике Србије“,
број 135/2004 и 88/2010), а у вези са чланом 46. 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), доноси
РЕШЕЊЕ
1. НЕ ИЗРАЂУЈЕ СЕ Стратешка процена утицаја Измена и допуна Плана генералне регулације за градско
подручје Смедерева на животну средину (у даљем
тексту: Стратешка процена).
2. План генералне регулације доноси се за насељено
место које је седиште јединице локалне самоуправе
и то за цело грађевинско подручје насељеног места.
План генералне регулације садржи: границе плана и
обухват грађевинског подручја; поделу простора на
целине и зоне; претежну намену земљишта по целинама и зонама; регулационе и грађевинске линије;
потребне нивелационе коте раскрсница улица и површине јавне намене; коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру; мере заштите културно-историјских споменика и
заштићених природних целина; зоне за које се обавезно доноси план детаљне регулације са прописаном
забараном изградње до његовог доношења; локације
за које се обавезно израђује урбанистички пројекат,
односно расписује конкурс; правила уређења и правила грађења по целинама и зонама за које није предвиђено доношење плана детаљне регулације; друге
елементе значајне за спровођење.
3. Разлози за неприступање изради Стратешке процене
су ти што се Измене и допуне Плана генералне регулације за градско подучје Смедерева односе на коришћење мањих површина на локалном нивоу, као и на
његово усклађивање са прописима Републике Србије
у области водног саобраћаја и смерницама из Стратегије развоја водног саобраћаја Републике Србије.
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4. Ово Решење је саставни део Одлуке о изради Измена и допуна Плана генералне регулације за градско
подручје Смедерева и објављује се у „Службеном листу града Смедерева“.
Образложење
Чланом 9. став 3. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике
Србије“, број 135/2004 и 88/2010), прописано је да орган
надлежан за припрему плана у области просторног и урбанистичког планирања може да одлучи да се не израђује
стратешка процена, о чему претходно прибавља мишљење
органа надлежног за послове заштите животне средине и
других заинтересованих органа и организација.
Одлука садржи: податке о врсти плана, разлоге за не
приступање изради стратешке процене према критеријумима прописаних Законом о стратешкој процени утицаја
на животну средину, као и друге релевантне чињенице на
основу којих је одлучено да се не приступи изради стратешке процене.
Иницијатори за израду Измена и допуна Плана генералне регулације за градско подручје Смедерева, што је и
био повод за одлучивање о потреби израде стратешке процене утицаја тог планског документа на животну средину,
су Petrol LPG d.o.o. Beograd и FERANEX d.o.o. Smederevo.
Разлог за измену и допуну Плана генералне регулације за
градско подручје Смедерева је добијање одобрења за обављање лучке делатности, односно проглашења лучког подручја, у складу са Законом о пловидби и лукама на унутрашњим водама („Службени гласник Републике Србије“, број
73/2010, 121/2012 и 18/2015), на локацији на којој иницијатори већ обављају ту делатност.
С обзиром да су важећи плански документи града Смедерева, који се односе на предметно подручје, донети пре
доношења Стратегије развоја водног саобраћаја Републике
Србије од 2015 до 2025 године („Службени гласник Републике Србије“, број 3/2015) и ступања на снагу Закона о
пловидби и лукама на унутрашњим водама („Службени гласник Републике Србије“, број 73/2010, 121/2012 и
18/2015), потребно је њихово усклађивање кроз измене и
допуне, ради имплементације наведене Стратегије и примене Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама.
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Драган Крстић, дипл.грађ.инж., с.р.
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На основу члана 35. став 7., а у вези са чланом 46. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике
Србије“, број 72/2009, 81/2009 - 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 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 101/2016 - др.закон) и члана 19. став 1. тачка 5. Статута града Смедeрева („Службени
лист града Смедерева“, број 12/2016-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 11. седници одржаној
17. новембра 2017. године, донела jе

17. новембар 2017. године
ОД Л У КУ

О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ЛУКА СМЕДЕРЕВО
Члан 1.
Приступа се изради Измена и допуна Плана детаљне
регулације Лука Смедерево („Службени лист града Смедерева“, број 8/2017) (у даљем тексту: Измене и допуне).
Члан 2.
Изменама и допунама мења се граница обухвата Плана
детаљне регулације Лука Смедерево, тако што се обухвату
Плана додаје катастарска парцела број 1/6 ко Смедерево,
површине 34ha 60 a 80 m2.
Коначна граница дефинисаће се приликом припреме
Нацрта Измена и допуна.
Члан 3.
Услови и смернице планских докумената вишег реда и
развојних стратегија за израду Измена и допуна су у:
-З
 акону о Просторном плану Републике Србије од
2010. до 2020. године („Службени гласник Републике
Србије“, број 88/2010);
-Р
 егионалном просторном плану за подручје Подунавског и Браничевског управног округа („Службени гласник Републике Србије“, број 8/2015);
-П
 росторном плану подручја посебне намене међународног водног пута Е 80 – Дунав (Паневропски коридор VII) („Службени гласник Републике Србије“, број
14/2015);
-С
 тратегији развоја водног саобраћаја Републике Србије од 2015. до 2025. године („Службени гласник Републике Србије“, број 3/2015);
-П
 росторном плану града Смедерева („Службени лист
града Смедерева“, број 3/2011);
-Г
 енералном урбанистичком плану Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 10/2012);
-П
 лану генералне регулације за подручје Индустријске
зоне Смедерева („Службени лист града Смедерева“,
број 3/2013 и 5/2015).
Израда Измена и допуна заснива се на планској, студијској, техничкој и другој документацији, резултатима
досадашњих истраживања и важећим документима у Републици Србији.
Подлоге за израду Измена и допуна су:
- о верен катастарско-топографски план у границама
обухвата Плана
- постојеће геодетске подлоге
- к опија плана издата од РГЗ Службе за катастар непокретности Смедерево
- постојећи орто-фото снимак подручја града Смедерева.
Члан 4.
Принципи планирања, коришћења, уређења и заштите
простора заснивају се на начелима уређења и коришћења
простора утврђеним чланом 3. Закона о планирању и изградњи.
Члан 5.
Визија и дугорочни циљ развоја подручја Измена и допуна односи се на изградњу/проширење и одржив развој
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Луке Смедерево, која ће на пресеку два паневропска транспортна коридора (речног VII и друмског X), постати један
од важнијих транспортних чворова у овом делу Европе,
мултимодално чвориште које повезује водни пут са железницом и путном мрежом.
Визија планирања, коришћења, уређења и заштите
планског подручја је и рационално искоришћавање просторних потенцијала у планском обухвату и активирање
простора.
Принципи планирања се дефинишу кроз рационално и
одрживо коришћење земљишта и обезбеђивање услова за
опремање и уређење простора.
Циљ планирања je стварање планских претпоставки за
изградњу, уређење и опремање грађевинског земљишта,
дефинисање површина јавне намене, дефинисање саобраћајне и инфраструктурне мреже у обухвату у циљу обезбеђења услова за изградњу и развој планираних делатности и
др. у складу са концептом уређења.
Члан 6.
Концептуални оквир планирања, коришћења, уређења и заштите планског подручја заснива се на обезбеђењу
услова за планско коришћење луке, односно изградњу лучке инфраструктуре и лучке супраструктуре.
Програмско и функционално дефинисање ових делатности и реализација садржаја су условљени посебном студијском и техничком документацијом.
Члан 7.
Рок за израду Измена и допуна је 60 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 8.
Средства за израду Измена и допуна обезбеђују се из
буџета града Смедерева.
Члан 9.
Носилац израде Измена и допуна је Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске
управе Смедерево, у складу са чланом 47. став 1. Закона о
планирању и изградњи.
Израда Измена и допуна поверава се Јавном предузећу
Урбанизам Смедерево.
Члан 10.
Нацрт Измена и допуна израђује се у 3 примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику.
Дигиталне карте израђују се и предају у једном од
следећих формата: *.shp, *.mxd, *.dwg, *.dxf, *.mif, *.dgn,
*.kml, *.gml или *.xml (други фајл формати не сматрају се
валидним).
Граница плана израђује се искључиво у *.gml формату.
Члан 11.
Нацрт Измена и допуна биће изложен на јавни увид у трајању од 30 дана у просторијама Градске управе Смедерево.
Члан 12.
Решење о неприступању изради стратешке процене
утицаја Измена и допуна Плана детаљне регулације Лука
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Смедерево на животну средину, број 350-347/2017-05 од
10.11.2017. године, саставни је део ове Одлуке.
Члан 13.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 350-348/2017-07
У Смедереву, 17. новембра 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.
Република Србија
ГРАД СМЕДЕРЕВО
ГРАДСКА УПРАВА СМЕДЕРЕВО
Одељење за урбанистичко-комуналне и
имовинско-правне послове
Број: 350-347/2017-05
Датум: 10.11.2017. године
СМЕДЕРЕВО
Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево, на основу
члана 9. став 1. Закона о стратешкој процени утицаја на
животну средину („Службени гласник Републике Србије“,
број 135/2004 и 88/2010), а у вези са чланом 46. 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), доноси
РЕШЕЊЕ
1. НЕ ИЗРАЂУЈЕ СЕ Стратешка процена утицаја Измена и допуна Плана детаљне регулације Лука Смедерево на животну средину (у даљем тексту: Стратешка
процена).
2. План детаљне регулације доноси се за делове насељеног места, уређење неформалних насеља, зона
урбане обнове, инфраструктурне коридоре и објекте
и подручја за која је обавеза његове израде одређена
претходно донетим планским документом. План детаљне регулације садржи: границе плана и обухват
грађевинског подручја, поделу простора на посебне
целине и зоне; детаљну намену земљишта; регулационе линије улица и јавних површина и грађевинске
линије са елементима за обележавање на геодетској
подлози; нивелационе коте улица и јавних површина
(нивелациони план); попис парцела и опис локација
за јавне површине, садржаје и објекте; коридоре и
капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и
другу инфраструктуру; мере заштите културно-историјских споменика и заштићених природних целина;
локације за које се обавезно израђује урбанистички
пројекат или расписује конкурс; правила уређења и
правила грађења по целинама и зонама; друге елементе значајне за спровођење плана детаљне регулације. План детаљне регулације може садржати и план
парцелације.
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3. Разлог за неприступање изради Стратешке процене је тај што се Измене и допуне Плана детаљне
регулације Лука Смедерево односе на коришћење
мањих површина на локалном нивоу, као и то што ће
се за Измене и допуне користити Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детљане регулације
Лука Смедерево на животну средину.
4. Ово Решење је саставни део Одлуке о изради Измена
и допуна Плана детаљне регулације Лука Смедерево
и објављује се у „Службеном листу града Смедерева“.
Образложење
Чланом 9. став 3. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике
Србије“, број 135/2004 и 88/2010), прописано је да орган
надлежан за припрему плана у области просторног и урбанистичког планирања може да одлучи да се не израђује
стратешка процена, о чему претходно прибавља мишљење
органа надлежног за послове заштите животне средине и
других заинтересованих органа и организација.
Одлука садржи: податке о врсти плана, разлоге за не
приступање изради стратешке процене према критеријумима прописаних Законом о стратешкој процени утицаја
на животну средину, као и друге релевантне чињенице на
основу којих је одлучено да се не приступи изради стратешке процене.
За План детаљне регулације Лука Смедерево вршена је
Стратешка процена његовог утицаја на животну средину
(СПУ), на основу које је припремљен Извештај о стратешкој процени утицаја Плана на животну средину, којим се
описују, вреднују и процењују могући утицаји планских
решења на животну средину до којих може доћи реализацијом Плана.
Извештајем о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације Лука Смедрево, поред процене могућих
утицаја планских решења на животну средину, приказан
је и: предлог и опис мера за смањење негативних утицаја на животну средину; компаративни приказ варијантних
решења и начина одлучивања; услови и мере заштите, уређења и унапређења животне средине у циљу спречавања
и ограничења негативних и увећања позитивних утицаја
(мере заштите ваздуха, воде, земљишта, мере заштите од
буке, мере заштите при управљању отпадом, мере заштите природних добара, мере у току изградње појединачних
објеката и остале мере заштите животне средине); вереоватноћа, интензитет, сложеност реверзибилност, временска
и просторна димензија, кумулативна и синергијска природа
утицаја планских решења; смернице за ниже нивое разраде
и примене; елементи за програм праћења стања животне
средине (мониторинг).
С обзиром да се Измене и допуне Плана детаљне регулације Лука Смедерево односе на коришћење мањих површина на локалном нивоу, као и то да се тим Изменама
и допунама не мењају принципи планирања, коришћења,
уређења и заштите простора, који су засновани на начелима
уређења и коришћења простора утврђеним Законом о планирању и изградњи, као и визија и дугорочни циљ развоја
подручја у обухавту Плана, одлучено је да се не приступи
изради нове, већ да се постојећа Стратешка процена утицаја Плана детаљне регулације Лука Смедрево на животну
средину примењује и на Измене и допуне.

17. новембар 2017. године

На одлуку да се не приступи изради Стратешке процене
утицаја Измена и допуна Плана детаљне регулације Лука
Смедерево прибављено је мишљење надлежног органа за
послове животне средине и других заинтересованих органа
и организација, у складу са Законом о стратешкој процени
утицаја на животну средину.
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Драган Крстић, дипл.грађ.инж., с.р.

183.
На основу члана 35. став 7., а у вези са чланом 46. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“, број 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука
УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 54/2013-решење УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014
и 145/2014), члана 32. став 1. тачка 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) и члана 19. став 1. тачка 5. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
12/2016-пречишћен текст),
Скупштина града Смедерева, на 11. седници одржаној
17. новембра 2017. године, донела jе
ОД Л У КУ
О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КАТ. ПАРЦ. БР. 696/1 КО
СМЕДЕРЕВО – КОМПЛЕКС СТАРЕ ЖЕЛЕЗАРЕ,
I ФАЗА (ЦЕЛИНА 3)
Члан 1.
Приступа се изради Измена и допуна Плана детаљне
регулације за кат.парц.бр. 696/1 ко Смедерево – комплекс
Старе Железаре, I фаза (целина 3) („Службени лист града Смедерева“, број 6/2013) (у даљем тексту: Измене и
допуне).
Члан 2.
Изменама и допунама не мења се граница обухвата
Плана детаљне регулације за кат.парц.бр. 696/1 ко Смедерево – комплекс Старе Железаре, I фаза – (целина 3).
Члан 3.
Разлози за израду Измена и допуна у смислу ове Одлуке садржани су у потреби усклађивања одредби планског
документа са прописима Републике Србије у области водног саобраћаја.
Члан 4.
Услови и смернице за израду Измена и допуна у смислу ове Одлуке садржани су у Стратегији развоја водног
саобраћаја Републике Србије од 2015. до 2025. године
(„Службени гласник Републике Србије“, број 3/2015) (у даљем тексту: Стратегија развоја водног саобраћаја), Закону
о пловидби и лукама на унутрашњим водама и Уредби о
условима које морају да испуњавају луке, пристаништа и
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привремена претоварна места („Службени гласник Републике Србије“, број 33/2015).
Члан 5.
Циљ израде Измена и допуна је спровођење Закона
о пловидби и лукама на унутрашњим водама и Уредбе о
условима које морају да испуњавају луке, пристаништа и
привремна претоварна места у Плану детаљне регулације
за кат.парц.бр. 696/1 ко Смедерево – комплекс Старе железаре, I фаза (целина 3).
Члан 6.
Носилац израде Измена и допуна је Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске
управе Смедерево.
Члан 7.
Рок за израду Измена и допуна је 60 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 8.
Средства за израду Измена и допуна обезбеђују се из
средстава наручиоца.
Уступање израде Измена и допуна обезбеђује наручилац.
Члан 9.
Нацрт Измена и допуна биће изложен на јавни увид у
трајању од 30 дана у просторијама Градске управе Смедерево.
Члан 10.
За израду Измена и допуна не приступа се изради стратешке процене утицаја на животну средину, на основу Решења о неприступању изради стратешке процене утицаја
Измена и допуна Плана детаљне регулације за кат.парц.бр.
696/1 КО Смедерево – Комплекса Старе Железаре I фаза
(целина 3) на животну средину, број 350-337/2017-05 од
10.11.2017.године, које чини саставни део ове Одлуке.
Члан 11.
Нацрт Измена и допуна израђује се у 3 примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику.
Дигиталне карте израђују се и предају у једном од следећих формата: *.shp, *mxd, *.dwg, *.dxf, *mif, *.dgn, *kml, *gml
или *.xml (други фајл формати не сматрају се валидним).
Граница плана израђује се искључиво у *gml формату.
Члан 12.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 350-338/2017-07
У Смедереву, 17. новембра 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.
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Република Србија
ГРАД СМЕДЕРЕВО
ГРАДСКА УПРАВА СМЕДЕРЕВО
Одељење за урбанистичко-комуналне и
имовинско-правне послове
Број: 350-337/2017-05
Датум: 10.11.2017. године
СМЕДЕРЕВО
Одељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе Смедерево, на основу
члана 9. став 1. Закона о стратешкој процени утицаја на
животну средину („Службени гласник Републике Србије“,
број 135/2004 и 88/2010), а у вези са чланом 46. 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), доноси
РЕШЕЊЕ
1. НЕ ИЗРАЂУЈЕ СЕ Стратешка процена утицаја Измена и допуна Плана детаљне регулације за кат.парц.
бр. 696/1 ко Смедерево – комплекс Старе железаре, I
фаза (целина 3) на животну средину (у даљем тексту:
Стратешка процена).
2. План детаљне регулације доноси се за делове насељеног места, уређење неформалних насеља, зона урбане
обнове, инфраструктурне коридоре и објекте и подручја за која је обавеза његове израде одређена претходно донетим планским документом. План детаљне
регулације садржи: границе плана и обухват грађевинског подручја, поделу простора на посебне целине
и зоне; детаљну намену земљишта; регулационе линије улица и јавних површина и грађевинске линије
са елементима за обележавање на геодетској подлози;
нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони план); попис парцела и опис локација за јавне
површине, садржаје и објекте; коридоре и капацитете
за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру; мере заштите културно-историјских споменика и заштићених природних целина; локације за
које се обавезно израђује урбанистички пројекат или
расписује конкурс; правила уређења и правила грађења по целинама и зонама; друге елементе значајне за
спровођење плана детаљне регулације.
Када се урбанистичким планом намена земљишта
мења тако да нова намена захтева битно другачију
парцелацију план детаљне регулације може садржати и план парцелације.
3. Разлози за неприступање изради Стратешке процене
су ти што се Измене и допуне Плана детаљне регулације за кат.парц.бр. 696/1 ко Смедерево – комплекс
Старе железаре, I фаза (целина 3) односе на коришћење мањих површина на локалном нивоу, као и на
његово усклађивање са прописима Републике Србије
у области водног саобраћаја и смерницама из Стратегије развоја водног саобраћаја Републике Србије.
4. Ово Решење је саставни део Одлуке о изради Измена и допуна Плана детаљне регулације за кат.парц.
бр. 696/1 ко Смедерево – комплекс Старе железаре,
I фаза (целина 3) и објављује се у „Службеном листу
града Смедерева“.

Страна 8 – Број 11

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

17. новембар 2017. године

Образложење

ОД Л У КУ

Чланом 9. став 3. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике
Србије“, број 135/2004 и 88/2010), прописано је да орган
надлежан за припрему плана у области просторног и урбанистичког планирања може да одлучи да се не израђује
стратешка процена, о чему претходно прибавља мишљење
органа надлежног за послове заштите животне средине и
других заинтересованих органа и организација.
Одлука садржи: податке о врсти плана, разлоге за не
приступање изради стратешке процене према критеријумима прописаних Законом о стратешкој процени утицаја
на животну средину, као и друге релевантне чињенице на
основу којих је одлучено да се не приступи изради стратешке процене.
Иницијатори за израду Измена и допуна Плана детљне
регулације за кат.парц.бр. 696/1 ко Смедерево – комплекс
Старе железаре, I фаза (целина 3), што је и био повод за
одлучивање о потреби израде стратешке процене утицаја тог планског документа на животну средину, су Petrol
LPG d.o.o. Beograd и FERANEX d.o.o. Smederevo. Разлог
за измену и допуну Плана детљне регулације за кат.парц.
бр. 696/1 ко Смедерево – комплекс Старе железаре, I фаза
(целина 3) је добијање одобрења за обављање лучке делатности, односно проглашења лучког подручја, у складу
са Законом о пловидби и лукама на унутрашњим водама
(„Службени гласник Републике Србије“, број 73/2010,
121/2012 и 18/2015), на локацији на којој иницијатори већ
обављају ту делатност.
С обзиром да су важећи плански документи града Смедерева, који се односе на предметно подручје, донети пре
доношења Стратегије развоја водног саобраћаја Републике
Србије од 2015 до 2025 године („Службени гласник Републике Србије“, број 3/2015) и ступања на снагу Закона о
пловидби и лукама на унутрашњим водама („Службени гласник Републике Србије“, број 73/2010, 121/2012 и
18/2015), потребно је њихово усклађивање кроз измене и
допуне, ради имплементације наведене Стратегије и примене Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама.

О ИЗМЕНИ И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ПОСТАВЉАЊУ ПРИВРЕМЕНИХ ПОСЛОВНИХ
ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Драган Крстић, дипл.грађ.инж., с.р.

Члан 1.
У Одлуци о постављању привремених пословних објеката на територији града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 8/2017), у ставу 3. члана 3. речи: „а закупац изабран као најповољнији понуђач и ако утврђена закупнина није нижа од почетног износа закупнине утврђене
чланом 8. и 9. ове Одлуке“, бришу се, а додају се речи: „или
јавног надметања, а закупац изабран као најповољнији понуђач и ако је новим уговором о продужењу рока закупа
утврђена закупнина виша од почетног износа закупнине
утврђене чланом 8. и 9. Одлуке, а све на предлог Комисије
из члана 11. став 1. ове Одлуке“.
Члан 2.
У члану 7. Одлуке, после става 2. додају се нови ставови 3., 4. и 5. који гласе:
„За поједине локације од посебног значаја за Град, које
се налазе на трговима, уз аутобуска стајалишта, непосредно уз објекте јавне намене, пијаце и слично, Градско веће
може утврдити додатне услове под којима се земљиште из
члана 2. ове Одлуке даје у закуп ради постављања привремених пословних објеката.
Локације из претходног става, саставни су део Програма.
Додатни услови могу да садрже: изглед привременог
пословног објекта, обавезу закупца да без накнаде постави
надстрешницу за склањање људи у јавном превозу која ће
бити у јавној својини Града, а чији ће број и место постављања утврдити Градско веће на предлог надлежних одељења Градске управе, као и други услови у зависности од
опредељености односно намене локације.“
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 020-174/2017-07
У Смедереву, 17. новембра 2017. године
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Богољуб Спасојевић, с.р.

184.
На основу члана 146. став 1. Закона о планирању и
изградњи (,,Службени гласник Републике Србије“, број
72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-одлука УС, 24/2011,
121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС,
54/2013-решење УС, 98/2013, 132/2014 и 145/2014), члана
32. став 1. тачка 6., а у вези са чланом 66. став 3. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 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),
Скупштина града Смедерева, на 11. седници одржаној
17. новембра 2017. године, донела jе

ГРАДОНАЧЕЛНИК

185.
На основу члана 5. став 6. 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 и 99/2016), члана 44., а у вези са чланом 66. став
4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Репу-
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блике Србије“, број 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016др.закон) и члана 43. Статута града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 12/2016 - пречишћен текст),
Градоначелница града Смедерева, дана 13. октобра
2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О OTВАРАЊУ АПРОПРИЈАЦИЈЕ
1. На основу Уговора о правима и обавезама Канцеларије за управљање јавним улагањима и Града Смедерева
у реализацији пројекта Санација Здравствене станице у
Коларима, закљученог између Канцеларије за управљање
јавним улагањима Владе Републике Србије и Града Смедерева (наш број: 400-1551/2017-02 од 02.03.2017. године),
отвара се апропријација у Одлуци о буџету града Смедерева за 2017. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 12/2016, 6/2017 и 8/2017) у оквиру раздела 4 - Градска
управа, Програм 15 – Локална самоуправа, Програмска активност 0001-Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 620- Развој заједнице, извор 07 Трансфери од других нивоа власти, позиција 94 – Зграде
и грађевински објекти, економска класификација – 511 са
износом од 647.771,00 динар.
2. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије и локалну пореску администрацију.
3. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-1551/2017-07
У Смедереву, 13. октобра 2017. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с.р.
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раздела 4- Градска управа, Програм 15 – Локална самоуправа, функција 160 – Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, позиција 71 – Услуге по уговору, економска класификација – 423, у укупном износу од
10.000 динара.
2. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за
финансије и локалну пореску администрацију.
3. Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Смедерева“.
Број 400-7674/2017-07
У Смедереву, 17. октобра 2017. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с.р.

187.
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 и 99/2016), 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 23. октобра
2017. године, донела је

РЕШЕЊЕ

186.
На основу члана 5. став 6. 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 и 99/2016), 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 101/2016др.закон) и члана 43. Статута града Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 12/2016 - пречишћен текст),
Градоначелница града Смедерева, дана 17. октобра
2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О OTВАРАЊУ АПРОПРИЈАЦИЈЕ
1. На основу Уговора о донацијама поводом организације Манифестације „11. Дани брескве“ у Водњу, закљученог између Донатора и Месне заједнице Водањ, а на основу
захтева Месне заједнице Водањ број 400-7674/2017-04 од
04.10.2017. године, отвара се апропријација у Одлуци о
буџету града Смедерева за 2017. годину („Службени лист
града Смедерева“, број 12/2016, 6/2017 и 8/2017) у оквиру

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2017. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 12/2016, 6/2017 и 8/2017), раздео 4–Градска управа,
Програм 15-Локална самоуправа, Програмска активност
0009-Текућа буџетска резерва, функција 112-Финансијски
и фискални послови, позиција 112, економска класификација 49912-Tекућа резерва, одобравају се средства у укупном износу од 50.000,00 динара за финансирање трошкова
платног промета у оквиру реализације Пројекта „Водени
спортови-здрава будућност за нашу децу“.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4–Градска управа, Програм 15 – Локална
самоуправа, Пројекат 0602-П3 – Пројекат „Водени спортови-здрава будућност за нашу децу“, функција 620 – Развој
заједнице, позиција 50.2, економска класификација 421–
Стални трошкови, у укупном износу од 50.000,00 динара и
укупан план средстава ове апропријације износи 50.000,00
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 400-8399/2017-07
У Смедереву, 23. октобра 2017. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с.р.

188.
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 и 99/2016), 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 25. октобра
2017. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2017. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 12/2016, 6/2017 и 8/2017), раздео 4–Градска управа,
Програм 15-Локална самоуправа, Програмска активност
0009-Текућа буџетска резерва, функција 112-Финансијски и фискални послови, позиција 112, економска класификација 49912-Tекућа резерва, одобравају се средства у
укупном износу од 342.000,00 динара на име финансирања
поправке специјалног ватрогасног возила марке ФАП 1620,
V-700, Рег. бр. П 021-827 по рачуну Vatrosprem proizvodnja
doo, у складу са Закључком Градског штаба за ванредне ситуације број 400-5882/2017-02 од 04. августа 2017. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4–Градска управа, Програм 15 – Локална
самоуправа, Програмска активност 0001–Функционисање
локалне самоуправе и градских општина, функција 220–
Цивилна одбрана, позиција 103, економска класификација
425–Текуће поправке и одржавање, у укупном износу од
342.000,00 динара и укупан план средстава ове апропријације износи 1.197.360,00 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 400-5882/2017-07
У Смедереву, 25. октобра 2017. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с.р.

17. новембар 2017. године

189.
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 и 99/2016), 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 25. октобра
2017. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2017. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 12/2016, 6/2017 и 8/2017), раздео 4–Градска управа,
Програм 15-Локална самоуправа, Програмска активност
0009-Текућа буџетска резерва, функција 112-Финансијски
и фискални послови, позиција 112, економска класификација 49912-Tекућа резерва, одобравају се средства у укупном износу од 143.714,00 динара за финансирање уплате
чланарине за чланство Града Смедерева у Институту региона Европе (IRA).
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4–Градска управа, Програм 15 – Локална
самоуправа, функција 130 – Опште услуге, позиција 28,
економска класификација 424–Специјализоване услуге, у
укупном износу од 143.714,00 динара и укупан план средстава ове апропријације износи 21.643.714,00 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 400-7446/2017-07
У Смедереву, 25. октобра 2017. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с.р.

190.
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 и 99/2016), 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),

17. новембар 2017. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Градоначелница града Смедерева, дана 17. новембра
2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Смедерева за 2017. годину („Службени лист града Смедерева“,
број 12/2016, 6/2017 и 8/2017), раздео 4–Градска управа,
Програм 15-Локална самоуправа, Програмска активност
0009-Текућа буџетска резерва, функција 112-Финансијски и фискални послови, позиција 112, економска класификација 49912-Tекућа резерва, одобравају се средства у
укупном износу од 135.800,00 динара на име измирења
обавезе Града Смедерева по основу Рачуна Добровољног
ватрогасног друштва Смедерево за набавку опреме за потребе Пристана на Дунаву, а у складу са Уговором број 4006821/2017-03 од 05.09.2017. године.
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2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4–Градска управа, Програм 15 – Локална
самоуправа, Програмска активност 0001–Функционисање
локалне самоуправе и градских општина, функција 130
– Опште услуге, позиција 36, економска класификација
512–Машине и опрема, у укупном износу од 135.800,00
динара и укупан план средстава ове апропријације износи
12.435.800,00 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 400-6589/2017-07
У Смедереву, 17. новембра 2017. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с.р.
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17. новембар 2017. године

САДРЖАЈ
Рег. бр.

Страна

Рег. бр.

СКУПШТИНА ГРАДА
180.

Одлукa о изради Измена и допуна Генерал- 1
ног урбанистичког плана Смедерева

181.

Одлукa о изради Измена и допуна Плана 2
генералне регулације за градско подручје
Смедерева

Страна
ГРАДОНАЧЕЛНИК

185.

Решење о отварању апропријације

8

186.

Решење о отварању апропријације

9

187.

Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

9

182.

Одлукa о изради Измена и допуна Плана 4
детаљне регулације Лука Смедерево

188.

Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

10

183.

Одлукa о изради Измена и допуна Плана 6
детаљне регулације за кат.парц.бр. 696/1
КО Смедерево – комплекс Старе Железаре,
I фаза (целина 3)

189.

Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

10

190.

Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

10

184.

Одлукa о измени и допунама Одлуке о по- 8
стављању привремених пословних објеката на територији града Смедерева
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