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II
ПРИКАЗ ПОЈЕДИНАЧНИХ ПАРЦЕЛА
1. Катастарска парцела број 233/64 ко Смедерево

1. Локација:
• Индустријска зона – Индустријски парк.
2. Површина парцеле:
• 2ha 51a 52m2(25.152m2).
3. Опремљеност:
• Струја, вода, гас, телеком.
4. Плански основ:
• ПДР дела Индустријске зоне и Индустријског парка у Смедереву
(„Службени лист општине Смедерево“, број 13/2007 и „Службени лист
града Смедерева“, број 2/2016).
5. Целина/Урбанистичка зона:
• Целина Б.1/Индустријско-производни капацитети.
6. Врста и намена објеката који се могу градити:
• Производни објекти (индустријске хале, објекти у функцији производње),
• Складишта, објекти прераде и сл.,
• Пословни објекти (бизнис-центри, изложбени салони, представништва и
сл.)
• Уз ове објекте, до задовољења урбанистичких параметара за целину на
парцели је могуће градити и пратеће објекте који су у функцији основне
делатности, типа: заједничких гаража, радионица, магацина,
надстрешница и сл.
7. Дозвољене намене као самосталне у целини (из домена пратећих и допунских
делатности):
• Шпедиција, услужно складиштење, транспортно-логистички садржаји,
• Сервисни садржаји,
• Трговина, угоститељство, смештајни капацитети (пансиони, апартмани и
сл.) и др.
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8. Услови за деобу грађевинске парцеле:
• Деобу парцелемогуће је вршити, формирањем нових грађевинских
парцела, при чему свака нова парцела мора имати директан приступ са
јавног пута, а формирани фронт нове парцеле према јавном путу не може
бити мањи од 50 m.
• У случају деобе, за изградњу на новим грађевинским парцелама
примењују се правила грађења прописана на нивоу целине.
9. Урбанистички показатељи за грађевинске парцеле у целини:
• Максимално дозвољени индекс заузетости парцеле у овој целини је 60%.
10. Положај објеката у односу на регулацију и границе грађевинске парцеле:
• Грађевинска линија објеката у односу на јавни пут се одређује на
минимално 15m удаљености у односу на регулацију парцеле јавног пута.
• Удаљеност објеката од синора суседне парцеле се одређује на минимално
5m.
11. Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели:
• Уколико се на једној грађевинској парцели гради више објеката, они – у
зависности од организације садржаја – међусобно могу бити постављени
у низу или као слободностојећи, при чему минимално дозвољено
растојање између њих не може бити мање од 5m.
12. Услови приступа парцели:
• Приступ парцели је са секундарне саобраћајницe (кат.парц.бр. 233/39).
Приступ парцели није дозвољен непосредно са улице Шалиначки пут.
• Парцела може имати један улаз/излаз на јавни пут у припадајућем фронту
према том путу, а унутрашњим саобраћајним решењем дефинише се
колско кретање унутар комплекса и овај приступ.
• Приликом формирања улаза у парцелу, место његовог прикључка на
јавну саобраћајницу је неопходно уредити (радијус кривине улаза, прекид
тротоарске и зелене површине и сл.).
13. Услови за паркирање на парцели:
• У оквиру парцеле неопходно је обезбедити одговарајући број паркинг
места према потребама планираног садржаја – како за путничка, тако и за
теретна возила.
• Број потребних паркинг места за путничка возила се одређује за:
− потребе запослених – према критеријуму 1ПМ/50m² корисног
пословног простора (не рачунајући производне хале, складишта,
надстрешнице и сл.), односно 1ПМ/3 запослена;
− потребе корисника – посетилаца, према карактеру садржаја,
односно фреквентности посетилаца.
• Број потребних паркинг места за теретна возила утврђује се према
конкретној делатности, с тим да је за ова возила – поред паркинг
површина одговарајућих димензија, неопходно предвидети и
манипулативне површине.
• Површине за паркирање путничких возила треба радити од растерелемената, а површине за теретна возила као асфалтиране или
бетониране, димензионисане за тешки саобраћај, са обавезним
таложником масти и уља.
14. Услови прикључења на комуналну и осталу инфраструктуру:
• Садржаји у овој целини прикључују се на јавну инфраструктурну мрежу
која се планира у коридорима секундарних саобраћајница у обухвату, и
то према правилу да једна парцела има један прикључак на јавну
инфраструктурну мрежу.
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Интерна унутрашња мрежа водовода и фекалне канализације доводи се до
главног водоводног шахта са водомером, односно главног ревизионог
канализационог шахта, који морају да буду постављени на удаљености
максимално 2 m од регулације парцеле.
• Одвођење атмосферских вода са парцела се реализује изградњом
отворених јаркова – ригола у комплексу, у које се – након механичког
пречишћавања – сливају воде са кровних, бетонираних и других
површина (у зависности од намене, на површинама за паркирање и
манипулацију теретних возила обавезно је предвидети и таложнике масти
и уља). Из ових ригола воде се упуштају у најближи дренажни канал или
путне јаркове у коридорима планираних саобраћајница у обухвату Плана.
• Унутрашња тт-инсталација се доводи до најближег планираног тт-окна у
коридору саобраћајнице.
• Унутрашња гасна инсталација се доводи до КМРС (кућни мернорегулациони сет) или интерне МРС (мерно-регулационе станице)
ормарског типа, зависно од захтеване потрошње, која се лоцира на или уз
објекат и до које долази и јавни дистрибутивни гасовод радног притиска
до 4 bara.
• Унутрашња електромрежа се доводи до МРО смештеног на објекту
најближем регулацији парцеле, до којег долази и напојни вод енергетског
нивоа 1kV од најближе планиране ТС у обухвату Плана.
15. Услови коришћења до опремања комуналном инфраструктуром:
• У складу са прописаним минималним нивоом опремљености земљишта,
до комплетног комуналног опремања јавног грађевинског земљишта
садржаји у овој целини ће функционисати са локалним комуналним
системима на сопственој парцели. Ово подразумева:
− изградњу водонепропусне септичке јаме довољног капацитета за
планирану намену;
− изградњу уређаја за третман технолошких отпадних вода и њихово
упуштање у водонепропусну септичку јаму;
− изградњу отвореног интерног система атмосферске канализације;
− изградњу интерног система грејања (бутан-гас, струја, соларна
енергија и сл. као енергент);
− изградњу громобранске мреже око објеката.
16. Спратност и висина објеката:
• Максимална спратност производних, складишних, сервисних и сл.
објеката у целини је „П+0“ (приземље). Висина ових објеката условљена
је технолошким захтевима опредељене делатности.
• Максимална спратност пословних / управних објеката у склопу
комплекса је „П+3“ (приземље и три спрата).
• Максимална спратност других објеката, из домена дозвољених
делатности као самосталних у целини је „П+3“ (приземље и три спрата).
• У овој целини није дозвољена изградња подземних (подрумских) етажа.
Изузетно је дозвољена њихова изградња, уз обавезу
инвеститора/корисника о преузимању ризика од штетног дејства
подземних вода.
17. Услови за озелењавање:
• Учешће зеленила у оквиру парцела предметне целине је мин. 15%, при
чему се зеленило односи на слободне и незастрте површине (не
рачунајући паркинг површине).
•
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Код већих производних капацитета обавезан је ободни заштитни појас, у
коме је, уколико просторне могућности дозвољавају, могуће предвидети
терене за рекреацију са пратећим објектима.
• С обзиром да је грађевинска линија објеката у односу на регулацију
јавног пута на минимално 15 m удаљености, зелене површине унутар
комплекса решавати тако да се испред објекта уклапају са појасом
регулације јавног пута и околином, као и са архитектуром објеката, а у
залеђу, и по ободу парцеле решавати их као заштитни појас зеленила.
18. Услови заштите од пожара:
• На појединачним парцелама у овој целини је обавезна изградња
спољашње и унутрашње хидрантске мреже која се напаја водом са јавне
водоводне мреже у планираним саобраћајницама у обухвату.
• Положај објеката у комплексу мора да омогући несметан приступ
ватрогасних возила и заштиту од пожара објеката са свих страна.
• Унутрашње колске комуникације морају да буду довољног профила и у
одговарајућем систему, како би се омогућило несметано кретање
ватрогасних возила и евентуална евакуација путничких и теретних возила
у случају акцидената.
19. Начин ограђивања парцела:
• Парцеле у овој зони се могу ограђивати транспарентном или зиданом
оградом, максималне висине до 2,20m.
• Ограда се поставља по правилу на регулационој линији парцеле, тако да
капије и стубови ограде буду на грађевинској парцели која се ограђује, а
врата и капије не могу да се отварају ван регулационе линије.
• На појединим деловима ограду је могуће поставити и повучену у односу
на регулацију парцеле (за потребе формирања паркинга испред
комплекса и сл.), при чему сви садржаји испред тако постављене ограде
морају бити унутар регулационе линије парцеле.
•
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2. Катастарска парцела број 233/65 ко Смедерево

1. Локација:
• Индустријска зона – Индустријски парк.
2. Површина парцеле:
• 1ha 68a 84m2 (16.884m2).
3. Опремљеност:
• Струја, вода, гас, телеком.
4. Плански основ:
• ПДР дела Индустријске зоне и Индустријског парка у Смедереву
(„Службени лист општине Смедерево“, број 13/2007 и „Службени лист
града Смедерева“, број 2/2016).
5. Целина/Урбанистичка зона:
• Целина Б.1/Индустријско-производни капацитети.
6. Врста и намена објеката који се могу градити:
• Производни објекти (индустријске хале, објекти у функцији производње),
• Складишта, објекти прераде и сл.,
• Пословни објекти (бизнис-центри, изложбени салони, представништва и
сл.)
• Уз ове објекте, до задовољења урбанистичких параметара за целину на
парцели је могуће градити и пратеће објекте који су у функцији основне
делатности, типа: заједничких гаража, радионица, магацина,
надстрешница и сл.
7. Дозвољене намене као самосталне у целини (из домена пратећих и допунских
делатности):
• Шпедиција, услужно складиштење, транспортно-логистички садржаји,
• Сервисни садржаји,
• Трговина, угоститељство, смештајни капацитети (пансиони, апартмани и
сл.) и др.
8. Услови за деобу грађевинске парцеле:
• Деобу парцеле могуће је вршити, формирањем нових грађевинских
парцела, при чему свака нова парцела мора имати директан приступ са
јавног пута, а формирани фронт нове парцеле према јавном путу не може
бити мањи од 50 m.
7
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У случају деобе, за изградњу на новим грађевинским парцелама
примењују се правила грађења прописана на нивоу целине.
9. Урбанистички показатељи за грађевинске парцеле у целини:
• Максимално дозвољени индекс заузетости парцеле у овој целини је 60%.
10. Положај објеката у односу на регулацију и границе грађевинске парцеле:
• Грађевинска линија објеката у односу на јавни пут се одређује на
минимално 15m удаљености у односу на регулацију парцеле јавног пута.
• Удаљеност објеката од синора суседне парцеле се одређује на минимално
5m.
11. Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели:
• Уколико се на једној грађевинској парцели гради више објеката, они – у
зависности од организације садржаја – међусобно могу бити постављени
у низу или као слободностојећи, при чему минимално дозвољено
растојање између њих не може бити мање од 5m.
12. Услови приступа парцели:
• Приступ парцели је са секундарне саобраћајницe (кат.парц.бр. 233/39).
Приступ парцели није дозвољен непосредно са улице Шалиначки пут.
• Парцела може имати један улаз/излаз на јавни пут у припадајућем фронту
према том путу, а унутрашњим саобраћајним решењем дефинише се
колско кретање унутар комплекса и овај приступ.
• Приликом формирања улаза у парцелу, место његовог прикључка на
јавну саобраћајницу је неопходно уредити (радијус кривине улаза, прекид
тротоарске и зелене површине и сл.).
13. Услови за паркирање на парцели:
• У оквиру парцеле неопходно је обезбедити одговарајући број паркинг
места према потребама планираног садржаја – како за путничка, тако и за
теретна возила.
• Број потребних паркинг места за путничка возила се одређује за:
− потребе запослених – према критеријуму 1ПМ/50m² корисног
пословног простора (не рачунајући производне хале, складишта,
надстрешнице и сл.), односно 1ПМ/3 запослена;
− потребе корисника – посетилаца, према карактеру садржаја,
односно фреквентности посетилаца.
• Број потребних паркинг места за теретна возила утврђује се према
конкретној делатности, с тим да је за ова возила – поред паркинг
површина одговарајућих димензија, неопходно предвидети и
манипулативне површине.
• Површине за паркирање путничких возила треба радити од растерелемената, а површине за теретна возила као асфалтиране или
бетониране, димензионисане за тешки саобраћај, са обавезним
таложником масти и уља.
14. Услови прикључења на комуналну и осталу инфраструктуру:
• Садржаји у овој целини прикључују се на јавну инфраструктурну мрежу
која се планира у коридорима секундарних саобраћајница у обухвату, и
то према правилу да једна парцела има један прикључак на јавну
инфраструктурну мрежу.
• Интерна унутрашња мрежа водовода и фекалне канализације доводи се до
главног водоводног шахта са водомером, односно главног ревизионог
канализационог шахта, који морају да буду постављени на удаљености
максимално 2 m од регулације парцеле.
•
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Одвођење атмосферских вода са парцела се реализује изградњом
отворених јаркова – ригола у комплексу, у које се – након механичког
пречишћавања – сливају воде са кровних, бетонираних и других
површина (у зависности од намене, на површинама за паркирање и
манипулацију теретних возила обавезно је предвидети и таложнике масти
и уља). Из ових ригола воде се упуштају у најближи дренажни канал или
путне јаркове у коридорима планираних саобраћајница у обухвату Плана.
• Унутрашња тт-инсталација се доводи до најближег планираног тт-окна у
коридору саобраћајнице.
• Унутрашња гасна инсталација се доводи до КМРС (кућни мернорегулациони сет) или интерне МРС (мерно-регулационе станице)
ормарског типа, зависно од захтеване потрошње, која се лоцира на или уз
објекат и до које долази и јавни дистрибутивни гасовод радног притиска
до 4 bara.
• Унутрашња електромрежа се доводи до МРО смештеног на објекту
најближем регулацији парцеле, до којег долази и напојни вод енергетског
нивоа 1kV од најближе планиране ТС у обухвату Плана.
15. Услови коришћења до опремања комуналном инфраструктуром:
• У складу са прописаним минималним нивоом опремљености земљишта,
до комплетног комуналног опремања јавног грађевинског земљишта
садржаји у овој целини ће функционисати са локалним комуналним
системима на сопственој парцели. Ово подразумева:
− изградњу водонепропусне септичке јаме довољног капацитета за
планирану намену;
− изградњу уређаја за третман технолошких отпадних вода и њихово
упуштање у водонепропусну септичку јаму;
− изградњу отвореног интерног система атмосферске канализације;
− изградњу интерног система грејања (бутан-гас, струја, соларна
енергија и сл. као енергент);
− изградњу громобранске мреже око објеката.
16. Спратност и висина објеката:
• Максимална спратност производних, складишних, сервисних и сл.
објеката у целини је „П+0“ (приземље). Висина ових објеката условљена
је технолошким захтевима опредељене делатности.
• Максимална спратност пословних / управних објеката у склопу
комплекса је „П+3“ (приземље и три спрата).
• Максимална спратност других објеката, из домена дозвољених
делатности као самосталних у целини је „П+3“ (приземље и три спрата).
• У овој целини није дозвољена изградња подземних (подрумских) етажа.
Изузетно је дозвољена њихова изградња, уз обавезу
инвеститора/корисника о преузимању ризика од штетног дејства
подземних вода.
17. Услови за озелењавање:
• Учешће зеленила у оквиру парцела предметне целине је мин. 15%, при
чему се зеленило односи на слободне и незастрте површине (не
рачунајући паркинг површине).
• Код већих производних капацитета обавезан је ободни заштитни појас, у
коме је, уколико просторне могућности дозвољавају, могуће предвидети
терене за рекреацију са пратећим објектима.
•

9

Страна 10 – Број 15

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

29. децембар 2017. године

С обзиром да је грађевинска линија објеката у односу на регулацију
јавног пута на минимално 15 m удаљености, зелене површине унутар
комплекса решавати тако да се испред објекта уклапају са појасом
регулације јавног пута и околином, као и са архитектуром објеката, а у
залеђу, и по ободу парцеле решавати их као заштитни појас зеленила.
18. Услови заштите од пожара:
• На појединачним парцелама у овој целини је обавезна изградња
спољашње и унутрашње хидрантске мреже која се напаја водом са јавне
водоводне мреже у планираним саобраћајницама у обухвату.
• Положај објеката у комплексу мора да омогући несметан приступ
ватрогасних возила и заштиту од пожара објеката са свих страна.
• Унутрашње колске комуникације морају да буду довољног профила и у
одговарајућем систему, како би се омогућило несметано кретање
ватрогасних возила и евентуална евакуација путничких и теретних возила
у случају акцидената.
19. Начин ограђивања парцела:
• Парцеле у овој зони се могу ограђивати транспарентном или зиданом
оградом, максималне висине до 2,20m.
• Ограда се поставља по правилу на регулационој линији парцеле, тако да
капије и стубови ограде буду на грађевинској парцели која се ограђује, а
врата и капије не могу да се отварају ван регулационе линије.
• На појединим деловима ограду је могуће поставити и повучену у односу
на регулацију парцеле (за потребе формирања паркинга испред
комплекса и сл.), при чему сви садржаји испред тако постављене ограде
морају бити унутар регулационе линије парцеле.
•
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3. Катастарска парцела број 233/66 ко Смедерево

1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.

Локација:
• Индустријска зона – Индустријски парк.
Површина парцеле:
• 1ha 10a 17m2(11.017m2).
Опремљеност:
• Струја, вода, гас, телеком.
Плански основ:
• ПДР дела Индустријске зоне и Индустријског парка у Смедереву
(„Службени лист општине Смедерево“, број 13/2007 и „Службени лист
града Смедерева“, број 2/2016).
Целина/Урбанистичка зона:
• Целина Б.1/Индустријско-производни капацитети.
Врста и намена објеката који се могу градити:
• Производни објекти (индустријске хале, објекти у функцији производње),
• Складишта, објекти прераде и сл.,
• Пословни објекти (бизнис-центри, изложбени салони, представништва и
сл.)
• Уз ове објекте, до задовољења урбанистичких параметара за целину на
парцели је могуће градити и пратеће објекте који су у функцији основне
делатности, типа: заједничких гаража, радионица, магацина,
надстрешница и сл.
Дозвољене намене као самосталне у целини (из домена пратећих и допунских
делатности):
• Шпедиција, услужно складиштење, транспортно-логистички садржаји,
• Сервисни садржаји,
• Трговина, угоститељство, смештајни капацитети (пансиони, апартмани и
сл.) и др.
Услови за деобу грађевинске парцеле:
• Парцелу није могуће делити.
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Урбанистички показатељи за грађевинске парцеле у целини:
• Максимално дозвољени индекс заузетости парцеле у овој целини је 60%.
Положај објеката у односу на регулацију и границе грађевинске парцеле:
• Грађевинска линија објеката у односу на јавни пут се одређује на
минимално 15m удаљености у односу на регулацију парцеле јавног пута.
• Грађевинска линија објеката у односу на појас регулације дренажних
канала (заштитни појас уз канале) се одређује на минимално 10m
удаљености у односу на регулацију парцеле дренажних канала, односно
заштитног појаса уз канале.
• Удаљеност објеката од синора суседне парцеле се одређује на минимално
5m.
Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели:
• Уколико се на једној грађевинској парцели гради више објеката, они – у
зависности од организације садржаја – међусобно могу бити постављени
у низу или као слободностојећи, при чему минимално дозвољено
растојање између њих не може бити мање од 5m.
Услови приступа парцели:
• Приступ парцели је са секундарне саобраћајнице(кат.парц.бр. 233/39).
• Парцела може имати један улаз/излаз на јавни пут у припадајућем фронту
према том путу, а унутрашњим саобраћајним решењем дефинише се
колско кретање унутар комплекса и овај приступ.
• Приликом формирања улаза у парцелу, место његовог прикључка на
јавну саобраћајницу је неопходно уредити (радијус кривине улаза, прекид
тротоарске и зелене површине и сл.).
Услови за паркирање на парцели:
• У оквиру појединачне парцеле неопходно је обезбедити одговарајући број
паркинг места према потребама планираног садржаја – како за путничка,
тако и за теретна возила.
• Број потребних паркинг места за путничка возила се одређује за:
− потребе запослених – према критеријуму 1ПМ/50m² корисног
пословног простора (не рачунајући производне хале, складишта,
надстрешнице и сл.), односно 1ПМ/3 запослена;
− потребе корисника – посетилаца, према карактеру садржаја,
односно фреквентности посетилаца.
• Број потребних паркинг места за теретна возила утврђује се према
конкретној делатности, с тим да је за ова возила – поред паркинг
површина одговарајућих димензија, неопходно предвидети и
манипулативне површине.
• Површине за паркирање путничких возила треба радити од растерелемената, а површине за теретна возила као асфалтиране или
бетониране, димензионисане за тешки саобраћај, са обавезним
таложником масти и уља.
Услови прикључења на комуналну и осталу инфраструктуру:
• Садржаји у овој целини прикључују се на јавну инфраструктурну мрежу
која се планира у коридорима секундарних саобраћајница у обухвату, и
то према правилу да једна парцела има један прикључак на јавну
инфраструктурну мрежу.
• Интерна унутрашња мрежа водовода и фекалне канализације доводи се до
главног водоводног шахта са водомером, односно главног ревизионог
канализационог шахта, који морају да буду постављени на удаљености
максимално 2 m од регулације парцеле.
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Одвођење атмосферских вода са парцела се реализује изградњом
отворених јаркова – ригола у комплексу, у које се – након механичког
пречишћавања – сливају воде са кровних, бетонираних и других
површина (у зависности од намене, на површинама за паркирање и
манипулацију теретних возила обавезно је предвидети и таложнике масти
и уља). Из ових ригола воде се упуштају у најближи дренажни канал или
путне јаркове у коридорима планираних саобраћајница у обухвату Плана.
• Унутрашња тт-инсталација се доводи до најближег планираног тт-окна у
коридору саобраћајнице.
• Унутрашња гасна инсталација се доводи до КМРС (кућни мернорегулациони сет) или интерне МРС (мерно-регулационе станице)
ормарског типа, зависно од захтеване потрошње, која се лоцира на или уз
објекат и до које долази и јавни дистрибутивни гасовод радног притиска
до 4 bara.
• Унутрашња електромрежа се доводи до МРО смештеног на објекту
најближем регулацији парцеле, до којег долази и напојни вод енергетског
нивоа 1kV од најближе планиране ТС у обухвату Плана.
Услови коришћења до опремања комуналном инфраструктуром:
• У складу са прописаним минималним нивоом опремљености земљишта,
до комплетног комуналног опремања јавног грађевинског земљишта
садржаји у овој целини ће функционисати са локалним комуналним
системима на сопственој парцели. Ово подразумева:
− изградњу водонепропусне септичке јаме довољног капацитета за
планирану намену;
− изградњу уређаја за третман технолошких отпадних вода и њихово
упуштање у водонепропусну септичку јаму;
− изградњу отвореног интерног система атмосферске канализације;
− изградњу интерног система грејања (бутан-гас, струја, соларна
енергија и сл. као енергент);
− изградњу громобранске мреже око објеката.
Спратност и висина објеката:
• Максимална спратност производних, складишних, сервисних и сл.
објеката у целини је П (приземље). Висина ових објеката условљена је
технолошким захтевима опредељене делатности.
• Максимална спратност пословних / управних објеката у склопу
комплекса је П+3 (приземље и три спрата).
• Максимална спратност других објеката, из домена дозвољених
делатности као самосталних у целини је П+3 (приземље и три спрата).
• У овој целини није дозвољена изградња подземних (подрумских) етажа.
Изузетно је дозвољена њихова изградња, уз обавезу
инвеститора/корисника о преузимању ризика од штетног дејства
подземних вода.
Услови за озелењавање:
• Учешће зеленила у оквиру парцела је мин. 15%, при чему се зеленило
односи на слободне и незастрте површине (не рачунајући паркинг
површине).
• Код већих производних капацитета обавезан је ободни заштитни појас, у
коме је, уколико просторне могућности дозвољавају, могуће предвидети
терене за рекреацију са пратећим објектима.
•

15.

16.

17.
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С обзиром да је грађевинска линија објеката у односу на регулацију
јавног пута на минимално 15 m удаљености, зелене површине унутар
комплекса решавати тако да се испред објекта уклапају са појасом
регулације јавног пута и околином, као и са архитектуром објеката, а у
залеђу, и по ободу парцеле решавати их као заштитни појас зеленила.
Услови заштите од пожара:
• На појединачним парцелама у овој целини је обавезна изградња
спољашње и унутрашње хидрантске мреже која се напаја водом са јавне
водоводне мреже у планираним саобраћајницама у обухвату.
• Положај објеката у комплексу мора да омогући несметан приступ
батрогасних возила и заштиту објеката од пожара са свих страна.
• Унутрашње колске комуникације морају да буду довољног профила и у
одговарајућем систему, како би се омогућило несметано кретање
ватрогасних возила и евентуална евакуација путничких и теретних возила
у случају акцидената.
Начин ограђивања парцела:
• Парцеле у овој зони се могу ограђивати транспарентном или зиданом
оградом, максималне висине до 2,20m.
• Ограда се поставља по правилу на регулационој линији парцеле, тако да
капије и стубови ограде буду на грађевинској парцели која се ограђује, а
врата и капије не могу да се отварају ван регулационе линије.
• На појединим деловима ограду је могуће поставити и повучену у односу
на регулацију парцеле (за потребе формирања паркинга испред
комплекса и сл.), при чему сви садржаји испред тако постављене ограде
морају бити унутар регулационе линије парцеле.
•

18.

19.
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Страна 15 – Број 15

4. Катастарска парцела број 233/67 ко Смедерево

1. Локација:
• Индустријска зона – Индустријски парк.
2. Површина парцеле:
• 2ha 50a 31m2(25.031m2).
3. Опремљеност:
• Струја, вода, гас, телеком.
4. Плански основ:
• ПДР дела Индустријске зоне и Индустријског парка у Смедереву
(„Службени лист општине Смедерево“, број 13/2007 и „Службени лист
града Смедерева“, број 2/2016).
5. Целина/Урбанистичка зона:
• Целина Б.1/Индустријско-производни капацитети.
6. Врста и намена објеката који се могу градити:
• Производни објекти (индустријске хале, објекти у функцији производње),
• Складишта, објектипрераде и сл.
• Пословни објекти (бизнис-центри, изложбени салони, представништва и
сл.)
• Уз ове објекте, до задовољења урбанистичких параметара за целину на
парцели је могуће градити и пратеће објекте који су у функцији основне
делатности, типа: заједничких гаража, радионица, магацина,
надстрешница и сл.
7. Дозвољене намене као самосталне у целини (из домена пратећих и допунских
делатности):
• Шпедиција, услужно складиштење, транспортно-логистички садржаји,
• Сервисни садржаји,
• Трговина, угоститељство, смештајни капацитети (пансиони, апартмани и
сл.) и др.
8. Услови за деобу грађевинске парцеле:
• Парцелу није могуће делити.
9. Урбанистички показатељи за грађевинске парцеле у целини:
• Максимално дозвољени индекс заузетости парцеле у овој целини је 60%.
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10. Положај објеката у односу на регулацију и границе грађевинске парцеле:
• Грађевинска линија објеката у односу на јавни пут се одређује на
минимално 15m удаљености у односу на регулацију парцеле јавног пута.
• Грађевинска линија објеката у односу на појас регулације дренажних
канала (заштитни појас уз канале) се одређује на минимално 10m
удаљености у односу на регулацију парцеле дренажних канала, односно
заштитног појаса уз канале.
• Удаљеност објеката од синора суседне парцеле се одређује на минимално
5m.
11. Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели:
• Уколико се на једној грађевинској парцели гради више објеката, они – у
зависности од организације садржаја – међусобно могу бити постављени
у низу или као слободностојећи, при чему минимално дозвољено
растојање између њих не може бити мање од 5m.
12. Услови приступа парцели:
• Приступ парцели је са секундарне саобраћајнице(кат.парц.бр. 233/39).
• Парцела може имати један улаз/излаз на јавни пут у припадајућем фронту
према том путу, а унутрашњим саобраћајним решењем дефинише се
колско кретање унутар комплекса и овај приступ.
• Приликом формирања улаза у парцелу, место његовог прикључка на
јавну саобраћајницу је неопходно уредити (радијус кривине улаза, прекид
тротоарске и зелене површине и сл.).
13. Услови за паркирање на парцели:
• У оквиру појединачне парцеле неопходно је обезбедити одговарајући број
паркинг места према потребама планираног садржаја – како за путничка,
тако и за теретна возила.
• Број потребних паркинг места за путничка возила се одређује за:
− потребе запослених – према критеријуму 1ПМ/50 m² корисног
пословног простора (не рачунајући производне хале, складишта,
надстрешнице и сл.), односно 1ПМ/3 запослена;
− потребе корисника – посетилаца, према карактеру садржаја,
односно фреквентности посетилаца.
• Број потребних паркинг места за теретна возила утврђује се према
конкретној делатности, с тим да је за ова возила – поред паркинг
површина одговарајућих димензија, неопходно предвидети и
манипулативне површине.
• Површине за паркирање путничких возила треба радити од растерелемената, а површине за теретна возила као асфалтиране или
бетониране, димензионисане за тешки саобраћај, са обавезним
таложником масти и уља.
14. Услови прикључења на комуналну и осталу инфраструктуру:
• Садржаји у овој целини прикључују се на јавну инфраструктурну мрежу
која се планира у коридорима секундарних саобраћајница у обухвату, и
то према правилу да једна парцела има један прикључак на јавну
инфраструктурну мрежу.
• Интерна унутрашња мрежа водовода и фекалне канализације доводи се до
главног водоводног шахта са водомером, односно главног ревизионог
канализационог шахта, који морају да буду постављени на удаљености
максимално 2 m од регулације парцеле.
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Страна 17 – Број 15

• Одвођење атмосферских вода са парцела се реализује изградњом
отворених јаркова – ригола у комплексу, у које се – након механичког
пречишћавања – сливају воде са кровних, бетонираних и других
површина (у зависности од намене, на површинама за паркирање и
манипулацију теретних возила обавезно је предвидети и таложнике масти
и уља). Из ових ригола воде се упуштају у најближи дренажни канал или
путне јаркове у коридорима планираних саобраћајница у обухвату Плана.
• Унутрашња тт-инсталација се доводи до најближег планираног тт-окна у
коридору саобраћајнице.
• Унутрашња гасна инсталација се доводи до КМРС (кућни мернорегулациони сет) или интерне МРС (мерно-регулационе станице)
ормарског типа, зависно од захтеване потрошње, која се лоцира на или уз
објекат и до које долази и јавни дистрибутивни гасовод радног притиска
до 4 bara.
• Унутрашња електромрежа се доводи до МРО смештеног на објекту
најближем регулацији парцеле, до којег долази и напојни вод енергетског
нивоа 1kV од најближе планиране ТС у обухвату Плана.
15. Услови коришћења до опремања комуналном инфраструктуром:
• У складу са прописаним минималним нивоом опремљености земљишта,
до комплетног комуналног опремања јавног грађевинског земљишта
садржаји у овој целини ће функционисати са локалним комуналним
системима на сопственој парцели. Ово подразумева:
− изградњу водонепропусне септичке јаме довољног капацитета за
планирану намену;
− изградњу уређаја за третман технолошких отпадних вода и њихово
упуштање у водонепропусну септичку јаму;
− изградњу отвореног интерног система атмосферске канализације;
− изградњу интерног система грејања (бутан-гас, струја, соларна
енергија и сл. као енергент);
− изградњу громобранске мреже око објеката.
16. Спратност и висина објеката:
• Максимална спратност производних, складишних, сервисних и сл.
објеката у целини је П (приземље). Висина ових објеката условљена је
технолошким захтевима опредељене делатности.
• Максимална спратност пословних / управних објеката у склопу
комплекса је П+3 (приземље и три спрата).
• Максимална спратност других објеката, из домена дозвољених
делатности као самосталних у целини је П+3 (приземље и три спрата).
• У овој целини није дозвољена изградња подземних (подрумских) етажа.
Изузетно је дозвољена њихова изградња, уз обавезу
инвеститора/корисника о преузимању ризика од штетног дејства
подземних вода.
17. Услови за озелењавање:
• Учешће зеленила у оквиру парцела је мин. 15%, при чему се зеленило
односи на слободне и незастрте површине (не рачунајући паркинг
површине).
• Код већих производних капацитета обавезан је ободни заштитни појас, у
коме је, уколико просторне могућности дозвољавају, могуће предвидети
терене за рекреацију са пратећим објектима.
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• С обзиром да је грађевинска линија објеката у односу на регулацију
јавног пута на минимално 15 m удаљености, зелене површине унутар
комплекса решавати тако да се испред објекта уклапају са појасом
регулације јавног пута и околином, као и са архитектуром објеката, а у
залеђу, и по ободу парцеле решавати их као заштитни појас зеленила.
18. Услови заштите од пожара:
• На појединачним парцелама у овој целини је обавезна изградња
спољашње и унутрашње хидрантске мреже која се напаја водом са јавне
водоводне мреже у планираним саобраћајницама у обухвату.
• Положај објеката у комплексу мора да омогући несметан приступ
батрогасних возила и заштиту објеката од пожара са свих страна.
• Унутрашње колске комуникације морају да буду довољног профила и у
одговарајућем систему, како би се омогућило несметано кретање
ватрогасних возила и евентуална евакуација путничких и теретних возила
у случају акцидената.
19. Начин ограђивања парцела:
• Парцеле у овој зони се могу ограђивати транспарентном или зиданом
оградом, максималне висине до 2,20 m.
• Ограда се поставља по правилу на регулационој линији парцеле, тако да
капије и стубови ограде буду на грађевинској парцели која се ограђује, а
врата и капије не могу да се отварају ван регулационе линије.
• На појединим деловима ограду је могуће поставити и повучену у односу
на регулацију парцеле (за потребе формирања паркинга испред
комплекса и сл.), при чему сви садржаји испред тако постављене ограде
морају бити унутар регулационе линије парцеле.
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5. Катастарска парцела број 233/68 ко Смедерево

1. Локација:
• Индустријска зона – Индустријски парк.
2. Површина парцеле:
• 2 ha 50a 19m2(25.019m2).
3. Опремљеност:
• Струја, вода, гас, телеком.
4. Плански основ:
• ПДР дела Индустријске зоне и Индустријског парка у Смедереву
(„Службени лист општине Смедерево“, број 13/2007 и „Службени лист
града Смедерева“, број 2/2016).
5. Целина/Урбанистичка зона:
• Целина Б.1/Индустријско-производни капацитети.
6. Врста и намена објеката који се могу градити:
• Производни објекти (индустријске хале, објекти у функцији производње),
• Складишта, објекти прераде и сл.,
• Пословни објекти (бизнис-центри, изложбени салони, представништва и
сл.)
• Уз ове објекте, до задовољења урбанистичких параметара за целину на
парцели је могуће градити и пратеће објекте који су у функцији основне
делатности, типа: заједничких гаража, радионица, магацина,
надстрешница и сл.
7. Дозвољене намене као самосталне у целини (из домена пратећих и допунских
делатности):
• Шпедиција, услужно складиштење, транспортно-логистички садржаји,
• Сервисни садржаји,
• Трговина, угоститељство, смештајни капацитети (пансиони, апартмани и
сл.) и др.
8. Услови за деобу грађевинске парцеле:
• Парцелу није могуће делити.
9. Урбанистички показатељи за грађевинске парцеле у целини:
• Максимално дозвољени индекс заузетости парцеле у овој целини је 60%.
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10. Положај објеката у односу на регулацију и границе грађевинске парцеле:
• Грађевинска линија објеката у односу на јавни пут се одређује на
минимално 15m удаљености у односу на регулацију парцеле јавног пута.
• Грађевинска линија објеката у односу на појас регулације дренажних
канала (заштитни појас уз канале) се одређује на минимално 10m
удаљености у односу на регулацију парцеле дренажних канала, односно
заштитног појаса уз канале.
• Удаљеност објеката од синора суседне парцеле се одређује на минимално
5m.
11. Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели:
• Уколико се на једној грађевинској парцели гради више објеката, они – у
зависности од организације садржаја – међусобно могу бити постављени
у низу или као слободностојећи, при чему минимално дозвољено
растојање између њих не може бити мање од 5m.
12. Услови приступа парцели:
• Приступ парцели је са секундарне саобраћајнице(кат.парц.бр. 233/39).
• Парцела може имати један улаз/излаз на јавни пут у припадајућем фронту
према том путу, а унутрашњим саобраћајним решењем дефинише се
колско кретање унутар комплекса и овај приступ.
• Приликом формирања улаза у парцелу, место његовог прикључка на
јавну саобраћајницу је неопходно уредити (радијус кривине улаза, прекид
тротоарске и зелене површине и сл.).
• Угаоне грађевинске парцеле, са фронтом према две секундарне
саобраћајнице, имају могућност приступа на обе саобраћајнице, с тим да
удаљеност улаза у парцелу од темена раскрснице не може бити мања од
25m.
13. Услови за паркирање на парцели:
• У оквиру појединачне парцеле неопходно је обезбедити одговарајући број
паркинг места према потребама планираног садржаја – како за путничка,
тако и за теретна возила.
• Број потребних паркинг места за путничка возила се одређује за:
− потребе запослених – према критеријуму 1ПМ/50 m² корисног
пословног простора (не рачунајући производне хале, складишта,
надстрешнице и сл.), односно 1ПМ/3 запослена;
− потребе корисника – посетилаца, према карактеру садржаја,
односно фреквентности посетилаца.
• Број потребних паркинг места за теретна возила утврђује се према
конкретној делатности, с тим да је за ова возила – поред паркинг
површина одговарајућих димензија, неопходно предвидети и
манипулативне површине.
• Површине за паркирање путничких возила треба радити од растерелемената, а површине за теретна возила као асфалтиране или
бетониране, димензионисане за тешки саобраћај, са обавезним
таложником масти и уља.
14. Услови прикључења на комуналну и осталу инфраструктуру:
• Садржаји у овој целини прикључују се на јавну инфраструктурну мрежу
која се планира у коридорима секундарних саобраћајница у обухвату, и
то према правилу да једна парцела има један прикључак на јавну
инфраструктурну мрежу.
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• Интерна унутрашња мрежа водовода и фекалне канализације доводи се до
главног водоводног шахта са водомером, односно главног ревизионог
канализационог шахта, који морају да буду постављени на удаљености
максимално 2 m од регулације парцеле.
• Одвођење атмосферских вода са парцела се реализује изградњом
отворених јаркова – ригола у комплексу, у које се – након механичког
пречишћавања – сливају воде са кровних, бетонираних и других
површина (у зависности од намене, на површинама за паркирање и
манипулацију теретних возила обавезно је предвидети и таложнике масти
и уља). Из ових ригола воде се упуштају у најближи дренажни канал или
путне јаркове у коридорима планираних саобраћајница у обухвату Плана.
• Унутрашња тт-инсталација се доводи до најближег планираног тт-окна у
коридору саобраћајнице.
• Унутрашња гасна инсталација се доводи до КМРС (кућни мернорегулациони сет) или интерне МРС (мерно-регулационе станице)
ормарског типа, зависно од захтеване потрошње, која се лоцира на или уз
објекат и до које долази и јавни дистрибутивни гасовод радног притиска
до 4 bara.
• Унутрашња електромрежа се доводи до МРО смештеног на објекту
најближем регулацији парцеле, до којег долази и напојни вод енергетског
нивоа 1kV од најближе планиране ТС у обухвату Плана.
15. Услови коришћења до опремања комуналном инфраструктуром:
• У складу са прописаним минималним нивоом опремљености земљишта,
до комплетног комуналног опремања јавног грађевинског земљишта
садржаји у овој целини ће функционисати са локалним комуналним
системима на сопственој парцели. Ово подразумева:
− изградњу водонепропусне септичке јаме довољног капацитета за
планирану намену;
− изградњу уређаја за третман технолошких отпадних вода и њихово
упуштање у водонепропусну септичку јаму;
− изградњу отвореног интерног система атмосферске канализације;
− изградњу интерног система грејања (бутан-гас, струја, соларна
енергија и сл. као енергент);
− изградњу громобранске мреже око објеката.
16. Спратност и висина објеката:
• Максимална спратност производних, складишних, сервисних и сл.
објеката у целини је П (приземље). Висина ових објеката условљена је
технолошким захтевима опредељене делатности.
• Максимална спратност пословних / управних објеката у склопу
комплекса је П+3 (приземље и три спрата).
• Максимална спратност других објеката, из домена дозвољених
делатности као самосталних у целини је П+3 (приземље и три спрата).
• У овој целини није дозвољена изградња подземних (подрумских) етажа.
Изузетно је дозвољена њихова изградња, уз обавезу
инвеститора/корисника о преузимању ризика од штетног дејства
подземних вода.
17. Услови за озелењавање:
• Учешће зеленила у оквиру парцела је мин. 15%, при чему се зеленило
односи на слободне и незастрте површине (не рачунајући паркинг
површине).
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• Код већих производних капацитета обавезан је ободни заштитни појас, у
коме је, уколико просторне могућности дозвољавају, могуће предвидети
терене за рекреацију са пратећим објектима.
• С обзиром да је грађевинска линија објеката у односу на регулацију
јавног пута на минимално 15 m удаљености, зелене површине унутар
комплекса решавати тако да се испред објекта уклапају са појасом
регулације јавног пута и околином, као и са архитектуром објеката, а у
залеђу, и по ободу парцеле решавати их као заштитни појас зеленила.
18. Услови заштите од пожара:
• На појединачним парцелама у овој целини је обавезна изградња
спољашње и унутрашње хидрантске мреже која се напаја водом са јавне
водоводне мреже у планираним саобраћајницама у обухвату.
• Положај објеката у комплексу мора да омогући несметан приступ
батрогасних возила и заштиту објеката од пожара са свих страна.
• Унутрашње колске комуникације морају да буду довољног профила и у
одговарајућем систему, како би се омогућило несметано кретање
ватрогасних возила и евентуална евакуација путничких и теретних возила
у случају акцидената.
19. Начин ограђивања парцела:
• Парцеле у овој зони се могу ограђивати транспарентном или зиданом
оградом, максималне висине до 2,20 m.
• Ограда се поставља по правилу на регулационој линији парцеле, тако да
капије и стубови ограде буду на грађевинској парцели која се ограђује, а
врата и капије не могу да се отварају ван регулационе линије.
• На појединим деловима ограду је могуће поставити и повучену у односу
на регулацију парцеле (за потребе формирања паркинга испред
комплекса и сл.), при чему сви садржаји испред тако постављене ограде
морају бити унутар регулационе линије парцеле.

22

29. децембар 2017. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 23 – Број 15

6. Катастарска парцела број 233/71 ко Смедерево

1. Локација:
• Индустријска зона – Индустријски парк.
2. Површина парцеле:
• 3ha 7a 58m2(30.758 m2).
3. Опремљеност:
• Струја, вода, гас, телеком.
4. Плански основ:
• ПДР дела Индустријске зоне и Индустријског парка у Смедереву
(„Службени лист општине Смедерево“, број 13/2007 и „Службени лист
града Смедерева“, број 2/2016).
5. Целина/Урбанистичка зона:
• Целина Б.1/Индустријско-производни капацитети.
6. Врста и намена објеката који се могу градити:
• Производни објекти (индустријске хале, објекти у функцији производње),
• Складишта, објекти прераде и сл.,
• Пословни објекти (бизнис-центри, изложбени салони, представништва и
сл.)
• Уз ове објекте, до задовољења урбанистичких параметара за целину на
парцели је могуће градити и пратеће објекте који су у функцији основне
делатности, типа: заједничких гаража, радионица, магацина,
надстрешница и сл.
7. Дозвољене намене као самосталне у целини (из домена пратећих и допунских
делатности):
• Шпедиција, услужно складиштење, транспортно-логистички садржаји,
• Сервисни садржаји,
• Трговина, угоститељство, смештајни капацитети (пансиони, апартмани и
сл.) и др.
8. Услови за деобу грађевинске парцеле:
• Парцелу није могуће делити.
23

Страна 24 – Број 15

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

29. децембар 2017. године

9. Урбанистички показатељи за грађевинске парцеле у целини:
• Максимално дозвољени индекс заузетости парцеле у овој целини је 60%.
10. Положај објеката у односу на регулацију и границе грађевинске парцеле:
• Грађевинска линија објеката у односу на јавни пут се одређује на
минимално 15m удаљености у односу на регулацију парцеле јавног пута.
• Грађевинска линија објеката у односу на појас регулације дренажних
канала (заштитни појас уз канале) се одређује на минимално 10m
удаљености у односу на регулацију парцеле дренажних канала, односно
заштитног појаса уз канале.
• Удаљеност објеката од синора суседне парцеле се одређује на минимално
5m.
11. Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели:
• Уколико се на једној грађевинској парцели гради више објеката, они – у
зависности од организације садржаја – међусобно могу бити постављени
у низу или као слободностојећи, при чему минимално дозвољено
растојање између њих не може бити мање од 5m.
12. Услови приступа парцели:
• Приступ парцели је са секундарне саобраћајнице(кат.парц.бр. 233/39).
• Парцела може имати један улаз/излаз на јавни пут у припадајућем фронту
према том путу, а унутрашњим саобраћајним решењем дефинише се
колско кретање унутар комплекса и овај приступ.
• Приликом формирања улаза у парцелу, место његовог прикључка на
јавну саобраћајницу је неопходно уредити (радијус кривине улаза, прекид
тротоарске и зелене површине и сл.).
• Угаоне грађевинске парцеле, са фронтом према две секундарне
саобраћајнице, имају могућност приступа на обе саобраћајнице, с тим да
удаљеност улаза у парцелу од темена раскрснице не може бити мања од
25m.
13. Услови за паркирање на парцели:
• У оквиру појединачне парцеле неопходно је обезбедити одговарајући број
паркинг места према потребама планираног садржаја – како за путничка,
тако и за теретна возила.
• Број потребних паркинг места за путничка возила се одређује за:
− потребе запослених – према критеријуму 1ПМ/50 m² корисног
пословног простора (не рачунајући производне хале, складишта,
надстрешнице и сл.), односно 1ПМ/3 запослена;
− потребе корисника – посетилаца, према карактеру садржаја,
односно фреквентности посетилаца.
• Број потребних паркинг места за теретна возила утврђује се према
конкретној делатности, с тим да је за ова возила – поред паркинг
површина одговарајућих димензија, неопходно предвидети и
манипулативне површине.
• Површине за паркирање путничких возила треба радити од растерелемената, а површине за теретна возила као асфалтиране или
бетониране, димензионисане за тешки саобраћај, са обавезним
таложником масти и уља.
14. Услови прикључења на комуналну и осталу инфраструктуру:
• Садржаји у овој целини прикључују се на јавну инфраструктурну мрежу
која се планира у коридорима секундарних саобраћајница у обухвату, и
то према правилу да једна парцела има један прикључак на јавну
инфраструктурну мрежу.
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• Интерна унутрашња мрежа водовода и фекалне канализације доводи се до
главног водоводног шахта са водомером, односно главног ревизионог
канализационог шахта, који морају да буду постављени на удаљености
максимално 2 m од регулације парцеле.
• Одвођење атмосферских вода са парцела се реализује изградњом
отворених јаркова – ригола у комплексу, у које се – након механичког
пречишћавања – сливају воде са кровних, бетонираних и других
површина (у зависности од намене, на површинама за паркирање и
манипулацију теретних возила обавезно је предвидети и таложнике масти
и уља). Из ових ригола воде се упуштају у најближи дренажни канал или
путне јаркове у коридорима планираних саобраћајница у обухвату Плана.
• Унутрашња тт-инсталација се доводи до најближег планираног тт-окна у
коридору саобраћајнице.
• Унутрашња гасна инсталација се доводи до КМРС (кућни мернорегулациони сет) или интерне МРС (мерно-регулационе станице)
ормарског типа, зависно од захтеване потрошње, која се лоцира на или уз
објекат и до које долази и јавни дистрибутивни гасовод радног притиска
до 4 bara.
• Унутрашња електромрежа се доводи до МРО смештеног на објекту
најближем регулацији парцеле, до којег долази и напојни вод енергетског
нивоа 1kV од најближе планиране ТС у обухвату Плана.
15. Услови коришћења до опремања комуналном инфраструктуром:
• У складу са прописаним минималним нивоом опремљености земљишта,
до комплетног комуналног опремања јавног грађевинског земљишта
садржаји у овој целини ће функционисати са локалним комуналним
системима на сопственој парцели. Ово подразумева:
− изградњу водонепропусне септичке јаме довољног капацитета за
планирану намену;
− изградњу уређаја за третман технолошких отпадних вода и њихово
упуштање у водонепропусну септичку јаму;
− изградњу отвореног интерног система атмосферске канализације;
− изградњу интерног система грејања (бутан-гас, струја, соларна
енергија и сл. као енергент);
− изградњу громобранске мреже око објеката.
16. Спратност и висина објеката:
• Максимална спратност производних, складишних, сервисних и сл.
објеката у целини је П (приземље). Висина ових објеката условљена је
технолошким захтевима опредељене делатности.
• Максимална спратност пословних / управних објеката у склопу
комплекса је П+3 (приземље и три спрата).
• Максимална спратност других објеката, из домена дозвољених
делатности као самосталних у целини је П+3 (приземље и три спрата).
• У овој целини није дозвољена изградња подземних (подрумских) етажа.
Изузетно је дозвољена њихова изградња, уз обавезу
инвеститора/корисника о преузимању ризика од штетног дејства
подземних вода.
17. Услови за озелењавање:
• Учешће зеленила у оквиру парцела је мин. 15%, при чему се зеленило
односи на слободне и незастрте површине (не рачунајући паркинг
површине).
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• Код већих производних капацитета обавезан је ободни заштитни појас, у
коме је, уколико просторне могућности дозвољавају, могуће предвидети
терене за рекреацију са пратећим објектима.
• С обзиром да је грађевинска линија објеката у односу на регулацију
јавног пута на минимално 15 m удаљености, зелене површине унутар
комплекса решавати тако да се испред објекта уклапају са појасом
регулације јавног пута и околином, као и са архитектуром објеката, а у
залеђу, и по ободу парцеле решавати их као заштитни појас зеленила.
18. Услови заштите од пожара:
• На појединачним парцелама у овој целини је обавезна изградња
спољашње и унутрашње хидрантске мреже која се напаја водом са јавне
водоводне мреже у планираним саобраћајницама у обухвату.
• Положај објеката у комплексу мора да омогући несметан приступ
батрогасних возила и заштиту објеката од пожара са свих страна.
• Унутрашње колске комуникације морају да буду довољног профила и у
одговарајућем систему, како би се омогућило несметано кретање
ватрогасних возила и евентуална евакуација путничких и теретних возила
у случају акцидената.
19. Начин ограђивања парцела:
• Парцеле у овој зони се могу ограђивати транспарентном или зиданом
оградом, максималне висине до 2,20 m.
• Ограда се поставља по правилу на регулационој линији парцеле, тако да
капије и стубови ограде буду на грађевинској парцели која се ограђује, а
врата и капије не могу да се отварају ван регулационе линије.
• На појединим деловима ограду је могуће поставити и повучену у односу
на регулацију парцеле (за потребе формирања паркинга испред
комплекса и сл.), при чему сви садржаји испред тако постављене ограде
морају бити унутар регулационе линије парцеле.
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7. Катастарска парцела број 233/72 ко Смедерево

1. Локација:
• Индустријска зона – Индустријски парк.
2. Површина парцеле:
• 2 ha 83a 94m2(28.394 m2).
3. Опремљеност:
• Струја, вода, гас, телеком.
4. Плански основ:
• ПДР дела Индустријске зоне и Индустријског парка у Смедереву
(„Службени лист општине Смедерево“, број 13/2007 и „Службени лист
града Смедерева“, број 2/2016).
5. Целина/Урбанистичка зона:
• Целина Б.1/Индустријско-производни капацитети.
6. Врста и намена објеката који се могу градити:
• Производни објекти (индустријске хале, објекти у функцији производње),
• Складишта, објекти прераде и сл.,
• Пословни објекти (бизнис-центри, изложбени салони, представништва и
сл.)
• Уз ове објекте, до задовољења урбанистичких параметара за целину на
парцели је могуће градити и пратеће објекте који су у функцији основне
делатности, типа: заједничких гаража, радионица, магацина,
надстрешница и сл.
7. Дозвољене намене као самосталне у целини (из домена пратећих и допунских
делатности):
• Шпедиција, услужно складиштење, транспортно-логистички садржаји,
• Сервисни садржаји,
• Трговина, угоститељство, смештајни капацитети (пансиони, апартмани и
сл.) и др.
8. Услови за деобу грађевинске парцеле:
• Парцелу није могуће делити.
9. Урбанистички показатељи за грађевинске парцеле у целини:
• Максимално дозвољени индекс заузетости парцеле у овој целини је 60%.
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10. Положај објеката у односу на регулацију и границе грађевинске парцеле:
• Грађевинска линија објеката у односу на јавни пут се одређује на
минимално 15m удаљености у односу на регулацију парцеле јавног пута.
• Грађевинска линија објеката у односу на појас регулације дренажних
канала (заштитни појас уз канале) се одређује на минимално 10m
удаљености у односу на регулацију парцеле дренажних канала, односно
заштитног појаса уз канале.
• Удаљеност објеката од синора суседне парцеле се одређује на минимално
5m.
11. Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели:
• Уколико се на једној грађевинској парцели гради више објеката, они – у
зависности од организације садржаја – међусобно могу бити постављени
у низу или као слободностојећи, при чему минимално дозвољено
растојање између њих не може бити мање од 5m.
12. Услови приступа парцели:
• Приступ парцели је са секундарне саобраћајнице(кат.парц.бр. 233/39).
• Парцела може имати један улаз/излаз на јавни пут у припадајућем фронту
према том путу, а унутрашњим саобраћајним решењем дефинише се
колско кретање унутар комплекса и овај приступ.
• Приликом формирања улаза у парцелу, место његовог прикључка на
јавну саобраћајницу је неопходно уредити (радијус кривине улаза, прекид
тротоарске и зелене површине и сл.).
13. Услови за паркирање на парцели:
• У оквиру појединачне парцеле неопходно је обезбедити одговарајући број
паркинг места према потребама планираног садржаја – како за путничка,
тако и за теретна возила.
• Број потребних паркинг места за путничка возила се одређује за:
− потребе запослених – према критеријуму 1ПМ/50 m² корисног
пословног простора (не рачунајући производне хале, складишта,
надстрешнице и сл.), односно 1ПМ/3 запослена;
− потребе корисника – посетилаца, према карактеру садржаја,
односно фреквентности посетилаца.
• Број потребних паркинг места за теретна возила утврђује се према
конкретној делатности, с тим да је за ова возила – поред паркинг
површина одговарајућих димензија, неопходно предвидети и
манипулативне површине.
• Површине за паркирање путничких возила треба радити од растерелемената, а површине за теретна возила као асфалтиране или
бетониране, димензионисане за тешки саобраћај, са обавезним
таложником масти и уља.
14. Услови прикључења на комуналну и осталу инфраструктуру:
• Садржаји у овој целини прикључују се на јавну инфраструктурну мрежу
која се планира у коридорима секундарних саобраћајница у обухвату, и
то према правилу да једна парцела има један прикључак на јавну
инфраструктурну мрежу.
• Интерна унутрашња мрежа водовода и фекалне канализације доводи се до
главног водоводног шахта са водомером, односно главног ревизионог
канализационог шахта, који морају да буду постављени на удаљености
максимално 2 m од регулације парцеле.
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• Одвођење атмосферских вода са парцела се реализује изградњом
отворених јаркова – ригола у комплексу, у које се – након механичког
пречишћавања – сливају воде са кровних, бетонираних и других
површина (у зависности од намене, на површинама за паркирање и
манипулацију теретних возила обавезно је предвидети и таложнике масти
и уља). Из ових ригола воде се упуштају у најближи дренажни канал или
путне јаркове у коридорима планираних саобраћајница у обухвату Плана.
• Унутрашња тт-инсталација се доводи до најближег планираног тт-окна у
коридору саобраћајнице.
• Унутрашња гасна инсталација се доводи до КМРС (кућни мернорегулациони сет) или интерне МРС (мерно-регулационе станице)
ормарског типа, зависно од захтеване потрошње, која се лоцира на или уз
објекат и до које долази и јавни дистрибутивни гасовод радног притиска
до 4 bara.
• Унутрашња електромрежа се доводи до МРО смештеног на објекту
најближем регулацији парцеле, до којег долази и напојни вод енергетског
нивоа 1kV од најближе планиране ТС у обухвату Плана.
15. Услови коришћења до опремања комуналном инфраструктуром:
• У складу са прописаним минималним нивоом опремљености земљишта,
до комплетног комуналног опремања јавног грађевинског земљишта
садржаји у овој целини ће функционисати са локалним комуналним
системима на сопственој парцели. Ово подразумева:
− изградњу водонепропусне септичке јаме довољног капацитета за
планирану намену;
− изградњу уређаја за третман технолошких отпадних вода и њихово
упуштање у водонепропусну септичку јаму;
− изградњу отвореног интерног система атмосферске канализације;
− изградњу интерног система грејања (бутан-гас, струја, соларна
енергија и сл. као енергент);
− изградњу громобранске мреже око објеката.
16. Спратност и висина објеката:
• Максимална спратност производних, складишних, сервисних и сл.
објеката у целини је П (приземље). Висина ових објеката условљена је
технолошким захтевима опредељене делатности.
• Максимална спратност пословних / управних објеката у склопу
комплекса је П+3 (приземље и три спрата).
• Максимална спратност других објеката, из домена дозвољених
делатности као самосталних у целини је П+3 (приземље и три спрата).
• У овој целини није дозвољена изградња подземних (подрумских) етажа.
Изузетно је дозвољена њихова изградња, уз обавезу
инвеститора/корисника о преузимању ризика од штетног дејства
подземних вода.
17. Услови за озелењавање:
• Учешће зеленила у оквиру парцела је мин. 15%, при чему се зеленило
односи на слободне и незастрте површине (не рачунајући паркинг
површине).
• Код већих производних капацитета обавезан је ободни заштитни појас, у
коме је, уколико просторне могућности дозвољавају, могуће предвидети
терене за рекреацију са пратећим објектима.
• С обзиром да је грађевинска линија објеката у односу на регулацију
јавног пута на минимално 15 m удаљености, зелене површине унутар
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комплекса решавати тако да се испред објекта уклапају са појасом
регулације јавног пута и околином, као и са архитектуром објеката, а у
залеђу, и по ободу парцеле решавати их као заштитни појас зеленила.
18. Услови заштите од пожара:
• На појединачним парцелама у овој целини је обавезна изградња
спољашње и унутрашње хидрантске мреже која се напаја водом са јавне
водоводне мреже у планираним саобраћајницама у обухвату.
• Положај објеката у комплексу мора да омогући несметан приступ
батрогасних возила и заштиту објеката од пожара са свих страна.
• Унутрашње колске комуникације морају да буду довољног профила и у
одговарајућем систему, како би се омогућило несметано кретање
ватрогасних возила и евентуална евакуација путничких и теретних возила
у случају акцидената.
19. Начин ограђивања парцела:
• Парцеле у овој зони се могу ограђивати транспарентном или зиданом
оградом, максималне висине до 2,20 m.
• Ограда се поставља по правилу на регулационој линији парцеле, тако да
капије и стубови ограде буду на грађевинској парцели која се ограђује, а
врата и капије не могу да се отварају ван регулационе линије.
• На појединим деловима ограду је могуће поставити и повучену у односу
на регулацију парцеле (за потребе формирања паркинга испред
комплекса и сл.), при чему сви садржаји испред тако постављене ограде
морају бити унутар регулационе линије парцеле.
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8. Катастарска парцела број 233/73 ко Смедерево

1. Локација:
• Индустријска зона – Индустријски парк.
2. Површина парцеле:
• 2 ha 69a 87m2(26. 987 m2).
3. Опремљеност:
• Струја, вода, гас, телеком.
4. Плански основ:
• ПДР дела Индустријске зоне и Индустријског парка у Смедереву
(„Службени лист општине Смедерево“, број 13/2007 и „Службени лист
града Смедерева“, број 2/2016).
5. Целина/Урбанистичка зона:
• Целина Б.1/Индустријско-производни капацитети.
6. Врста и намена објеката који се могу градити:
• Производни објекти (индустријске хале, објекти у функцији производње),
• Складишта, објекти прераде и сл.,
• Пословни објекти (бизнис-центри, изложбени салони, представништва и
сл.)
• Уз ове објекте, до задовољења урбанистичких параметара за целину на
парцели је могуће градити и пратеће објекте који су у функцији основне
делатности, типа: заједничких гаража, радионица, магацина,
надстрешница и сл.
7. Дозвољене намене као самосталне у целини (из домена пратећих и допунских
делатности):
• Шпедиција, услужно складиштење, транспортно-логистички садржаји,
• Сервисни садржаји,
• Трговина, угоститељство, смештајни капацитети (пансиони, апартмани и
сл.) и др.
8. Услови за деобу грађевинске парцеле:
• Парцелу није могуће делити.
9. Урбанистички показатељи за грађевинске парцеле у целини:
• Максимално дозвољени индекс заузетости парцеле у овој целини је 60%.
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10. Положај објеката у односу на регулацију и границе грађевинске парцеле:
• Грађевинска линија објеката у односу на јавни пут се одређује на
минимално 15m удаљености у односу на регулацију парцеле јавног пута.
• Грађевинска линија објеката у односу на појас регулације дренажних
канала (заштитни појас уз канале) се одређује на минимално 10m
удаљености у односу на регулацију парцеле дренажних канала, односно
заштитног појаса уз канале.
• Удаљеност објеката од синора суседне парцеле се одређује на минимално
5m.
11. Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели:
• Уколико се на једној грађевинској парцели гради више објеката, они – у
зависности од организације садржаја – међусобно могу бити постављени
у низу или као слободностојећи, при чему минимално дозвољено
растојање између њих не може бити мање од 5m.
12. Услови приступа парцели:
• Приступ парцели је са секундарне саобраћајнице(кат.парц.бр. 233/39).
• Парцела може имати један улаз/излаз на јавни пут у припадајућем фронту
према том путу, а унутрашњим саобраћајним решењем дефинише се
колско кретање унутар комплекса и овај приступ.
• Приликом формирања улаза у парцелу, место његовог прикључка на
јавну саобраћајницу је неопходно уредити (радијус кривине улаза, прекид
тротоарске и зелене површине и сл.).
• Угаоне грађевинске парцеле, са фронтом према две секундарне
саобраћајнице, имају могућност приступа на обе саобраћајнице, с тим да
удаљеност улаза у парцелу од темена раскрснице не може бити мања од
25 m.
13. Услови за паркирање на парцели:
• У оквиру појединачне парцеле неопходно је обезбедити одговарајући број
паркинг места према потребама планираног садржаја – како за путничка,
тако и за теретна возила.
• Број потребних паркинг места за путничка возила се одређује за:
− потребе запослених – према критеријуму 1ПМ/50 m² корисног
пословног простора (не рачунајући производне хале, складишта,
надстрешнице и сл.), односно 1ПМ/3 запослена;
− потребе корисника – посетилаца, према карактеру садржаја,
односно фреквентности посетилаца.
• Број потребних паркинг места за теретна возила утврђује се према
конкретној делатности, с тим да је за ова возила – поред паркинг
површина одговарајућих димензија, неопходно предвидети и
манипулативне површине.
• Површине за паркирање путничких возила треба радити од растерелемената, а површине за теретна возила као асфалтиране или
бетониране, димензионисане за тешки саобраћај, са обавезним
таложником масти и уља.
14. Услови прикључења на комуналну и осталу инфраструктуру:
• Садржаји у овој целини прикључују се на јавну инфраструктурну мрежу
која се планира у коридорима секундарних саобраћајница у обухвату, и

32

29. децембар 2017. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 33 – Број 15

то према правилу да једна парцела има један прикључак на јавну
инфраструктурну мрежу.
• Интерна унутрашња мрежа водовода и фекалне канализације доводи се до
главног водоводног шахта са водомером, односно главног ревизионог
канализационог шахта, који морају да буду постављени на удаљености
максимално 2 m од регулације парцеле.
• Одвођење атмосферских вода са парцела се реализује изградњом
отворених јаркова – ригола у комплексу, у које се – након механичког
пречишћавања – сливају воде са кровних, бетонираних и других
површина (у зависности од намене, на површинама за паркирање и
манипулацију теретних возила обавезно је предвидети и таложнике масти
и уља). Из ових ригола воде се упуштају у најближи дренажни канал или
путне јаркове у коридорима планираних саобраћајница у обухвату Плана.
• Унутрашња тт-инсталација се доводи до најближег планираног тт-окна у
коридору саобраћајнице.
• Унутрашња гасна инсталација се доводи до КМРС (кућни мернорегулациони сет) или интерне МРС (мерно-регулационе станице)
ормарског типа, зависно од захтеване потрошње, која се лоцира на или уз
објекат и до које долази и јавни дистрибутивни гасовод радног притиска
до 4 bara.
• Унутрашња електромрежа се доводи до МРО смештеног на објекту
најближем регулацији парцеле, до којег долази и напојни вод енергетског
нивоа 1kV од најближе планиране ТС у обухвату Плана.
15. Услови коришћења до опремања комуналном инфраструктуром:
• У складу са прописаним минималним нивоом опремљености земљишта,
до комплетног комуналног опремања јавног грађевинског земљишта
садржаји у овој целини ће функционисати са локалним комуналним
системима на сопственој парцели. Ово подразумева:
− изградњу водонепропусне септичке јаме довољног капацитета за
планирану намену;
− изградњу уређаја за третман технолошких отпадних вода и њихово
упуштање у водонепропусну септичку јаму;
− изградњу отвореног интерног система атмосферске канализације;
− изградњу интерног система грејања (бутан-гас, струја, соларна
енергија и сл. као енергент);
− изградњу громобранске мреже око објеката.
16. Спратност и висина објеката:
• Максимална спратност производних, складишних, сервисних и сл.
објеката у целини је П (приземље). Висина ових објеката условљена је
технолошким захтевима опредељене делатности.
• Максимална спратност пословних / управних објеката у склопу
комплекса је П+3 (приземље и три спрата).
• Максимална спратност других објеката, из домена дозвољених
делатности као самосталних у целини је П+3 (приземље и три спрата).
• У овој целини није дозвољена изградња подземних (подрумских) етажа.
Изузетно је дозвољена њихова изградња, уз обавезу
инвеститора/корисника о преузимању ризика од штетног дејства
подземних вода.
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17. Услови за озелењавање:
• Учешће зеленила у оквиру парцела је мин. 15%, при чему се зеленило
односи на слободне и незастрте површине (не рачунајући паркинг
површине).
• Код већих производних капацитета обавезан је ободни заштитни појас, у
коме је, уколико просторне могућности дозвољавају, могуће предвидети
терене за рекреацију са пратећим објектима.
• С обзиром да је грађевинска линија објеката у односу на регулацију
јавног пута на минимално 15 m удаљености, зелене површине унутар
комплекса решавати тако да се испред објекта уклапају са појасом
регулације јавног пута и околином, као и са архитектуром објеката, а у
залеђу, и по ободу парцеле решавати их као заштитни појас зеленила.
18. Услови заштите од пожара:
• На појединачним парцелама у овој целини је обавезна изградња
спољашње и унутрашње хидрантске мреже која се напаја водом са јавне
водоводне мреже у планираним саобраћајницама у обухвату.
• Положај објеката у комплексу мора да омогући несметан приступ
батрогасних возила и заштиту објеката од пожара са свих страна.
• Унутрашње колске комуникације морају да буду довољног профила и у
одговарајућем систему, како би се омогућило несметано кретање
ватрогасних возила и евентуална евакуација путничких и теретних возила
у случају акцидената.
19. Начин ограђивања парцела:
• Парцеле у овој зони се могу ограђивати транспарентном или зиданом
оградом, максималне висине до 2,20 m.
• Ограда се поставља по правилу на регулационој линији парцеле, тако да
капије и стубови ограде буду на грађевинској парцели која се ограђује, а
врата и капије не могу да се отварају ван регулационе линије.
• На појединим деловима ограду је могуће поставити и повучену у односу
на регулацију парцеле (за потребе формирања паркинга испред
комплекса и сл.), при чему сви садржаји испред тако постављене ограде
морају бити унутар регулационе линије парцеле.
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9. Катастарска парцела број 233/74 ко Смедерево

1. Локација:
• Индустријска зона – Индустријски парк.
2. Површина парцеле:
• 3ha 52a 23m2(35.223m2).
3. Опремљеност:
• Струја, вода, гас, телеком.
4. Плански основ:
• ПДР дела Индустријске зоне и Индустријског парка у Смедереву
(„Службени лист општине Смедерево“, број 13/2007 и „Службени лист
града Смедерева“, број 2/2016).
5. Целина/Урбанистичка зона:
• Целина Б.1/Индустријско-производни капацитети.
6. Врста и намена објеката који се могу градити:
• Производни објекти (индустријске хале, објекти у функцији производње),
• Складишта, објекти прераде и сл.,
• Пословни објекти (бизнис-центри, изложбени салони, представништва и
сл.)
• Уз ове објекте, до задовољења урбанистичких параметара за целину на
парцели је могуће градити и пратеће објекте који су у функцији основне
делатности, типа: заједничких гаража, радионица, магацина,
надстрешница и сл.
7. Дозвољене намене као самосталне у целини (из домена пратећих и допунских
делатности):
• Шпедиција, услужно складиштење, транспортно-логистички садржаји,
• Сервисни садржаји,
• Трговина, угоститељство, смештајни капацитети (пансиони, апартмани и
сл.) и др.
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8. Услови за деобу грађевинске парцеле:
• Деобу парцела формираних у складу са тачком 3. ових Правила могуће је
вршити, формирањем нових грађевинских парцела, при чему свака нова
парцела мора имати директан приступ са јавног пута, а формирани фронт
нове парцеле према јавном путу не може бити мањи од 50 m.
• У случају деобе, за изградњу на новим грађевинским парцелама
примењују се правила грађења прописана на нивоу целине.
• Изузетно, деоба парцеле могућа је и интерно, са заједничком
унутрашњом саобраћајницом и са јединственим приступом са јавног
пута, као и са заједничком интерноминфраструктуром.
9. Урбанистички показатељи за грађевинске парцеле у целини:
• Максимално дозвољени индекс заузетости парцеле у овој целини је 60%.
10. Положај објеката у односу на регулацију и границе грађевинске парцеле:
• Грађевинска линија објеката у односу на јавни пут се одређује на
минимално 15 m удаљености у односу на регулацију парцеле јавног пута.
• Грађевинска линија објеката у односу на појас регулације дренажних
канала (заштитни појас уз канале) се одређује на минимално 10 m
удаљености у односу на регулацију парцеле дренажних канала, односно
заштитног појаса уз канале.
• Грађевинска линија објеката одређује се на минимално 25 m удаљености
у односу на осу крајљих колосека, односно ван граница
инфраструктурног појаса пруге, у складу са Законом о железници.
• Удаљеност објеката од синора суседне парцеле се одређује на минимално
5m.
11. Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели:
• Уколико се на једној грађевинској парцели гради више објеката, они – у
зависности од организације садржаја – међусобно могу бити постављени
у низу или као слободностојећи, при чему минимално дозвољено
растојање између њих не може бити мање од 5 m.
12. Услови приступа парцели:
• Приступ парцели је са јавног пута, односно са секундарне саобраћајнице.
• Парцела може имати један улаз/излаз на јавни пут у припадајућем фронту
према том путу, а унутрашњим саобраћајним решењем дефинише се
колско кретање унутар комплекса и овај приступ.
• Угаоне грађевинске парцеле, са фронтом према две секундарне
саобраћајнице, имају могућност приступа на обе саобраћајнице, с тим да
удаљеност улаза у парцелу од темена раскрснице не може бити мања од
25m.
• Приликом формирања улаза у парцелу/модул, место његовог прикључка
на јавну саобраћајницу је неопходно уредити (радијус кривине улаза,
прекид тротоарске и зелене површине и сл.).
13. Услови за паркирање на парцели:
• У оквиру појединачне парцеле/модула неопходно је обезбедити
одговарајући број паркинг места према потребама планираног садржаја –
како за путничка, тако и за теретна возила.
• Број потребних паркинг места за путничка возила се одређује за:
− потребе запослених – према критеријуму 1ПМ/50m² корисног
пословног простора (не рачунајући производне хале, складишта,
надстрешнице и сл.), односно 1ПМ/3 запослена;
− потребе корисника – посетилаца, према карактеру садржаја,
односно фреквентности посетилаца.
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• Број потребних паркинг места за теретна возила утврђује се према
конкретној делатности, с тим да је за ова возила – поред паркинг
површина одговарајућих димензија, неопходно предвидети и
манипулативне површине.
• У случају интерне деобе, паркирање возила је могуће организовати као
заједничко, уз задовољење укупног потребног броја паркинг места, у
складу са планираним садржајима.
• Површине за паркирање путничких возила треба радити од растерелемената, а површине за теретна возила као асфалтиране или
бетониране, димензионисане за тешки саобраћај, са обавезним
таложником масти и уља.
14. Услови прикључења на комуналну и осталу инфраструктуру:
• Садржаји у овој целини прикључују се на јавну инфраструктурну мрежу
која се планира у коридорима секундарних саобраћајница у обухвату, и
то према правилу да једна парцела / модул има један прикључак на јавну
инфраструктурну мрежу.
• Интерна унутрашња мрежа водовода и фекалне канализације доводи се до
главног водоводног шахта са водомером, односно главног ревизионог
канализационог шахта, који морају да буду постављени на удаљености
максимално 2,0m од регулације парцеле.
• Одвођење атмосферских вода са парцела се реализује изградњом
отворених јаркова – ригола у комплексу, у које се – након механичког
пречишћавања – сливају воде са кровних, бетонираних и других
површина (у зависности од намене, на површинама за паркирање и
манипулацију теретних возила обавезно је предвидети и таложнике масти
и уља). Из ових ригола воде се упуштају у најближи дренажни канал или
путне јаркове у коридорима планираних саобраћајница у обухвату Плана.
• Унутрашња тт-инсталација се доводи до најближег планираног тт-окна у
коридору саобраћајнице.
• Унутрашња гасна инсталација се доводи до КМРС (кућни мернорегулациони сет) или интерне МРС (мерно-регулационе станице)
ормарског типа, зависно од захтеване потрошње, која се лоцира на или уз
објекат и до које долази и јавни дистрибутивни гасовод радног притиска
до 4 bara.
• Унутрашња електромрежа се доводи до МРО смештеног на објекту
најближем регулацији парцеле, до којег долази и напојни вод енергетског
нивоа 1kV од најближе планиране ТС у обухвату Плана.
15. Услови коришћења до опремања комуналном инфраструктуром:
• У складу са прописаним минималним нивоом опремљености земљишта,
до комплетног комуналног опремања јавног грађевинског земљишта
садржаји у овој целини ће функционисати са локалним комуналним
системима на сопственој парцели. Ово подразумева:
− изградњу водонепропусне септичке јаме довољног капацитета за
планирану намену;
− изградњу уређаја за третман технолошких отпадних вода и њихово
упуштање у водонепропусну септичку јаму;
− изградњу отвореног интерног система атмосферске канализације;
− изградњу интерног система грејања (бутан-гас, струја, соларна
енергија и сл. као енергент);
− изградњу громобранске мреже око објеката.
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16. Спратност и висина објеката:
• Максимална спратност производних, складишних, сервисних и сл.
објеката у целини је П (приземље). Висина ових објеката условљена је
технолошким захтевима опредељене делатности.
• Максимална спратност пословних / управних објеката у склопу
комплекса је П+3 (приземље и три спрата).
• Максимална спратност других објеката, из домена дозвољених
делатности као самосталних у целини је П+3 (приземље и три спрата).
• У овој целини није дозвољена изградња подземних (подрумских) етажа.
Изузетно је дозвољена њихова изградња, уз обавезу
инвеститора/корисника о преузимању ризика од штетног дејства
подземних вода.
17. Услови за озелењавање:
• Учешће зеленила у оквиру парцела је мин. 15%, при чему се зеленило
односи на слободне и незастрте површине (не рачунајући паркинг
површине).
• Код већих производних капацитета обавезан је ободни заштитни појас, у
коме је, уколико просторне могућности дозвољавају, могуће предвидети
терене за рекреацију са пратећим објектима.
• С обзиром да је грађевинска линија објеката у односу на регулацију
јавног пута на минимално 15 m удаљености, зелене површине унутар
комплекса решавати тако да се испред објекта уклапају са појасом
регулације јавног пута и околином, као и са архитектуром објеката, а у
залеђу, и по ободу парцеле решавати их као заштитни појас зеленила.
18. Услови заштите од пожара:
• На појединачним парцелама у овој целини је обавезна изградња
спољашње и унутрашње хидрантске мреже која се напаја водом са јавне
водоводне мреже у планираним саобраћајницама у обухвату.
• Положај објеката у комплексу мора да омогући несметан приступ
батрогасних возила и заштиту објеката од пожара са свих страна.
• Унутрашње колске комуникације морају да буду довољног профила и у
одговарајућем систему, како би се омогућило несметано кретање
ватрогасних возила и евентуална евакуација путничких и теретних возила
у случају акцидената.
19. Начин ограђивања парцела:
• Парцеле у овој зони се могу ограђивати транспарентном или зиданом
оградом, максималне висине до 2,20 m.
• Ограда се поставља по правилу на регулационој линији парцеле, тако да
капије и стубови ограде буду на грађевинској парцели која се ограђује, а
врата и капије не могу да се отварају ван регулационе линије.
• На појединим деловима ограду је могуће поставити и повучену у односу
на регулацију парцеле (за потребе формирања паркинга испред
комплекса и сл.), при чему сви садржаји испред тако постављене ограде
морају бити унутар регулационе линије парцеле.
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10. Катастарска парцела број 233/75 ко Смедерево

1. Локација:
• Индустријска зона – Индустријски парк.
2. Површина парцеле:
• 3ha 54a 89m2(35.489m2).
3. Опремљеност:
• Струја, вода, гас, телеком.
4. Плански основ:
• ПДР дела Индустријске зоне и Индустријског парка у Смедереву
(„Службени лист општине Смедерево“, број 13/2007 и „Службени лист
града Смедерева“, број 2/2016).
5. Целина/Урбанистичка зона:
• Целина Б.1/Индустријско-производни капацитети.
6. Врста и намена објеката који се могу градити:
• Производни објекти (индустријске хале, објекти у функцији производње),
• Складишта, објекти прераде и сл.,
• Пословни објекти (бизнис-центри, изложбени салони, представништва и
сл.)
• Уз ове објекте, до задовољења урбанистичких параметара за целину на
парцели је могуће градити и пратеће објекте који су у функцији основне
делатности, типа: заједничких гаража, радионица, магацина,
надстрешница и сл.
7. Дозвољене намене као самосталне у целини (из домена пратећих и допунских
делатности):
• Шпедиција, услужно складиштење, транспортно-логистички садржаји,
• Сервисни садржаји,
• Трговина, угоститељство, смештајни капацитети (пансиони, апартмани и
сл.) и др.
8. Услови за деобу грађевинске парцеле:
• Деобу парцела формираних у складу са тачком 3. ових Правила могуће је
вршити, формирањем нових грађевинских парцела, при чему свака нова
парцела мора имати директан приступ са јавног пута, а формирани фронт
нове парцеле према јавном путу не може бити мањи од 50 m.
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• У случају деобе, за изградњу на новим грађевинским парцелама
примењују се правила грађења прописана на нивоу целине.
• Изузетно, деоба парцеле могућа је и интерно, са заједничком
унутрашњом саобраћајницом и са јединственим приступом са јавног
пута, као и са заједничком интерноминфраструктуром.
9. Урбанистички показатељи за грађевинске парцеле у целини:
• Максимално дозвољени индекс заузетости парцеле у овој целини је 60%.
10. Положај објеката у односу на регулацију и границе грађевинске парцеле:
• Грађевинска линија објеката у односу на јавни пут се одређује на
минимално 15 m удаљености у односу на регулацију парцеле јавног пута.
• Грађевинска линија објеката у односу на појас регулације дренажних
канала (заштитни појас уз канале) се одређује на минимално 10 m
удаљености у односу на регулацију парцеле дренажних канала, односно
заштитног појаса уз канале.
• Грађевинска линија објеката одређује се на минимално 25 m удаљености
у односу на осу крајљих колосека, односно ван граница
инфраструктурног појаса пруге, у складу са Законом о железници.
• Удаљеност објеката од синора суседне парцеле се одређује на минимално
5 m.
11. Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели:
• Уколико се на једној грађевинској парцели гради више објеката, они – у
зависности од организације садржаја – међусобно могу бити постављени
у низу или као слободностојећи, при чему минимално дозвољено
растојање између њих не може бити мање од 5 m.
12. Услови приступа парцели:
• Приступ парцели је са јавног пута, односно са секундарне саобраћајнице.
• Парцела може имати један улаз/излаз на јавни пут у припадајућем фронту
према том путу, а унутрашњим саобраћајним решењем дефинише се
колско кретање унутар комплекса и овај приступ.
• Угаоне грађевинске парцеле, са фронтом према две секундарне
саобраћајнице, имају могућност приступа на обе саобраћајнице, с тим да
удаљеност улаза у парцелу од темена раскрснице не може бити мања од
25 m.
• Приликом формирања улаза у парцелу/модул, место његовог прикључка
на јавну саобраћајницу је неопходно уредити (радијус кривине улаза,
прекид тротоарске и зелене површине и сл.).
13. Услови за паркирање на парцели:
• У оквиру појединачне парцеле/модула неопходно је обезбедити
одговарајући број паркинг места према потребама планираног садржаја –
како за путничка, тако и за теретна возила.
• Број потребних паркинг места за путничка возила се одређује за:
− потребе запослених – према критеријуму 1ПМ/50 m² корисног
пословног простора (не рачунајући производне хале, складишта,
надстрешнице и сл.), односно 1ПМ/3 запослена;
− потребе корисника – посетилаца, према карактеру садржаја,
односно фреквентности посетилаца.
• Број потребних паркинг места за теретна возила утврђује се према
конкретној делатности, с тим да је за ова возила – поред паркинг
површина одговарајућих димензија, неопходно предвидети и
манипулативне површине.
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• У случају интерне деобе, паркирање возила је могуће организовати као
заједничко, уз задовољење укупног потребног броја паркинг места, у
складу са планираним садржајима.
• Површине за паркирање путничких возила треба радити од растерелемената, а површине за теретна возила као асфалтиране или
бетониране, димензионисане за тешки саобраћај, са обавезним
таложником масти и уља.
14. Услови прикључења на комуналну и осталу инфраструктуру:
• Садржаји у овој целини прикључују се на јавну инфраструктурну мрежу
која се планира у коридорима секундарних саобраћајница у обухвату, и
то према правилу да једна парцела / модул има један прикључак на јавну
инфраструктурну мрежу.
• Интерна унутрашња мрежа водовода и фекалне канализације доводи се до
главног водоводног шахта са водомером, односно главног ревизионог
канализационог шахта, који морају да буду постављени на удаљености
максимално 2,0m од регулације парцеле.
• Одвођење атмосферских вода са парцела се реализује изградњом
отворених јаркова – ригола у комплексу, у које се – након механичког
пречишћавања – сливају воде са кровних, бетонираних и других
површина (у зависности од намене, на површинама за паркирање и
манипулацију теретних возила обавезно је предвидети и таложнике масти
и уља). Из ових ригола воде се упуштају у најближи дренажни канал или
путне јаркове у коридорима планираних саобраћајница у обухвату Плана.
• Унутрашња тт-инсталација се доводи до најближег планираног тт-окна у
коридору саобраћајнице.
• Унутрашња гасна инсталација се доводи до КМРС (кућни мернорегулациони сет) или интерне МРС (мерно-регулационе станице)
ормарског типа, зависно од захтеване потрошње, која се лоцира на или уз
објекат и до које долази и јавни дистрибутивни гасовод радног притиска
до 4 bara.
• Унутрашња електромрежа се доводи до МРО смештеног на објекту
најближем регулацији парцеле, до којег долази и напојни вод енергетског
нивоа 1kV од најближе планиране ТС у обухвату Плана.
15. Услови коришћења до опремања комуналном инфраструктуром:
• У складу са прописаним минималним нивоом опремљености земљишта,
до комплетног комуналног опремања јавног грађевинског земљишта
садржаји у овој целини ће функционисати са локалним комуналним
системима на сопственој парцели. Ово подразумева:
− изградњу водонепропусне септичке јаме довољног капацитета за
планирану намену;
− изградњу уређаја за третман технолошких отпадних вода и њихово
упуштање у водонепропусну септичку јаму;
− изградњу отвореног интерног система атмосферске канализације;
− изградњу интерног система грејања (бутан-гас, струја, соларна
енергија и сл. као енергент);
− изградњу громобранске мреже око објеката.
16. Спратност и висина објеката:
• Максимална спратност производних, складишних, сервисних и сл.
објеката у целини је П (приземље). Висина ових објеката условљена је
технолошким захтевима опредељене делатности.
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• Максимална спратност пословних / управних објеката у склопу
комплекса је П+3 (приземље и три спрата).
• Максимална спратност других објеката, из домена дозвољених
делатности као самосталних у целини је П+3 (приземље и три спрата).
• У овој целини није дозвољена изградња подземних (подрумских) етажа.
Изузетно је дозвољена њихова изградња, уз обавезу
инвеститора/корисника о преузимању ризика од штетног дејства
подземних вода.
17. Услови за озелењавање:
• Учешће зеленила у оквиру парцела је мин. 15%, при чему се зеленило
односи на слободне и незастрте површине (не рачунајући паркинг
површине).
• Код већих производних капацитета обавезан је ободни заштитни појас, у
коме је, уколико просторне могућности дозвољавају, могуће предвидети
терене за рекреацију са пратећим објектима.
• С обзиром да је грађевинска линија објеката у односу на регулацију
јавног пута на минимално 15 m удаљености, зелене површине унутар
комплекса решавати тако да се испред објекта уклапају са појасом
регулације јавног пута и околином, као и са архитектуром објеката, а у
залеђу, и по ободу парцеле решавати их као заштитни појас зеленила.
18. Услови заштите од пожара:
• На појединачним парцелама у овој целини је обавезна изградња
спољашње и унутрашње хидрантске мреже која се напаја водом са јавне
водоводне мреже у планираним саобраћајницама у обухвату.
• Положај објеката у комплексу мора да омогући несметан приступ
батрогасних возила и заштиту објеката од пожара са свих страна.
• Унутрашње колске комуникације морају да буду довољног профила и у
одговарајућем систему, како би се омогућило несметано кретање
ватрогасних возила и евентуална евакуација путничких и теретних возила
у случају акцидената.
19. Начин ограђивања парцела:
• Парцеле у овој зони се могу ограђивати транспарентном или зиданом
оградом, максималне висине до 2,20 m.
• Ограда се поставља по правилу на регулационој линији парцеле, тако да
капије и стубови ограде буду на грађевинској парцели која се ограђује, а
врата и капије не могу да се отварају ван регулационе линије.
• На појединим деловима ограду је могуће поставити и повучену у односу
на регулацију парцеле (за потребе формирања паркинга испред
комплекса и сл.), при чему сви садржаји испред тако постављене ограде
морају бити унутар регулационе линије парцеле.
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11. Катастарска парцела број 233/76 ко Смедерево

1. Локација:
• Индустријска зона – Индустријски парк.
2. Површина парцеле:
• 2 ha 52 a 54m2(25.254m2).
3. Опремљеност:
• Струја, вода, гас, телеком.
4. Плански основ:
• ПДР дела Индустријске зоне и Индустријског парка у Смедереву
(„Службени лист општине Смедерево“, број 13/2007 и „Службени лист
града Смедерева“, број 2/2016).
5. Целина/Урбанистичка зона:
• Целина Б.1/Индустријско-производни капацитети.
6. Врста и намена објеката који се могу градити:
• Производни објекти (индустријске хале, објекти у функцији производње),
• Складишта, објекти прераде и сл.,
• Пословни објекти (бизнис-центри, изложбени салони, представништва и
сл.)
• Уз ове објекте, до задовољења урбанистичких параметара за целину на
парцели је могуће градити и пратеће објекте који су у функцији основне
делатности, типа: заједничких гаража, радионица, магацина,
надстрешница и сл.
7. Дозвољене намене као самосталне у целини (из домена пратећих и допунских
делатности):
• Шпедиција, услужно складиштење, транспортно-логистички садржаји,
• Сервисни садржаји,
• Трговина, угоститељство, смештајни капацитети (пансиони, апартмани и
сл.) и др.
8. Услови за деобу грађевинске парцеле:
• Деобу парцела формираних у складу са тачком 3. ових Правила могуће је
вршити, формирањем нових грађевинских парцела, при чему свака нова
парцела мора имати директан приступ са јавног пута, а формирани фронт
нове парцеле према јавном путу не може бити мањи од 50 m.
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• У случају деобе, за изградњу на новим грађевинским парцелама
примењују се правила грађења прописана на нивоу целине.
• Изузетно, деоба парцеле могућа је и интерно, са заједничком
унутрашњом саобраћајницом и са јединственим приступом са јавног
пута, као и са заједничком интерноминфраструктуром.
9. Урбанистички показатељи за грађевинске парцеле у целини:
• Максимално дозвољени индекс заузетости парцеле у овој целини је 60%.
10. Положај објеката у односу на регулацију и границе грађевинске парцеле:
• Грађевинска линија објеката у односу на јавни пут се одређује на
минимално 15 m удаљености у односу на регулацију парцеле јавног пута.
• Грађевинска линија објеката у односу на појас регулације дренажних
канала (заштитни појас уз канале) се одређује на минимално 10 m
удаљености у односу на регулацију парцеле дренажних канала, односно
заштитног појаса уз канале.
• Грађевинска линија објеката одређује се на минимално 25 m удаљености
у односу на осу крајљих колосека, односно ван граница
инфраструктурног појаса пруге, у складу са Законом о железници.
• Удаљеност објеката од синора суседне парцеле се одређује на минимално
5 m.
11. Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели:
• Уколико се на једној грађевинској парцели гради више објеката, они – у
зависности од организације садржаја – међусобно могу бити постављени
у низу или као слободностојећи, при чему минимално дозвољено
растојање између њих не може бити мање од 5 m.
12. Услови приступа парцели:
• Приступ парцели је са јавног пута, односно са секундарне саобраћајнице.
• Парцела може имати један улаз/излаз на јавни пут у припадајућем фронту
према том путу, а унутрашњим саобраћајним решењем дефинише се
колско кретање унутар комплекса и овај приступ.
• Угаоне грађевинске парцеле, са фронтом према две секундарне
саобраћајнице, имају могућност приступа на обе саобраћајнице, с тим да
удаљеност улаза у парцелу од темена раскрснице не може бити мања од
25 m.
• Приликом формирања улаза у парцелу/модул, место његовог прикључка
на јавну саобраћајницу је неопходно уредити (радијус кривине улаза,
прекид тротоарске и зелене површине и сл.).
13. Услови за паркирање на парцели:
• У оквиру појединачне парцеле/модула неопходно је обезбедити
одговарајући број паркинг места према потребама планираног садржаја –
како за путничка, тако и за теретна возила.
• Број потребних паркинг места за путничка возила се одређује за:
− потребе запослених – према критеријуму 1ПМ/50 m² корисног
пословног простора (не рачунајући производне хале, складишта,
надстрешнице и сл.), односно 1ПМ/3 запослена;
− потребе корисника – посетилаца, према карактеру садржаја,
односно фреквентности посетилаца.
• Број потребних паркинг места за теретна возила утврђује се према
конкретној делатности, с тим да је за ова возила – поред паркинг
површина одговарајућих димензија, неопходно предвидети и
манипулативне површине.
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• У случају интерне деобе, паркирање возила је могуће организовати као
заједничко, уз задовољење укупног потребног броја паркинг места, у
складу са планираним садржајима.
• Површине за паркирање путничких возила треба радити од растерелемената, а површине за теретна возила као асфалтиране или
бетониране, димензионисане за тешки саобраћај, са обавезним
таложником масти и уља.
14. Услови прикључења на комуналну и осталу инфраструктуру:
• Садржаји у овој целини прикључују се на јавну инфраструктурну мрежу
која се планира у коридорима секундарних саобраћајница у обухвату, и
то према правилу да једна парцела / модул има један прикључак на јавну
инфраструктурну мрежу.
• Интерна унутрашња мрежа водовода и фекалне канализације доводи се до
главног водоводног шахта са водомером, односно главног ревизионог
канализационог шахта, који морају да буду постављени на удаљености
максимално 2,0m од регулације парцеле.
• Одвођење атмосферских вода са парцела се реализује изградњом
отворених јаркова – ригола у комплексу, у које се – након механичког
пречишћавања – сливају воде са кровних, бетонираних и других
површина (у зависности од намене, на површинама за паркирање и
манипулацију теретних возила обавезно је предвидети и таложнике масти
и уља). Из ових ригола воде се упуштају у најближи дренажни канал или
путне јаркове у коридорима планираних саобраћајница у обухвату Плана.
• Унутрашња тт-инсталација се доводи до најближег планираног тт-окна у
коридору саобраћајнице.
• Унутрашња гасна инсталација се доводи до КМРС (кућни мернорегулациони сет) или интерне МРС (мерно-регулационе станице)
ормарског типа, зависно од захтеване потрошње, која се лоцира на или уз
објекат и до које долази и јавни дистрибутивни гасовод радног притиска
до 4 bara.
• Унутрашња електромрежа се доводи до МРО смештеног на објекту
најближем регулацији парцеле, до којег долази и напојни вод енергетског
нивоа 1kV од најближе планиране ТС у обухвату Плана.
15. Услови коришћења до опремања комуналном инфраструктуром:
• У складу са прописаним минималним нивоом опремљености земљишта,
до комплетног комуналног опремања јавног грађевинског земљишта
садржаји у овој целини ће функционисати са локалним комуналним
системима на сопственој парцели. Ово подразумева:
− изградњу водонепропусне септичке јаме довољног капацитета за
планирану намену;
− изградњу уређаја за третман технолошких отпадних вода и њихово
упуштање у водонепропусну септичку јаму;
− изградњу отвореног интерног система атмосферске канализације;
− изградњу интерног система грејања (бутан-гас, струја, соларна
енергија и сл. као енергент);
− изградњу громобранске мреже око објеката.
16. Спратност и висина објеката:
• Максимална спратност производних, складишних, сервисних и сл.
објеката у целини је П (приземље). Висина ових објеката условљена је
технолошким захтевима опредељене делатности.

45

Страна 46 – Број 15

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

29. децембар 2017. године

• Максимална спратност пословних / управних објеката у склопу
комплекса је П+3 (приземље и три спрата).
• Максимална спратност других објеката, из домена дозвољених
делатности као самосталних у целини је П+3 (приземље и три спрата).
• У овој целини није дозвољена изградња подземних (подрумских) етажа.
Изузетно је дозвољена њихова изградња, уз обавезу
инвеститора/корисника о преузимању ризика од штетног дејства
подземних вода.
17. Услови за озелењавање:
• Учешће зеленила у оквиру парцела је мин. 15%, при чему се зеленило
односи на слободне и незастрте површине (не рачунајући паркинг
површине).
• Код већих производних капацитета обавезан је ободни заштитни појас, у
коме је, уколико просторне могућности дозвољавају, могуће предвидети
терене за рекреацију са пратећим објектима.
• С обзиром да је грађевинска линија објеката у односу на регулацију
јавног пута на минимално 15 m удаљености, зелене површине унутар
комплекса решавати тако да се испред објекта уклапају са појасом
регулације јавног пута и околином, као и са архитектуром објеката, а у
залеђу, и по ободу парцеле решавати их као заштитни појас зеленила.
18. Услови заштите од пожара:
• На појединачним парцелама у овој целини је обавезна изградња
спољашње и унутрашње хидрантске мреже која се напаја водом са јавне
водоводне мреже у планираним саобраћајницама у обухвату.
• Положај објеката у комплексу мора да омогући несметан приступ
батрогасних возила и заштиту објеката од пожара са свих страна.
• Унутрашње колске комуникације морају да буду довољног профила и у
одговарајућем систему, како би се омогућило несметано кретање
ватрогасних возила и евентуална евакуација путничких и теретних возила
у случају акцидената.
19. Начин ограђивања парцела:
• Парцеле у овој зони се могу ограђивати транспарентном или зиданом
оградом, максималне висине до 2,20 m.
• Ограда се поставља по правилу на регулационој линији парцеле, тако да
капије и стубови ограде буду на грађевинској парцели која се ограђује, а
врата и капије не могу да се отварају ван регулационе линије.
• На појединим деловима ограду је могуће поставити и повучену у односу
на регулацију парцеле (за потребе формирања паркинга испред
комплекса и сл.), при чему сви садржаји испред тако постављене ограде
морају бити унутар регулационе линије парцеле.
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12. Катастарска парцела број 233/96 ко Смедерево

1. Локација:
• Индустријска зона – Шалиначи пут.
2. Површина парцеле:
• 30 а (3.000 m2)
3. Опремљеност:
• Вода, струја, гас, текеком.
4. Плански основ:
• План генералне регулације за подручје Индустријске зоне Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 3/2013 и 5/2015).
5. Целина/Урбанистичка зона:
• Целина мале привреде и терцијарних делатности.
6. Врста и намена објеката који се могу градити:
• Производни објекти – објекти намењени производњи, преради, монтажи и
другим секундарним делатностима из сектора мале привреде (производне
хале са опремом и пратећим садржајима и др.). Ови објекти могу
садржати и административно-управни део који мора да буде
функционално и технички одвојен од основне намене. Административноуправни делови се могу градити и као засебни објекти/целине на парцели.
У оквиру појединачних комплекса се, у складу са функционалним
захтевима садржаја, могу градити и постројења, уређаји, опрема који су у
функцији обављања делатности. Сви планирани објекти у комплексу се
морају градити у складу са важећим нормативима и стандардима за
планирану делатност, уз поштовање прописаних правила за целину.
• Складишни, сервисни, услужни објекти - објекти намењени складишној,
сервисној, услужној делатности, као основној на парцели. Могу бити
затвореног или отвореног типа (хале, затворена или отворена складишта,
надстрешнице, манипулативне и саобраћајне површине и др.), као
јединствен објекат / целина или као појединачни објекти на парцели. Ови
објекти могу садржати и административно-управни део који мора да буде
функционално и технички одвојен од основне намене. Административно47
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управни делови се могу градити и као засебни објекти/целине на парцели.
Сви планирани објекти у комплексу се морају градити у складу са
важећим нормативима и стандардима за одређену пословну делатност, уз
поштовање прописаних правила за целину.
• Објекти саобраћајно-транспортне делатности - у целини мале привреде и
терцијарних делатности се као засебни могу градити комплекси /
садржаји саобраћајно-транспортних делатности: дистрибутивни и други
центри мањег обима, намењени за складиштење и дистрибуцију роба (са
потребним пратећим садржајима – управа, магацини, радионице и др.);
саобраћајни терминали за теретни или аутобуски саобраћај (са пратећим
садржајима – управа, диспечерски центар, гараже, радионице и др.);
услужни паркинзи за путничка и теретна возила; и сл. Ови садржаји се
граде у складу са функционалним захтевима намене, прописима за
поједине врсте делатности и урбанистичким и другим условима
прописаним овим правилима.
• Пословни објекти – у оквиру целине мале привреде и терцијарних
делатности се могу градити пословни објекти у оквиру комплекса
основне намене или као самостални на парцели. Пословање може да буде
из различитих области – комерцијалне, пословно-услужне делатности и
сл. Уз ове објекте се могу градити и пратећи садржаји и објекти, у
њиховој функцији, административно-управни део и сл. Изградња ових
објеката се реализује у складу са функционалним захтевима садржаја,
нормативима и прописима за поједине делатности и урбанистичким и
другим условима утврђеним овим правилима.
• Остали објекти - у оквиру ове целине се као самостални или у склопу
комплекса основне намене могу градити и објекти друге, компатибилне
намене – транспортне делатности, станице за снабдевање возила горивом,
садржаји угоститељства и услуга, спорта и рекреације и сл. Изградња
ових објеката врши се у складу са прописима и нормативима за поједине
врсте објеката и условима прописаним овим правилима.
• Поред објеката основне намене и у функцији основне делатности, на
парцели/комплексу се могу градити и помоћни објекти, као што су:
гараже, инфраструктурни објекти (котларнице, трафостанице, подстанице
и др.), надстрешнице и сл.
7. Делатности које се могу планирати у целини мале привреде и терцијарних
делатности, у оквиру комплекса основне намене или као засебни на парцели, су
из области:
• трговине (малопродаја и велепродаја различитог обима и садржаја),
• угоститељства (ресторани, смештајни садржаји и сл.),
• спорта (спортски терени, спортско-рекреативни објекти у оквиру
комплекса и др.),
• услужних сервиса (станице за снабдевање возила горивом, сервиси,
централне гараже и сл.),
• саобраћајни објекти, површине и терминали,
• комунални објекти и површине и др.
8. Организација и уређење комплекса:
• Организација и уређење комплекса у целини мале привреде и
терцијарних делатности првенстевно је условљено врстом планиране
делатности и њеним функционалним потребама. Објекти унутар
комплекса / парцеле организују се и у складу са положајем парцеле у
широј просторној целини, положајем према приступним
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саобраћајницама, као и постојећој и планираној јавној инфраструктурној
мрежи. Организација комплекса је условљена и обезбеђењем услова
противпожарне заштите, у складу са планираном наменом. Унутар
комплекса је потребно обезбедити несметано кретање противпожарних
возила и услове за евентуалну евакуацију возила, запослених и корисника у
случају акцидената.Учешће зеленила у комплексима се дефинише у
зависности од планиране намене и површине парцеле, али не може бити
мање од 10%. Организација парцеле се утврђује на основу дефинисаних
правила грађења за ову целину и важећих норматива и прописа за објекте
одређене намене, односно према врсти делатности.
9. Урбанистички показатељи:
• Индекс заузетости парцеле максимално 50 %
• Индекс изграђености парцеле максимално 1.0
10. Положај објеката у односу на регулацију и границе грађевинске парцеле:
• Грађевинска линија објеката било које намене у комплексу се поставља
на минимално 5 mудаљености у односу на регулацију грађевинске
парцеле према јавном путу
• Удаљеност објеката од границе суседне грађевинске парцеле се одређује
на минимално 5 m.
11. Спратност и висина објеката:
• Спратност производних, складишних, сервисних и сл. објеката у целини
је приземље, с тим да је њихова висина условљена технолошким
захтевима делатности која се у њима обавља. Административно-управни
део објекта може имати спратност П+2 (приземље и два спрата).
• Спратност пословних објеката - у склопу комплекса / парцеле, или као
појединачних у целини - условљена је на максимално П+2 (приземље и
два спрата).
• Изградња подземних етажа код објеката у оквиру ове целине се не
планира. Изузетно, у случају потребе ова изградња се може одобрити на
основу посебних услова надлежног органа, односно предузећа, уз
обезбеђење заштите објекта од утицаја подземних вода.
12. Начин ограђивања парцеле:
• Парцеле у целини индустријско-производних делатности, без обзира на
намену, могу се ограђивати транспарентном или зиданом оградом висине
до 2,2m.Сви елементи ограде и капија, портирнице и други објекти у
функцији контроле приступа комплексу морају бити постављени унутар
граница сопствене парцеле.Ограда се може постављати и унутар
комплекса, у циљу одвајања појединих функционалних целина, при чему
унутрашње ограде не могу бити веће висине од ободних ограда парцеле.
13. Услови за приступ парцели и паркирање возила:
• Саобраћајно-техничке услове за приступ парцели утврђује надлежни
управљач јавног пута на који се комплекс прикључује.Уз колске приступе
је потребно, у складу са организацијом комплекса, обезбедити и
површине за несметано кретање пешака. Приступи појединим
функционалним целинама унутар комплекса формирају се у оквиру
сопствене парцеле.
• Паркинг простор за кориснике објекта / запослене по правилу се решава у
оквиру комплекса / парцеле, у складу са условима прикључка на јавну
саобраћајницу.За паркирање се обезбеђује – 1 ПМ / 50 m2 корисног
пословног/административног простора у комплексу, односно 1 ПМ / 8
запослених. Смештај возила за сопствене потребе и транспортних возила
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– камиона, механизације и др. – решавати искључиво на припадајућој
парцели, у складу са условима организације и уређења простора
парцеле.Осим уређења пешачких и колских приступа и интерних
саобраћајница унутар парцеле, потребно је предвидети и манипулативне
површине, у складу са карактером и потребама делатности, по правилу
све са тврдим застором.
14. Услови за озелењавање:
• Учешће зеленила у оквиру парцела предметне целине износи минимално
10%, при чему се зеленило односи на слободне и незастрте површине (не
рачунајући паркинг површине).Код већих производних капацитета
обавезан је ободни заштитни појас зеленила.Зелене површине унутар
комплекса решавати тако да се испред објекта уклапају са појасом
регулације јавног пута и околином, као и са архитектуром објеката, а у
залеђу и по ободу парцеле решавати их као заштитни појас
зеленила.Приликом диспозиције високог дрвећа поштовати положај
објекта, намене, зоне заштите и распоред прилазних стаза и интерних
саобраћајница, као и трасе подземних инсталација.
15. Посебна правила за изградњу објеката:
• Посебни услови за изградњу односе се на обезбеђивање свих потребних
услова заштите од пожара, у складу са Законом и прописима за поједине
намене / врсте објеката.
16. Посебни услови и ограничења за спровођење:
• Изградња објеката у овој целини се реализује директно на основу одредби
Плана за комплексе чија је површина до 0,5 ha (50 ари).
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13. Катастарска парцела број 559/19 ко Смедерево

1. Локација:
• Индустријска зона – Шалиначи пут.
2. Површина парцеле:
• 11 a (1.100 m2).
3. Опремљеност:
• Вода, струја, гас, телеком.
4. Плански основ:
• План генералне регулације за подручје Индустријске зоне Смедерева
(„Службени лист града Смедерева“, број 3/2013 и 5/2015).
5. Целина/Урбанистичка зона:
• Целина мале привреде и терцијарних делатности.
6. Претежна намена зоне:
• Изградња производних, прерађивачких и других секундарних делатности
мале привреде (сектор малих и средњих предузећа), као и делатности из
терцијарног сектора- саобраћајно-транспортних, услужних, сервисних,
комерцијалних и сл.
7. Урбанистички паоказатељи:
• Индекс заузетости парцеле – максимално 50%
• Индекс изграђености парцеле – максимално 1.0
• Зелене површине – минимално 10%
8. Организација и уређење комплекса:
• Организација и уређење комплекса у целини мале привреде и терцијарних
делатности првенстевно је условљено врстом планиране делатности и
њеним функционалним потребама.
• Објекти унутар комплекса / парцеле организују се и у складу са
положајем парцеле у широј просторној целини, положајем према
приступним саобраћајницама, као и постојећој и планираној јавној
инфраструктурној мрежи.
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Организација комплекса је условљена и обезбеђењем услова
противпожарне заштите, у складу са планираном наменом. Унутар
комплекса је потребно обезбедити несметано кретање противпожарних
возила и услове за евентуалну евакуацију возила, запослених и корисника
у случају акцидената.
• Учешће зеленила у комплексима се дефинише у зависности од планиране
намене и површине парцеле, али не може бити мање од 10%.
• Организација парцеле се утврђује на основу дефинисаних правила
грађења за ову целину и важећих норматива и прописа за објекте
одређене намене, односно према врсти делатности.
9. Услови прикључења на комуналну инфраструктуру:
• Прикључење на мрежу комуналне инфраструктуре врши се према
постојећим, односно планираним техничким могућностима мреже, а на
основу услова надлежних предузећа.
10. Положај објеката у односу на регулацију и границе грађевинске парцеле:
• Растојање између регулационе и грађевинске линије у зони, као и
минимално растојање објекта у односу на границе парцеле према
суседним грађевинским парцелама, износи 5 m.
11. Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели:
• На једној грађевинској парцели, у зависности од њене величине и намене,
може се градити већи број самосталних објеката исте или различите
основне намене. У том случају – у зависности од организације садржаја –
минимално међусобно растојање објеката на парцели износи 1/2 висине
вишег објекта, али не може бити мање од 4,0m.
12. Спратност објеката:
• Максимална спратност објеката у зони износи „П+0“ (приземље), с тим да
је њихова висина условљена технолошким захтевима делатности која се у
њима обавља. Административно-управни део објекта може имати
спратност „П+2“ (приземље и два спрата).
• Изградња подземних етажа код објеката у оквиру ове целине се не
планира. Изузетно, у случају потребе ова изградња се може одобрити на
основу посебних услова надлежног органа, односно предузећа, уз
обезбеђење заштите објекта од утицаја подземних вода.
13. Утврђивање коте приземља:
• Коте приземља објеката одређују се у начелу у односу на коту уређеног и
планираног терена у оквиру парцеле, с обзиром да су нивелете постојећих
и планираних саобраћајница у обухвату Плана постављене на 0,40-1,0 m
изнад коте терена.
• У начелу, кота приземља објеката се у односу на терен поставља на
минимално 0,20 m а највише 1,20 m, изузев у случајевима када
технолошки услови садржаја захтевају другачије постављање ове коте.
• Кота платоа постројења, уређаја и опреме поставља се у складу са
функционалним захтевима, у односу на планирани и уређени терен, уз
услов да се не наруши дириговани режим нивоа подземних вода.
14. Начин ограђивања парцеле:
• Парцеле се могу ограђивати транспарентном или зиданом оградом висине
до 2,2m.
• Ограда се може постављати и повучено у односу на регулацију парцеле, у
циљу формирања паркинга испред ограде комплекса, а у граници
парцеле.
•

52

29. децембар 2017. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 53 – Број 15

Сви елементи ограде и капија, портирнице и други објекти у функцији
контроле приступа комплексу морају бити постављени унутар граница
сопствене парцеле.
• Ограда се може постављати и унутар комплекса, у циљу одвајања
појединих функционалних целина, при чему унутрашње ограде не могу
бити веће висине од ободних ограда парцеле.
15. Услови за приступ парцели и паркирање возила:
• Приступ парцелама у овој целини по правилу је са јавног пута. Приступ у
парцелу се по правилу организује као двосмерни (улаз-излаз). Изузетно,
због специфичности намене, односно саобраћајних потреба, могу се
одобрити два једносмерна приступа у парцелу (одвојени улаз и излаз).
• Колски улаз у парцелу се не може планирати на удаљености мањој од
15,0 m од лепезе раскрснице.
• Саобраћајно-техничке услове за приступ парцели утврђује надлежни
управљач јавног пута на који се комплекс прикључује.
• Паркинг простор за кориснике објекта / запослене по правилу се решава у
оквиру комплекса / парцеле, у складу са условима прикључка на јавну
саобраћајницу.
• Паркинг простор се може уредити испред објекта, повлачењем
грађевинске линије објекта у дубину парцеле у односу на регулациону
линију улице.
• За паркирање се обезбеђује – 1 ПМ / 50,0 m2 корисног
пословног/административног простора у комплексу, односно 1 ПМ / 8
запослених.
• Смештај возила за сопствене потребе и транспортних возила – камиона,
механизације и др. – решавати искључиво на припадајућој парцели, у
складу са условима организације и уређења простора парцеле.
• Осим уређења пешачких и колских приступа и интерних саобраћајница
унутар парцеле, потребно је предвидети и манипулативне површине, у
складу са карактером и потребама делатности, по правилу све са тврдим
застором.
16. Услови за озелењавање:
• Учешће зеленила у оквиру парцела предметне целине износи минимално
10%, при чему се зеленило односи на слободне и незастрте површине (не
рачунајући паркинг површине).
17. Посебна правила за изградњу објеката:
• Посебни услови за изградњу односе се на обезбеђивање свих потребних
услова противпожарне заштите на парцели/комплексу, у складу са
Законом и прописима за поједине намене / врсте објеката.
• На појединачним парцелама у овој целини, у складу са карактером
делатности, обавезна је изградња спољашње и унутрашње хидрантске
мреже која се напаја водом са јавне водоводне мреже.
• Положај објеката у комплексу мора да омогући несметан приступ
противпожарних возила и противпожарну заштиту објеката са свих
страна.
• Унутрашње колске комуникације морају да буду довољног профила и у
одговарајућем систему, како би се омогућило несметано кретање
противпожарних возила и евентуална евакуација путничких и теретних
возила, запослених и корисника у случају акцидената.
•
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18. Посебни услови и ограничења за спровођење:
• За реализацију појединачних садржаја/комплекса у овој целини
неопходно је прибављање посебних услова у погледу хидротехничког
уређења, које издаје надлежни орган, односно надлежно водопривредно
предузеће.
• Приликом реализације појединачних садржаја потребно је испоштовати
све услове у погледу заштите постојећих и планираних
инфраструктурних система, односно прибавити посебне услове
надлежних управљача ових система (магистрални гасовод, продуктовод,
преносна електроенергетска мрежа, железничка пруга, аеродром и др.).
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14. Катастарска парцела број 12954 ко Смедерево

1. Локација:
• Смедерево – улица Револуције.
2. Површина парцеле:
• 5a 65m2 (565m2).
3. Опремљеност:
• Струја, вода, канализација, гас, телеком.
4. Плански основ:
• План генeралне регулације за градско подручје Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 3/2013).
5. Целина, односно урбанистичка зона:
• Зона породичког становања средњих густина (А.2).
6. Урбанистички показатељи:
• Индекс заузетости парцеле максимално 40%;
• Индекс изграђености парцеле максимално 1.0 .
7. Врста објекта:
• Слободностојећи (објекат не додирује ни једну линију парцеле).
8. Намена објекта:
• породични стамбени;
• породични стамбено-пословни;
• пословни;
• породични стамбено-производни;
• производни.
9. Могућност изградње другог објкета на парцели:
• На парцели је могућа изградња и помоћних објеката (објеката у функцији
главног) као што су: гаража, остава и сл.
10. Дозвољене делатности су из области:
• трговине,
• услужног занатства;
• услужних делатности;
• угоститељства и туризма;
• здравства;
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социјалне заштите;
културе;
забаве;
спорта;
пословно-административних делатности;
услужних сервиса (у складу са важећим прописима и нормативима за
грађење објеката ове намене, уколико не угрожавају објекте на суседним
парцелама, односно услове живљења у непосредном окружењу);
• производне и друге делатности (из домена занатске произовдње, минипородичне производње и сл.), уз услов да не угрожавају околину,
животну средину и услове становања, буком, гасовима, отпаднима
материјама или другим штетним дејствима, односно да су предвиђене
мере којима се у потпуности обезбеђује околина од загађења и да имају
обезбеђене услове прикључка на комуналну инфраструктурну мрежу.
• У зони породичног становања средњих густина није дозвољена изградња
кланица, складишта секундарних сировина, производња већег обима
(изузев оне описане у оквиру дозвољених делатности), сепарација песка и
шљунка, бетоњерки и сл.
11. Спратност:
• За породичне стамбене „П+1+Пк“ (приземље, спрат и поткровље);
• За породичне стамбено-пословне (приземље и два спрата).
12. Спровођење:
• Директно издавањем локацијских услова;
• На основу урбанистичког пројекта за услужне сервисе.
13. Ограничења:
• Нема посебих ограничења.
14. Обавезни услови:
• Услови за прикључење на комуналну и другу инфраструктуру.
•
•
•
•
•
•

56

29. децембар 2017. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Страна 57 – Број 15

15. Катастарска парцела број 3883/3 ко Радинац

1. Локација:
• Радинац – Ново насеље.
2. Површина парцеле:
• 8a 5m2 (805m2).
3. Опремљеност:
• Струја, вода,гас, телеком.
4. Плански основ:
• План генералне регулације за градско подручје Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 3/2013).
5. Целина, односно урбанистичка зона:
• Зона породичког становања средњих густина (А.2).
6. Урбанистички показатељи:
• Индекс заузетости парцеле максимално 40%;
• Индекс изграђености парцеле максимално 1.0 .
7. Врста објекта:
• Слободностојећи (објекат не додирује ни једну линију парцеле).
8. Намена објекта:
• породични стамбени;
• породични стамбено-пословни;
• пословни;
• породични стамбено-производни;
• производни.
9. Могућност изградње другог објкета на парцели:
• На парцели је могућа изградња и помоћних објеката (објеката у функцији
главног) као што су: гаража, остава и сл.
10. Дозвољене делатности су из области:
• трговине,
• услужног занатства;
• услужних делатности;
• угоститељства и туризма;
• здравства;
• социјалне заштите;
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културе;
забаве;
спорта;
пословно-административних делатности;
услужних сервиса (у складу са важећим прописима и нормативима за
грађење објеката ове намене, уколико не угрожавају објекте на суседним
парцелама, односно услове живљења у непосредном окружењу);
• производне и друге делатности (из домена занатске произовдње, минипородичне производње и сл.), уз услов да не угрожавају околину,
животну средину и услове становања, буком, гасовима, отпаднима
материјама или другим штетним дејствима, односно да су предвиђене
мере којима се у потпуности обезбеђује околина од загађења и да имају
обезбеђене услове прикључка на комуналну инфраструктурну мрежу.
• У зони породичног становања средњих густина није дозвољена изградња
кланица, складишта секундарних сировина, производња већег обима
(изузев оне описане у оквиру дозвољених делатности), сепарација песка и
шљунка, бетоњерки и сл.
11. Спратност:
• За породичне стамбене „П+1+Пк“ (приземље, спрат и поткровље);
• За породичне стамбено-пословне (приземље и два спрата).
12. Спровођење:
• Директно издавањем локацијских услова;
• На основу урбанистичког пројекта за услужне сервисе.
13. Обавезни услови:
• Услови за прикључење на комуналну и другу инфраструктуру.
14. Ограничења:
• Нема посебих ограничења.
•
•
•
•
•
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16. Катастарска парцела број 3883/6 ко Радинац

1. Локација:
• Радинац – Ново насеље.
2. Површина парцеле:
• 15a 9m2 (1509m2).
3. Опремљеност:
• Струја, вода,гас, телеком.
4. Плански основ:
• План генералне регулације за градско подручје Смедерева („Службени
лист града Смедерева“, број 3/2013).
5. Целина, односно урбанистичка зона:
• Зона породичког становања средњих густина (А.2).
6. Урбанистички показатељи:
• Индекс заузетости парцеле максимално 40%;
• Индекс изграђености парцеле максимално 1.0 .
7. Врста објекта:
• Слободностојећи (објекат не додирује ни једну линију парцеле).
8. Намена објекта:
• породични стамбени;
• породични стамбено-пословни;
• пословни;
• породични стамбено-производни;
• производни.
9. Могућност изградње другог објкета на парцели:
• На парцели је могућа изградња и помоћних објеката (објеката у функцији
главног) као што су: гаража, остава и сл.).
10. Дозвољене делатности су из области:
• трговине,
• услужног занатства;
• услужних делатности;
• угоститељства и туризма;
• здравства;
• социјалне заштите;
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културе;
забаве;
спорта;
пословно-административних делатности;
услужних сервиса (у складу са важећим прописима и нормативима за
грађење објеката ове намене, уколико не угрожавају објекте на суседним
парцелама, односно услове живљења у непосредном окружењу);
• производне и друге делатности (из домена занатске произовдње, минипородичне производње и сл.), уз услов да не угрожавају околину,
животну средину и услове становања, буком, гасовима, отпаднима
материјама или другим штетним дејствима, односно да су предвиђене
мере којима се у потпуности обезбеђује околина од загађења и да имају
обезбеђене услове прикључка на комуналну инфраструктурну мрежу.
• У зони породичног становања средњих густина није дозвољена изградња
кланица, складишта секундарних сировина, производња већег обима
(изузев оне описане у оквиру дозвољених делатности), сепарација песка и
шљунка, бетоњерки и сл.
11. Спратност:
• За породичне стамбене „П+1+Пк“ (приземље, спрат и поткровље);
• За породичне стамбено-пословне (приземље и два спрата).
12. Спровођење:
• Директно издавањем локацијских услова;
• На основу урбанистичког пројекта на парцелама 15 и више ари и за
услужне сервисе.
13. Ограничења:
• Преко катастарске парцеле прелази траса потисног цевовода од Пумпне
станице Липе до разводног шахта (у кругу Железаре), за потребе
комплетне производње тог субјекта. Цевовод се сатоји од два укопана,
паралелна цевовода, пречника по 1.200 mm, електроводова високог
напона и телефонских водова. Објекат је изваден на основу одобрења за
изградњу 04 број: 11580/1-66 од 28.12.1966. године.
14. Обавезни услови:
• Услови за прикључење на комуналну и другу инфраструктуру.
• Услови власника Потисног цевовода од ПС Липе до разводног шахта у
кругу Железаре.
•
•
•
•
•
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III
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Даном ступања на снагу овог Програма престаје да важи Програм отуђења
грађевинског земљишта у јавној својини града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 2/2015 и 8/2016).
Овај Програм ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном
листу града Смедерева“.

Број 463-195/2017-07
У Смедереву, 25. децембра 2017. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА

Јасна Аврамовић, с. р.
ГРАДАдрСМЕДЕРЕВА

др Јасна Аврамовић
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252.

На основу члана 99. став 5. 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 12. став 8. Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта
(„Службени лист града Смедерева“, број 5/2015 – пречишћен текст и 6/2017) и члана
45. став 1. тачка 12. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“; број
12/2016 – пречишћен текст),
Градско веће града Смедерева, на 91. седници одржаној 26. децембра 2017.
године, донело је
ПРОГРАМ
ЗА ДОПУНУ ПРОГРАМА ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У
ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА
I
У Програму отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Смедерева,
број 463-195/2017-07 од 25. децембра 2017. године, тачка I ПОПИС ПАРЦЕЛА
ОДРЕЂЕНИХ ЗА ОТУЂЕЊЕ допуњује се следећом локацијом:
ПОПИС ПАРЦЕЛА ОДРЕЂЕНИХ ЗА ОТУЂЕЊЕ
Број Катастарска
Локација Површина
Лист
Плански
парцеле
општина
докумнет
ha a m2 непокретности
17. 233/101
Смедерево Индустријски 1 40 01
14991
ПДР
парк
Индустријски
парк

Ред
број

II
Тачка II ПРИКАЗ ПОЈЕДИНАЧНИХ ПАРЦЕЛА допуњује се следећом локацијом:
17. Катастарска парцела број 233/101 ко Смедерево
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1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.

9.
10.

11.

12.
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Локација:
• Индустријска зона – Индустријски парк.
Површина парцеле:
• 1ha 40a 01m2(14.001m2).
Опремљеност:
• Струја, вода, гас, телеком.
Плански основ:
• ПДР дела Индустријске зоне и Индустријског парка у Смедереву
(„Службени лист општине Смедерево“, број 13/2007 и „Службени лист
града Смедерева“, број 2/2016).
Целина/Урбанистичка зона:
• Целина Б.1/Индустријско-производни капацитети.
Врста и намена објеката који се могу градити:
• Производни објекти (индустријске хале, објекти у функцији производње),
• Складишта, објекти прераде и сл.,
• Пословни објекти (бизнис-центри, изложбени салони, представништва и
сл.)
• Уз ове објекте, до задовољења урбанистичких параметара за целину на
парцели је могуће градити и пратеће објекте који су у функцији основне
делатности, типа: заједничких гаража, радионица, магацина,
надстрешница и сл.
Дозвољене намене као самосталне у целини (из домена пратећих и допунских
делатности):
• Шпедиција, услужно складиштење, транспортно-логистички П5
• садржаји,
• Сервисни садржаји,
• Трговина, угоститељство, смештајни капацитети (пансиони, апартмани и
сл.) и др.
Услови за деобу грађевинске парцеле:
• Деобу парцеле могуће је вршити, формирањем нових грађевинских
парцела под условом да свака нова парцела има директан приступ са
јавног пута и да улични фронт нове парцеле према јавном путу не може
да буде мањи од 50 m.
Урбанистички показатељи за грађевинске парцеле у целини:
• Максимално дозвољени индекс заузетости парцеле у овој целини је 60%.
Положај објеката у односу на регулацију и границе грађевинске парцеле:
• Грађевинска линија објеката у односу на јавни пут се одређује на
минимално 15m удаљености у односу на регулацију парцеле јавног пута.
• Грађевинска линија објеката у односу на појас регулације дренажних
канала (заштитни појас уз канале) се одређује на минимално 10m
удаљености у односу на регулацију парцеле дренажних канала, односно
заштитног појаса уз канале.
• Удаљеност објеката од синора суседне парцеле се одређује на минимално
5m.
Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели:
• Уколико се на једној грађевинској парцели гради више објеката, они – у
зависности од организације садржаја – међусобно могу бити постављени
у низу или као слободностојећи, при чему минимално дозвољено
растојање између њих не може бити мање од 5m.
Услови приступа парцели:
• Приступ парцели је са секундарне саобраћајнице (кат.парц.бр. 233/39).
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Парцела може имати један улаз/излаз на јавни пут у припадајућем фронту
према том путу, а унутрашњим саобраћајним решењем дефинише се
колско кретање унутар комплекса и овај приступ.
• Приликом формирања улаза у парцелу, место његовог прикључка на
јавну саобраћајницу је неопходно уредити (радијус кривине улаза, прекид
тротоарске и зелене површине и сл.).
• Угаоне грађевинске парцеле имају могућност приступа на обе
саобраћајнице, с тим да удаљеност улаза у парцелу од темена раскрснице
не може бити мања од 25 m.
Услови за паркирање на парцели:
• У оквиру појединачне парцеле неопходно је обезбедити одговарајући број
паркинг места према потребама планираног садржаја – како за путничка,
тако и за теретна возила.
• Број потребних паркинг места за путничка возила се одређује за:
− потребе запослених – према критеријуму 1ПМ/50m² корисног
пословног простора (не рачунајући производне хале, складишта,
надстрешнице и сл.), односно 1ПМ/3 запослена;
− потребе корисника – посетилаца, према карактеру садржаја,
односно фреквентности посетилаца.
• Број потребних паркинг места за теретна возила утврђује се према
конкретној делатности, с тим да је за ова возила – поред паркинг
површина одговарајућих димензија, неопходно предвидети и
манипулативне површине.
• Површине за паркирање путничких возила треба радити од растерелемената, а површине за теретна возила као асфалтиране или
бетониране, димензионисане за тешки саобраћај, са обавезним
таложником масти и уља.
Услови прикључења на комуналну и осталу инфраструктуру:
• Садржаји у овој целини прикључују се на јавну инфраструктурну мрежу
која се планира у коридорима секундарних саобраћајница у обухвату, и
то према правилу да једна парцела има један прикључак на јавну
инфраструктурну мрежу.
• Интерна унутрашња мрежа водовода и фекалне канализације доводи се до
главног водоводног шахта са водомером, односно главног ревизионог
канализационог шахта, који морају да буду постављени на удаљености
максимално 2 m од регулације парцеле.
• Одвођење атмосферских вода са парцела се реализује изградњом
отворених јаркова – ригола у комплексу, у које се – након механичког
пречишћавања – сливају воде са кровних, бетонираних и других
површина (у зависности од намене, на површинама за паркирање и
манипулацију теретних возила обавезно је предвидети и таложнике масти
и уља). Из ових ригола воде се упуштају у најближи дренажни канал или
путне јаркове у коридорима планираних саобраћајница у обухвату Плана.
• Унутрашња тт-инсталација се доводи до најближег планираног тт-окна у
коридору саобраћајнице.
• Унутрашња гасна инсталација се доводи до КМРС (кућни мернорегулациони сет) или интерне МРС (мерно-регулационе станице)
ормарског типа, зависно од захтеване потрошње, која се лоцира на или уз
објекат и до које долази и јавни дистрибутивни гасовод радног притиска
до 4 bara.
•
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Унутрашња електромрежа се доводи до МРО смештеног на објекту
најближем регулацији парцеле, до којег долази и напојни вод енергетског
нивоа 1kV од најближе планиране ТС у обухвату Плана.
Услови коришћења до опремања комуналном инфраструктуром:
• У складу са прописаним минималним нивоом опремљености земљишта,
до комплетног комуналног опремања јавног грађевинског земљишта
садржаји у овој целини ће функционисати са локалним комуналним
системима на сопственој парцели. Ово подразумева:
− изградњу водонепропусне септичке јаме довољног капацитета за
планирану намену;
− изградњу уређаја за третман технолошких отпадних вода и њихово
упуштање у водонепропусну септичку јаму;
− изградњу отвореног интерног система атмосферске канализације;
− изградњу интерног система грејања (бутан-гас, струја, соларна
енергија и сл. као енергент);
− изградњу громобранске мреже око објеката.
Спратност и висина објеката:
• Максимална спратност производних, складишних, сервисних и сл.
објеката у целини је П (приземље). Висина ових објеката условљена је
технолошким захтевима опредељене делатности.
• Максимална спратност пословних / управних објеката у склопу
комплекса је П+3 (приземље и три спрата).
• Максимална спратност других објеката, из домена дозвољених
делатности као самосталних у целини је П+3 (приземље и три спрата).
• У овој целини није дозвољена изградња подземних (подрумских) етажа.
Изузетно је дозвољена њихова изградња, уз обавезу
инвеститора/корисника о преузимању ризика од штетног дејства
подземних вода.
Услови за озелењавање:
• Учешће зеленила у оквиру парцела је мин. 15%, при чему се зеленило
односи на слободне и незастрте површине (не рачунајући паркинг
површине).
• Код већих производних капацитета обавезан је ободни заштитни појас, у
коме је, уколико просторне могућности дозвољавају, могуће предвидети
терене за рекреацију са пратећим објектима.
• С обзиром да је грађевинска линија објеката у односу на регулацију
јавног пута на минимално 15 m удаљености, зелене површине унутар
комплекса решавати тако да се испред објекта уклапају са појасом
регулације јавног пута и околином, као и са архитектуром објеката, а у
залеђу, и по ободу парцеле решавати их као заштитни појас зеленила.
Услови заштите од пожара:
• На појединачним парцелама у овој целини је обавезна изградња
спољашње и унутрашње хидрантске мреже која се напаја водом са јавне
водоводне мреже у планираним саобраћајницама у обухвату.
• Положај објеката у комплексу мора да омогући несметан приступ
ватрогасних возила и заштиту објеката од пожара са свих страна.
• Унутрашње колске комуникације морају да буду довољног профила и у
одговарајућем систему, како би се омогућило несметано кретање
ватрогасних возила и евентуална евакуација путничких и теретних возила
у случају акцидената.
•
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Начин ограђивања парцела:
• Парцеле у овој зони се могу ограђивати транспарентном или зиданом
оградом, максималне висине до 2,20m.
• Ограда се поставља по правилу на регулационој линији парцеле, тако да
капије и стубови ограде буду на грађевинској парцели која се ограђује, а
врата и капије не могу да се отварају ван регулационе линије.
• На појединим деловима ограду је могуће поставити и повучену у односу
на регулацију парцеле (за потребе формирања паркинга испред
комплекса и сл.), при чему сви садржаји испред тако постављене ограде
морају бити унутар регулационе линије парцеле.
Реализација:
• Изградња у складу са Планом реализује са на основу урбанистичког
појекта.
III
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Овај Програм ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службенном
листу града Смедерева“.

Број 463-209/2017-07
У Смедереву, 26. децембра 2017. године
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИЦЕ

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИЦЕ
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Бојан Теофиловић, с. р.
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Бојан Теофиловић

29. децембар 2017. године
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РЕШЕЊЕ

253.
На основу члана 12. став 1. Закона о социјалној заштити („Службени гласник Републике Србије“, број 24/2011),
Одлуке о максималном броју запослених на неодређено
време за сваки организациони облик у систему локалне
самоуправе града Смедерева за 2017. годину („Службени
лист града Смедерева“, број 8/2017) и члана 86. Статута
града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
12/2016 – пречишћен текст),
Градско веће града Смедерева, на 93. седници одржаној
28. децембра 2017. године, донело је
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О
УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ СА ОПИСОМ
ПОСЛОВА И СИСТЕМАТИЗАЦИЈОМ РАДНИХ
МЕСТА У ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
СМЕДЕРЕВО
I
Даје се сагласност на Правилник о унутрашњој организацији са описом послова и систематизацијом радних
места у Центру за социјални рад Смедерево, број 1100013372/2017 од 12.09.2017. године, који је усклађен са Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време
за сваки организациони облик у систему локалне самоуправе града Смедерева за 2017. годину („Службени лист града
Смедерева“, број 8/2017).
II
Решење објавити у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 112-175/2017-07
У Смедереву, 28. децембра 2017. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ
ЗА КООРДИНАЦИЈУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА
НАД ПОСЛОВИМА ИЗ ИЗВОРНЕ НАДЛЕЖНОСТИ
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
I
У Решењу о образовању Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности града Смедерева („Службени лист града Смедерева“,
број 10/2016), тачка IV мења се и гласи:
„Комисију чине председник и осам чланова као и њихови заменици.
Председник Комисије руководи њеним радом, усклађује рад чланова и сазива и води седнице Комисије“.
II
Тачка V мења се и гласи:
„У Комисију се именују:
- за председника:
Милијана Новаковић, начелница Градске управе
града Смедерева
- за чланове:
1) М
 ирослав Илић, начелник Одељења за инспекцијске послове и послове комуналне полиције
2) Д
 рагослав Радојевић, комунални инспектор у Групи за комуналну инспекцију
3) С
 аша В. Петровић, руководилац Групе за саобраћајну инспекцију
4) Гордана Крунић, грађевински инспектор у Групи
за грађевинску инспекцију
5) С
 лавица Радивојевић, руководилац Групе за инспекцију за заштиту животне средине
6) З
 орица Шупица-Стевановић, руководилац Групе
за просветну инспекцију
7) С
 лободан Јефтић, шеф Службе за интерну ревизију града Смедерева
8) М
 ирјана Триван, дипл. правник у Одељењу за инспекцијске послове и послове комуналне полиције
- за заменике чланова:

ГРАДОНАЧЕЛНИК

254.
На основу члана 12. став 12. Закона о инспекцијском
надзору („Службени гласник Републике Србије“, број
36/2015), 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. децембра
2017. године, донела је

1) С
 лавица Милошевић, комунални инспектор у
Групи за комуналну инспекцију
2) Г
 ордана Вељковић Милошевић, руководилац
Групе за грађевинске и комуналне послове у Одељењу за урбанистичко-комуналне и имовинско
правне послове
3) Д
 ејан Стоилковић, руководилац Групе за саобраћај у Одељењу за урбанистичко-комуналне и имовинско правне послове
4) Бранислав Станковић, руководилац Групе за урбанизам у Одељењу за урбанистичко-комуналне и
имовинско правне послове
5) Тања Крчум, руководилац Групе за заштиту животне средине у Одељењу за урбанистичко-комуналне и имовинско правне послове
6) Саша Солдатовић, шеф Одсека локалне пореске
администрације у Одељењу за финансије и локалну
пореску администрацију
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7) Давор Михајловић, млађи саветник на пословима
праћења јавних инвестиција II у Одељењу за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове
8) Слађана Луковић, самостални саветник у Одељењу за урбанистичко-комуналне и имовинско правне
послове.
III
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 02-267/2017-07
У Смедереву, 25. децембра 2017. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.

255.
На основу члана 59. ставoва 4. и 5. Закона о буџетском
систему („Службени гласник Републике Србије“, број
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013 – исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон,
103/2015, 99/2016 и 113/2017 ) и члана 43. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
12/2016 - пречишћен текст),
Градоначелница града Смедерева, дана 26. децембра
2017. године, донела је
П РА В И Л Н И К
О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ПРЕНОСА
НЕУТРОШЕНИХ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА НА
РАЧУН ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА ГРАДА СМЕДЕРЕВА
Члан 1.
Овим Правилником ближе се уређује начин утврђивања износа и поступак враћања неутрошених средстава, која
су у складу са Одлуком о буџету града Смедерева за 2017.
годину („Службени лист града Смедерева“, број 12/2016,
6/2017, 8/2017 и 14/2017), до истека фискалне године, пренета корисницима буџетских средстава града Смедерева, а
нису утрошена у тој фискалној години.
Члан 2.
Повраћај неутрошених средстава из члана 1. овог Правилника, врше корисници буџетских средстава града Смедерева до истека фискалне године, закључно са 31. децембром, на рачун - град Смедерево - рачун за извршење буџета - Смедерево, број 840-20640-94.
Износ неутрошених средстава за повраћај из члана 1.
исказује се на Обрасцу СВС - Спецификација враћених буџетских средстава.
Корисници буџетских средстава града Смедерева одговорни су за истинитост и тачност исказаних података у
Обрасцу СВС - Спецификација враћених буџетских средстава.

29. децембар 2017. године
Члан 3.

Индиректни корисници буџетских средстава достављају директним корисницима спецификације враћених
буџетских средстава, која су им пренета на подрачун за
редовну делатност према разделима, односно главама, односно функцијама, на Обрасцу СВС - Спецификација враћених буџетских средстава, најкасније до 10. јануара 2018.
године.
Уколико су средства индиректним корисницима буџетских средстава пренета са опредељених апропријација два
или више директних корисника буџетских средстава у обавези су да доставе Обрасце СВС - Спецификација враћених
буџетских средстава за сваког директног корисника по јединственом броју буџетског корисника.
На основу извршених уплата и достављених образаца
из става 1. овог члана директни корисници буџетских средстава у систему извршења буџета до 20. јануара 2018. године врше корекцију трансфера расхода и издатака за претходну фискалну годину за индиректне кориснике којима су
пренели средства.
Образац СВС - Спецификација враћених буџетских
средстава одштампан је уз овај Правилник и чини његов
саставни део.
Члан 4.
Одредбе овог Правилника примењују се и на кориснике
буџетских средстава којима су пренета средства до истека
фискалне године, а који након истека фискалне године нису
у систему консолидованог рачуна трезора града Смедерева.
Члан 5.
Даном ступања на снагу овог Правилника престаје да
важи Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава на рачун извршења буџета града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број
13/2016).
Члан 6.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу града Смедерева“.
Број 400-10320/2017-07
У Смедереву, 26. децембра 2017. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.

29. децембар 2017. године
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Образац СВС
СПЕЦИФИКАЦИЈА ВРАЋЕНИХ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
Назив корисника буџетских средстава који враћа средства_
Седиште ________________________________ адреса____
ПИБ

МБ

ЈББК

Назив директног корисника буџетских средстава који је пренео средства: (*) __________
____________________________________________________ ЈББК ________________
(*у случају када спецификацију саставља директан буџетски корисник на овој линији уписује
свој назив)
Раздео/глава ______ ________

функција_____________________

Спецификација враћених буџетских средстава:
Економска
класификација

опис

Износ

1

2

3

УКУПНО:

У колону 1. уноси се шифра економске класификације на шестом нивоу.
Својим потписом потврђујем да су подаци истинито и тачно приказани.
Број:

_____________________
име и презиме одговорног лица
(штампаним словима)

Место и датум:
М.П.
Потпис
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256.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка,
108/2013, 142/2014, 68/2015 – др.закон, 103/2015, 99/2016 и
113/2017), члана 44., а у вези са чланом 66. став 4. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014 – др.закон и 101/2016-др.закон) и
члана 43. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 12/2016 - пречишћен текст),
Градоначелница града Смедерева, дана 29. децембра
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, 8/2017 и 14/2017), 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 додатна средства у износу од 4.515.999,00 динара за исплату обавезе према „LESKO-TEX“, Улица Милета Ћаловића број
28, Лесковац за прибављање непокретности у јавну својину-пословног простора уписаног у Листу непокретности
број 4749 КО Смедерево у складу са Уговором о прибављању непокретности у јавну својину града Смедерева број
461-102/2017-05 од 29.12.2017. године.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4–Градска управа, Програм 15 – Локална
самоуправа, Програмска активност 0602-0001 – Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција
130 – Опште услуге, позиција 35, економска класификација 511–Зграде и грађевински објекти, у укупном износу од
4.515.999,00 динара и укупан план средстава ове апропријације износи 12.949.064,00 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 461-102/2017-07
У Смедереву, 29. децембра 2017. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.

257.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка,
108/2013, 142/2014, 68/2015 – др.закон, 103/2015, 99/2016 и
113/2017), члана. 44., а у вези са чланом 66. став 4. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Ср-
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бије“, 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 29. децембра
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, 8/2017 и 14/2017), 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 износу од 500.000,00 динара за обезбеђење средстава
на име позоришне представе „Ледени поклон“, поводом
Манифестације „Зимске чаролије“ на новопостављеном
клизалишту у Смедеревској тврђави.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у оквиру раздела 4–Градска управа, Програм 13 – Развој културе,
Програмска активност 1201- 0001–Функционисање локалних установа културе, функција 820 – Услуге културе, позиција 156, економска класификација 424–Специјализоване
услуге, у укупном износу од 500.000,00 динара и укупан
план средстава ове апропријације износи 6.464.850 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 400-10449/2017-07
У Смедереву, 29. децембра 2017. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.

258.
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Србије“, број 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка,
108/2013, 142/2014, 68/2015 – др.закон, 103/2015, 99/2016 и
113/2017), члана. 44., а у вези са чланом 66. став 4. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон)
и члана 43. Статута града Смедерева („Службени лист града
Смедерева“, број 12/2016 - пречишћен текст),
Градоначелница града Смедерева, дана 29. децембра
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“,

29. децембар 2017. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

број 12/2016, 6/2017, 8/2017 и 14/2017), 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 износу од 500.000,00 динара за обезбеђење средстава
на име представе „Тајна залеђеног краљевства“ у оквиру
пројекта „Селу у походе за децу“.
2. Средства из тачке 1. овог Решења користиће се у
оквиру раздела 4–Градска управа, Програм 9 – Основно
образовање, Програмска активност 2002- 0001–Функционисање основних школа, функција 912 – Основно образовање, позиција 238, економска класификација 4631–Текући
трансфери осталим нивоима власти, у укупном износу од

Страна 71 – Број 15

500.000,00 динара и укупан план средстава ове апропријације износи 240.886.500,00 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 400-10486/2017-07
У Смедереву, 29. децембра 2017. године
ГРАДОНАЧЕЛНИЦА
ГРАДА СМЕДЕРЕВА
др Јасна Аврамовић, с. р.

Страна 72 – Број 15

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

29. децембар 2017. године

САДРЖАЈ
Рег. бр.

Страна

Рег. бр.

ГРАДСКО ВЕЋЕ

ГРАДОНАЧЕЛНИК

251.

Програм отуђења грађевинског земљишта
у јавној својини града Смедерева

1

252.

Програм за допуну Програма отуђења
грађевинског земљишта у јавној својини
града Смедерева

62

Решење о давању сагласности на
Правилник о унутрашњој организацији
са описом послова и систематизацијом
радних места у Центру за социјални рад
Смедерево

67

253.

Страна

254.

Решење о измени Решења о образовању
Комисије за координацију инспекцијског
надзора над пословима из изворне
надлежности града Смедерева

67

255.

Правилник о начину и поступку преноса
неутрошених буџетских средстава на
рачун извршења буџета града Смедерева

68

256.

Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

70

257.

Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

70

258.

Решење о употреби средстава текуће
буџетске резерве

70
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